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OFFICIO E PROPOSTA 
summTTlDOS Á 

Ci~MA.RA DOS SENtiORES DEPUTADOS 
' . 

SESSÃO ng H DE FEVEREIRO DE 1882> COM REI11mENCIA Á llSTATISTICA_ 

111.111 0 e ex.1110 sr. - Na sessão de 4 de junho ele 1881, e sob pro
posta do illustre deputado o sr. Mariano Cyrillo de Carvalho, ficou a 
mesa da cam.ara dos senhores deputados auctorisacla a determinar que 
o empregado ela mesma camm·a, Clemente José dos Santos, colligisse e 
coordenasse todos os elementos e dados precisos para a organisação de 
uma estatistica geral e historica elo parlamento portuguez, fazendo para 
isso a inclispensavel despeza. 

A apresentação espontanea e approvação unanime da r eferida pr o
posta veiu cla.r logar a que fosse preenchida uma grande lacuna exis
tente nos assumptos parlamentares portuguezes, pois .que ha sessenta e 
dois annos que em Portugal foi proclamado o regimen co:B.stitucional 
r epr esentativo, por effeito dos acontecimentos políticos realisados na ci
dade do Porto em 24 de agosto e na capjtal a 15 de setembro de 1820, · 

. e comtudo, desde então até ao presente, não se ha publicado um unico li
vr o especial, por onde se conhecessem com facilidade e segurança os fa
ctos que n'aquella epocha e posteriormente se deram, e, por tanto, a es 
tatifitica e historia parlamentar portug ueza, minuciosamente descripta 
e documentad amente comprovada; e assim, a origem elo systema repre
sentativo entre n6s, e os assumptos mais importantes tratados nos corpos 
legislatiYos, quando clles têen'l funccionado, e igualmente os nomes e ti
'tulos dos cicladftos portug-ue~es qüe, desde 1821, têem exercido as altas, 
.nobres e elevadas funcções de pares do reino, senadores, deputados, mi-
nistros on conse]heü·os de estado. 

Em seguida á approvação da i11dicacla proposta, e inclcpendênteJ;nente 
de qualquer resolução d'e1la proveniente, tomei immediata e espontanea- . 
mente a 111.eu cuidado o trabalho arduo e difiici] de col1igir e coordenar 
todos os elementos que deveriam constituir . ~'t - ~·<::f~J5f1~LE?..St~t.i.§tic.a, ... , 

A obra terá de ser dividida., por agora, ~:m;. s~is •.. ~~tff~~e~~tf'ls.~ ~P?c'h~f3, 
a saber: 1. a, de 1820 a 1823; 2.'\ ele 1826 a·t8'28 '; g:w, de· Ü~33 ã 1836; 
4.a, ele 1837 a 1842; 5 .\ de 1843 a 1852 ·; .G·.a., •de 1853'· 8.: 18B'1; cacla 
uma das quaes forrnará mn volumoso tomo . '· ·,·' ~-- · 

Para este importante trabalho te-uho tido, e espero çontinuar a ter, 
u m poderoso auxiliar; ref-iro-me ao honrado,' ;..CLigno .e intêlligente chefe 
da revisão ela imprensa nacional, José Angüs'tô da SilYa, auctor da No 
ticia elos ministros ele estado desde 18807 publicada em 1871, e tam-
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bem possuidor de T"aliosos dados re peitantes ao a sumpto de que e 
t rata. 

~ 

E, pois, a collecção dos imi ortantes documentos que formam a s-
tati tica geral e historica do parlamento portuo·uez, relativa á primeira 
epocha con titu ional representativa em Portugal, de. de 1821 a 1 23, 
que t nho a bom·a de parti ipar a v . ex.a que e tá prompta e completa, 
a fim de v . ex. â assim o fazer I resente á camara do senhores deputados 
da naçao portugueza, para que esta, ou a ·ua cx.ma mesa, resolva a tal 
resp ito o que mais conveniente for · na certeza de que, e do me. mo 
modo, irei uccessivamentc preparando e coordenando os elementos cor
r espondentes ás outra l'Cferidas epochas constitucionaes. 

Deus guarde a v . ex.a Li boa, 1 1 ele fevereiro le 1882.-Til.1110 e 
ex .mo sr. presidente da camara do enhores deputado da nação portu
guezc .= Clemente Jo é dos Santos} primeiro tach gTaph , dire tor ge-
1·al graduado da repartição tachygraphica da camara dos senbore de
putados. 

Em virtude da rcsoluçfí.o tomada em sessao de 4 de janeiTo de 1881, 
e da auctorisação concedida á mesa da camara los senhores deputados, 
proponho : 

1.0 Que os trabalhos 1:espcctivo. á e tati ·tica historica parlamentar 
portugueza, desde 1820, colligidos e coordenados pelo mpregado la 
mesma camara Clemente José do· Santos, seja xnanclaclo.· imprimir 
por conta desta cama1·a fiean lo a reYi ao da obra a cargo c1 eJle; 

2.0 Que a entTega de qualquer original da dita obra seja feita na e
cretaria cl'e ta camara, c que isso constitua direito lo dito empr egado 
r eceber do cofi:e da Jnesma camara a quantia que n. mesa estipular 1 ara 
cada Yolume manu ripto que por elle, for apresentado; 

3.0 Que fique igualmente a cargo da mes~ a de.· io·naçao elo numero 
dos exemplares a imprimir e sua di tribuiçcta.= lJlcwicmo ele G'etfl.JC~ lho . 

Esta, proposta foi appTovada. po;· itnanimiclad e. 



ADVERTENCIA PREVIA 

Acceitando o honroso encarg·o commetticlo pela camara elos senho
res deputados, e a que se refere o officio transcripto, não tive a preten
são ele escrever a historia parlamentar elo nosso paiz no seu já longo 
período; limitei-me, conforme o espírito e letra da proposta approvacla 
em sessão ele 4 de junho de 1881, a co1ligir e coordenar os elementos 
para uma estatística geral sobre o assumpto, isenta de aprecia<;ões polí
ticas, sem a mínima sombra ele parcialidade partidaria; é simplesmente 
o repositorio de valiosos documentos o:fficiaes dispersos por dezenas de 
volumes, alguns incorrectos na impressão, e que foi mister examinar com 
escrupuloso cuidado, porquanto se encontram graves erros e omissões 
entre o confronto ela folha official elo governo, diario das sessões, actas, 
collecção da legislação e outros muitos livros que consultei, trabalho 
clifficil, sobretudo nas duas primeiras epochas, pela falta absoluta dos 
autographos pertencentes aos archivos elas côrtes ele 1821 a 1823 e 
1826 a 1828. 

No plano a.clqptaelo houve o intuito de proporcionar aos illustres 
membros dos corpos legislativos o exame facil elos multiplices documen
tos ele maxima importancia que respeitam ao parlamento, pôl-os ao fa
cto elas leis e decretos promulgados nas varias phases por que ha passado, 
dispensando-os assim da inoommoda consulta do registo dos trabalhos 
das côrtes. 

Como complemento d'esta obra sairá a resenha geral dos dignos pa
'res, senadores· e srs. deputados, designando as sessões legislativas em que 
estes ultimos exerceram as elevadas fnncç,ões de representantes ela na
ção, attinente a verificar-se ele prompto a categoria 4.a do artigo 4. 0 ela 
carta ele lei ele 3 de maio de 1R78, e aelelicionar-se-ha um índice remis
sivo de todas as materias insertas nos diversos volumes e dos fac.tos mais 
notaveis occorridos no parlamento. 





PRI~1EIRA_ EPOCtiA 

1820 - 1823 

E PRINCIP AES FACTOS CORREL ATIVOS DOS DOIS ANNOS SUB SEQUENTES 

I 

Succcssos po lit.icos no Porto a ~H- de agoslo de 1820: reune-se um conselho militar, qnc promove, com n.uxilio da t ropa. e 
n.dlw rencia. de a.uctorit.ladcs civis, ecclesinstic:\ s o judicia.es, o cstttbelcci mento do sys tc mn. rcpréscntn.tivo ·e const itucio
nn.l ; auto dn. scssã.o extl':t.onlina ria. do senado dn. camarn , em que se propõe e con lil'l11a n. llOtuc n.ção de umajuutn pro
v is ional do go,·crno supl'c mo do re in o; prime iros :tetos du. mesma jmlt.a.; manifes to nos portu guezos, proclamações 
c cn,rtn.s. -1\loclo como procede m u'estn. conjnncLura. os govcrna.dol'cs do re ino c os das n.rmn.s clns provincias de rrrnz 
os 1\iontes a Beira. - A jttl\ta assmnc o comman<lo em cllCfc do exercito nncioual e forma cl1ell e doi s ..e'orpos d e opcru.
c;ões ; sua fo rça ntuncxi ca e pessoa l super_ior nomeado. - Movim ento politico em Lisboa. n. 15 de sc tPmbro: form u.-se 
aqui um .. gov oJ·uo ig.t.cl·ino elo idéa.s lib ora.cs i col'l'ospondeucia. d'cs to com a jun ta. rlo Porto, que e11vin. tambcm uuu1. carta 
a D. Jo:~o '71.- Organisação do g-ovcruo provisorio pn.J•a. dit'i g ir os negocias publi cas em nome de e l-rei n.lú a o seu rc· 
g 1'e?so a Portugal ou ;'iC reunil·cm as côrtcs gc raes, cx trn.ordiuu.rlas e constitui ntes. - 1Uauei1·n. por que são re cebidos os 
an t1goos ]l1C ~nb i'OS da Jnn ta portuc~1 s c. -Nota aos cncarrcg:.tdos de negocias elas pote neins estran ge iras. e m LislJon..
R esoluçao acerca du. censura de h vros . - Ohcg:tda de ]ord Beresford e pi'Ovirl encias l'espectivas. - Prim eiras in struc
ções pa.ra n. eleição do de putados ús côl·tes. - A conte cimentos que obrigam a promulgarem.se outl·as i.ns l.l·ucções, se 
g·undo o me thodo osta.b clecido na. constitu içilo hespa.nllola. do 1812. - Edital do senado ela cám:.1ra. - 1\fa.nHcs to da. 
un.çã.o portug nezu. aos soberanos o povos da Europa. - D eputados eleitos. 

A mudança de r egimen político que as revoluções operaram em algumas po
teucias ela Em·opa no principio elo presente seculo, as idéas liberaes transmitticlas 
pela imprensa jornalística e centenas de opusculos _ estrangeiros, repercutiram em 
Portugal, onde pouco a pouco foram creando particlarios estrenuos . Os governado
res do reino pretencleram r eprimir a excitação elos animos com providencias ·vio
lentas, mas este procedimento ainda mais fez redobrar ele esforcas os contrarias á 
sua política para se emanciparem do poder absoluto. ~ 

Apesar elo mallogro da conspir ação de Gomes F reire e da severa pena imposta 
aos implicados n'ella, os clubs revolucionarias proseguiram activameute nos tra
balhos, e na cidade elo Porto installou-se a 22 de janeiro ele 1818 o denominaclo 
Synhedrio, por iniciativa de Manuel Fernandes Thomaz, ele accorclo com José Fer
r eira Borges . Posto que limitadissima em numero de membros, pois começou a 
funccionar com quatro e nunca excedeu de treze\ aquella associação secreta teve 
gTande preponclerancia nos successos ele 1820, infundindo as suas opiniões no espí
rito de muitos indivíduos influentes da magistratura, elo estado ecclesiastico, elo exer
cito, elo commercio e elas classes populares. 

O favoravel exito da revolução ele Cacliz deu impulso tí causa liberal portLJ
gueza, cujos chefes encarregaram a corporação militar elo Porto ele erguer o 
primeiro brado a pró das institllÍ.ÇÕes monarchico-representativas e constitucio
naes. 

Conforme o plano combinaclo, r euniram-se em casa ele Bernardo Correia ele 
Castro e Sepulveda, cqrouel elo regimento ele infanteria n .0 18, pelas nqve horas 
ela noite ele 23 ele agosto ele 1820, Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira, 
coronel elo regimento ele artilheria n .0 4 ; José F erreira Botges, advogado perante 
a relação elo Porto e secretario da junta da companhia elos vinhos elo Alto Douro; 
Domingos Antonio Gil de Figueiredo Sarmento, tenente coronel elo r egimento ele 

1 No mesmo c1ia da installação entraram José da Silva Carvalho e J oão Ferreira Vianna; 
a 10 el e fevereiro , Duarte L essa; a 3 ele ma·io, J osé Maria Lopes Carneiro; a S ele maio, José 
~onça~ves el os Santos ~ilva i a 7 el e agosto, José Per?ira ele Me1;ezes ; a 26 ele maio ele ,182?, 
]ranClscv Gomes ela S1lva e J oão ela Cunha Sotto l\imor · a 5 ele .Julho, José ele Mello e Castl o 
ele A~reu i a 22 ele Julho, José Mm:ia Xavier de Araujo; e,' finalmente, a 18 .ele agosto, Bernardo 
Corre1a el e Castro e Sepulveda. 



6 

inúmteria n.0 6; José Pereira ela Silva L eite ele Berreclo, tenente coronel comman
clante elo corpo ela policia; José ele Sousa Pimentel e Faria, major elo regimento 
ele milícias elo Porto; Tiburcio Joaquim Barreto Feio, ajudante elo regimento ele 
milieias ela Maia, que depois foi substituído pelo major elo mesmo corpo, J osé Pe
dro Cardoso da Silva ; e resolveram que as forças militares cl'aqnella cidade ficassem 
sob as ordens dos dois cm·oneis membros elo conselho, os quaes effeituariam o pro
nuneiamento . 

Na madrugada elo dia immediato as tropas formaram no campo ele Santo Ovi
dio, e abi se lhes deu conhecimento elas seguintes proclamações, a primeira lida 
por Cabreira e a segunda por Sepulveda : · 

Procla.u'J.aç ã o 

Soldados!- Uma só vontade nos tma. Caminhemos á salvação cl ~ patria. Não 
ha males que Pprtugal não sofi"ra . Não ha soffrimento que nos portuguezes não es· 
teja apm:aclo. Os portuguezes, sem segurança e:m suas pessoas e bens, pedem o 
nosso auxilio; elles querem a liberdade regracla pela lei. Vós mesmos, victimas elos 
males comJ'I\uns, tendes perclido a consideração que vosso brio e vossas virtudes 
mereciam. E necessaria uma reforma, mas esta refonna deve guiar-se pela rasão 
e pela justiça, não pela licença. Coac~juvae a ordem; cohibi os tumultos ; abafae a 
anarchia. Creemos um governo provisorio, em quem confiemos. E lle chame as 
côrtes, que sejam o orgão da nação, e ellas preparem .uma constituição, que asse
gure nossos direitos. O nosso rei, o senhor D. João VI, como bom, como benigno 
e como amante de um povo que o idolatra, ha de abençoar nossas fadi gas . Viva 
o nosso bom rei! Vivam as côrtes e por ellas a constituição ! 

Porto, e em conselho militar, aos 24 de agosto ele 1820. =O Commendetdo?· S e
bastião Dmgo Valente de B1·ito CabTeim) coronel de artilheria n . 0 4 = Be?·ncwclo 
Co?·?·eia ele Cast?·o e Sepulveda, coronel c1e infanteria n .0 18 = D omingos Antonio Gil 
de Figt~ei? ·edo Sa1·mento) tenente coronel commanc1ante ele infanteria n.0 6 =José 
P e?·ei?·ct ela S 'ilva L eite de Bm·Tedo) tenente coronel commanclante elo real corpo ela 
policia=José de Sm6sa Pimentel e F a1·ia) maj or commanclante interino de milici.as 
elo Porto=José P ecl1·o Ccwcloso e Silva) mnjor commanclante interino ele milícias 
da Maia. 

Soldados !~Acabou-se o soffrimento! A patria em ferros, a vossa consideração 
perdida, nossos sacrifiQ.ios\ balclaclos,fl um soldado portuguez proximo a mendigar 
uma esmola! . . Soldados, o momento é este; voemos á nossa salvação propria. 
Camaradas, vincle commigo. V amos com os nossos irmãos de armas organisar um go
verno provisional, que chame as ~ôrtes a fazerem a constituição, cuja falta é a 
origem ele toelos os, nossos males . E desnec.essario o desenvolvei-o, porque cada um 
de vós o sente. E em nome e conservado o nosso augusto soberano o senhor 
D. João VI, que ha de governar-se. A nossa santa religião será guardacla. Assim 
como nof!sos esforços são puros e virtuosos, assi Deus os ha ele abençoar. Os 
solclados que compõem o bravo exercito portuguez hão ele correr a abraçal' a nossa 
causa, porque é igualmente a sua. Solclados, a for ça é nossa; nós elevemos por
t anto não consentir os tumultos. Se a cada um de nós eleve a patria a salvação, eleve 
a cada um de nós a nação a sua segurança e tranq_uilliclacl©. 'l'encle confiança n'um 
chefe que nunca soube ensinar-vos senão o caminho ela honra. Soldados, não ele·· 
veis meclir a granc1eza ela causa pela singeleza ele meus discU:rsos. Os homens sa
bias têem de desenvolver um clia este feito maior que mil victorias. 

Santifiquemos este dia; e seja desde hoje o grito elo nosso coração : Viva e l-rei 
o senhor D . 'João VI, viva o exercito portuguez, vivam as côrtes e por ellas a 
constituição nacional. 

* 
A tropa e. o nume1:oso l)OVO .que . se lhe aggregára cor~·esponderam áquelles 

brados dos dms coroners, e a artrlhen a deu uma salva ele vmte e um tiros como 
signal de estar proclamada a liberdade no solo portuguez. ' 
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Depois expediram-se convites ás clifferentes auctoriclacles para comparecerem 
nos paços elo senado ela camara, onde se lavrou o respectivo 

Auto 

V m·eação extraorelinaria de 24 ele agosto de 1820. N'esta cidade elo Porto, e 
casa do ill.mo senado ela camara, onde foran1 vindos o eloutor juiz ele fóra elo cível, 
e vereadores com a assistencia elo procurador ela . cidade e eb do povo. 

E logo n'esta vereação 1;elatou o doutor juiz ele fóra elo civel, que elle recebêra 
.hoje um o:fficio, que leu, e que é elo teor seguinte: 

«Ill. "'0 sr .-Por bem do serviço ele el-rei nosso senhor e da nação portugueza, 
queira v. s. a fazer convocar immecliatamente a ill .rna camara d'esta cidade, a .sa
ber : os quatro vereadores, procurador do concelho, escrivão, eloutor synclico, juiz 
e procurador elo povo, e escrivão elo expediente, para que com v. s. a se achem reu
nidos infallivelmente pelas oito horas cl'esta manhft nos paços elo concelho, exi
ginclo resposta ela entrega ela participação, pela qual v . ·s. a fica responsavel, para 
em tempo se prover a substitLúçã.o elos ausentes pelos que serviram na passada 
vereação. Ahi nos acharemos . . 

«Deus guarde a v. S. a muitos annos . Porto, e em conselho militar, aos 24 ele 
agosto ele 1820. = O Commenclaclo?· Sebastião Dmgo Valente de BT·ito Cc~b?·ein~, co
ronel ele artilheria n. 0 4 = Bemcwclo Cm·1·eia ele Cast?·o e S epulveda, c01:onel elo 
regimento n. 0 18 =Domingos Antonio Gil ele Pigt~ei?·eclo Scwmento, tenente coro
nel = José Pm·ein~ da Silva Leite ele Be?Teclo, tenente coronel commanclante =José 
de Sot~SC6 Pimentel e Fcwic6, major commandante interino do r egimento de milícias 
elo Porto =José Pecl?·o Cc6?'closo e Silw, major do regimento da Maia.>> 

Em consequencia do que o doutor juiz de fóra :fizera as competentes .partici
paç.ões, de que resultou a presente vereação. E logo, estando r eunidos todos os 
abaixo assignaclos, pelos ill.'"05 membros do conselho militar acima menciona
elos, foi r epresentado que, sendo evielentes os. soffrimentos ele todas as classes, e 
tendo ele esperar-se a cada momento um rompimento anarchico, que l19vasse a na
ç~o ~· todos os males que este monstro semeia na sociedade, elles, animados do mais 
VlVO desejo ele prestar serviços á nação, ele salval-a, de fazel-a r eganhar os seus 
verdadeiros direitos, e caminhando, outrosim, sobre a base firme e inabalavel ele ·': 
manter fieleliclacle e vassallagem ao nosso grande e muito poderoso monm•cha, o 
senhor D . . João VI, se deliberaram a propor, como têem proposto, o seguinte : Q.ue 
se formará uma junta provisoria, depositaria elo supremo governo elo reino, com-
posta das seguintes pessoas e do vice-presidente que essa mesma junta eleger, a 
saber : Ju.ntc~ p?"Ovisional do gove?'?W .mp?·emo elo ?'eino-Presidente, Antonio da Sil-
veira Pinto ela Fonseca; vogaes, pelo clero, o deão Luiz Pedro ele Andrade e Brede-
rode; pela nobreza; Pedro Leite Pereira ele Mello e Francisco ele Sousa Cirne ele 
1\fadureira; pela magistratura, o desembargador J:lfanuel Fernandes Thomaz ; pela 
universidade, o doutor Fr. Francisco de S. Luiz; pela província elo Minbo, o desem
bargador João ela Cunha Sotto Maior e José Maria X a vier de Arm~ o; pela proviu-
cia ela Beira, .José ele Mello e, Castro ele Abreu e Roque Ribeiro ele Abranches Cas-
tello Branco; pela província de Traz os Montes, José .J oaqnim Ferreira ele Moura 
e José Manuel Ferreira ele Sousa e Castro; pelo commercio, Francisco José ele Bar-
ros Lima; secretarias com voto, .José Ferreira Borges, José da Silva Carvalho e 
Francisco Gomes da Silva. Que ésta junta governará. em nome do senhor rei o se-
nhor_ J?· João VI. Que ella manterá a sagTada religiã<:J catholica ro'm.aü.t\1 que te~os 
a fehc1clade ele professar. Que a junta é erecta para convocar côrtes repre.~el?-tat1vas 
da nação, e n'ellas formar uma constituiçã.o adequada á nossa santa rehg1ão, aos 
nos~os bons usos, e ás leis que na actualiclacle elas cousas nos convem. A qual pro
posição foi acceita unanimemente · por todos canonicamente firmada a eleição, sem 
perturbação _alguma, e a aprazim~nto reciproco. E n'este mesmo acto foi receb~cla a 
resposta elo lli.mo e ex. 1110 governaelor elas armas elo partielo, a qual é do teor segumte: 

«<U.mos srs.--Recebi o o:fficio ele v. s.asde hoje e com elle o exemplar de uma 
p~·oclamação que v. s.38 acabam ele fazer á tropa ~stacionacla n'esta cidade, e em 
VIrtude elo seu conteúdo cumpre-me dizer-lhes que eu, ás horas indicadas por v. s.as, 
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me acharei nas casas elo concelho na Praça Nova, como v . . · .35 dizem ; pois que a 
minha vontade é a conservação do socego publico e a felicidade dos vassallos d'est e 
r eino . 

cc D eus guarde a v . s.as Quartel general em Leça cb P almeira, em 24 de agosto 
de 1820.=Filippe ele Sousa Canavcwi'D, tenente geueral.-lli.11103

• rs . commanclan
tes da forca armada eXistente na cidade do Porto .» 

E log; n'este mesmo acto, acabacla a eleição, foi deferido, em nome elo con ·elho 
militar, o seo·uinte jmamento por mão elo coronel commcnclador Sebastili.o Drago 
V alente ele Brito Cabreira c do coronel Bemarclo Coneia de Castro e Sepulvcda, 
ao doutor juiz de fóra do cível, qtle depois o deferitt ao mesmo conselho militar, 
a todos o membros que compõem a iJl.md camara, e a todas a rn~ _pes
soas que n'este acto assiguam segtmdo suas re. pectivas attribtúções, CUJO Jtm~
mcnto é do teor seg1.únte : ccJlU'o ao.- Santo.· Evangelhos ob dieucia á junta provl
sional do governo supremo do reino, que se acaba ele in tam·ar, c que, em nome 
de el-rei nosso senhor o senhor D. João VI ha ele o·overnar até á in:tallação das 

] ' o . bli côrtes, que neve convocai· para orgauisar a constituição portugucza : Jlli'O o cc en-
cia a essas côrtcs e á constituição que fizerem, mantida a r ligin~o catholica romana, 
e a dyua. tia ela sercnissima _ç:asa de Bra,gançalJ . 

E sendo em particular clirigida a palavra ao ex .111 0 c rcv."'0 sr. bispo cl' sta 
cliocese, ao ill. 100 e ex . mo sr. govemaclor elas justiças ela relação e casa elo Porto, _e a_o 
ill.":0 _e ex.100 ?r. governador elas m·mas cl' ste partido todo. cxpre . aram os m:n li
sonJmros sentimentos ele approvaçâo e adhes~w ao systema c proccclimeuto adoptaclo, 
como legitimo c unico meio ele salvar a naçrio. E logo, convocados o nomeado pre-

., siclente Antonio aa Silveira Pinto ela Fonseca, c os vogaes, o cleset-r:bargaclor 1\bnue~ 
Fernandes Thomaz, João da Clmha Sotto Maior Pecb:o Leit Permra de Mello, Jose 
:i\hria Xavier de Araujo, e os secretario: vogae.' José Ferreira Borges, !osé ela Sil
va arvalho e I! raucisco Gomes ela ~ 'ih·a (e nao compareceram o · mm: _me~b~·os 
qu~ compõem a referida jlmta, por se acharem fóra Ll 'e ·ta cidade), lhe. · fo1 defendo 
o J~ua:nento , a saber : ao pr sidente pelo juiz c1 fóm elo cível, por olle aos c~e
m.aL·~ Jtu'ando qne desempenhariam, quanto em suas forç-as cotlbesse, a C01~rr:;s
srw ete que eram encarregado , e debaixo elos termo re trictos em que a retencta 
junta era in tallaela. E terminando este acto com toda a r o·ulariclale, ordem e ju
bilo que cabe m tào grande feito, por todos á voz dos ~roneis Cabreira c Se
pulvecla, foram repetidos _das janellas elo paço' do concelho : Viva o nbsso bom mo
narcha o senhor D . Jo?to VI, viva a uo:sa relin·ião sao·racla e vivam as côrtes e 
a constittúção por ellas·. - t> t> ' • 

E cl'esta fórma ~ouver~m por ~n~la e~ta. :-ereaçào, de que mandaram la.vTar _o 
presente auto .=Jose Joap.wrn de Olu.:e~ra Santwgo, pelo e crivii,o da carnara., o c.·crcv1. 
~Miguel Ucwtins de Deus PeTeim e llfello = José de Smtsn e :Mello= Joaqw>m ele 
Soztsa P e1·ei7·a · Cot~#nho =José Az~gusto Leite Pe1·eim ele JJilello = João jJ1ontÚI'O 
de 'ousa e Ca1·mllw=João Pecb·o Gomes de Auren=Danwso ela Silva Guima
?·ães= ThO'Inaz José Fe1'1·eh·a B1·a ga =José Marques de Carualho =João, Bi. :po do 
P01·to = Ay1·es Pinto ele Sousa= Filippe de 'ousa Ccmc~vm'J'O, t nentc general= 
O Commendador 'ebastião lJmgo l alente ele B?"ito 'ab1·eim, coronel de artilheria 
n. 0 4 = B e?·ncwdo CO?·~·e-ic~ ele Cast?·o e Sepul veclc~, corou l elo r egimento n . 0 18 = 
D onu:ngos Antonio Gil ele Pigt~ei?·eclo Srwmento, tenente coronel elo regimento n .0 6= .... 
José P ereint da 1 'itvct Leite de Ber1·eclo, teu ute coronelcommandantc=José de 'ou a 
Pimentel e Fcwia, major commandante interino do regimento de mi1icia · do Porto = 
Jo é PedA·o Ca?·closo e 1 'ilva, major commandante interino elo r gimento ch Maia= 
Anton'1:o da Silveim Pinto ela Fonseca= jJ{antwl Femandes Thomaz= João clct Cu-
nha Sotto Jl1câo7·=Pecl?·o L e'Íte Pereim de Jllello =José lllc~ria Xm:im· de A?'Cn!jo = 
Francisco José ele Ba?Tos Lima= José FeJTeÍ7'0 Bm-r;e. =José da f:filua Canalha = 
Francisco Gomes de~ Silua =José Joaquim da Rosa 'oelho = João Antonio Riu i1·o 
ele ousa Almeidct e Yasconcellos=liiiguel ele Almeicla Pinto Donas B otto=José 
'Pe:ixeint F1·ei1·e de Anclmcle =José Jortqwim ele Almeida e Am7(JO Co•J'?·eia de Lc~-
cenlct = Joaql~Ím Navm"rO de Andmcl e= João Fmnc_i co Gwimcl?'ães = Ftoriclo 
Rocl1·igues P e1·eim Fm·1·az =Gonçalo Ch1·i totão 'Peixeim Coelho= D . Antonio de 
Amo rim da Gwna=José de 1lleirelles Guedes; tenente coronel de milícias do Pol'to = 
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Antonio ele JJ1ei?·elles Guedes) t enente coronel ele milícias elo Porto=Dttcwte Gttilhe?'
me Fe•J'?'e?"Í) m~j o r elo L.l:. 0 r egimento ele artilheria =.Affonso Botelho ele Sctmpaio e 
So1tsct) capitão ~uclante ele ordens do tenente genera1 CanaYarro =Antonio ele Ab1·ett) 
~nclante ele ordens= L1tiz Pecl?·o de Anclmde e B1·ecle?·ocle) deão= J.l1anuel Joaq1tím 
JJ1on·iz Coelho) major ele brigada= Peel1·o L eite Pe1·eim ele J.liello) capitão ajudante 
de ordens= João JJ1cwict Simões) ~ uclante elo 4 . 0 regimento ele artilharia = João 
Tavçwes .RibeiTo ele Aúr·ett) inspector ele reYistas do exercito = Ducwte Lessct) cicla
dão negociante matriculaclo = Fnmcisco ele Smtsa ela Silvct Alcojomclo ele L enws
t?'O) cadete elo G. 0 regimento ele cavallar.ia= Fmncisco .Robm·to ela Silva FmTão) 
cadete elo 6. 0 regimento ele cavallaria =José Dias ele Oliveim = Joaqztim José Pe
?'eÍ1Yt Goclinho = Fnmc-isco ele Pmda Bet?'?'eto ela Fnt.nw = Joêio José ela Costa e 
Silvct) contador elo cofi·e ela cidade= José Luiz ele Sozt~ct JJ!fontei?·o = J.limmel Pi
nhei?·o ele Antgão = Lou1·enço José ele Soztsa e Vasconcellos . 

Constituída que foi a junta provisional do goyerno supremo elo reino, p"\.lblicou 
o seguinte · 

Man.if"esto aos portug;uezes 

Se na agitação porfiosa, ·que commoveu as nações ela Europa e abalou os 
tbronos, o vosso exercito salvou a patria, immortalisanelo o seu nome, elle não se 
mostra hoje menos benemerito d'ella, acabando de arrancai-a do abysmo em que 
se achava precipitada, e proxima quasi a perder até a sua representação nacional. 

Uma administração inconsicleracla, cheia ele erros e ele vicias, havia acarretado 
sobre nós toda a casta ele males, violando nossos fóros e direitos, quebrando nos
sas franquezas e liberdades, e profanando até esses louvaveis costumes que nos 
caracterisaram sempre desde o estabelecimento ela monarchia, e que eràm porven-
tura o mais seguro penhor ele nossas virtudes sociaes . -

O amor da patria, sacrificado ao egoísmo, não foi mais do que um nome vão 
na bôca, cl '_esses homens ambiciosos que occupavam .os primeiros log~res da naçã~, 
e que so tmham por fito medrar nas honras e nas nquezas, em premio, ou ele seus 
crimes, ou ela falta ele luzes e de experiencia, com que dirigiam as causas do es
tado . 

Assim, vimos nós desapparecer desgraçadamente nosso commercio, definhar-se 
a nossa inclnstria, esmorecer a agricultura e apodrecer nossa marinha. 

Poucos dias mais bastavam para perdermos até o ·ultimo vaso mercante e para 
acabar de todo a navegação, pela qual fomos tão poclerosos no tempo da nossa pas
sada gloria. Sulcavamos então os mares todos, devassando as suas costas, frequen
tando os seus portos, e espalhando lJela Europa ' espantada e invejosa as preciosi
dades do Oriente e a~ riqnezas ele ambos os mund~s . . . . 

Estancadas por tal modo as fon~es ela prospendad? nac10n8;l, clev1a ser e f01. 
uma consequencia necessaria a perd1ção de nossos mms caros mteresses, e para 
cumulo de desventura cleixon de viver entre nós o no. ·so adoravel soberano . Por
tugnezes ! Desde esse dia fatal contf~mos nossas desgraças pelos momentos que 
tem durado a nossa orphandacle . 

Perdemos tudo! E até haveríamos percuclo o nosso nome, tão famoso no uni
verso, se nrio mostrassemos que ainda_ so~os os mesmos? pela cons!ancia co1~ que 
temos soifrido tantas calamidades e m1ser1as e pela her01ca resoluçao gue hoJe ha
vemos tomado. 

Nossos avós foram felizes porque viveram nos seculos venturosos, em que Por
tugal tinha um govemo representativo nas côrtes d~ nação, e ob1:ar~m pro_cligios 
ele val~r, emquanto obedeciam ás leis qu:e ellas sab~ ame~te const1ttuam, le1s que 
aprove1tav~m a todos porque a todos o_bngavam. Fo1 entao que elles fizeram ~re
mer a Afnca, que conquistaram a I~cha, e _que asso_mbraram o mundo conhemclo, 
ao qual acrescentaram outro para cblatar ' amcla ma1s o renome de suas proezas. 
Nunc_a . a religião, o throno e a patria ~·ece~eram serviços tão importantes, m~nca 
adqum1:am, nem maior lustre, nem mm~ sohda grandeza, e todos estes bens du~a
navam perennemente ela constituição elo estado, porque ella sustentava em perfeito 
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equilíbrio, e na mais concertada harmonia, os direitos do soberano e elos -vassallos, 
fazendo da nação e ele seu chefe uma só família, em que todos trabalha-vam para a 
felicidade geral. 

Tcró amos, pois, essa constituição, e tornaremos a ser ventmoso: . O senhor 
D . J oão VI, nosso adorado monarcha, tem deixado de a dar, porque ignora no sos 
desejo 1 nem é já tempo ele pedi.r-lh'a, porque os males que soffrep:1os

1 
e mais ainda 

os que devemos r~ceiar, exigem um promptissimo remeclio . 
Imitando nossos maiores, convoquemos as côr tes, c esperemos da sua sabedo, 

ria e fi rmeza as medidas que só po lem salvar-nos da percliçao e segm ar nossa 
cxistencia política. Eis o voto. ela nação, e o exercito, que o annuneiou por este modo, 
não fez senão facilitar o meio ele seu cumprimento, retarclaclo já. em demasia 
pela timidez ou pela desunião elos amantes ela patria. 

Nos gloriosos campo: de Omique o exercito levanta a voz, e apparcce a mo
narchi.a ; hoje, no berço ele Portugal, o exer i to levanta a voz, e salva ela dcstrni.ção 
e ela ruina ~·te precioso deposito, confiado ú sua guarda, c sustentado pelo valor ele 
seu braço invencível, depois ele muitos seculos de cxistencia. 

Portuguezes ! O pas ·o que acabaes de clae para a vossa felicidade futura era 
necessario e at~ indispensavel, e a vossa desgraçada situação plenamente justifica 
o voss~ proceclunen.to. Não vos intimideis por tanto, porque c1 er to não atraiçoa s 
os senttmentos ela vossa natmal fidelidade. :Nenhuma lei ou instituição humana é feita 
para clmar sempre, e o exemplo ele nossos vizinhos bastaria para nos socegar. O mun
do conhece bem que a nossa deliberaçfio n}io foi efl'cito de uma raiva pessoal contra 
o governo, ou de uma desaft'eição á casa augusta ele Bragança ; pelo contrario, nós 
vamos por este modo estreita.r mais os laços ele amoi·, de r spcito c de vassalla
gem com que nos aehfLmos felizmente ligados á clynastia elo immortal D . João IV, 
e as virtudes que adornam o coração do mais amado de eu de cendentes nos 
afiançam que elle ha de unir os seus aos nossos esforços, felicitando um povo que 
tantas acções le heroismo tem praticado para lhe segurar na fronte a corôa elo 
luso imperio. 

A. mudança que fazemos não ataca as partes cstaveis ela monarchia. A reli
gião santa ele nossos paes ganhará mais brilhante esplendor, e a m ]hora dos cos
ttliDes, frncto tambem de uma illtliDinada instrucção publica, at6 hoje por desgraça 
abandonada, fará a nossa felicidade c das idades futuras . 

As leis do reino, observadas religiosamente, sco·urarfio a propriedade individual, 
c a naçfio ·u ·tentar{L a cada um no pacifico goso ele seus direitos, porqtlC ella não 
quer: destruir, quer' conservar. As me ·mas ordens, os J?e mos lo&ares, o n:tc_smos 
officros, o sacerdocio, a magistratura, todos serao respe1tados no livre exerClclO da 
auctoridacle qtw se acha depositada nas suas mãos . 

Ningnem erá incommodado por suas opiniões ou conclucta passada, e as mais 
bem combinadas mocliclas se têcm tomado pa.ra evitar os tumultos e a satisfação 
ele oclios ou vingança particulares . 

. . Portuguezes! Vivei certos dos bons desejos que nos animam. Escolhiclos pa.ra 
VJgrar sobre os vossos destinos, até o dia memorav 1 em que vós, competentemente 
r epresentados, haveis ele estabelecer outra forma de governo, empregaremos todas 
as nossas força: para corresponder {t confjança que se_ fez de nós, c _se .o resultaclo 
for, c?mo esperamos, uma constituicão que seo·mc ohdamentc os chrmtos da mo
narchia e os vossos, podeis acreditar que seri essa a maior e a mais gloriosa re
compensa de no sos trabalhos e fadiaas . 

. Port?, e paço elo governo, 24 ele ~'tgosto ele 1820.= Presiden te, Antonio ela Sil
vet?:a P 'l.nto da Fonseca= Vice-presidente, Sebastião Dmgo Valente ele B1·ito Ca
bTe~?·~~=B::ma?·do COJnia de Cast1·o e Sepuluedct = Luiz Ped1·o de Anclmde e B?·e
cl<?·ode> cl;ao=Ped1·o Leite Pe1·ei1·a de llfello = Uanuel Fernandes Thomaz=Fmn
ctsco Jos~ de Ban·os L ima =José llfaria Xavie1· de Amujo = João da Cunha 
B_otto 111awJ· = Secretarias, J osé Pm·1·ei?·a Bo1·ges =José da Silva Ccwvalho=Pran
czsco Gomes da Silva. 

* 
~ tenente general . governador das armas do partido elo Porto, para mostrar que 

annmra sem reluctancra ao movimento liberal, não obstante ter já eseripto um oflicio 
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ele r esposta ao conselho müitar e assignaelo o a.uto ela vereação extraorelinaria elo dia 
antecedente, fez tambem a sua 

Proclau'l.ação 

Portuguezes : -Raiou, emfim, o dia ela gloria e inclepenclencia nacional. E stá 
installaclo um governo ela escolha da nação, e em breve as me~mas côrtes, que na 
gloriosa r estauração elo nome portuguez, que um governo frouxo e contrario ás 
sagradas instituições nacionaes nos tinha feito perder, firm aram a nossa indepen
dencia e o throno na serenissima casa de Bragança, vão fazer-nos iguaes benefi
cios, firmando-o mais solidamente na mesma clynastia com uma constituição solida , 
analoga aos nossos costumes, e que nos ponha ao abrigo dos vicias e alterações 
que. a arbi.trarieclacle despotica derrama sempre nas mais utcis instituições. E spe
rae tranquillo s os grandes destinos que se vos preparam i confiae no governo que 
a nação escolheu, e sôcle pacíficos cada um nas vossas oecupações, e executando 
com vontade cacla qual aquillo a que a patria o convidar, clizei commigo : Viva 
o nosso bom rei o senhor D . João VI, viva a nossa sagrada religião, vivam as 
côrtes e por ellas a constituição portugueza. 

Quartel general no Porto, aos 25 ele agosto ele 1820 .=Fiz.ippe de Sousa Cana
vcw?·o) tenente general governaclor. 

* 
No dia immecliato foi expeclicla ás camaras dos diversos concelhos ela província 

a seguinte 
Portaria éircular 

Havendo o exercito tomado a deliberação ele proc.lamar b governo r epresenta
tivo elo r eino por meio das côrtes da nação, que hão ele fazer a constituiçii.o polí
tica cl'ella, estabelecendo a junta pro visoria para as convocar; e sendo es te o senti
mento ele todos os bons portuguezes, a que pontualmente adheriram todos os ha
bitantes cl'esta cidade, e as mais pessoas e corporações que se acham presentes: 
orclenâmos que em todo.· os concelhos se ajunte camara, nobreza e povo, c que 
na presença ele toclos sejam lidos, por sua ordem, o auto ela camara geral, feito 
n'esta cidade aos 24 elo corrente, e clepois o manifesto com a data elo mesmo dia; 
e que immedi:.:Ltamente o vereador mais velho defira o juramento ao juiz, e este ao 
mesmo e mais vereadores e pessoas ele governança, e seguidamente a todos os 
moradores, que irão assignando no livro elas vereações, elo qtlal se tirarão as co
pias authenticas para ser em depois remetticlas á secretaria competent e cl'este go
verno . 

Porto, no paço elo governo, aos 26 ele agosto de 1820. =Presidente, A ntonio 
dct Silvein~ Pinto da Fonseca= Vice-presiGlente, Sebastião D1·ago Valente ele B1·ito 
Cab?·eú ·a =Be?··ncwdo Co?"?'eÍct ele Cast1·o e Sepulvecla=José Mcw·ia Xavie1· ele A1·au
j o = L ttiz P ed1·o ele Anelntcle e B?·ede1·ode = F1·ancisco ele Smtsct Cin~e de J.lllaclt~
ni? ·a = .il{amtel Fe•J'nandes 'I7wmaz=Fnmcisco José ele Ba?'?'OS Lima = Secretarias, 
J osé F e?Teim Bo1·ges =José ela Silva Ca1·vctlho =F1·cmcisco , Gomes da Silva. 

O senaclo ela camara elo Porto orcl enou que se desse ampla publicidade a este 

Preg·ão 

Juiz, vereadores elo ill .mo seuaclo ela camara cl'esta cidade elo Porto, etc. Faze
mos saber a todos os moraclores d'esta cidade, e seu termo, que em nome elos 
n~e~mos se acceitou e jm·otl, no dia 24 elo corrente mez, obecliencia á junta pro
VISIOnal elo supremo governo elo reino, instaurada n ' esse mesmo dia no paço d~ 
concelho el' esta cidade, e que desde entã? felizmente governa em nome ele el-re1 
nosso .senhor D . João VI, até á installação elas côrtes, que elevem convocar-se par?' 
o:gamsar a constituição portugueza, firm ada assim a nossa presente e. futura feli
CI~a.cle, por um successo tão prospero e executado com tanto acerto,. soc~g~ pu
bhco e harmonia ele todas as cla~?ses ele cidadãos i pelo que, e em o bechenCla <L ele-
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terminação da junta provisional elo supremo governo do reino, qne nos foi diri
gida com data de 26 do corrente : ordenâmos ao · sobreditos moraclores illuminem 
as suas casas nas noites ele hoj e e ámanhã, em clemonstraç~lo do jubilo e regos:ijo 
le que. o coração de todos os :fieis portuguezes eleve estar possuído pelo feliz acon
tecimento do sempre memor~vel dia 24· elo corrente; fazendo-lhe outrosim saber 
que no dia de ámanhã, domingo 27, se ha de celebrar na igreja da santa s6 cathe
dral d'esta mesma cidade Te Deum. lcmclamtts em acção de gl'aças por tao fausto 
acontecimento. E para que venha á noticia de todos, se manclon publicar o presente 
preg~to . 

Porto, em camm·a de 26 de agosto de 1820.=José J oaquim de Oliveim Scm
tiago o fiz= João Pacheco Pereim de jJ{ello o fiz escrever = !Jiigt~el lJim·tins de 
Deus Pereira e Mello =José de 'ousa e lliello=Joarp~inL de Sot~sc~ P e1·eim Cot~
tinho = J osé A-ugusto Leite P eTeim ele iltf ello = J oão il1ontei?·o de Sm~sct e Ccwvalho = 
J oão P ed1·o Gomes A.b1·et~ . 

Depois · ele erguer a voz em frente dos seus soldaclos, o coronel Sepulvccla qniz 
tambem manifestar a todos o. concidadãos quaes as opiniões poli6ca. que susten
tava, publicando outra 

Pro c l a u 1a ç ã o 

Portuguczes : - Ei:;-ahi cumpridos os vo ·sos votos ; eis-ahi fi·anqueada a ve
reda que erriçavam os gumes atropeladores da vossa liberdade ! Foram escutados 
vossos mnrmurios, foram se.o·undados vossos de.·oj os, e <.\ mascara que acobertava 
o despotismo caíu á mão elo"' e.'forço, da pl'Llclcncin e ela constancia. Em vão a hy
drn. da devassidão elo vicio c da tvrannia multiplicava as gargantas auri-sedentas 
e torpes ; debalde' a corrupção de~a. tava com seu bafo pestilentc os arrancos da 
honra, que ·e esforçava em salvar as bordas do abysmo em que balançava ; nada 
póde embargar o ímpeto varonil e virtuoso elo ::tiUOl' da patri a ; a patria 6 salva. 
Despotas ! Traidores das virtudes ! Corruptos acloraclores da escravidão, torcei O.' 

olhos á ra ·ão, que vão assentar-se na sécle in:fl.ex.i vcl ela justiça e julgar imparcial 
vossos clelictos. Lá smgirá a_ verdade, tão pura como a luz, através da impo. tura, 
elo Tilipenclio e ela intriga. Portuguezes! Tomae a balança clcsengn.nadora da ra
sao e da justiça, vossas obrigações, vci.'sos deveres para com a soberania c vassal
lagem ; chanute a legisladores vossos, n1to O.' codigos qne a cobiça e interesse p ~tr
ticular e a malversação enredára, senão os direitos indclevei · q ne a natmeza gra
vára no coração humano com caracteres que clebaldc a força, a argucia ou o 
sophisma tentará apagar . Vigiae cuidadosos >O sos interesses, vossa segurança. 
Ta~s devem . er os vossos e taes são os meus sinceros votos. 

E u d'esta gloria só fico contente, 
Que a tnjuha. patria amei, e a minha gente. 

Quartel do Porto, 26 de agosto de 1820. =Bema1·do Co1'reic~ de Castl·o e Se
zJuhecZa, COrOnel do regimento ele infanteria n.0 18. 

O conde de Âmarante, goveruaclor das armas da provincia ele Traz os l\Iontes 
não aclheriu ao movimento elo Porto, e por isso fez aos transmontanos a seguiut~ 

P rocla11.nação 

F rancisco ela Silveira. Pinto da Fonseca, conde de Amarante, do conselho ele ·na 
ma(l'estacle fidelíssima, gran-cmz da Torre e Espada, c de S. 'Fernando na Hcs
panha, commendaclor das me ma: ordens, e da de Chri. to, nono senhor das 
honras ele Nogueira ele S. Cypriano, tenente general elos reaes exercitas e o·o-
vernac1or elas ~nuas ela província ele Traz os Montes . b 

Transmontauo.- valoro ·os e fieis :-É a. terceira vez que as circumstancias me 
fazem convocar-vos ás armas, e sempre tive a ~atisfação ele vos ver correl' a de-
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fender os saoTaclos dir eitos elo nosso augusto soberano o senhor D . Jof'i,o ·vi, r ei do 
reino unido "'ele Portugal, Brazil e Algarves ; em 1808 fostes vós quem ro~peu o 
captiveiro, que os exerc~t.os ele ~1m pe:_~do inva~o~· ~os tinha ~ançaclo; mas desgr~
çadamente nada temos feito: po1s se nao temos 1lllm1gos cxten ores t emos entre nos 
hom ens ambiciosos, loucos e perdidos, que, infelizmente com o nome de portugue
zes, querem mudar de governo, e com especiosos e falsos motivos nos querem in
duzir a ser traidores ao r ei e pmj uros ao sagrado juramento que lhe demos, e se
meando a anarcllia na naçao, nos promettem geandes bens com taes mudanças ; 
mas lembrae-vos ele quaes foram os que os francezes r evolucionarios causaram á 
França, onele só se viram mortes, incenclios e roubos, e por fim uma destruidora 
guerra ; mas a vossa fidelidade é tão conhecida, qu.e não é necessari o despertai-a 
com Tasões . E u estou decidido pelos princípios da honra, do clm-~.et_ e da religião 
a sacrificar a té á ultima gotta elo meu sangue em defen sa dos sagraCiõSdireit9s de 
el-r ei nosso senhor : estou certo que estes sentimentos ser ão os de vós todos. E um 
crime reconhecer o governo revolucionario elo Por to : as camaras, magistrados e 
todas as auctoriclacles, .assim militares como civis, o deverr~o repellir, e não r eco
nhecer tal governo. 

Transmontanos, conservemos a nossa ·fidelidade, e sej a o nosso grito geral : 
Viva el-rei e vivam os port uguezes hobraclos que lhe forem fieis. 

Quartel general el e Chaves, 26 ele agosto ele 1820.= Conde ele Amanmte. 

A junta provisional julganelo inconveniente con:ervar nas fil eiras do exercito 
officiaes inglezes, porquanto er a es ta uma elas circumstancias que produzira desde 
alguns annos o descontentamento ela maioria dos indivíduos per tencentes á classe 
militar, deu instrucções ao commaucbnte ela força armada do P orto para suspen
clel-os elo ser vigo, como consta elo r espectivo 

O fficio 

111.mo Sl'. - Ü memoravel acontecimento que r estituiu OS por tuguezes ao Jogar 
que justamente lhes compete entre as nações, não permittiu que a junta provisio
nal elo governo supremo, em um momento ele tanta importancia, e que exigia as 
mais promptas e efllcazes .medidas, fiz,~~se partici.par ao: ofllciaes i~glezes que 
occupavam postos no exercito, ele que IOl ~ecessan? suspenclel-os, ate que ponto 
ella desej ~t mostrar a justa e bem mereCida cons1eleraç~io em que tem os seus 
r elevantes serviços, e o quanto elb s~ consie~eraria. f~~iz se se j ulg-a:se auctori 
sada para os premiar clign::tmente ; porem, na nnposstbJb dacle le o fazer, ella sente 
como um elos primeiros dos . ·eus deveres, em exercício da auctoriclacle que lhe foi 
confiada, mandar que v . s.a declare a todos os ditos ofllciae:, e a cada um ele per si, 
que ficam conse~·vanelo toda · as suas homns, privilegias e cli stincçoes com1 eten,
tes aos seus postos, nssim como o sol el o ele suas patente. · 1 que lhes será pontual 
monte pago até ú installaçã.o das côrtes . 

A junta quer t n,mbem que v . s .u lhes faça entender que, confonnanclo-se com 
a vontade geral ela 'nação por tuguez:.1., cujos cle:~jos r egulados, pela sua o·enerosi
clade e gratiduo, não têem limites, ella farú proporcionar áqueJlcs cl às ditos o:fil.
ciaes, que os quizer em, os meios todos ele que precisar em para com toda <1. decencia 
e commodicbcle se conservarem no paiz, emquanto não tomarem a deliberação ele 
se transpor tarem ao seu ou a outro qualquer, para o que lhes .faz igLul.es o:ffereci
meutos . 

Que a junta porém espera que elles se comportem, nas actuaes circmnstancias 1 

com aquell~ elelicacleza e circumspecçã.o propria ele homens qne até por éclucação 
sabem conhecer e a1)reciar o r esp eito e consideração que merece o voto de mn 
})ovo, que t fLo solemnemente tem declarado. a firme resoluç~io de manter os seus di
r eitos . 

Deus gua.r cle a v . s.a Paço elo governo, em 26 de agos.to ele 1820.= P nmcisco 
Gomes ela S ·ilvct. = Sr . Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira, com mandante 
ern chefe ela força armada c1'es te pa:rtielo. 
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No intuito de precaver erradas apreciações entre os habitantes de Lisboa e 
inter essai-os na causa constitucional, a junta elo Porto dirigiu-lhes esta 

Procla~.nação 

A junta provisional elo governo supre :no do reíno aos habitantes de Lisboa: 
O oTito de cem mil almas, que n'esta md<1cle proclamaram solemnemente a von
tad~ ele recobrar seus direitos, r etmnbou nas províncias, e foi repeticlo com 
aquelle santo enthusiasmo que tão hero.ico feito devia ca-usar. 

Nós suffocavamos a,té agora a expressão dos nossos votos, esperando toclos os 
dias que a justiça e o amor elo nosso adorado soberano desse r emeelio aos males 
que têem levado a n~ção ásborelas elo abysmo; mas ,~- desenganados d_e que home~s 
malfazejos impeelcm que elle conheça toda a extenstJ.o elo n?sso soffnmento, tomu
mos o logar que nos compete e a nobre resolução ele lhe chzer t.1. verdacle. 

Os descendentes do immortal P elagio, nossos venturosos viziJ;J-hos, deram-nos 
o exemplo, e Fe1·nando, possuiclo ela mais viva e paternal satisfação, conhece hoj e 
que só tem sido verdadeiramente rei desde o dia 7 de março tl'es te anno, memo
ravel em acontecimentos gráncles. A mesma religião, a mesma língua, os mesmos 
sentimentos cl0 nobreza e ele heroismo, as mesmas clesgraças finalmente, e talvez 
outras mais pungentes .. . Habitantes de Lisboa, que mais é necessario para justi
ficar a valorosa r esohlção que tomaram os honrados portuenses, e que eleveis fazer 

? 1' vossa . . 
Nem vos detenha a consideracão de tres reinos unidos e o nosso adorado so

berano vivendo em tanta distanc'ia. Quando uma constituição sabiamente org:mi
sacla pela representação nacional r egula a sorte dos estaelos, a política, por mais 
vastos e dispersos que elles sejam, olha sempre como seu centro aquelle logar em 
que o monarcha fixou a sua côrte, porque, na qnalic1ac1c de chefe ela nação, elle 
forma o ponto ela reunião de todos os interesses e relações sociaes, e presente em 
toda a parte pelas providencias que dá, para fazer observar a lei, reina lJaci{~c~~ 
mente, porque o povo tem sempre á sua cli. ·posição meios suaves, faccis - prom
·ptos de faz er r espeitar seus direitos, sem perturbar a m·dem, sem embaraçar t.1. 

marcha augusta da justiça e sem atacar a segurança publica. 
Desde uma até outra extremidade do seu imperio o soberano r ecebe então elo 

amor de todos os seus vassallos as clemonstrações ela mais firme obediencia em re
conhecimento dos bens que eUe lhes procura, pela sabedoria com que os governa, 
e é na esperança cl' esta mutua concsponelencia ele direitos e ele obrigações que 
talvez se esconda o aclmiravel mysterio pelo qual o homem renunciou o maior los 
bens, a liberdade . ' 

Habitantes de Lisboa! Voltae agora o quadro, e vêcle o que somos. Não temos 
senão quem nos faça males . De mais de mil lcguas ele distancia nos apparecem 
decretos feitos em nome elo soberano. Mas este soberano é bom) é justo, quer a 
nossa feliciclacle, e elles só nos trazem a desgraça e a miseria. Esses de01·etos por-
tanto não s[o obra d'elle. . 

Assim ~êcles. bem que existe a monarchia emquanto o throno parece vago . Os 
horrores ela anarchia acabariam de nos convencer el' esta desgraçada verdade, se 
o brioso exercito das províncias não se deliberasse a sustentar os nossos direitos 
estabelecendo esta junta para governar a nação até á r eunião elas côrtes. 

Ella vae exercer sua auctoriclade entre vós . Aquelles de vossos concidaelãos 
que forem mais capazes por suas luzes, mais conhecidos por seu zêlo ao bem p~l
b~ico, h?mens em{-im portuguezes s~, sem mistura, isent~s d'essa vergonhosa e pue
nl mama de pertencerem por :sent1mentos a outra naçn,o, desconhecendo a patria 
que lhes deu o ser, hão ele ajudar-nos a levar no cabo esta obra verdadeiramente 
granel~ e ma~·estosa:, Unin~~-se a nós; elles_ acabarão de fechar o quadro ela repre
sentaçao naciOnal, tao perfmto como e poss1vel fazel-o em taes circumstancias. Lá 
te~·m;nos. tambem os. cl~putaclos do Alemt~jo e Algarve, que a distancia não per
nnttru amc1a que se JUntassem comnosco. 

Tende confiança no exercito, que fará sustentar e r espeitar o o·overno, e tende 
confiança no governo, que fará respeitm~ as leis . b 
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Esquecei-vos elos males que haveis soffrido, evitae que n'esta occasião a vm
gança empregue a vileza de suas odiosas medidas. 

Por mais justificadas r asões que tenbaes para vos indignardes contra quaesquer 
depositarias ela publica auctoriclacle, perdoae-lhes i clesprezae-os; não façaes caso 
cl'elles; tratae-os como desgraçados que perderam a honra. Não lhes queiraes ou
tro castigo, é este o maior que podeis dar a homens que nasceram portuguezes. 

Habitant<::s ele Lisboa! Vivei socegaclos; imitae o exemplo de vossos irmãos 
os portuenses , aclmirae e segui a sua moderação, sustentada no fogo elo maior en
thusiasmo. Nós vamos nltimar comvosco a grande obra da nossa r egeneração, e 
estae certos ele que o mais agradavel e mais fraternal acolhimento que nos podeis 
fazer é dar-nos, ao entrar na vossa ciclacle, a paz de que tiverdes gosado. . 

· Respeitae os magistrados e as auctoridades encarr egadas ela publica adminis
tração. Na rever encia ao governo, que preside aos seu.· des tinos, mostra um povo 

.justo e illustraclo, que é verelacleiramente digno ele ter uma constituição que o faça 
feliz. 

Porto, no paço elo governo, 28 ele agosto ele 1820. =Presidente, Antonio clct 
Sil·veim Pinto ela F'onsew ·- -Vice·1Jresidente, Sebctst·ião DTCt,qo Valente ele B9·ito Cct
b?·e·i?·a = Bemcwclo Co1'?'eia ele Cast9'0 e Sepulvecla =Pelo clero, Lt~iz P ecl1·o ele An
clntcle e B1·ecle9 ·ocle = P ela nobreza, Pecl1·o L e1:te Pe1·éint ele il!Iello = F'?·cmcisco ele 
SatLSa Ci1·1w ele 1J1aeltweint=Pela magistratma, jjt[anuelF'e?·nctndes Thomaz = Pelo 

'commercio, llnLncisco José de BcL?'?'OS LúncL = Pela província elo lVIinho, José Jl!Ict- · 
?'ÍCL Xc~vie1' de A1 ·m~jo =João da CtLnha Sotto Jl!Iaio? · =Secretarias, José ]; e?'?'eÍ?'a 
Bo1·ges = José da Silva Ca?·vcLlho =li'q·ancisco Gomes dcL Silve~ . 

Por iclenticas circumstancias e na mesma data l)l'Ocedeu o coronel CabreiJ:a a 
respeito dos habitantes da segunda ciclacle do r eino, manclanclo imprimir a se
guinte 

Procla-nnação 

Portuenses :-Quanclo o meu nmne ap1x1.receu na exhortação feita para resta
belecer os alicerces ela C?-usa nacional, dirig-i-me á tropa já clisposta para abrir a 
estrada que seus avós haviam trilhado; hoje não preciso ele exhortar-vos, cumpre
me só agradecer-vos com a maior energia o modo por que tomastes calor tão prom
ptamente, associando-vos aos sentimentos do exercito, e patenteando com tanta 
adhesao, regosijo e enthusia.smo que sois netos elos funcladores ela cidade mãe elo 
r eino, sendo em nome e virtudes vassallo.· tão fieis e obedientes ao nosso rei, como 
cidaclãos amantes elas l is . Que nome Hio suave ! Portuguezes, a linguagem franca 
e respeitosa é o pl'imeiro attrib~lto ela libm·clade política e individual, e P?r i~so 
não julg neis hyperbole quanto yo, digo, que a lei é o num e ela terra. Se a JUStrça 
divina castiga ine:s:oravel o violador elos sagrados mandamentos, porque nada va
lem na etemiclade as elistincções, tambem a justiça humana 1nme inflexível o qne
brantaclor das leis sociaes, porque aos olhos c1'ellas é sempre igual o fraco e o forte, 
o pobre e o rico . . . 

Isto é o que não tinbamos e o que vamos a ter, mas que chgo! T1vemol-o ... 
poré]n já clescle 1641 se apagára o facho ela representação nacional pelo abandono 
ela congreg·açâo ele côrtes, pedra angtllar da nossa segurança política, o que fez 
acreditar que nossos monarcl1as eram arbitras e não paes do seu povo. 

São os homens que o cercam e nf~o o senhor D. João VI, que têem consummaelo 
a nossa desgraça, porque sua ma.gestacle no acto ela sua acclamaçno provou com 
o seu juramento a bondade elo seu coraÇto1 promettenclo á nação de guardar-lhe 
seus fóros e direitos i seus fóros e direitos são a representaçã~ nacional ele-viela
mente congregada em côrtcs cl'onde unicamente nos poclem vn· os bens ele que 
t ão injustamente foramos esb~lhados. Ei~ o q1w clesejftmos, eis o que se nos deve 
e ~ que elle solemnemente nos prometteu quando ao sentar-se no throno ele s~us 
mawres exclamou na ult ima clausula elo seu jm·mnento : «Que assim Deus o .aJLl
~lasse como ell~ _guardaria os privileg·ios de seus vassallos po~tuguez~sJ> · E ~ó~, 
esses mesmos fims portnguezes, exclamftmos agora : «Que ass1m Deus nos aJllC e 
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como nós jurt~mos SUJ e1çao ao senhor 1·ei D . João VI e á sua . augusta dynastia, se 
os nossos fóros, direitos e independencia forem por elle mantidos e conservaclos » . 

Portuguezes, taes são os meus sentimentos, ~or elles conhecereis e conhecerá 
o mundo inteiro quaes foram os ponderosos motivos do meu procecler como vas-
sallo obediente e portuguez livr_e. . . . . 

Não meditei vino·anças por md1v1c1uaes resentunentos, mas clehberou-se o meu 
coração por ver qu~ apesm: de m~is ele qum:enta annos d~ se~·viço e arrojado es
forço de cooperar para a hb~rtaçmo . ela patl'la, _sendo o pnmmro q_ue no Algarve 
em 1808 acclamei a restamaçao ela hberdacle, v1 meu nome esquemclo entre os ele 
seus benemeritos filhos . 

E acreditareis, vindouros, que por um systematico ac0-nhamento de não ser 
importuno requere?-te abafasse _eu até agora simil~1ante cler;cuiclo? Bem como a pa
tria castiga com ngor o elemento ele seus filhos, JUSto é que ella remunere os que 
lhe augmentam o esplendor . Nada similbante temos a receiar para o futuro; as 
côrtes cleviclamente congregadas e a constituição que ellas adaptarem hão ele con
ceder a liberdade ele fazer apparecer singelas petições contra qualquer esqueci
m.ento. 

Portuguezes, o manifesto ela junta provisional elo govemo supremo elo r eino, 
ele que tenho a honra de ser vice-presidente, nada deixa a desejar sobre a expo
sição elo estaclo çle humilhação ele que saímos e sobre o grau ele consideração que 
por nvssa resolucão nos cabe entre as nacões . 

Tendo a glm~ia ele haver sido um dós ~movei s"cl'este venturoso successo, e como 
commanclaute ela força armada ela cidade e partido, protesto e cleclaro que sem1Jre 
foram, são e hão ele ser as minhas mais ·puras intenções que : viva el-rei nosso 
senhor o senhor D. João VI e sua augusta dyna ·tia, viva a junta provis~onal elo 
governo supremo do reino, vivam as côrtes e a constituição que ellas dwtarem, 
viva a cidade do Porto . 

Q.uartel general no campo de Santo Oviclio , 28 ele agosto ele 1820. = O Com
menclado?' Sebc~stião Dn~r;o Valente ele B1·ito Cc~b?·eint, commandante ela força ar
mada e vice-presidente ela junta provisional. 

A noticia elos factos occorrielos no Porto a 24 ele agosto sómente chegou a 
Lisboa no dia 28, e os governadores elo r eino, tomanclo as medidas que lhes pa
r eceram mais conclucentes a cohibir a onda revolucionaria, mand::tram publicar a 

. I 

scgumte 
Proclan:uação 

Portuguezes! -O horrendo crime ele rebeliiao contra o poder e auctoridade 
legitima elo nosso augusto soberano, el-rei nosso senhor, acaba de ser commettido 
na cidade elo Porto . 

Alguns poucos inclivicluos mal intencionaclos, allucinanclo os chefes elos corpos 
ela tropa el'aquella cicladc, póderam desgraçaclmnente infl.ui.l-os para que, cobrindo
se ele opprobri.o, quebrassem no eli:1 24 elo corrente o juramento de fielelielade ao 
seu rei e ás suas bancleiras, e se atrevessen.1 a constituir por sua propria auctori
clacle, n'aquella cicbcle, um governo a que clao o titulo ele governo supremo elo 
reino. 

Bem conheciam os perversos, que machinaram esta conspiração, qlle só pode
riam. conseguir e~traviar co1:ações yortuguezes, o~cnl~anclo-lhes, debaixo ele appa
renmas de um .Juramento 1llusono ele amor e fielehclacle ao seu soberano, 0 pri
meiro e tremendo passo que-lhes fizeram dar para o abysmo elas revoluções, cujas 
consequencias podem ser a subversão ela monarchia e a sujeiçã.o ele uma naç'ão, 
sempre zelosa ela sua indepenclencia, á ignomínia de um jugo estrangeiro. 

Nrto vos illuclaes, pois, :fieis e valorosos portuguezes, com similhantes apparen
cias; é evidente a contraclicção com que os revoltosos, protestando obediencia a el
rei nosso senhor, se subtrahem á a.uctoriclacle elo governo legitimamente estabele
cido por sua magest.acle, proponclo-se, como declaram os intrusos, que a si. mesmo 
se constituíram debaixo do titulo de govemo supremo elo reino, a convocar c.ôr-
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tes, que sempre serão illegaes quando não forem chamadas pelo soberano, . e a 
annunciar müdanças e alterações, que, quando rríuito, deviam limitar-se a pedir 1 

por isso que só podem emanar legitima e permanentemente elo r eal consenti
mento. 

O nosso soberano nunca eleixou ele prestar-se a solicitações justas, que se di
rigem ao bem e prosperidade ele seus vassallos . 

Ag·ora mesmo, pela embarcação de guerra entracla h ontem no porto cl' esta ca
pital, acabam de chegar providencias, que ser?to promptamente publicadas, paten
t eando a solicitude verdadeiramente paternal com que se digna attencler ~o bem 
d'este reino, o que augmenta aincla mais, se é possivel1 o horror que a todos eleve 
causar o attentaclo commettido na cidacie do Porto. 

· 0: governadores elo r eino estão danclo, e continuarão a dar, todas as provi
dencias que taes circumstancias imperiosamente dictam, e que lhes .·tio prescriptas 
pelos mais sagrados deveres do seu cargo. 

Quando porém alguns· motivos de queixa e de justas r epresentações lhes sejam 
expostos, elles se apres.·arão a levai-os respeitosamente á r eal presença, lison
j eando-se ele ·que os me.·mos inclivicluos j á envolvidos em tão criminosa insurrei .. 
ção, reflectirão nas desgraças em que vão precipitar-se e voltarão arrepcnc1iclos :.i 
obediencia elo seu soberano, conJlaclos n:i clemencia inalteravel elo mais piedoso elos 
monarchas. 

Entretanto esperam os governaclores do r eino que esta Jlclelissima nação con
serve constantemente a lealdade, que foi sempre o sen mais prezado timb1:e; que o 
exercito, cuja heroiciclade foi, ha tão :ponco, aclmiracla pela Emopa toda, se apresse 
P.m. apagar a mancha ele que a sua honr11 está ameaçada, pelo extravio cl'esses 
poucos corpos que inconsicleraclamente se cleixaram allucinar; e que a maioria da 
tropa portugueza conserve, a par ela reputação do seu valor inalteravel, a vü·tucle 
nao menos distincta da sua ficlelidacle . 

Portuguezes ! A conservação intacta ela olíecliencia a el-r ei nosso senhor é a 
obrigação mais importante para todos nós, ao mesmo tempo que é o :1:!-os:o mais 
patente interesse. Haja, pois, firmeza n ' estes princiJ?ios, concorram todas as clas
ses para manter a t ranquilliclacle publica, e promptmnente vereis restabelecida a 
orcle]n, que os mal intencionados se arrojaram á t entn.ti v a ele transtornar. 

E o que vos r ecommenclam, em nome elo nosso adorado soberano, os governa
dores elo reino. 

Lisboa, no palacio elo governo, em 29 ele agosto ele 1820. = Ccwdectl PcttTicw
chct = ilfa1·q1tez ele Borba= Conde ele Peniche = Conele ela Fei7'Ct = Anton·~õ Gomes 
Ribeú·o . 

O governador militar ela província ela Beira declarou-se hostil a.o pronuncia
mento do Porto e apressou-se a publicar a sua 

Proclan.Iação 

Antonio Marcellino da Victoria, Jlclalgo cavalleiro da casa ele sua magestacle, ca
valleiro professo na ordem de S . Bento de Aviz ,.tenente general elos reaes exer
citas, encarregado do governo das armas na pro1rincia ela Beira, · etc. 

:r'enclo pleno conhecimento ele que toda a tropa c1'esta província, e mesmo ~s 
habitantes d'ella, t emem a Deus Todo Pocleroso e amam, como elevem, ao seu re~ , 
estou certo que cumprirão estes dois sagrados preceitos, que são inclispensave1s 
para o socego publico e particular. 

Só lhes devo trazer á memoria aquellas proclamações ou palanfrorios, com 
que Bonaparte nos promettia todo o bem, porém causava-nos toclo o mal. T odos 
são testemunhas d'estes eno·auos e por isso é que eu r}eco se não deixem illuclir 

b ' ' ~ 
e eng~uar con;t taes papeis, que todos são cavillosos. . . 

V1va el-re1 nosso senhor viva el-rei nosso senhor, v1va el-rm nosso senhor. 
Qttartel general ele Vizet; 29 de ,ao·osto de 1820. = Antonio jJ![cwcellino dct Tli-

cto?·ia. ' 0 
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Com o fim de refutar as asserç-ões do conde ele Amarante contidas na procla
maçào ele 2G do dito mez, e induzir os officiacs militares a filiarem-se no J?artido 
constitucional, ap)_Jareccram á luz os dois documentos subscquentcs : 

Procla:rnação 

Soldados ele Traz o. l\Iontcs:- m g nio mau, o vosso general, quer semear 
a discorclia entre nós ; quer que_ I ortugttezes clerra.mem o sangue ele portugne
zes; quer que o pae atire sob t·e seu p roprio filho a quem o amor da patria levou 
ao campo da honnl para . ustcntar a causa da naç<w ; quer que o irmão atravesse 
o peito do irmào, r1ue andou nas mesmas entranhas, e que com ellc clevia achar -se 
nas mesmas fileiras para defender direitos os mais aprecianis que lhes transmitti
ram seus antepassaclos. 

~i~-aq~lÍ o grande plano desse homem que bla ona de patriota ! Eis-aqui a 
vastLdao de seu gloriosos projecto . Uma guerra ciTII. E para que? Para manter 
despotas, pm·a viverdes na mi eria, para pagardes tributos que exc.edem vossa 
fortuna, e pensõc. e fóros para que não hcgam os fructos elas l)ropnedacles que 
regacs com vosso stwr. 

Tran ·montanoi:i! , 'e quereis saber o que é felicidade, o que é amor verdadeiro 
ao nosso bom'e acloravcl soberano o enhor D . João"\ I vinclc ao Porto . 

Cá tendes o irmão cl' sse illudido, Antonio da ilveira Pinto tla ] onseca a 
quem os. verdadeiros amantes ela patria dho o n me ele Catfl,o portug-um-. . Cá t n 
tles o filho elo vosso hcroe S pul v ela; d. tendes Gil, que com vos co tem pi.sn.clo 
lllllÍtas vezes a estracln. ela honra. Viode vel-o ufanas por terem levantado este 
magestoso edificio da iudepcnclencia nacional, com o grande Cabreira e outros bra
vos, . eu. irmlíos de armas . Vinde, soldaelos . 

Em 31 de ag·osto ele 1820. = Os po1·tuenses. 

Proclamação 

Habitante elo lto Domo:- rao acr ditei a \OZ do genio ela di corclia. O 
conde ele Amarautc vos illudc quando por vis cmissarios vos faz crer que os vos
so~ fr uctos não terão cxtracçâ:o, qu a companhia geral ele agricnltura elo vos.·o 
1;1mz vae terminar. Transmontanos! Se até hqje o commcrcio 1 vou vo. sos productos 
as ma1·gens elo Tamisa, c1 sele hoje, franqueado os estorvo que uma política errada 
lhe lançára, elles correrão ambo o hemi pherios. companhia ,io·iará mais e ma,i 
em vossos intere. ses, e um governo activo, enero·ico patriotico acabará de pro
ver ~m . vossa fe licidade. As côrtes serfLo a cxpressil.o ele vossa vontade, e uma 
constttmç~o sabia determiuará a vo sa sorte. 

Fcchae, habitantes elo .Alto Douro, fecl1ae os om·iclos á malignidade· segui a 
c~u.sa da patria, segui o caminho que vo mo. tram os \O. sos ami~;o , os vos os 
Vlzmhos, os vos os concidadãos . 

Em 31 de agosto ele 1820. = Os po?·tuenses. 

:j\c. 

Os governadores do reino mandaram exr)edir ao principal E tcvão Telles da 
ilva este 

Aviso 
Ex mo e rev mo 

d ;no . sr.-' ua mage tade é servido que '· ex. a se ache 110 r)alacio o em e rev mo ca ·d 1 · · 
b d · · ' 1 ea patr1archa, no sitio da J unqueira, no dia 1. 0 ele etem-

ro . 0 presente anuo, pelas cinco horas da tarde para neo·ocio l.U·o·ente do real Sel'VlÇO. . < I . < ' b b 

Deus g·um·de a v . ex a Palac· d d 1 · 
. . . · ' 10 o governo ern 31 ele ao·osto e 1820.=.f ntonw Gomes Rtbe~ro. ' b 

Na. mesma data e conformidade se di · · · 
D "I' 1 Ant · d 1\ .T 'l D expe ra.m avisos as segumtes pessoas : 

• J.l tgue omo e 1.ue1 o, · Fernando Autonio ele Noronha, Cypriano Ribeiro 
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Freire, concle de Barbacena, marquez ele Castello Melhor, conde ele Castro Ma
rim, bispo inquisielor geral (D. José Joaquim de Azereclo Coutinho), arcebispo de 
Evora (D. Fr. Patrício ela Silva), barª'o ele Teixeira, barão do Sobral, Manuel 
Nicolau Esteves Negrão, José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros, José Cardoso 
Ferreira Castello, Joaquim José Guião, Lazaro ela Silva Ferreira, Bernardo Xa
vier Barbosa Sachetti, Antonio Thomaz ela Silva Leitão, Antonio José Guião, 
João de Matos e V~sconcellos Barbosa ele Magalhães, Lucas ela Silva de Azereclo 
Coutinho, Joaquim ela Costa e Silva. 

D' esta conferencia, em que se expoz o estado de alvoroto de quasi todas as 
províncias, resultou adaptarem-se novas providencias coercivas, não senelo com
tudo conformes os votos. 

·A junta provisional e varios militares contrapozeram aos actos elo_ governo ou
tras proclamações, e este deu circumstanciacla conta a el-rei elos 'recentes succes
sos, como tudo se prova ela serie ele documentos abaixo transcriptos pela ordem 
ele datas. · -

Antes IJorém ele os mencionar, é mister dizer qué a classe commercial ela cidade 
elo Porto nomeou uma cleputaçt'to, composta ele sete inclivicluos, para ir perante o 
governo supremo felicitai-o e offerecer-lhe os seus espçmtaneos e desinteressados 
serviços, a qual satisfez a incumbencia ela seguinte fórma: 

Felici-tação 

O cm·po do commercio d'esta cidade, como uma das principaes colm:nnas elo 
estado, que vivifica a agricultura, as artes, to Ia a qllaliclacle ele industria naciona.l, 
não pócle nem eleve por mais tempo ser inclifferente ao proximo e passado successq 
qu.e aca,ba ele patentear-se n'esta cidade, e que, como darão elo relampago e 
força do raio, milagrosamente se propaga por todo o r eino dê Portugal; tal é a força 
ela natural tenclencia ao bem geral, tal é a força da cancli.cb verclacle explicada 
francamente pela honra, brioso valor e verdadeiro patriotismo elos heroes portn
guezes, que fizeram resmgír a patri'a elo abysmo elo aviltamento, para recobrar sa
grados deveres e direitos escriptos no coraçilo elo homem. O commercio, quasi ani
quilado, gemia em ferros; sem segurança interior e exterior, via definhar toclos os 
seus primeiros elementos, e contrariando-se a propria natureza não tiravamos par
tido do vasto e riquíssimo reino unido ele Portugal, Brazil e Algarves, que feliz 
mente habitâmos e pMsuimos. Hoje porém consoladoras esperanças, ele que já se 
recebem beneficios, nos apresentam um lisonjeiro quadro ele recobrarmos no reino 
e nas nações estrangeiras aquella dignidade, segnrança e protecção de que fomos e 
somos dignos; e o melhor dos monarchas, proclamado pela lealdade portugueza, 
vae conhecer ele quanto são mereceelores os seus mais ternos :filhos. O corpo elo 
commercio não deixa de conhecer, assim como já ning~lem desconhece, quanto me
recem os heroes_ que se arrostaram a dar o primeiro grito ela justa liberdade op
pressa, e por isso vem ante esta suprema junta significar a sua graticU\.o e respeito, 
congratular-se com os benemeri.tos ela patria e offerecer sem reserva suas pessoas, 
seus conhecimentos e cabeclaes para o remate ela grande obra em que as luz,es e 
as virtudes r esplandecem á fàce elo universo. 

Viva o nosso bom rei, vivam as côrtes e por ellas a constituição. 
Porto, 1 de setembro de 1820. =José 1-len?·ique Som·es =José jJfcwtins de 

Ca?'Vcdho =Antonio Fm·1·eint Pinto Basto = Antonio Fntncisco G1.ti1ncwães = Joa
quiv~ ela Costct Lima = Antonio J."J!Iaict = F1·ancisco J."J!Iaia. 

Procla:un.ação 

Portuguezes! -Os governadores elo reino, persuadidos do perigo imminente 
que corre a nação e a monarchia se se p~olongar a crise produziela pela subleva
ção ela cidade elo Porto, e usando elas faculdades extraorclinarias que pelas suas 
instrucções lhes são conceclidas em casos urgentes, depois ele ouvirem o parecer 
de grande mu:nero ele pessoas elo conselho ele sua magestacle, e conspícuas entre as 
diversas classes da nação, resolveram, em nome ele el-rei nosso senhor, convocar 
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côrtes, nomeando immcdiatamente tuna commi.-são de"stinacla a proceder aos tra-
balhos neccssarios para a prompta reunião das mesmas côr tes . ' 

Esperam os governadores do reino que uma mcclida que tão clecididam.ente 
prova a determinac<''to de se attencler ás queixas e ouvir os votos da nação, re
unirá immecliatame~te a um centro legitimo e commum a naçao inteira, e que to
das as classes de que a mesma se compõe reconbecer~tO a necessidade de uma tal 
união para evitar os males imminentes ela anarchia, clá guerra civil e talvez da 
dissolução ela monarchia . 

Lisboa no palacio do governo, em 1 de setembro de 1820. = Ccmleal Patl·ico·
cha = jJfm~quez de Borba = Conde de P en iche= Co nr/e da Feira = Antonio Gomes 
Ribeil·o . 

P ortaria 

El-rei nosso senhor é servido nomear o arcebispo ele Evora, o conde de Bar
bacena cio seu conselho, o tenente general conselheiro ele guerra l\Iathias José 
Dias zedo1 e os desembargadores Antonio José Guião e ntonio Thomaz da Sil
va Leitão, ambos do seu conselho1 para formarem a commissão que eleve tratar 
dos trabalhos neccssario,· para a convocação das côr tes a que sua magestacle mrm-

, da proceder; or lenanclo o mesmo senhor que os membro. nomeados c reunam 
desde logo no real archiyo da Torre elo Tombo, c se occupcm sem interrupç.ão dos 
referidos trabalho: . 

Pa.lacio do governo, em 1 de setembro de 1820. =(Com as ?'nb?·icas elo. go
vm·naclo?·cs do ?'eino.) 

ProclaJnaç?to 

Os officiaes dos corpos militares do Porto aos officiae. ele todo o exercito : -
Quanclo nós no.- propozemos salvar a patria expir:.nte, contavamos ele certo 
com a vossa cooperaçtLO e com a ele tocl os os nossos irmã.os ele armas . A gloria, 
portanto, qLle d'aqui TCstllta, não 6 só nossa, todo: participam cl' lia . Numa ba
talha nem todos os corpos entram no combate mas a victoria, nem por is o lcixa 
ele ornar a frente ele tor1os os bra\OS que e ac11:'1ram no campo. Todos triumpham, 
porque todo.- vencem. 

Depois que uma ele ·graçacla política induziu os soberanos a ter exercitas l? r
manentes para opprim.i.r a liberclacle elos vassallos, ufio restou aos povos nem ainda 
a consolaçào ele se queixarem. Apena ·c lhes p rmittiu o que mmca se neg<m aos 
escra\o : o·emcr entre os ferros. 

De ·de então qualquer palavra foi a voz elo motim; qualquer medida, o pla.uo 
da sedição. O pac entregou o iilho ; o irmão accusou o irmJ(o ; o amigo denunciou 
o amigo. Tal foi o direito publico elos staclos . Abriram-se immccliatamentc as 
masmorras; levantaram-se os caclafa] O.'; accencleram-se a · fogueiras . . . l\Ianes 
de Viriato ! estremecei pela pt'Ímeira vez ! vós fostes atraiçoaclo , mas não por lu
sitanos . 

J ;,'~ se cliz que os exerci tos não elevem dispor elo governo, fiem e1.1tr mett r-se 
nas causas d'ellc ; verJ.acle é essa que todos reconhecem. Mas regimentos portn
guczes não são cohortes romanas : estas mudavam os tyrannos c conservavam a 
tyi·annia · nós, destruindo a tyrannia segm·âmo.' mai s no solio o nosso bom mo
narcha o senhor D . João VI, o unico cligno ele reinar entre nós. 

A força, pois, que tantas vezes tem feito a desgraça do munclo, e que traz 
comsigo uma idéa quasi sempre ocliosa, empregacla agora por nó· , foi uma meclida 
legitima, porque salvou a monarchia quanclo animou c d F ncleu os v rclacl iro. 
patriotas, que prC])araram e conduziram faça.nl1a tão arriscada. Apesar elo tempo e 
elas paixões, ella nunca deixará de marcar na eternidade elos seculos uma er acha 
fama. a . · 

Camaradas ! A hom a .ele .u!timar obra tfi.o grande n~o é menos para estimar elo 
que a de lhe t:r dado prmCIJ;n~ .. Jlmtae-vo,. a nós; mas lcmbrae-vos ele que em
quanto trabalhamos para a fehe1dade das geraçoes futuras, não devemos fazer a 
desgr~ça da . .' pr~sentes . Evitemos a ~~1erra civil e os tnm1~tos, fructo desgraçado 
e mmto orclinano elas mudanças pohttCas . Vençamos até nisso o poder dos clesti-
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nos, e mostremos ao universo que os portuguezes nenhum feito acham impraticavel 
quando póde levar-se ao cabo com quaesquer esforços ele virtuelc e ele heroi smo. 

Porto, l de setembro ele 1820. = Os officiaes poj·tnenses. 

Procla•nação 

Habitantes ela Beira: - Não vos deixeis illuclir das suggestões elo general Victo
ria, que, achando-se encarregado elo govemo elas armas d'e.ssa illustre província, 
e devendo empregar a sua auctoridacle e influencia em beneficio da mais santa e 
justa elas causas, se tem deixado arrasütr ele miseravel a.mbiç?i.o e baixeza, e pre
t euçle, sob pretexto de fielelielacle ao soberano, promover seus pessoaes interesses 
e fazer-vo::; servir a seus projectos crimirrosos e anti-patrioticos. -

A junta elo supremo govemo, que sabiamente nos rege, não pretende, como j á 
tem protestado, destruir a monarchia 'nem derogar a auctoricl~Lcle do nosso augus
tissimo monarcha o senhor D . João VI. E lla quer pelo contrario sustentar e fir
mar o throno da serenissima casa de Bragança pela restamação elas antigas e sau- · 
claveis in:titu.ições que em iclaeles mais felií'ies o illustraram; ella quer instaurar as 
côrtes ela naç?to, que clescle o glorioso reinado elo primeiro Affonso formaram o 
conselho elos mouarchas _portuguezes, mantiveram os sagrados direitos da sua co
rôa e elos povos, e prepararam grandes feitos que farão sempre illustre o nome 
portuguez. 

O govemo supremo tem juraelo conservar a santa religião que professàmos, 
r espeitar as leis, fóros e privilegias ela nação, promover todos os meios ela felici
dade publica e sacrificar a estes grandes objeetos todas suas facligas1 e até a 
propria vida elos seus membros. 

Qual é pois o motivo por que o general Victoria se oppõe a tão nobres inten
tos e pretencle desvairar a vossa opinião? Qual é o motivo por que, calcanclo aos 
pés o nome1 a elignielacle e o caracter ele verdadeiro portugnez, se quer fazer pe
rante a nacão réu ela mais infame baixeza e ousa obstar ao heroico esfbrco dos 
verclaeleiros' a.migos ela patria e elo monarcha? • 

Não o cluvieleis, illustres habitantes ela Beira ! A villisonj a e sorclielo interesse, 
a ignorancia insensata elos s?tos princípios elo direito publico, e o absoluto aban
dono elos sentimentos patrioticos, que elevem animar todo o cidadão homado1 são 
os verdacleiros motivos que o dirigem. 

Reflecti no diverso proceclimento ele tantos illustres e valentes soldaclos que ha 
pouco combateram com generoso brio pela causa elo monarcha e ela nação nas pas
sadas campanhas, e que agora não julgam murchar seus louros, antes dar-lhes um 
novo lustre sustentanclo com heroico %êlo a boa causa que temos entre mãos . 

Reflecti no honrado comportamento que têem mostrado os povos elo Porto, 
Braga, Coimbra, Aveiro, Vianna e em geral todos os elas províncias elo norte, e 
cleixae-vos possuir do exaltado patriotismo que os anima; abanclonae a causa elo 
vosso verdadeiro inimigo, que pretende fazer mais pesados os ferros que vos oppri
Iaem e a;ugmentar, se ainda é possível, a desgraça publica que todos lamentâ.mos. 

Uni-vos em sentimentos ele verdadeiros portuguezes, e a junta elo governo su
premo saberá avaliar vossas virtudes, premiar a vossa ficleliclacle, punir os vos ·os 

. inimigos, que o são tambem ela nação, e fazer-vos um dia gosar ela felicidade que 
cabe a homens dignos d' este nome. 

Em 2 ele setembro ele 1820. = Os po1·tttenses: 

Procla1.nação 

Valorosos militares que vos deixastes illuclir! - Depois ele terdes sustentado 
. com o vosso sangue os direitos ela religião, elo throno e ela patria; depois ele ha
verdes, no meio elos perigos e privações, 'assombrado as nações da Europa com 
os gloriosos feitos que pratica.-tes em uma guerra sem igual, é no seio ela paz, 
no cenü:o elas vossas familias e nos vossos proprios lares que uma capciosa secluc
ção vos -faz perder o merecimento que tanto vos custou a aelquirir, manchando 
vossa até agora illibacla fidelidacle . 
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Os governadores elo reino, se usassem ch força e çlos meios que sua magestaàe 
depositou nas suas mãos, e que são sustentados pela lealdade e briosa conducta 
da~; tropas elas províncias de Traz os Montes, Beira, ExtremaclUJ.:a e Alemtej o e reino 
elo Algarve, aoncle as snggestões que t êem sido dirigidas pela suppo.-ta junta su
prema foram recebidas com o desprezo ele que eram cli'gnas, em breve v o.· fariam 
conhecer a que .triste situação vos arrastaram os auctores elo vosso extravio ; po
r ém, certos no amor pater:nal elo nosso piedoso monarcha, e do quanto lhe seria 
penoso o fazer clerramar sangue portuguez, vos conceclem, no seu real nome, um 
completo perdão. 

Considerando que os officiaes e soldados elos corpos extraviados delinquiram, 
mais por obediencia aos seus chefes, elo que por intenção ele se subtrahirerri ao le
gitimo governo do seu soberano, não offerecem premios aos que voltarem aos seus 
deveres, por ser indigno do nome portuguez que um tal estimulo seja que faça 
voltar ás suas obrigações tropas que nunca foram mercenarias, mas offerecem a 
clemencia do seu monarcha e um perfeito esquecimento ela inconsicleração com
metticla a todos os que · promptamente abandonarem o partido injusto a que des
graçadamente se deixaram ligar, e se reunirem aos corpos fieis que lhes ficarem 
mais proximos . 

Os officiaes elos corpos extraviados que promptamente concorrerem para fa
zer restitcür á devida obediencia o.- mesmos corpos, serão, não só percloaclos, mas 
se terá com elles a especial contemplação que merecer a maneira da sua r esolução. 

Lisboa, no palacio do governo, em 2 ele setembro ele 1820. = Canlectl Pat?·'icw
chct=lJ!Icwquez ele Bo1·bcõ = Conde ele Peniche= Conde ela Pe·inó=Antonio Gomes 
llib~~ - • 

P:rocla:~:naocão 

Habit~ntes ela cidacle do Porto e mais portuguezes que, a seu exemplo , vos 
cleixastes illuelir! - Os governaclores do reino, unicos depositarias legitimas dn, au
ctoriclacle regia, na ausencia elo nosso amado soberano, acabam de dar á nação 
inteira a prova mais evidente elos I aternae.- sentimentos do mesmo senhor, 
acloptando, em seu real nome, a resolução ele convocar as côrtes, na persuasão ele 
que esta medida encherá de satisfação a todas as províncias elo r eino , e sobretudo 
aqucllas que fundaram n'esse desejo o extravio a que foram arrastadas . Elles es
peram que uma tal resolução será o signal da geral união e concordia, persuadin
do-se que, só IJOr intenções sinistras ou por uma allucinação manifesta, havedL 
quem possa recusar obediencia ao governo, legitimo r epresentante de el-rei nosso 
senhor, quando este adopta o meio legal ele attender ás queixas e desejos da na
ção, e está firme e sinceramente cletenuinaclo a cffectuar com a maior promptielão 
possível a resolução que tomou. 

Portuguezes que fostes illucliclos! Mostrae aos vossos compatriota:, mostrae á 
Europa toda, q·ue o vosso extravio momentaneo não foi motivado, nem por fu.lta ele 
l~alclacle, nem por projectos ambiciosos, e não presteis ouviclos ~\s instig·ações per
fJdas que talvez se vos façam; lembrae-vos ele que o primeiro dever, o primeiro 
voto de todo o bom portuguez, é o ele manter independente a monarchia, assim 
como indissoluvel a sua unidade. 

Os governado:res do reino afiançam solemnemente, em nome ele sua m:;wes
tade, inteira amnistia a todos aquelles que ele prompto entrarem nos seus clev~res 
e se submetterem ao legitimo governo ; declarando outrosim que em todo o caso, 
be~ s.egu,ros elos .leaes se~timen~os dos bo?s portnguezes, ele que se compõe a grande 
ma10r1a ~1 esta bnosa naçao, estao eletermmados a fazer reconhecer por todo o reino 
a auctondad.e ele sua magestacle. 

Lisboa, no palacio elo governo, em 2 ele setembro ele 1820. = Ca?'Clec6l Pctt?·icw
cha = J.ll{cwyuez de Bm·ba = Concle ele Peniche . Concle da Pei?·a =Antonio Gomes 

· Ribei?·o. · 

ProclaUJ.a.ç.ão 

Portuenses! -A fi·anqueza é a 1)l'imeira elas virtudes de um governo justo. 
Sabei, portanto, tuclo o que nós . sabemos e cuja certeza vos afiançâmos. 
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Os que foram govemaclores elo r eino têem procla-maclo que poucos soldados e 
poucos homens mudaram na vossa ciclacle a ordem antiga das cousas , e que por 
isso ninguem eleve obedecer-nos. . 

Vós conheceis até que ponto elles estão enganados ou querem enganar, por
que vós conheceis perfeitamente com que r apiclez o grito c1ue vós destes vae sendo 
repetido em toda a parte. 

Não receeis . Em Lisboa vós sois tratados ele heroes e ele vercladeiros patriotas, 
e os seus habitantes, que querem imitar-vos até no socego com que proclamastes 
vossa inclepenclencia, só esperam que se approxime algnm[L força para se declara
rem sem r eceio ele soffrer males e sem se verem na necessidade ele os fazer . 

Portuenses! T emos forças, temos meios ele sustentar a nossa causa. Ella é 
justa, é tambem a causa ele nossos vizinhos os hespanhoes, e por isso tropas d'el
les occupam já nossas fronteiras na Galliza, aonde se acham prompüts a auxiliar a 
nossa inclepenclencia. 

Nós queríamos dever a nossos unicos esforços a liberclacle ele que vamos go
sar, mas os inimigos ela nação até n'isso querem offuscar a gloria que ella por 
tantos títulos merece . 

Portuenses ! N acla temaes ; Deus é por nós . 
Porto, no paço elo governo, em 2 de setembro Cle 1820. = Presidente, Antonio 

da Silve·im Pinto ela Ji'onsecet Vice-presidente, Sebastião Dmgo Valente ele B1·ito 
Cabni?·a = Ltâz P ecl1·o ele Anelmcle e B?·ecle?·ocle = Pecl1·o Leite Pe?·ei?·a ele il!lello = 
P nmcisco ele Sottset Ci?·1w · de M.áeltw-ei?·a = JJ!fctmtel Fe?'lwncles Thomaz= F1·. F?·cm 
cisco de S . Lttiz = .Pnmcisco José ele Ba?'?'Os L ima = José JJ;fcwia Xavie1· ele 
Anttt(io = João ela Ctmlw Sotto JJ;fetio?· = SeCI:eta.rios, José Pe1'1·eint BO?·ges=José 
clct Silva Ca?·valho=l!'nmcisco Gomes dct Silva. 

Oar-tat 

Senhor : - Depois que tivemos a homa ele fazer chegar ao soberano conheci
mento ele vossa magestacle, por officio que o secretario elo govern o, conde ela. Feira., 
dirigiu ao ministro e secretario ele e.·tado Thomaz Antonio ele Villa Nova Portu
gal, em data ele 27 elo mez proximo passado, os r eceios em que nos achavamos ele 
que na cidade do Porto e províncias elo norte se manifestasse alguma insurreição, 
communic~udo então a vossa magestacle as ordens e providencias que assentámos 
se dessem pa.ra obstar a tão terríveis e ftmestos acontecimentos, receben~o s infe
lizmente no dia 28 elo mesmo mez a infausta noticia ·ele que no dia 24 se havia 
declarado na cidade elo Porto uma revolução em que figuraram 0)3 corpos ela sna 
guarnição, cln maneira que será const[u:ite a vossa magestacle pelos impressos e 
mais papeis, que temos a honra ele enviar inclusos debaixo elo n . 0 1. 

Um acontecimento ele tal nattu·eza causou a es'te governo a 1;t1.aior consternação, 
não só pela mancha. de que se cobriu aquella 1)arte elos vassallos de vossa mages
tacle, Cleixando-se allncinar a ponto ele esquecer os seus primeiros e mais sagra
dos deveres, mas tambem pela terrível icléa elas consequencias que o progresso 
cl'esta mesma insurreição devia necessariamente motivar, aclntnclo-nos na maio_r 
perplexidade, sem podermos receber as sabias determinações e auxílios de vossa 
magestacle, para o que mais conviesse praticar em tão criticas circumstancias . 

Deliberou-se então que nos reuníssemos extraorclinariamente no mesmo ilia 28 
para se lerem as noticias recebidas e meditar sobre as providencias que mais op
portunamente · se deveriam dar, convocando para a mesma conferencia o mini stro 
e secretario de estado conde ele Palmella, o tenente general commandante inte
rino elo exercito e o intenclente geral ela policia . 

1 O Si'. c~nselheiro Simão J osé ela. Luz Soriano, ~Jltigo deputado, cita no tomo r da TcTceim 
epochct ela H~sto1·ict ela gu.en·a ci-ril e elo estctbclecimento elo go·~;e?'?w 1Ja1'lamentcw em P01·tugal esta 
cart.~ dos govemac~ores elo reiuo, e as de 2G ele setembro e 1 de outubro de 1820 dirigidas a 
el-re1 pelo gover~o IDterino ele Lisboa, como faMnclo parte elos docmnentos que elevem complc
t!~r aquclla_ sua rmport~nte obra. R econemos pois a s. e:x.•, que prompta.mcntc nos con:fiou _co
plas e:xtrahidas dos reg1stos of:liciaes, permiWnclo a inser çã.o d'ellas na EstntisticcG, antes de un 
presso o dito volun1e. lV!ais tarde tivemos ensejo ele as exa.minar n'um dos archivos Jmblicos quando 
p1.·eferimos t-ranscrever na integra o officio elo conde de Rezende, que s. ex.• tem· só por extracto. 
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Beneclicto _XIV, o primeiro do s quaes, pela bulla In eminent·i1 de 27 de àbril de 
1738, e o outro pela bulia P1·ovidas1 ele 17 ele maio de 1751, eonclomnaram e pro
hibiram as sociedades conheciclas pelo nome ele peclreiros livres, ou debaix o ele 
qualquer outro nome que cllas se apresentem, segundo os paizes ou a,s línguas , 
devendo a sociedade elos carbonarios ser olhada, se nfLo como um r~mo d 'es ta, ao 
menos como sua imitaclora . E aincla que nós já em dois editos, que nos foram 
propos to s p elo nosso secretar~o de es tado, tenhamos jà sev eramente prohibiclo 
es ta socieclade, ju1gâmos toclav1a, a exemplo dos nossos sobreditos predecessores, 
devermos publicai" ele modo mais solemne as lJenas em que incorrem os mem
bros cl'esta sociecbcle, o que é tanto mais urgente, quanto os carbon~trio s têom sus
tentacl o que não eram comprehendidos nas ditas bulias ele Clemente XII e Bene
rlicto XIV, e que não deviam por conseguinte ser Sl~j eito s ao juizo e penas indi
cadas n 'ellas ; 

«Depois de ter ouvido l,lmà congregação especial de nossos veneraveis inn~to s 
os cardeaes ela santa igr ej a romana, e por seu conselho, bem como de nosso 
motu proprio, sciencia certa e. madura r eflexão, temos r esolvido e decidido, em 
virtude ela plenitude do nosso poder apostolico, que a sobredita sociedade elos 
carbonari:os, ott qualquer outro nome que _ella possa: ter, suas associações, r e
uni ões, assembléas e fraternidades , elevem ser eondemnaclas e l)rohibiclas , como 
nós as condemnMnos e pfohibimos pela presente btilla, que terá vigor para sempre. 

«Ürclenftmos , portanto; a todos e a cada um elos chi·i sH~o s , ele qualquer estado, 
grau, condição, ordem, dignidas:1e ou preeminencia que sej am, seculares ou ec
clesiasticos, r eligiosos r egular es tlu sDculaTes, som quo s~ja necessario nomcal-os 
aqui cada um em paxticular , e em virtti.cl e ele santa obecliencia, o permittirem-s~ 
j amais., debaixo de qualquer pretexto que seja, entrar na sobredita sociedade dos 
carbonáúos, ou qtlalquer outl'O nome que possà ter, propagai-a, favoxccel-a em 
r eccbelca, e occultar em sua morada, em sua casa ou em qualquer outra parte, 
fazer- se iniciar n' esta sociechcle, sej a em que grau for; consentir que ella se 
junte, ou dar-lhe cons_elhos, soccorTos ~tb ertamente ou em segredo, directa ou in
clirectamente, ou tambem angariar outros, sec1uzil-os, leval-os ou per suaclil-os a: 
fazerem-se r eceber ou iniciar n'esta sociedade, em qualquer grall que seja, ou 
assistir ás suas r euniões, ou ajudai-as · ou favorecei-as ele· qualquer modo que for; 
mas pelo contrario se conservem cüiclaclo samcnte afastados cl ' esta sociedade, cln.s 
suas associações, retmiões , fraternidade ou ajuntamentos, sob p ena ele excom
mt").llhão, n:;l, qtial iriéoil;e1;ão ijjs'd fci:ct'ú todos aquelles que tiver em contravinclo a 
esta p1;ohibição, ueni jamàis possa ser-lhes levantada senão por nós ou por nos
sos successores, e isso ünicamente em perig·o de moxte. 

«Ürdenftmds alem cl'isto a todos e a cacla um, sob pena ela sobredita cxcom
munhão, que logo que tenham noticia se alguma pessoa pertence a esta socie
dade, oti. se tem feito r éu ele algum dos clelictos acima mencionados, o declare 
ao bispo oti ás outras auctoric1ac1es, a quem isto competir. · 

ccFi:úalmente, para evitarmos com mais cuidado todo o perigo ele erro, con
clemnâmos e rej eitf~Ip.OS toclos os catechismos e livros, nos quaes se clescrev em os 
carbonarios e o que se faz em sttas assembléas, assim como os seus estatutos e 
r egulamentos, e toclüs às obràs qu0 têem sido pttblicaclas em sua clefeza, quer im
pressos, quei m:iriusc1:iptos, e pl'ohibimos a todos os fi eis, debaix o ela mesma 
pena ele exoommunhão, lerem ou gnal'dm'eni ôs sobreditos livros, ou alg LUn cl' el
les, e orclenâmos cJ.ti.e os 1:emettam ào seu bisJJ01 oita quarqUer outro que tenha 
direito ele os r eceber. 

- c<Qlleremos que os ex~mplares inipl"ossos elo presente breve apostolico, quando 
forem assignaclos pela mão de um notario püblico e munidos do sêllo ele algum 
dignitario da igr~ja, obtenlianj. a mesma fé que o proprio original. 

ccNinguem, pois, á vistà cl'i,s to se permitta ousadamente obrar em opposição 
a esta nossa presente cleclm~açãà; conclemnação, ordem, prohibição e bando. Se 
comtuclo alguem ousar faz er o éo:i:J.tr'ario, _saiba que attrahe sobre si a colora ele 
D eus omnipotente, e elos apostolos S. f eclro e ·s. Paulo. 

cc Dacla em Roma, em Santa Maria Maior, no anno ela encarnaÇãb elo Senh01', 
1821, a 13 ele se tembro, c vigosimo scg<mdo elo nosso pontificado. >> 
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exercito se fez logo constar, em nome ele vossa magestaclc, o devido e bem mere
cido elogio, pel::t maneira com que :ouberam triumphar das ·uggestões elos revo
lucionaríos, temos determinado clirigir-lhc., clirectamente em carta nossa os louvo
res ele que se fazem mui dignos c a certeza de que não deixaríamos de levar á 
augusta presenç.'t ele vo-sa magestade a noticia elo seu leal e honrado comporta
mento . 

Tendo feito a vossa magcstacle uma :fiel narração de tuclo quanto se tem pas
sado, relativamente a este acontecimento, com a verdacle c singeleza que cumpre 
ao nos o de\er, nào JJOclemos nem de,emos · omittir a \O a mag·e tade, que nos 
foi pccliclo c mtúto recommcnclaclo por todas as obreclitas pessoa convocadas no 
dia 1.0 do corrente, gue na occasião ele fazermos chegar ao oberano conhecimento 
de vossa ma.gestacle esta nossa conta, lhe houvessemos de supplicm: com a maior 
instancia e como tm1a meclida sem a qual seria impratica,el, nfio ó o poder con
sen-ar estes reinos na conveniente prosperidade e ueces ario socego, mas tambem 
o tirar-se ela convocaç~1o ela côrtes, uma \e7. que ella fos e acloptada, aguelles re
sultaclos que pocl m vir a ser de maior c mais decidido íntcres e para a. felicidade 
dos mesmo: r einos e segurança elos s::tgraclos c inalicnaveis direitos ela real orôa 
e soberania de vossa magcstaclc, que s cffectuas ·e quanto antes a re tituição ela 
real pessoa de vossa magestade ou de algum elos membros ela ua augu ta famí
lia, para nos reger no real nome ele \OS a magestacle, ao que satisfazemo não só 
em conformielacle elo qne então lhes promettemo , mas turpbem pela cõnvicçao em 
que nos achfunos da realidade ele tacs sentimentos, como já por muitas e repeti
elas vezes temos ousaclo expor a >ossa magestacle, scnclo este, alem cl'isso, o yoto 
geral e desejos unanime ele toda a nação . 

ao podemos deixar ele ] ntr finalmente á augusta presença ele vo a mage ta
ele, que, achando-se aqtú felizmente o conde ele Palmella, ministro e secretario ele 
estado ele sua magestade nas repartiçoes elos negocias estrangeiros e ela guerra, e 
tendo-lhe nós peclido que h ou v esse ele auxiliar-nos em tao criticas e clifficeis cir
cumstancias, como aqu lias em que ultimamente temos estado, com o seu conse
lho, talentos e reconhecido zêlo, por tudo -quanto pertence ao real eiTiço ele \OS a 
magc tacl , elle, apesar da ua clelicacl za e melindre, pelo lagar que Yac occupar, 
se tem prestado a todas as nossas solicitações com a melhor vontade tal inte
resse, que nos cumpre fazer cl'elle uma especial mençrio a vossa magestacle, para 
que a sim lhe possa ser con tanto·. 

A muito alta c mtúto poclcro a pessoa. de >O~ a magestade guarde Deus mui
tos aunos, como ele ·ejâmos e havemo mi ter. 

Lisboa., no palacio elo governo, e1n· 2 de . etembro ele 1820. = Ccwdeal P a
t?·ia?'C:Jw = Jl:fa1·qttez .ele Bo1·bcG = Conde de P eniclw = Conde c7 a Fei?·ct =Antonio Go
mes Ribei?·o. 

Relatorio a. que se r f' r e o. c::u·tn s up1·n. 

A revolta ela ciclacle do Porto c prov1ncias elo norte, que se verificou no dia 24 
elo corrente, foi conheci la cl'c t governo no dia 28 . . 

Soube-se que n aquelle clia os che:e s elos tres corpos ele linl1a que faziam a 
guarnição ela me ma cidade e elos regimentos de milícia elo Porto e ela l\Iaia e o 
da policia, reunidos na madrugada. elo referido clia, formaram pela ua propria au
ctoridacle um gov ruo a que chamaram supremo, como consta elo auto junto, e 
publicaram a proclamação n .0 1. · 
. Por cartas partieulares se dizia que as proYincias elo l\linho e Traz os Montes 
trn~am adheríclo a este partido; porém o go,erno , á vi ta da cartas que havia re
c~biclo pouco antes elo tenente general conde de Amarante, n. 0 2, estava e está 
muda. em duvida sobre o verdadeiro e taclo cl aquella província; quanto á elo Miuho, 
apesar elas s~g-uranças que lhe davam as anteriores noticias lo general Wilson, 
que a governava, e ela boa cliS]JOsição de toda clla, nao pó de dtlvidar, :i vista ela 

· uniformidade com que toda · as cartas interceptadas do Porto fallam sobre e te 
acontecimento, que aquella província tenha igualmente aclhericlo á r e,Tolução. elo 
Porto, e tanto mai , que se diz haverem prencliclo o general Wilson, que a 1 ·so 
se oppozera, como era ele esperar ela sua honra. 
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O marechal Pamplona, que ia tomar o commaudo da sua divisão, quando che
gou a Aveiro t eve a primeira noticia rl'este acontecimento, e achando o batalhão 
n .0 10, que ali estava de g uarn,ição em boa disposição, conseguiu voltar com elle 
a Coimbra, como consta dos seus officios, })elos quaes se conh ece t a.mbem a in
certeza em que elle estava ainda áquella epocha do partido · que se tinha adoptaclo 
na Beira, e mesmo sobre a determinação elo regimento n .0 22, que estava em L ei-
l'Ía. ' 

N'estas cn·cumstancias julgou o governo ele seu dever faz er publicar a pro
clam~ção n.0 3, limitando-se, na incerteza elo estado das ~l:tras províncias,. a ele
t ermmar que se procurasse occnpar e mant er o l)ont? cl_e Coimbra, como mmto . es
sencial para entreter a corresponclencia com as provmClas c~o nort e e com a Bmya, 
e que se estabelecessem postas até ~'tquella cidade para accelerar a corresponclen-
cia e noticias, que t ão precisas nos são. . 

Successivamelite soube pelas participações n. 0 4, elo gener al Champahmau~l, que 
o. r egimento n . 0 20, que guarnecia Abrantes, por sug~estões de ~1m agente en
vmdo do Porto, e secluc.cão elo seu commauclante, adhenra ao partido da r evolta, 
e em consequencia cl'issü' ordenou-se ao gener al Champalimaud que promúasse ver 
o modo de fazer entrar aquelle corpo no seu dever, de que se. n ~to sabe ainda o 
r esultado . Pelas participacões elo brigadeiro Domingos Bernardino, que comman
da a brigada de cavallari~ n .05 7 e 10 constam as boas disposições d 'estes corpos 
~ do batalhão ele caçadores n. 0 2, qu~ está em Thon:íar; n: as ~e::_sistinelo ajuda a 
mcerteza sobre o estaclo da província, eb, Beira e sobre as cl1sposJçoes elo r egimento 
n. 0 22, como consta da carta elo general Pamplona, de _28, que é a ultima,, e fican
do por isso muito contingente a possibilidacle que t,e1·m o mes~1o 1~.1arechal _ele se 
conservar em Coimbra se determinou cJn uma sessão extraordmana, na nmte de 
29, que se formasse logo um corpo avançado ou em Coimbra ou entre Leiria e 
Lisboa, como as circumstancias o permittissem, composto dos batalhões de caça
dores n. 05 2 e 10; regimentos ele infanteria n. 0

" 13, 19 e 22, se estivesse ii.el; re
gimentos ele cavallal'ia n .05 7 e 10, e ele l~ma brigada ele ai'tilheria, com o obj ecto 
de entreter a communicacão t ão necessaria com a Beira e em todo o caso ele afas
tar ela capital, quanto fosse possível, a influenci a el a força e ela auctoriclaele elo 
governo rebelde; mas a incerteza ela situação elos corpos e elo estado elas causas 
obrigou a fazer dependente a eft'ectiva marcha cl 'estes corpos, da informação ele 
um offi.cial do estado maior que part iu a essa diligencia . 

Hontem r eceber am-se por ex presso elo general Victoria as noticias que con
stam ela sua corresponclencia, p ela qual se vê que elle se conserva firme, como 
p ede o seu dever, na legitima obediencia cl'este governo; e por outro elo t enente 
general João Lobo, a mui digna e briosa r esolução que elle tomou, com toda a 
su?' guarnição, ele se manter firme na devida obediencia ao governo legitimo d'este 
re1n0. 

Do Algarve nao consta por ora nada . 
Recapitulando tlldo o que até agora se pócle saber do estado elas províncias, 

r esulta. que o particlo elo Porto e Minho est:1o indubitavelmente addidos ao governo 
illegitimo do Porto . 

Que 'l'raz os Montes ainda é cluvieloso, e t anto mais que a carta elo correio ele 
Villa Real r ecebida hoje, contendo a ordem que r ecebêm elo conde de Amarante 
para mudar o giro elo correio para Vizeu, parece inclicM· boas disposições ela su~ 
parte a r espeito elo partido que t em abraçado; mas entretanto admira que não 
tenha ainda escripto causa alg:uma posterior á sua carta ele 24, que está na sua 
corresponclencia. . 

A Beira, á excepção da praça ele Abmntes, até ao dia 29 não havia aclherielo 
::ts sugg'estões elo Porto. 

As tropas da Extremaclura, á excepção elo n.0 22, ele que se estava em duvi
da, posto que cartas particulares ele Coimbra diziam ter-se effectivamente r etmiclo 
ao marechal Pamplona n'aquella cidaele, estão sl-üeitas ao legitimo g·overno bem 
como as cl'esta capital, a pr_aça ele ~lvas, o_ ~lemtejo e Alga.rve, aonde nãd con
sta por ora que se commumcasse a 1nsmTe1çao. 

No correio de hoje vieram do Porto os impressos que vão inclusos, em que se 
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patenteia bem quaes sejam as intenções elo governo intruso a respeito cl'esta ca
pital. 

O estado, pois, cl'este reino é, na verdade, o mais critico que se póde suppor: 
ameaçado de uma guerra civil e ele uma auarehia, que facilitaria aos nossos vizi
nhos a opportuna occasião ele nos dominar, o que têem talvez em vista ha muito 
tempo, pois que é conhecido elo governo que elles têem tido uma grande influen
cia u'estes successos, e que para os animar têem es1)alhaclo haverem grandes forças 
para apoiar o partido da revolta i vendo-se o governo privado dos recmsos que 
lhe forneciam as ricas proYincias do norte, e me mo as elas outras, em qne pelo 
estado de perturbação em qne se acha o reino por este acontecimento, será mui 
~ifficil que se faça com regulm·iclade a necessaria a.rr ecaclação, e recluziclo por 
isso á maior estreiteza ele meios i vendo que o espirito publico, e mesmo o ela ca
pital, embuiclo com as opiniões dominantes em toda a Europa, nrio considera com 
horror aquelle acontecimento, pelas lisonjeiras esperanças que o governo revolu
cionaria lhes apresenta nas suas proclamações, ele convocar côrte. e ele fazer me
lhoramentos que em geral se desejam, não se podendo por isso contar, mesmo 
ela parte elos que se conservam leaes, que haj am ele fazer aquelles energicos es
forços que se fariam necessarios para suffocar a dita insurreição . 

Em consequencia ele tudo isto, achando-se o governo elo reino no maior em
baraço e respousabiliclacle, em que outro qual!]uer se pócle achar i longe elo re
curso ao seu soberano, para decisões ele casos tão extremos, em que se t rata, não 
só ele salvar a sua r esponsabilidade, mas ele evitar quanto for lJossivel os males 
mais horríveis que uma naç?to pócle receiar, qnaes são a guel'ra civil, a anarchia, 
e natmalmente a dissolução ela monarchia, por isso que os revolncionarios empre
gam a sua costumada actindade em excitar n'esta cidade e nas mais partes elo 
reino o cleseuvolvjmento dos seus systemas, o que pócle cada dia fazer mais cri
tica e irremecl._iavel a situaç<Lo cl'elle : espera, I ois, o governo que cada uma elas 
pessoas que são aqui convocadas, como bom e leal vassallo ele sua mao·estade e 
como bom portuguez, ilirá em sua honra e consciencia o que lhe parec~ que m

1

ais 
convirá fazer nas actuaes circumstancias, e reduzindo-se a resrJonder aos seo·uin-

- o 
tes quesitos : 

c< 1.0 Se deverão ou poderão empregar-se meios militare~ para aggreclir ou para 
se oppor aos revoltosos : quaes? De que modo e até que ponto ? 

« 2.0 No caso ele se julgar impraticavel ou nocivo o emprego ele forças milita
i·es, se resta ainda empregar alguma meilicla ele qualquer outra natmeza e qual 
ella seja?» 

Em o 1.0 ele setembro de 1820. 
E passando a votar sobre o conteúdo nos ditos clois quesitos, se assentou por 

quasi tmanimiclacle ele pareceres, quanto ao primeiro quesito : 
Que considerando-se o e taclo actual das circumstancias, a força que rapida

mente ganhava a insurreiçao, augmentacla, alem elo que esUL referido na exposição 
lida n'esta conferencia, pelas noticias que j á depois cl'ella principiada trouxe o ma
rechal ele campo l\bnuel P amplona Carneiro Rangel, que e-xpoz verbalmente, e 
ha ele reduzir a escri1Jto para se juntar ao diante i considerando-se não poder ha
ver confiança nos corpos da tropa, ainda fiel, ele que, pomlo-se em contacto com 
a revoltada., não se-debande como outra já tem feito, aclhcrindo ao systema elos 
r evoltados, cre ·cenclo assim a cl'elles e diminuindo-se a elo governo i consideran
do-se os gravíssimos males ele tm1a guerra civil, dos t umultos e da anar chia que 
se podem segtúr, e considerando-se outrosim a falta ele meios pela interrupção das 
cobranças, elos rendimentos rcaes nos territorios occupaclos pela mesma revolta : 
por todos estes motivos pareceu não poder nem dever empregar-se a força militm· 
sómente para comprimir a revolta, que outra força tambem armada tinba feito e 
est.ava sustentanclo, sem se correr o risco ele que, não se conseguindo por este meio 
umcamente o pacificar o reino, extingtúnclo a revolta, o mal se acrescentasse com 
a effusão ele sangue e com a anarchia. 

Foi sómente ele outro parecer o sr. Cy1Jriano. Ribeiro F reire, e ficou incumbido 
ele dar o seu voto por escripto para se juntar a este. . . . 

Quanto ao segundo quesito, assentou-se da mesma fórma por quas1 umfornn-
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' clade de pareceres, que a força moral ele que estavam armaelos os r evoltosos, pela 
tenclencia elas opiniões do Jlresente secnlo, e pelos exemplos dados recentemente 
na EL:ropa, em clifferentes logares, por similhante modo, era a que mais se preci-
sava combater antes ele empregar a força militar. . 

Que era por isso inclispensavel ganhar esta força moral para o p artido legitimo 
elo governo ele sua magestacle n'este r eino ; que unida assim a força da opinião à 
legitimidade, cairia então a mascara com que os revoltados se ostentam em seu s 
proj octos e proclamações, inculcando obecliencia e fidelidade ao mesmo senhor; e 
que elles ficariam sómente criminosos sem terem por sua parte, nem a apparen
cia com que se encobrem dos males que indicam, e ela necessidade elo remedio dos 
mesmos males, ·entretanto que o governo legitimo se fortaleceria com ~L cooperação 
ela opinião por sua parte. 

Por toclos estes. motivos, e muitas outras rasões que foram zelosamente cles 
env?lviclas· nos votos, pareceu quasi por unanimidade, como fica ref~r:ido, qur. se 
devra logo proclamar a convocacao das c6r tes ; que sendo es ta mecltda conforme 
ás leis e usos ela, monarchia, nã~ clerog·aclos por alguma lei, mas apenas desconti
nuaclos desde pouco mais ele um seculo, não podia na tal medida consider ar-se of
fendicla a sobera.na ma.gestacle de el-r ei nosso senhor; que, sendo esta proviclencia 
illegitima ela parte elos revoltados, era legitima e proveitosa, acloptanclo-se em nome 
elo mesmo augusto senhor, e pelo governo legitimo, em momel?tos, ele um mal ex
tl:emo, como aquelle em que present emente se acha a monarc:~1a, ameaçada cl~ sua 
dissolução, se a revolta se não desarma promptamente, conmhanclo-se e reumndo
se as opiniões em um centro commum ; que assim apoiada e fortalecicla a auctol'Í
clacle do governo com uma tal medida analoga ás leis c usos elo reino, que é ele 
esperar contente a toc1os, e que se crê seria sem c1nvi:1a a]&·uma mandada prat~
car por sua mage.·tade, se por fortuna, em logar ela distancia em que se acha, tl
vessemos a honra ele o ter presente, e ele estarmos a seus reaes pés n'este r eino, 
se eleve, sem perda ele tempo, fazer consta1· a todas as anctoTiclacles ecclesiasticas, 
civis e militares, por ser ele esperar que se conservem íi.eis ao seu dever, todas 
aquellas que não se acham constrangidas pela insurreição, e qne esta se desarme 
e extinga totalmente havendo assim ce.·saclo a appareuci.a elos motivos em que 
se funclou e clecláron ~ e ultimamente que se acloptem todos os meios e se faça.m . ' os mawres esforços imaginavcis para se satisfazer promptamente ás tropas o que 
se dever . 

. ForaiJ?, porém, ele outro parecer o sr. conde ele B arbacena, o sr. Cypriano Ri- . 
be1ro Frmre, e os desembargadores Manuel Ni.colau Esteves N egrão, Lazaro ela 
Silva Ferreira e José Cardoso Ferreira Castello. (Os tres ou quatro que não con
vieram n'isto fi.earam iucumbiclos ele clar o seu voto por escripto para se juntar a 
este.) Do que tnclo se lavrou sta declaração, que todos assignar am. =(Seguem, as 
c~ssignctt1m ·as.) 

Carta 

l ll.mos e eX. 111 08 sr s .-Ningnem., melhor q-te V- ex."", sab e o triste estado ele 
miseria e op1;ressão em . q~1e se achava a nossa infeliz patria, e quanto seus p as 
s?s eTam. rap1clos e p~·em~:n.taclos para uma to~~l su?versão . ~ós nos poupâmos ao 
cl1ssabor de recordar mc1Ivlclna1mente males t ao umversaes, tão not@rios e tão pun
gentes a corações pOl'tuguezes . 

V. ex . a~ sabem igualmente que, para cumulo ele nossas desgraças, se h aviam 
formado c ram ongros~ando em Portugal, n'e~sa propria cidade, na patria da honra 
e ela lealdade, tres chversos e oppostos partidos que, com o appar ente intuito ele 
salvar. a nação, mas .em rea:licl~clc para. conservarem ou pt·omoverem seus p articu
lares mtcr esses, urdiam o mcl1gno J?rOJCCto, ou ele nos entregarem a uma nação. 
estranh a, ou de nos manterem cleba1xo ela vergonhosa tuteia de outra ou de der
ribarem elo throno o nosso adorado soberano, para lhe substituírem o chefe ele uma 
illqstre casa portugueza, cuja lealdade comtudo se r ecusaria, sem cluvicla , ·1 tão 
intempestiva honra. 

Quaesquer que fossem as imaginadas :Tantag-ens d'_estes projectos, elles t en· 
diam essencialmente a rou~ar-nos a nossa mclepenclenma e a ri scar ela lista elas 
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nações um povo leal e bravo, que t em :figurado entre ellas com tanta gloria; e, 
quanelo menos, a lançar elo throno portuguez uma familia augusta, que o possue 
por títulos tão legítimos, e que por sua clemencia, bondade e amor ele seus povos 
tem ,adquirido os mais sagrados direitos á nossa obecliencia e :fidelidade. 

V . ex.as, a quem o nosso adorado soberano confiou o governo d'estes reinos, 
a felicidade elos portuguezes, e a segurança elo seu throno e soberania, não têem 
tido energia ou poder nem para adoçar aquelles males, nem para clissip~r estes 
projectos . Nós não ousâmos suppor a vil l)revaricação em ~mimos nobres e portu
guezes. 

Que restava, pois, a uma nação sempre honrada, generosa e cheia de brio'? 
Nenhum outro recurso, senão o ele empregar em seu bene:ficio os meios extre
ln'os a que recorre e tem direito ele recorrer qualquer simples individuo que 
vê atacada a sua propria existencia ou estancadas todas as fontes ela sua prospe
ridade . 

Não podemos, portanto, ver sem grande admiração e mágua, que v . ex .as tito 
inconsic1erac1amente ousassem qualificar de «r ebellião» o sagrado enthusiasmo ele 
tantos illustres :filhos da patria, que, avivai)clo em seus corações o fogo do patrio
tismo, que tantas desgraças tinham suffocaclo mas não extincto, levantaram o pri
meiro clamor ela honra, ela liberdade e ela inelepenclencia nacional, e nenhum outro 
fim se propozeram, senao salvar ele indelevel mancha estes preciosos ornamentos 
ela nação portugueza .. 

. Ao caracter de um governo justo, conscio de suas puras intenções, e amante 
da publica felicidade, cumpre fundar ·suas r esoluções sobre as bases da mais apu
rada circumspecção e da mais exacta e :fiel verdade; seja-nos, porém, permitticlo di
zer a v . ex . as, que uma e outra cousa parece haver-se totalmente preterido na pro
clamação que v . ex. as publicaram contra esta junta , e contra os numerosos povos 
ele algumas l)i·ovincias que a desejavam, a applaucliram e lhe prestaram sua obe
diencia . 

. Se o verdadeiro e illuminaclo zêlo a clictasse, ha muito ten1po que este nobre 
sentimento se teria manifestaclo em uteis provielencias, que melhorassem a situação 
elos portuguezes e dissipassem os partidos que os íam eliviclinclo1 enfraquecendo 
sua força moral e levando-os á sua total ruína. Ha muito tempo que v . ex.:1s te
riam attendiclo ou levado á presença do soberano as multiplicadas representações 
que lhes foram feitas pelo zêlo dos portuguezes sobre a situaç::to publica, e que 
para opl)TObrio nosso sómente serviram ele engrossar os nossos perioclicos impres
sos em as nações estrangeiras, e de dar ao munclo novos argumentos da ftlnesta 
indifferença cl'aquelles que nos governavam. 

Não ignoram v . ex."5 qual seja actualme:nte o espírito pu:blico em Portugal. A 
proclamação, porém, que tencle a desvairal-o e a pôl-o em fatal cliscordia, pócle 
attrahir sobre toda a nação males incalculaveis, cujos e:ffeitos e termo se não po
dem prever, mas que provavelmente recaü;fio em grande pÇ~.rte sobre v. ex.35 , e os 
farão agora e na posteridade responsaveis ela ultima desgraça ela patria. 

Este mal, que até considerado em r emota l)erspectiva, assusta os bons cora
ções, a inda pód'e evitar-se ou reparar-se, mantendo v. ex. as em paz essa capi
tal, e cessando ele excitar os espíritos desprevenidos, até que se possa desen
volver sem risco o sentimento ele lealelade e inclepenclencia, que anima a todos os 
portuguezes , Nós lh'o intimf~mos assim em nome ela patria, ela humanidade e da 
religião. 

A nossa resolução está cl e:finitiva e irrevogavelmente tomacla; nós sustentare
m?s, á custa das l)I'Oprias vidas, a santa causa ,que havemos emprehendiclo, e um 
milhao ele portuguezes que a seguem não retrocederão facilmente na carreira que 
começaram, muito mais quando esta carreira é a ela honra, e quando ao fim d'ella 
se lhes apresenta a immortaliclacle. 

Nós tomâmos por testemunhas a no ss.o'l. amada pátria, a Em·opa, o mundo in
teiro e o auctor e senhor do universo, que as nossas intenções são tão pura.s .eo~o 
firmes, e que só a v. ex. '15 serão ÜnFutaveis as fataes consequencias de tão mc1Is-
creta e arriscada opposição. / 

Nós, finalmente, desejâmos que v. ex.as atte:nclam nossas expTessões como cli-
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ctadas pelo amor. da patria, pela franqueza de homens livres, pelo amor ela lm
maniclacle e da paz e pelo mais perfeito desinteresse. 

Deus guarde a v . ex.';s Porto e paço elo governo, 3 de setembro ele 1820.= 
Presidente Antonio da 'ilveim Pinto da li'onseca = Vice-pre idente, Seba tião 
Dmgo T alente de B1·ito Cabn.in~ = BeYIUl7"do Con·eia de Ca tro e S epult:eda = Luiz 
P ed1·o ele Andmde e B1·ederode, deão=Ped?·o Leite P e1·eira de jJiello = Manuel 
Femandes Thomaz = F'm ncisco J osé de B m·1·os L ima = J osé J.l1m·ia X cwie1· de Jb ·ca~
jo =João da Ctmha 'otto jJi aio1· = Secretarias, J osé F'erreim Bo1·ges = José da 
Silva Carvalho = Francisco Gomes ela Silva . 

Port aria 

T enclo el-rei nosso senhor deferido {L representação elo conde ele Barbacena, 
alli>ianclo·-o ela commj ·sao que deve tratar do trabalhos necessarios para a con
vocação das côrtes, em atteução às suas moles tias : é servido nomear em seu la
gar o clr . Joaquim J osé Ferreira Gordo, do seu conselho, e prelado ela santa 
jgrej a patriarchal de Lisboa; e secretario, o dr . Manuel Borges Carneiro, que 
se remm:ão desde logo DO r eal archivo da 'l'on e elo Tombo, na fórma da portaria 
do 1. 0 do corrente, ela copia junta. 

Palacio do governo, em ± de setembro de 1820. =(Com as ntb1·icas dos gove,·
nadores do reino.) 

Proclantação 

'\ alorosos habitantes da provincia ela Beira: - 'ocegae pacíficos no centro ele 
vossas habitações e na continuaçào tranqnilla ele vossos negocias e trabalhos . Não 
penseis que venho á testa los bravos que tenho a honra de commandar, para vos 
faz r o mais p ,queno mal. Somos vossos irmt'tos, somos todo: portuguezes, o a 
mesma causa nacional c utiliclade la patria deve unir os nossos sentimentos. V cnho 
auxiliar-vos para que francamente possaes declaral-os e livrar-vos da oppress~io elo 
barbaro e louco ex-general Victoria, que mal reconhece a nação que o tinha ele
vado até ác1uelle logaJ."1 e agora pretendia en rir-se do engano, fazendo T'erter O 

vosso precioso sangLl para conservar o despotismo dos ex-governadores ele Lis
boa, que queriam despovoar o reino ele gente e numeraria, mandando t·udo para a 
Amm·ica, aonde têem r tido o nosso amavel rei o senhor D . J oão VI . Acabou-se o 
soffrimento · portugueze , '\amos alvar a pah·ia elos monstros, que para seu parti
cular intere se enganam ao me.-mo tempo a nação e o rei. O hom·ado lavrador, 
que até agora cu.-pia sangue nas mã9s para pagar excessivos fóros e tributos aos 
iner tes e despoticos dooatarios, que os r oubavam, será ele ·opprimiclo. As milicias 
voltarão aos seus lares a tr atar de sua colheita e famílias. Todas a pessoas, suas 
casa e bens serão respeitados. E supposto as circum.,tancia exijam algun ge
neros para o indispensa•el fornecimento ele •ossos irmãos, serâo pagos o mais 
breve que for possível, c eu o protesto 111 nome do ~;~upremo goveruo. O regimento 
de cavallaria n .0 10, que se achava em SantcLrem, acaba de unir-se por sua von
tade propria ao partido da nação, e concorre commigo a ajuclar-vos. J á desde 0 
Minho até Lisboa tem soado a voz da liberdade ela nação ; não é justo fiqueis es
cravo , soffrenelo o ele poti mo e a tyrannia. J urae, pois, obeclieneia :i junta pro
visional elo governo supremo elo reino que se acaba de instaurar, e que, em nome 
de el-rei nosso senhor, o senhor D . J oão VI, ha ele g·overnar até á installação elas 
côrtes, que eleve convocar para orgauisar a constitu.ição portugueza. J m·ae obe
cliencia a essas côrte e á constitu iç?to que fizerem, mantida a religiao catholica 
romana ·e a clynastia da serenissima ca a ele Bragança. 

Coimbra, ~ ele setembro de 1820. = Bemm·do Con·eia, de Cast?·o e SepulvedaJ 
coronel elo r egimento u. 0 18, deputado elo supremo governo do r eino. 

Proclan'lação 

Transmontauos : - O meu exercito va.e entrar na vossa província tão certo ele 
ser bem recebido, como eti. o estou elos vossos pacificas sentimentos. ' 
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Alguem tem quericlo persuaclir-vos de que atraiçoa o rei quem obedece ao novo 
governo estabelecido no Porto; mas este governo jluou manter a religião, a cly
nastia ela casa augusta ele Bragança e o throno do nosso adorado monarcha o se
nhor D. João VI. E haverá entre vós um só que chrvicle prestar .o mesmo jm·a
mento ? As côrtes e a constituição não são co usa nova n' estes reinos, são os nos
sos direitos e os ele nossos paes; sem e.·ta medida a monarchia acaba, e acabando 
poderá continuar a existir o throno? Como póde, pois, merecer o nome ele infiel 
quem obedece a um governo que só é capaz ele sus tentar este throno? E sem 
throno que é o r ei ? _ 

Meus amigos, clesenganae-vos . Eu nasci entre vós, e, como vós, •sou franco ; 
se jurei sustentar e defender o g·overno elo Porto e as côrtes que elle vae convo
car~ foi l)orque sou um bom portuguez e um verdadeiro transmontano. E toclo o 
que não fizer o que eu fiz é indigno ele nomes tão gloriosos. -

Camaradas, briosos officiaes elo valoroso exercito ele Traz os Montes, eu tenho
vos conduzido sempre pelo caminho ela honra, e vós, que p1e conheceis, não ele-

. veis r eceiar que me desvie agora cl'elle . .Acolhei-vos a mim; vinde com os bravos 
do lVIinho evitar a desgraça elos nossos honrados patrícios, que o espírito elo en
gano quer precipitar nos horxores ela guerra civiL Dizei aos soldados que esta 
causa é cl'elles ; clizei-lhes que todos aquelles que tenho a honra ele commanclar 
estão pagos perfeitamente, e que elles o serão logo que seguirem as mesmas ban
deiras. 

Eu sei que nunca foi PFeciso lembrar o interesse para o soldado transmontano 
fazer o seu dever ·; mas sei tambem que sou org.ão de um governo que mer ece ao 
exercito o tributo elo :~:qais puro reconhecimento, e que para isso é pxeciso que elle 
conheça toda a extensão ele sua obrigação. 

Transmontanos, a causa que eleveis abraçar exige estas meclidas, e toclo o mal 
que cl 'ellas se seguir imputae-o a quem procura illudir-vos. 

Todo o official e so]claclo que não se unir a mim e não prestar o juramento ao 
rei, às côrtes e ao governo supremo es tabelecido no Porto, serà julgado e casti-
gado como traiclor ao rei, á patria e á nação. · 

Toda a terra ou povoação em que não se dê o mesmo juramento, perclerá seus 
fóros e pri vilegios, e seus habitantes serão julgados e castigados como tl:,.o'tidores ao 
rei, á patria e á nação. 

Quartel general ele Braga, 5 ele setembro de 1820. = Gaspcw Teixei?·ct ele J.l1ct
galhães e L ctcenlct . 

Carta 

Srs . governaclor es :.- Vós acabaes ele nos insultar em uma proclamação, cha
mando-nos iufieis ao rei por termos com os habitantes cl'esta cidade Cl·eaclo uma 
junta para governar o reino em lagar de vós, e é necessario, por isso, que o mun
do, perante quem vão correr as imposturas com que acompanhaes estas injurias , 
conheça a clifferença que ha da nossa á vossa conducta, e possa decidir com .cer
teza quem merece verdadeiramente o nome ele infiel e de traidor com ·qLle inten
taes manchar-nos. 

Em toda a parte se ouviam queixas elo vosso mau governo, e os males que 
soffria o exercito; havendo enchido as medidas todas do soffrimento, não davam 
logar a cluvíclar ela justiça com que a nação manifestava o seu descontentamento. 
Nem um só portuguez deixou de vos olhar jamais como causa primaria de tantas 
desgraças; vossa maldade, porém, chegava até o ponto ele querer cobi'ir este cri
me nefando com o véu sacrosanto da magestade . Do Brazil, clizeis vós, não vem 
providencias, el-rei não as manda. 

:Mas d 'oncle vem as que clà o governo a que obedecemos? Elle não tem cu
nhado moeda, não t em p edido um só real emprestado; e comtudo paga pontual
mente as cl espezas que mancla fazer, e o exercito nacional tem recebido todos os 
soldos ele sete mezes atrazaclos que se lhe' deviam, e que j á im}JOrtam em muitos 
centos ele mil cruzados . Aonde estava pois este dinheiro? Se, elle se achava nos 
cofres do estado, porque não pagaveis divida tão sagrada? Muito favor vos fare 
mos· se acreditarmos · que era só por vosso desmazêlo, e pela i/?inorancia ele vossos 
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clc~eres i porque vós, não sabendo nada elo vosso officio, orei. pois muito atilados 
em fazer vossa fortuna. 

AmLicio ·os proclamadores ! Nós pedíamos esmola emquanto vós naclaveis em 
mm·e de riq uczas. O m·ario .. . treme i, Deus é justo c clle tah-ez pcrmitta. que 
>Ós vo: precipiteis agor a no .delírio de vos. as proclamaçue , com que levaes o 
povo ao tumulto, em . qu~ have1s de receber a rec.omp~n ·a de. vo~sa;; maldades. 

Porém n[Lo; eleveis VJVer, o remorso vos castJga.ra . D cv01s Vlvcr para presen
ciardes a ventura de que vae gosar u nação e sofl'rcrcles ele certo o maior dos 
tormentos. Portuguezes! Consenti que clles ,-ivam guardemos as v ictimas que 
hão ele ser offerec1das por c te modo no altar ela patr·ia offenclicla. Queira o céu 
que sua colet·a se ar plaquc com esse unico acrificio . 

tropa e o povo elo Porto, c1izeis vós, srs . proclamadores, crcaram de sna 
propria vontalc este governo, o qual por i::o não é legitimo. Insensatos I Quem 
cr OLl o. governo do Porto, que rc ·taurou o r eino occupaclo pelos fmnceze:;;? Não 
foi e,te me mg povo e esta me ma tropa? , 'e nó então no · regula· emos ]Jelo 
>ossos bello principias ele direito publico, cx:i tiria hoje a monarchia.? Gosariamo 
nús elo maior elos bens, o ele reconheccF por nosso soberano o :cnhor D . Joí'to VI? 
Tet·iamo.· hoje a incomparavcl consolaçfto elo jurm· a mais firme l alüacle a toda a 
sua glorio a lc cencloncia? 

Entílo foi mtúto elogiado por vós o que se fez no Pol'to; gostastes muito, c 
porque? Porqu tira. tes todo o partido de nossos e forços ele nosso patriotismo; 
agora amarga-vos, porque vae secear-se a fonte ele vo.ssas prosperidades e der
ribar-se o edifi.c io odioso elos vossos despotismos ! Hoje ·ão mal intencionados, são 
p rversos, infieis e conspiradores os verdadeiros patriota , que, com o fim do sal
var a naçao vos arrancam ela un]Jas o poder i então er is vós mllito leae. portn
gu zc , ao mesmo tempo que reconhecíeis por 1 gitimo o goycrno intru o elos 
francezes, entl'cgauclo-lhes a patl'ia, que se perderia para ompre, se os leaes por· 
tuguozcs n í'Lo tivess m sentimentos mai s nobres, mais briosos mais honrado.· do 
que os vossos. 

\s ·ôrte , proclamaes YÓ , só el-rei as póclc ouvocar. l\Ias (lizei-no , quem 
conYocou a que privaram da publica aclmini traçilo ao clesmuzelaclo e inepto 

ancho II, le}JOsitando-a nas mãos do conde de Bolonha, depois Jfonso III? 
Quem conv9cou em Coimbra as que fiz ram rei a João I, aquell que era até · ahi 
sómente mestl'e ele Aviz? Seria por vontade ele \.ffonso VI, que se convo aram 
em Li boa a que lh tiraram o governo ela monarchia e o entr garam ao infante 
que reinou clepoi com o nome ele Pedro li? 

Que princípios tao luminosos ele po]itica tendes vós, srs. proclamaclores ! 
nas côrtes r eside o poder de tomar as medidas de salvar o es tado, quam1o ~o 
acha a ponto ele perder-se, sel'á pos ·ivcl que a auctoriclac1e ele as convocar por
tença exclusivamente ao soberano, i to é, áqtLelle mesmo que cli l'ccta ou inclirecta
mcnte pódc ter sido cau a d'es a ruína, e que por isso mesmo póde ter interes e 
em impedir o ajuntamento da naçao? 

Srs. proclamaclor s, não penseis que o nosso silencio ate agora nascia da igno
rancia dos nossos direitos ; era cffeito · ela nossa pruclcueia c da nossa excessiva 
moderação . 

Ficaremos aqui i porém tende a certeza de que apena. havemo principiado 
nossa clefeza: ella continuará e no mesmo e. tylo, se continuarem vo sos in:tutos. 

T empo é j á , srs . proclamadores, de vos ele enganard s ele que a linguao-0 111 da 
virtude na vossa bôca será sempre em perfoi ta contradicção com os sonti~ncnto · 
que vossa conclL10ta eleve inspirar a t oclo o por tuguez homado. 

Porto, 6 de setembro de 1 20. = Os o.fficiaes e soldados da guamiçcw elo 
P01·to . 

Car"ta 

Srs. govcr~adores :-O des~jo d~ manter intacta a homa, este precioso the
souro que o 01dad~w honesto gra~geut pelo fiel desempenho ele suas obrigações 
ociaes, é um . enhmcnto verdadeiramente nobre e uma lei tão sagrada como im

periosa. Obedecendo a olla, nôs vamos confutar as accusaçõcs, com q11e quereis 
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manchar nossa gloria por mmo ele proclamações clictaclas pelo clelirio que acom
panha os ultimes paroxismos da vossa existencia politica. Vosso fim, porém, é co
nhecido. Custa-vos a deixar a presa e forcejaes ainda por vos sustentarcles no 
cume do despotismo a que vos elevastes, e aonde tínheis reforçado vossas phalan
ges · com o engano, com a fraude e com a l)erfielia i mas vós sabeis que tuclo isto 
é hoje inutil, porque a muralha da impostura, quando é minada pelo braço irre
sistivel da verclacle, cae para mais não se levantar. 

Srs. proclamadores, vós continuaes a insultar-nos, e nós continuâmos a defen
der-nos . Lembrae-vos de que o promettemos. 

Qualquer que fosse a causa que nos obrigou a recobrar os nossos clireitos, vós 
não podeis cleixar ele ter hoje em consicleraça.o o estado ela nossa mudaJ?-ça, a força 
que ella tem adquirido e o que promette a ordem actual das causas . E necessario 
pois esquecer-vos do dia que passou i ' a política suppõe que tal cliã não existiu, 
mas se elle deve lembrar-vos, seja só para o vosso arrependimento. 

As tres províncias do norte sacudiram o jugo do despotismo, e na Extremadma 
vae lavrando com a mesma rapidez Ci fogo celestial da liberelade. Em todo o Por
tugal é esse o sentimento, o voto e o clesejo dos povos. Essa obra, pois, que na 
sua origem podia ser olhada como uma revoluçã-o ou rebellião (para fallar vossa 
polida linguagem), passou a ser depois c logo uma associação regular; e da con
fusão, ela desgraça e ela mi:eria em que vós tínheis precipitado os habitantes da 
mais bella porçao elo mundo conhecido, resurge a nação, formada legitimamente, 
e com toda a auctoridade, para olhar pela sua propria conservação. 

Fora1u as côrtes a medida que ella adaptou para ser competentemente r epre
sentada, mas vós dissestes que só el-rei as póde convocar. Partindo d'este prin
cipio negaes a legitimidade a tuclo quanto temos feito e projectâmos fazer. A ques
tão passa em consequencia a ser puramente ele direito. Vós tendes allegado o vosso, 
justo é que tambem seja ouvido o nosso . 

Cumpre todavia que arrasoemos fundados nas relações que nos ligam á dy
nastia ela casa de Bragança, porque é ella a que rei~a entre nós. Cómecemos 
cl' essa epocha famosa em que ella subiu ao throno, e venha a juizo o anuo ele 
1640 i coml)aremol-o com o anuo ele 1820, que vós amalcliçoaes e quereis pintar 
como o anuo bissexto elos nossos fastos políticos . 

Em 1640 nós obecleciamo.· a Filippe ele Castella, e se clle atinasse com 0 ca
minho de nos fazer felizes, ainda governaria Portugal quem hoje governasse as 
Hespanhas, porque n'esse r esicliria sem duvida o direito que levou ao throno mui
tos elos actuaes soberanos da Emopa. Alguns fidalgos ele Lisboa, unidos com al
guns homens que o não eram, viram então os males da patria e conceberam o 
projecto honroso de salval-a, escolhendo quem os governasse melhor, e principia
ram por elepor a govrqrnaclora elo reino, cluqueza de lVI'1ntua1 porque n'um estado 
não pócle haver clois governos . 

Dizei-nos pois, srs. proclamaclores, que mais OLl que menos :fizemos nós e fize
ram os moradores do Porto em 24 de agosto cl'este anuo? Alguns homens fidalgos 
cl'esta cidade, unidos a outros que o não eram, vendo os males que tendes feito 
ao reino, expozeram-se á morte por salval·o, e principiaram por depor-vos para que 
não desseis cabo d' elle e ele todos os seus hábitantes. Que mais clireito do que nós 
tinham para o fazer aquelles patriotas ele 1640? Ouvinelo as queixas e o descon
tentamento ela nação, elles obraram como interpretes ela sua vontade i os patriotas 
do Porto fizeram agora o mesmo. Por que rasão mereceram elles pois na histeria o 
nom,e glorioso ele defensores ela ·patria, e vós nos daes lá nos vossos cantares o igno 
minioso ele rebelcles ? 

O duque ele Bragança, que nós convidámos para ser nosso rei, vivia em 
Evora, e o interregno traria as desgraças ela anarchia, se os patriotas de 1640 
não creassem _logo uma junta para governar interinamente; nós fizemos o mesmo, 
creanclo uma .JUnta provisoria elo governo supremo elo reino, até á convocação das 
côrtes . Que mais poder tinham aquelles para o fazer elo que nós? Se o duque vi
vesse entao no Brazil deixaria a junta Cl"eacla pelos ele Lisboa ele governar até á 
chegada cl'elle? Quem não offencleu a soberania, nem os direitos cl'ella tomando o 
leme elo estado por seis dias, como aconteceu em 16401 tambem os não offencle 
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agora em estender a mais algum tempo esta medida, que a necessidade absoluta 
da salvação da patria mostra ser indispensavel. 

Desde Lisboa foram dirigidas immecliatmp.ente ás camaras elo r eino em 1640 
ordens para se obedecer ao novo governo ; desde o Porto ordens iguaes se manda
ram . Por que msão eram as. cl'aqu~ll~ temr:o mais dignas ele r espeit? do que as 
d'este ? Apenas dois miserave1s ambiCwsos üveram a sorte que m~remam por s_eu 
louco proj ecto, formou-se de r epente o que se cha?Ja harmo~1a nacwnal, e o e~elto 
que produziu no cor~ç~o elos b_ons po~·tug~ezes fm qual clevm ser. A voz da hber
dacle foi a voz de mllhao e mew ele mdadaos. 

Pouco mais de dois mezes depois que o senhor D. Jo~to IV subiu ao throno, 
as côrtes do reino, convocadas para o juramento ela acclamação, cleclararam que 
lh'o entreo·avam, paxa livrar-se do mau govem.o de Castella. l\1as porque era ne
cessario j~stificar este procedim ento, e fazer chegar á posteridade a legitimiclade 
d'elle nos motivos que o tinham determinado, os deputados deixaram n'estas subli
mes expressões estam1Jados para sempre os princípios que regulavam sua conclucta. 

«E presuppondo (eliziaD.J, estes verdacleiros conhecedores do.· direitos elo homem) 
que ao reino sómente compete julgar. . . e eximir-se tambem ele sua suj eição e 
domínio, quando o rei por seu modo ele governar se fez indigno ele reinar, por
quanto este poder lhe ficou quando os povos a principio transferiram o seu no 
r ei para os governar. 

«E assim podi-a o reino eximir-se el e sua obediencia e negar-lh'a sem quebrar 
o juramento que lhe tinham feito. Porquanto, conforme às r egras ele direito na:tu
ral e humano, ainda que os r einos transferissem nos reis todo o rc~eu IJocler e lll

perio para os governar, foi clebaixo ele uma tacita condição ele os regerem e man
darem com justiça e sem tyrannia. E tanto que no mo elo ele governar e nsarem cl' ellas · 
podem os :povos :prival-os dos reinos, em sua legitima e natural defensão, e nunca 
n'estes casos foram vi,stos obrigar-se, nem o vinculo elo juramento estender-se a elles . >> 

Aqui tendes, srs . proclamaclores, qual era a linguagem das côrtes, r epresen
tando t oda a nação, a respeito elos seus direitos; aqui tendes quaes eram as icléas 
de nossos venturosos paes, cl'est es Portugaes velhos sobre a sua in.de:penclencia ; 
aqui tendes qual era o riquíssimo e muito aprec.iavel thesouro que elles nos deixa
ram em vinculo de morgado, e que em vosso poder e no de ontros, que eram tão 
b ons administradores como vós, chegou a perder-se ele toclo . Mas graças lhes se
j am claelas ! E m santa paz descansem. Sllas veneraveis cinzas! Restos preciosos, 
gosae ela immortaliclacle, que vos .pertence! Despi o ~uto q~1e tinha coberto vossas 
cãs r espeitaveis, desde que o fanatismo, a ignorancia e o despotismo dilapiclaram 
~• herança de vossos netos ! Alegrae-vos, que j á appareceram os títulos que anela
vam sonegados e com que podemos agora reivindicar a legitima que nos deixastes . 

Portugnezes ! aclmirae a sabedoria e acerto com que nossos paes quizeram so
liclar nossa inclepenclencia, admirae com qne prevenção elles, para maior firmeza, 
fizeram um manifesto, ou verclacleü·amente uma profissão ele fé polit ica, que man
daram im:primir em latim e em portuguez, .e que corren o mundo toclo, levando no 
frontispício a effigie e o nome do senhor D. João IV, a quem tinha sido offere·cicla. 
N'esta obra immOl'tal se sustentaram estas tres famosas proposições : 

«l .a Que o poder r egio dos r eis está nos povos e r epublicas e d'ellas o r ecebe
ram immecliat~mente . 

<<2.a Que ainda que os povos tratnsferissem o poder nos reis, lhes ficou habi
tualmente e o podem reassumir quando lhes for necessario para sua conservação. 

<<3 .a Que podem os r einos e povos privar aos reis intrusos e tyrannos neo·an
clo-lhes a obecliencia, submettendo-se a quem tiver legitimo direito ele r einar ~'el~s.>> 

Nações ela Europa, que vos prezaes ele illuminaclas, vincle a Portuo·al e sabe
re~s como no a~no ele ,1640 se ~screvia sobre o clireit_o pub~ico, sobre o

0 
poder dos 

reis, sobre a ongem cl elle ;. aqm tendes o que eram Já entao os portuguezes, que 
vós clesprezavei s pelo atrazamento em que se achavam elos sãos conhecimentos nas 
sciencias moraes ~ políticas; aqui tendes como ell e~ pensavam, ~utes que um mau 
governo os re~uz1sse ao. ultimo estado"' ele clegracla~ao. Convencei-vos de que o de
sejo ele ser fehz, o sublime uso _da ras~~o , o conhemme~to da propria dignidade -são 
attributos e qualidades dó hab1tante ele qualc1uer pmz, porque são um presente 
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inestimavel que fez a todo o homem a Div_inchc1e. Convencei-vos ele que se a per
fE\ição absoluta elos go_v~rnos é puramente lC1eal, mna vez. que ~ão homens os que 
governam, est~ perfe1çao entret~nto faz o voto e o dese~o mms ardente ele todos 
os povos do umverso, que a cons1deram como uma necessidade da sua rasão, e que 
a esperança de chegar a ella, ou ao menos ele se approximarem o mais que for 
possível, anima as almas bem formadM, enthusiasma os verdadeiros patriotGLs, e é 
um :6.m digno elos trabalhos elo homem grande. 
_ Fanaticos políticos e religiosos, abri os olhos, vêde quaes eram os prine1p10s 
que se segtriani e professavam na universidade de Coimbra, antes que um elespp
tismo, exercitado até sobre as icléas elo homem, obrigasse a ensinar e a aprender 
as chimeras elos escolasticos! Almas tíbias, seduzidas pelas suggestões ele espíri
tos fracos, aqui tendes a prova ele que o jm-amento ele :fidelidade, dado ao sobe
rano, deixa ele obrigar, apenas elle deixa de cumprir a condição de g'overnar bem ! 
Carrancudos moralistas, clesenganae-vos agora ele que os philosophos, ele quem tão 
injustamente vos queixaes, nao disseram na importante questão dos direitos elo so
berano e elos deveres do povo cousa alguma que não fosse antes acloptacla entre 
.as nações que mais campavam pela pureza ele seus sentimentos religiosos. A philo
soph:ia não t em senão repetido afoutamente as verdades que se conservavam aba~ 
fadas debaixo elo v6u espesso ela mais crassa e mais ampla superstição. 

E vós, miseraveis proclamaclores, que dizeis a isto? Negareis estes factos? Du
vidareis de que estas fossem as r egras de direi-to publico de Portugal, quando a 
casa augusta ele Bragança subiu ao throno? Pois se não o clnvidaes, por que ras~o 
hão ele hoj e ser outras as que elevemos seguir? Quem pri,r.ou os portuguezes de . 
tão apreciaveis clíreitos? Por que facto adquiriu a casa ele Bragança actual o po
der ele nos governar por outros prin~ipios , ou, para melhor dizer, por princípios 
opposto.s inteiramente, como vós quereis, áquelles com que entrou a reinar em 1640? 

Mas deveis aclverti:r, ineptos proclamaclores, que nós não queremos outra famí
lia para nos g·overnar, nós acloül,mos os descendentes elo primeiro duque que :fize
mos r ei. Se nos lembrâmos clq que temos poder ele fazer, é para mostrar até que 
ponto chega nosso amor por sua sagrada pessoa, porque tendo sido vosso governo 
o de verdadeiros tyrannos, ainda assim os seus portngnyzes o adoram e querem 
que elle e só elle, e os que cl'elle elescenclem, ·venham ser os paes ele tantos :filhos 
clesamparaclos e opprimiclos. . · 

Adverti, proclamaclores infelizes, adverti ainda que nós não faz emos a exposi
yão de taes J)rincipios senã.o para vos perguntar se em 1640 os l)Ortuguezes ti
nham auctoriclaele para depor uma gov ernaclora má e ·tirar o reino ao seu pacifico 
possuiclor, por que rasão não terão os mesn1os portugtlezes direito para depor go; 
vernaclores pessimos, conservando esse mesmo reino para o soberano legitimo e a 
quem elles só querem obedecer? Dizei-nos mais, se nós temos poder para nos li
vrar ele um rei que não saiba governar-nos, deixaremos ele o ter para nos .livrar 
mos ele vós? Quereis vós ter mais direito elo que aquelle que vos poz n 'esse Jogar? 

Refiecti pois no que clizeis, e lembrae-vos ele que ao menos eleveis ser canse
quentes ; acabae com essa desgraçada impostma que tem acompanhado sempre vos
sas palavras e vossas acções. Para que nos prometteis a convocação de côrtes, se ·até 
nem clizeis qual é o :6.m com que as convocaes? Para que nos annunciaes as grandes 
providencias que chegaram no ultimo navio elo R io ele Janeiro, se nenhuma veiu, nem 
era possível que viesse, capaz ele salvar a nação, a n ão serem as côrtes, em que ella 
toda seja competentemente representa.da? Se vós não tendes a coragem de dizer a 
verdade a el-rei, como póde elle remediar nossos males? $e lh'a dizeis e lh'a 
não deixam ouvir, porque não vos clemittis ele vossos cargos? Achaes porventura 
melhor, mais conforme á humaniclacle, ou continuar a governar uma nação, que vos 
aborrece e de quem fazeis a desgraça, ou accender a guerra civil, para inutilisar 
os nobres . esforços elos honraclos portuenses ?, . 

Querms entregar a el-rei, clizeis vó~, o deposito que vos confiou, porque á 
face das nações da Europa sois responsaveis pela guarda d'elle; mas vós não vos 
lembrastes elas nações da Europa para tyrannisar-nos, para tratar o reino como 
herança jacente e sem herdeiro, para deixar ele nos fazer os mais desgraçados -~os 
habitantes elo globo, e tencles agora vergonha ele ceder ás circumstan<:<ias? Colta-
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elo ! Larg-ae a pre a, e cnta.o todo o tmmdo acr ditará. vossas hypocritas cxcln.
maçõe ; mas cmquanto quizercles cons rvar-vos no poleiro, havei.· ele ter p:wieneia, 
ninguem eleix:ará ele conclemnar vossa ambiçi'io, nem de attribuir a ella unic::uncnt 
es a teima e pertinacia com que pretendeis lançar para a parte da honra o que 
é iucorupativcl com lla. 

Vós clizei que conToca.es as côrtes, e que esperaes que cllas , ~j am o centro 
ele união de toda a naçao; mas se essas sfto a. vossa~ .esperanças, 1 ara que nas 
ordens I articular es dadas a vossos commanclantcs m 1htares lhes r commcndaes 
que de nenhum modo admittam communicaçao com o levanta lo do Porto? Aonde 
e tá poi o de ejo ela união que proclamaes? Bem vos entendemos, sr;:;. proclama
dare , o que i ·to qu r dizer al()'um dia , e sab dt . 

Rcparae l)CJ'll : m' s nào fizemos uma junta para governar, como vos falsamente 
nos imptttaes; fizemos uma junta para chamar a nação e esta escolher outra quo 
gov rue. V o ·a boa fé é tal, que para fazercle odioso o governo elo Porto, omittis 

empre a palan-a «provi orio». 
Yó aflirmac que nó: nào d viamos tirar-vos do logar em que o oberano vos 

tinha clcixaclo, porque isso é vedado aos vas:allos, mas clizei-no ·, aos vassallos nfLO 
é tambcm veclado entrar no era.rio e apoderar-se elos th solll'o.· d'cllc, e porven.: 
tnra, s os ladrões forem vistos a roubal·o ni:to serà melhor fazcl-o saltar pela ja
nclla ou concluzil-o ao Limoeiro, do que con entir de sangue frio que lle encham 
a algibeira:? Quer i 16s que nós víssemo. a nossa casa a. arder, e que não acu
di ·semos a apagar o fogo, só porque era pr ciso utrar pela casa elo vizinho e ar
rombar as portas, que olle tinha deixado fechadas? 

Xó · mpr o·;'Lmo a força, diz i v1):; · m lhor era com effeito que a não tive. s 
havido, e qn o bem e fizesse . ó p lo bem; ma , con cuti c1ue vo }) r!runt mo· 
em que paiz rlo m11ndo d ixou at ', agora. de , r permitticlo empr gar a, força, pru:a. 
rc ·i.·tir á força.? N:j,o con.· nte o direito natnml qu toclo o hom m po .. a de facto 
cl sobcd cor e até oppor-: com mão a.rmacb. ao juiz qu nlto obra como juiz, mas 
como cl :pota, como tyranno? E c1uem ma i · fle potn. c mais tyranno do q n vó ? 
E quem mai. tyranrn aclo. do qu nó ? E c ., permittido a qualquer incliviJ.uo fa
zer u o n' . t ca ·o los meio mai prompto que t m á . 1m cli ·po ição, como erá 
prohil?iclo i. so n mna naçào? m hom m tem direito de matar outro homem que 
o quer privar ela viela, c uma nação não ha ele ter dir ito elo se livrar cl meia 
cluzia ele a. :a · inos eltle atacam ·ua c:xi:ten ·ia? O ~lircitos c relaçõc: ociacs não 
ão parallela. que nunca c toquem · cruzam- ·e mmta ' ze , eutao a que tãq 

é_ :j examinar c1ual d'e - direito é mai · r peitm-cl i to é, ·e o ele algt1n iu-
chvl(h10R1 . c o. ele toda uma nação. 

Ma.s, diz is vós, nrto é a uaçao tocla. Vinlc cá, srs . ].)l'Oclamacloro · : mLo vêeles 
vós o exercito ele Portuo·al, com o. olhos fito .· na. gunrni)ãO elo .l?orto manobrar 
á voz ela liberclacle c imitar p rB itamentc etl · movimento", como ·tive· ·e em 
uma parad.a? ..... ,.ào ,~êtle~ o. miliciano ·, e .. L.'\. brava tropa nacional qu no outro 
e ta los nem RC con. i deram verdadeiro. oldaclo nem v rclacleiro. cithtcho ·, ar pa.
rccm·em ntr tanto agora tuna cousa outra., em patriotismo em cnthu. ia.smo, 
c _cl? ·.erta.ndo em regimentos intcu·o ·, I m·a ·e uuu·em a nós? Nfto vêclcs que o: 
mihCiano ão tirados da ela se propri taria da nação c que a ba e mai olida ela 
repre entação nacional é mpre calcu]acla. na ra ào do numero ele proprietario. ? 
.LT~lO 1ê<le comm·ca. inteiras declarar- e pela santa causa da indcpenclencia, a1 ena · 
esses c pant~lhos, qne se clcnominavmu genentes contn~ os insu1·gentes, f·ugiram com 
tanta co bar ha como falta ele car acichcle? Mo ·trae-nos mua tona só, n.oncl nao se 
eles ·em domou. traçõ . similhant~ d.o mai · ubli_me ~t~u ia mo log-o que o pod raro 
fazer em r cew. E aonde quereJ vos achar mm dcc1dida prova ele unarnmiclacle? 

. cabem~ COJ? _i to, rs. proclamador : a n? a r?generação, c na.o tà ter
~macla, esta clectclicla .. Em todas as pochas ma1s assignalaclas la hi storia ela pc
mnsu~a,. P?rtugal segmn sempre a sorte elas Hespanhas . Como ella., recebeu 0 
sacuclm o JUgo elos roman?~; co~o ellas, obeclecetl ao· godos e e ·ujeitou clcpoi 
ao arab · como ella , f01 mvacliclo pelos franceze e e ele fez elo franceze . Tão 
queirae portanto que elle deixe de experimentar agora com cllas 0 ffeito elo 
·rltlcão que vae abalando os eixos elo mundo político. 
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Deveis ter paciencia, porque vossa quécla é certa; o mais seguro prognostico, 
·que cl'ella se pócle fazer , é fundado no que estaes praticando em Lisboa. Desgra
çada Lisboa ! . . . Quando um governo escolhe a propria capital, em que se acha 
collocaclo, para theatro ele suaS' maiores oppressões e desvarios, proximo é o fim 
ele sua existencia. Até agora ainda não falhou UlJl só exemplo . 

Tende paciencia pois, srs. proclamaclores; descei elo throno; reconhecei, mal que 
vos peze, a legitimiclacle ela junta provisional elo governo supremo elo reino. A 
maioria ·elas províncias, isto 'é, mais ele duas partes ele Portugal, têem jtuaclG 
obedecer-lhe, até as côrtes nomearem outra: o resto ha ele jurar tambem em pouco 
clin,s . O exercito, que a creou e a tem reconhecido, está cleciclielo a sustentai-a, per
suadido ele que assim o peele o bem ela causa que defendemos, porque só ella é que 
pócle convocar as mesmas côrtes ele modo que a nação toda seja competeutemente 
repi:esenta.ela, só ella póél.e fazer que estas côrtes deliberem com ind~peuclencia e 
livres cl' aquelle terror que inspirava .o antigo despotismo ; só ella pó ele levar as 
cousas ao estado ele ser uo futuro abraçada, e obedecida a constituição por que sus-. 
pirâmos, buscando_ os meios ele pôr o r eino em tal estado ele segnrança no interior, 
e ele r espeito no exterior, que não t enhamos mmca r eceio ele se paralysar o ma
gestoso plano ele nossa r egeneração. 

Que motivos tendes IJOis, srs. proclamaclores, para negardes a esta junta o tra
tamento e qualificações que lhe competem e com que foi installaela? Não vêc1es 
vós que e)11 poucos clias hão ele reunir-se a ella os deputados das tres províncias 
que faltam e os representantes ela capital, tirados ele todas as 'classes elos ciclaclãos 
como foram os elo Port"o? Respeitae a obra elo. povo; ainda uão vos convenceis ele 
que elle só quer ser governado por homens que saibam governar, e uão por homens 
que governam só por serem elos que o costumam governar? Acaso saber é cousa 
que se herde? Passará porventura com os direitos do sangue de paes para filhos? 

Vós assentaes que sois a raça ese.olhi.cla para nos governar, e que as outms 
classes são raça conclemnacla a vos obedecer; e com estas lindas icléas quereis que 
b povo, que vós· clesprezaes no vosso coração, tome hoj e partido por vós, e segure 
em vossas mãos trémulas e sacrílegas a vara ele ferro com que o t encles r egicltJ, 
e que quereis agora accencler em braza para o Ínarcarc1es com o signal ele eterna 
escravidão . Sim, vós quereis que essa vara abrazeacla incendeie agora o reino 
por meio ele uma guerra civil! Sabeis vós, nefandos proclamaclores, até anele che
gará este flagello ela humanidade? Que certeza teu eles vós. ele poder parar n' essa 
carreira ele males que preparaes á nação ? Está em vosso poder, ou ele alguem 
pôr-lhe embaraço, ou prescrever-lhe limites, depois que principiar? Em que vos 
merece o mil vezes desgraçado Portugal este muitas mil vez·es elesgraçaelo pre
sente? 

A junta provisoria elo governo supremo elo reino não tem ambição de mandar; 
nem dla, nem os portuenses querem tirar á capital as prerogativas que lhe com
petem. A cidade elo Porto contenta-se com a clistincção ele ter sido a primeira e ele 
se declarar no momento elo risco ; dá por b.em empregados os sacri:6.cios todos que 
tem feito, só pela homa que adquiriu na heroica resolução ele encostar seus hom
bros ao ec1i:6.cio social a ponto ele arrunhar. Ella por tudo isso não quer premio al
gum i a parte que se lhe der na representação nacional, é um acto ele justiça, e 
não uma mercê que se lhe faça. Ella sabe bem que se os gener sos e illustres 
habitantes ele Lisboa não têem lJronunciado solemnemente até agora seu voto, é 
IJorqne fumegam ainda as' fogueiras .. . Barbaros proclamaelores ! Não somos to.clos 
portuguezes? Acaso o nascer e habitar ao norte elo Monclego é nascer e habitar 
em terra amalcliçoacla? Será porventura reservaclo a certas tribus ele Portugal oc
cupar exclusivamente os lagares mais eminentes da publica administração ? 

Se o fim eleve ser o bem geral da nação, encarregue-se elo cuidado ele o pl:o
c:.uar. por "L:m governo acertado quem tiver as luzes e as virtudes que fazem chs
tmgmr o mda:lão benemerito, e esta planta bemaventuraela pó~le n~scer em .toda 
a parte elo remo. Desenganae-vos de que tuclo o que não for Jsto e uma ongem 
ele males sem fim, e vos segurâmos que um dia haveis de responder por elles. O 
excesso nos crimt-ls leva-os a ponto ele se tornarem impercloaveis. 

Srs . proclamadores! Fazei ela necessidade virtude i acloptae a unica linguagem 
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que >os faria re. peitar; a moderação agora o mais gmo partido que podei 
seguir, já qu não tivestes nunc::t o cuidado ele pôr da YO sa parte o da ju. tiça. 

Em G ele setembro ele 1820. = Os officiaes dc6 gua1·nü;ão do P m·to . 

Procla.D1ação 

Chefes, o:fficiaes c soldados elo heroico exercito portngncz, que fostes o assom
bro ela. Europa, o terror elos inimigos c o firme esteio da iudcpondcn ·ia ela nossa 
patt·ia, escutao agora a -voz d'es a me ma patt·ia que vos clama que, depois de 
a ha-vercle alvado pelo vo so valor, na porfiosa lucta da guerra a . alv i , peJa 
vo a lealdade inabala\el dos horrores da gueiTa civil e da anarchia. 

, im, generosos sollados portuguezcs, é em nome da nossa patria, em nome 
do nosso rei, que os gov rnadores do r eino hoj vos fallam. E U s oníi: ~m ela 
grande maioria do exercito portuguez a consmTaçao da h·anquilliclacle publica, 
da unidade da monarchia da obedicnci.o'l. ao legitimo governo · e c1 piorando a 
cegueil:a momentanea de uma parte d'c se me mo exercito, que de graçadamente 
se deixou allucinar, ll1e off recem uma completa muni tia, persuadidos de c1ue o 
vosso brioso exemplo lhe abrirá os oll1os, c a r unir á ~o tmico centro l git imo 
cl'onde podem emanar a felicidade e a liberdade da nação portugneza. 

oldados . s o-overnadores do r ino, interpretando o: sentimentos do nos o 
augu to soberano, acabam ele con\ocar curte e trabalham com a maior actin
dade em accelerar o eu ajuntamento: brevemente vereis reunidos os tres stados 
do reino, conforme as leis fundamcntaes ela nossa monarcl1i n. ; 6 ssc o Hni o meio 
legal ele consultar os voto· da naçU.o, de attencler ~1s suas quci..·as c ele adoptar 
as medida permanentes e ncce:::;aria para cstabel er o antigo edincio da n~"sa 
constituiç?to, deteriorado pelo clecur o do tempo · el-rei e os tr :-; estado do remo, 
clero, nol reza c po,o, ào a mage to«a.· columnas que o deYem sust ntar . 

ào vos deixeis, pois, illudir p la ambição que se disfar ça c1 baixo elos espe
ciosos pretexto . To elos quer mos o· melhoramentos nccessa.r ios para a prosperidade 
rla monarchia; ma queremos uma. reforma e não uma revoluçào, cujo ffei tos se
riam a sub\er ào d'es a me-ma. monarchia a ii~:<oluçao da- difi'erentes parte · que 
a compõem, e por fim a sna sujeição a um jugo e b·anbo ficando a im baldados 
os esforços com que no campo de batalha deB ndesto. a sua indcpenclcncia. 

Soldados . r ão p r steis ouvidos ás .·ugg .-tões dos malevolos que 1_101' todos 
os meios procluam in pil·ar-vos uma. jnjn.ta. de ·confiança. elo goYerno e excitar o 
exercito, a quem ó compete defender el-rei e a naç;'lo a. dictar pela. força. lei qu 
só dc,em emanar para erem próvida e permanent . , do. deputado c1 e sa me ma 
naçào e do tlu·ono . Ós governaclores elo reino vos afiançam, c o tempo brcv mente 
vos provará, que clles estf(o firmemente determinado: a effectua.r a ·olemn 1_11'0 -

messa que :fizpram; nfio acreditei os que insidio amente 'o. in. inuam q no o go
verno intenta. ganhar tempo com o annuncio da convocação ele curte e chama, 
l)ara impor silencio á. voz elos portugnezes, o auxilio ele h·opas e trang ira ; 
o go ernadores do reino vos asseguram que c1les nmn esperam, 11 m p cliram, 
nem estão dispostos a r eceber um t al au.·ilio; cllos d testam a icléa t1 ver o 
sangue dos seu: concidadfios derramado n'uma guerra civil c só conf-iam que os 
ajud::u:eis a cumprir o seu mais sao-rado de\cr de manter illesa a. unidade do go
verno que lhe está. legitimamente commettido. 

Continuae a ser, pela vossa. lealdade, como pelo vos o valor, o exemplo e a inveja 
das unções estrangeiras ; a maior gloria, a mmor felicidade vos . I era; o , ob m·ano. e 
a naçrto vos clev rão a. sua seglU'a.nça, e nossos vindom·o · abençoarão os vo ·sos nomes. 

Vi•a el-rei nosso senhor . 
Lisboa, no palacio do go,erno, em G de etembro de 1 20.= Cawleal Patriar

cha=J.l.Iarquez de Borba= Conde de Peniche=Conde clct l'eil'Ct=Antonio Gomes 
Ribeiro . 

P rocla1nação 

Portugneze , meus compatl'iotas!-\ enho ás \Ossas terras em erviço ela publica 
segm·ança. O governo d'cste reino, clepo itario da suprema auctoridade regia, ao 
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qual unicamente a nação deve obeclecer n'essa qualiclacle, pretende evitar por todos 
os modos possíveis os horrorosos e funestos estragos da gLterra civil; longe de nós 
até a icléa de se derramar uma pinga ele sangue ; a vossa segurança particular será 
tambem muito elo meu cuidado . Este, ainda que me seja pouco custoso no com
mando de uma divisão de tropa fiel e bem disciplinada, composta ele militares 
briosos, que sabem avaliar e merecer o honroso destino a que são chamados, ele 
preservar a patria elos males que a ameaçam, será comtuclo para mim um inclis
pensavel dever e para os differentes officiaes meus camaradas. Vós já me conhe
ceis por outras repetidas occasiões nas gloriosas campanhas ela r estauração ; sem
pre me achareis o mesmo, occupaclo ela maior attenção e ela maior solicitude para 
todos os que tiverem motivos ele a procmar. Achanclo-me comvosco, e.spero certi
ficar-me em toda a parte que a nossa patria ainda tem filhos amantes, verdadeiros 
portuguezes que a ennobrecem, e que o throno ainda tem nos corações cl'elles um 
muito firme apoio pela constancia ela sua fideliclaele. -

Quartel el-a Povoa, 7 ele setembro ele 1820. = Concle ele Bcwbacenc~; F?·an
cisco . 

Por-taria 

A junta provisional elo governo supremo elo reino toma a si o commanelo em' chefe 
elo exercito nacional e r eal; o que se fará constar aos dois commandantes elos exer· 
citas elo norte e sul, e pela repartição competente se passem as ordens necessarias. 

Paço do governo, em 7 de setembro de 1820. =O presidente, Antonio_da Sil
vei?·a Pinto ela Fonseca= O vice-presidente, Sebastião Drago Vctlente de B1·ito Ca-

• b?·ci?·a = Luiz P ecl?'O ele Andmcle e B1·ecle?·ode = Pecl?·o Leite Pm·eint ele J.l!lello = 
F?'Ctncisco ele Soltsa Ci1·ne ele jJtfctcllwei?·a = J.ll{amtel JJ'ryrncmcles Thoniaz = JJ'1· . ]J',·ctn
cisco ele S. Llbiz = Fnmcisco José cte Bcw1·os Lima= José jJI{cwia Xavie1· ele A?Ym
}o =João ela. Clmlw Sotto jJtfctio?· =José é[,e J.ltfello e Cast?'O ele Ab1·eu =Secreta
rios, José Fe?Teint Bo1·ges = José clct Silvct Ccwvalho = F?'Ctncis'co Gomes clcb 8ilvcb . 

Portaria 

A j unta provisional do supremo governo do r eino, tenclo tomaclo o commanelo 
em chefe elo exercito nacional e r eal, manda publicar e pôr em execução a se
guinte orclem : 

1 . ° Formar-se-hão dois corpos ele operações clenominaclos exerci tos do s1.ü e norte. 
2 .0 Os regimentos ele infanteria n .05 61 18, 11 e 22, os batalhões ele caçadores 

n. 0 5 6, 9, 10 e 11, tres brigadas elo regimento de a.rtilheria n. 0 4, dois esquadrões 
ele cava:llaria n .0 6 e dois elo r egimento n.0 91 com todos os regimentos de milícias 
do partido do Porto, formam o exercito do sul. 

3 .0 Os regimentos de infanteria n .05 3, 9, 12, 21, 23 e 2L1, os batalhões de 
caçadores n. os 7, 8 e 12, duas brigadas ele artilheria, dois esquadrões de cavallaria 
n. 0 ·12, um dito. do regimento n . 0 6 e outro elo regimento n . 0 9, com todos os re
gimentos de milícias da Beira, formam o exercito . do norte. As milícias do Minho 
e Traz os Montes são clestinadas para as guarnições r espectivas . 

4 . ° Cacla um elos dois exerci tos será regularmente cliviclido em chias divisões, 
e estas em quatro brigadas . 

5 . 0 O sr. coronel Sebastião Drago V alente de Brito Cabreira tomará o com
mando em chefe elo exercito do sul e o commanclo' particular da 4 .a divisão do 
mesmo exercito ; o sr . coronel Bernardo Correia de Castro e Sepulvecla tomará o 
commanclo elo mesmo exercito em segundo e o commando particular da 2." divisão 
elo mesmo corpo . · . · 

6 · 0 O sr. marechal ele campo Gaspar T eixeira de Magalhães e Lacerda, en
canegado do governo elas armas ela provincia do Minho, tomará o commando em 
c~efe elo exercito do norte e o commando particular da 1. a divisão elo mesmo exer
mto . O sr. marechal de campo 'Antoní,o de Lacerda Pinto da Silveira tomará o 
commanclo em segundo elo mesmo exercito e o commando particular da 2." divisão 
d'elle, até agora denominada a 3. a brio·ada. 

7'.0 D 'estes dois corpos se formará
0
uma vanguarda, composta elo regimento ele 
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infanteria n .0 22, dos batalhões de caçadores n. os 8 e 10, com dois esquadrões elo 
r egimento de cava1lm·ia n .0 10. . 

8 .0 O sr. coronel Cabreira, commandante em chefe elo exercito do sul, man
dará adiantar sem demora a dita vangun.rda dos dois corpos elo exercito sobre a 
frente , até o ponto que poclér avançar sem risco1 e assim success:ivamente á pro
porção que as divisões do exercito :i'e f?rem apo~~nclo, as q~ae~ ~leverão, por con
sequencia, pTÍncipiar j á os --seus respectivos mov1mentos, pn nmprando pela frente, 
segundo a ordem por que estão postaclos~ 

9 .o O sr . Gaspar Teixeira, commanebnte em chefe elo exercito elo norte, mau
él'ar{t avancar as suas divisões sobre a retaguarda de Coimbra, em distancia de 4 
ou 5 leo·u~s sem occupar a estrada do SarcÜto a Coimbr·a, para que o exercito do 
sul1Jos~a cl~sfilar primeiro sobre o lVIondego e província. da Extremadura . 

10.0 Os srs. coromandantes dos ditos dois exercitas de operações deverão pr o
ver as necessarias guarnições das províncias clebaixo elo seu r espectivo comroanclo, 
com os corpos de linha que julgarem necessarios, alem das milícias dos clistrictos . 

Do patriotismo, zêlo e fidelidade á nação e a el-rei elos sobreditos commandantes 
em chefe, e em segundo elos chefes elos corpos, elos officiaes e offic:iaes inferiores e 
soldados que formam estes corpos ele operação, confia a j unta proYisional do su
premo goYerno elo r eino a mais fiel e exacta execução da presente m·clem. 

A junta dá poi" esta occasião os seus agradecimentos a todos os corpos milita
res , auctoridades civis, ecclesiasticas, e em geral, a todos os habitantes das provín
cias do nor te cl'este reino, peh decisão e prompta cooperação com que uns e ou
tros se têem prestado cí justa causa ela defeza da. 1)atria e do throno da augusta 
casa de Bragança. 

Porto; e paço do governo, em 8 ele setembro de 1820.=Fmnc-isco Gomes dc6 
Silva 1• 

· Car-ta de convocação dos -tres es-tados do reino 

Presidente, vereadores, procuraclores cl'esta cidade ele Li sboa, e procuradores 
elos mesteres d'ella : el-r ei nosso senhor, pelos governadores dos seus r einos ele 
Portugal e Algarve, vos enYia mtlito saudar . . 

HaYenelo nós j á anmmciaelo a necessidade que ha, nas act,uaes urgentes cir
cumstancias, ele se convocarem côrtes, para n'ellas se tratarem e discutirem, com 
os tres estados dos ditos reinos, causas mui import~ntes ao serviço ele Deus, elo mesmo 
senhor e bem ele seus povos, eletermintnnos, em seu real nome, convocai-as n'esta 
cidade ele Lisboa, para o dia 15 ele noYembro elo presente anuo de 1820. P elo 
que muito vos encommenelâ.mos que, logo que esta virdes , elej aes doi.· lJrocuraclo
res que tenham as qualidades e circumstancias que pa.ra tal acto se requerem, os 
quaes virão munidos ele procuração bastante (como sempre foi uso e costume) para 
com elles, e com os elas outras cidades e Yillas, que tambem manclâ.mos vir ás 
ditas côrtes, se praticar, communicar e assentar em tudo aquillo que parecer mais 
conyenieute aos referidos fins; e trarão outrosim quaesquer leml;>ranças que•yos 

1 Em orclern elo clia elo quartel general do paç~ do governo em Coimbra, datada de 17 do 
mesmo mez, saíu novo plano de organisação militar, pela fó:rma segniutc: 

Gcneralissimo elos exercites nacionaes e r eaes, a junta p:rovisioual do governo supremo elo 
reino. 

Commanclaute em chefe dos exe1·citos do norte e sul, o ma1·echal ele campo Gaspar Tei...,;:eira 
de Magalhães e Lacerda. 

Gommandantes elas diversas forças : 
Divisã.o ligeira (batalbUes ele caçadores n,os 2, 9, 10 c 11, seis peças ele artilharia e um es- . 

quadrão ele ca\rallaria), coronel Bemarc1o Correia ele Castro e Sepulvecla. · 
Exercito elo n01·te, marechal ele cam1Jo Antonio de Lacerda Pinto da Silveira· 1." lJrio·ada 

(regilc1entos de infanteria n. 0
' 9 e 21 e batalhilo de caçadores n.o 12), coronel Antordo Lobo "'Tei

xeira., ele Barros; 2.• brigada (regimentos ele infanteria n .os 3, 15 e 24), coronel Joaquim T elles 
J ordao. 

E~crcito do sul, coronel Sebasti~o Drago Valente de .Brito C,abrcira; 1.• brigada (regimen
tos de mfantena n.0

' 6 e 18 e batalh ao ele caçadores n.o 6) , Dommgos Antonio Gil · 2." brio-ada 
(reg:imentos ele infanteria n .0

' 11, 12 e 22 e-batalhão de caçador es n. 0 8), coronel Ivianuel Pinto 
ela Silveira. 

Os c01·oneis· Antonio Lobo Teixeira ele Barros e Manuel Pinto ela Silveira eram tamben1 
segundos com~1anclantes do exercito ele que faziam parte. 
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parecer serão mais interessantes ao bem geral ela nação, e ao par ticular el 'esta ci
dade, e se apresentarã.o com a conveniente antecipação ao secretario elo governo 
ela r epartição dos n egocias do reino, a quem entregarão a mencionada procuração. 
E confiâmos ele vós que assim na eleição elos mesmos procuraclorés, como em tuclo 
o mais que toca a esta materia, procedereis com a consicleração que ella merece. 
E porquanto é notol'io que os povos fizeram grandes clespezas e so:ffreram mui
tas vexações por occasião ela guerra passada, e é vontade elo mesmo senhor fa
zer-lhes mercê em tudo o que se o:fferecer, mandar emos que os r eferidos procura
dores, bem como os elas outras terr~as elo reino,. sejam ajudados nas clespezas que 
houverem ele fazer nas ditas côrtes, conforme a necessidade ele cada logar. 

Escripta n'esta cidade ele Lisboa, no 1)alacio elo governo, em 9 ele setembro ele 
JJ320 . =Ccw·deal Pctt?·icwcha= .il!Icwqtte>õ ele Bo?·bct = Concle ele P eniche =Conde clct 
Fe~~·a=.Antonio Gomes Ribei?·o .· 

N'esta epocha estava em Lisboa e pro:ximo a r etirar -se para a côrte ·elo Rio el e 
Janeiro o conde ele Palmella, a quem os governadores dirigiram o seguin te 

O fficio 

Ill.mo e ex .mo sr.-Sendo ela maior importancia que v . ex.11 continue a prestar 
a sua mag·estaele, na assistencia que t em feito ás cleliberaçõe~ el'este governo desde 
o dia 28 ele agosto proximo passado, o serviço mais interessante que nas actuaes 
circumstancias lhe póde fazer, espera o mesmo governo que v . ex ." . queil~a demo
rar-se por mais algum tempo n'esta capital e assistir ás suas sessões, toma_:<d.o 
1mrte em todas as decisões que se fizerem necessarias ; e previno ao mesmo tempo 
a v. ex. a ele que para segm·ar a sua viagem para a côrte elo Rio d.e J aneir·o, logo 
que esta possa ter logar, se manda já apromptar a fragata P erolct; como anterior
mente se havia cleterminaelo . 

Deus guarde a v . ex.a muitos annos. Lisboa, no pa.lacio elo governo, em 9 de 
setembro ele 1820.--De v . ex. a o mais attento e :fiel captivo . = Conde .ela Feint. 

_ Res:posta ao o:fficio $.Upra 

ntmo e ex .mo sr .-Em consequencia do desejo que v. ex .a me manifesta, em 
nome dos sr ;; . governador es do r eino, no o:fficio que me dirigiu com a data ele hoje, 
difte rirei a minha partida para a côrte do Rio de Janeiro até que se ache prompta 
a fi'agata Pm·ola~ o que espero poderá e:ffeituar-se no espaço ele poucos dias . 

Entretanto, não seria nem justo, nem conforme á minha inclinação, o escusar
me ele tomar publicamente sobre mim a porção ela r esponsabilidade que me cabe 
actualmente pelas deliberações a que o governo me faz a honra de me chamar. 

Permitta Deus que eu tenha a consolação ele poder levar brevemente ao nosso 
augusto sobeTano a noticia, bem grata para o seu coração paternal, el o restabele
cimento completo ela conc01·clia em Portug·al, assim como a certeza ele que, aclhe·· 
rinelo os srs. governadores elo reino aos desejos unanimes el a nação portugueza, 
interpretarão cl'esse modo as intenções sémpre bene:ficas ele sua rnag·estacle. 

Deus guarde a v. ex.11 muitos annos . Lisboa, em 9 ele setembro ele 1820.:
De v . ex. a muito attento e :fiel servidor .= Conde ele Palmellct . 

* 
Os chefes elo antigo r egimen faziam, pois, todos os esforços })ara conservar a 

sua _auct?riclacle; mas os adversarios, não menos solícitos, procuravam' attrahir· ao 
partido hber al a maioTia dos povos, manifestando-lhes quaes eram as intencões da 
junta elo Porto . , 

Proclamação 

Povo portuguez! - A j unta proviso~ia elo governo s~premo elo r eino, agora 
mais que nunca, tem necessidade ele fallar-vos com a sinceridade e franq11eza que 
cumpi-e a homens honrados e bons portuguezes . 
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Ella não precisa de justi:ficar p.eraute vós os motivos das suas resoluçõe:;; e elos 
assíduos trabalhos que tem emprehendielo, com o mais sublime enthusiasrno e con
staucia, pela vossa causa e pela salvação da nossa amada patria; a pureza ele suas 
inteuçõe~, a r egularidade de seus procedimentos, a :firmeza invencível em sustentar 

·e cumprir suas promessas e o incessante desvelo com que se t em empregado em 
levar ao :fim o grande edincio ela organisação publica, devem ser-vos conh(')ciclos 
pelos papeis, pelos factos e pelo testemunho elos numerosos povos que mais ele 
perto observam suas operações . 

Os governadores de Lisboa, que no elia 26 ele agosto foram informados do 
acontecido nas províncias elo nm·te e do ardente enthusiasmo que rapidamente se 
ía propagando, ncaram aincla por mais tres dias iudifferentes observadores ela opi
nião publica e elos effeitos ele nossos clamores, e só quando pocleram saber que os 
el ois geueraes de Traz os :JYiontes e Beira se haviam lig·aclo entre si para reprimir o 
espirito nacional, t ão altamente pronunciaclo, pm·a agrilhoar mais os povos e para os 
conservar na extrema abjecção e miseria a que t inham chegado, é que levantaram a 
voz ela sua at é então adormecida fidelidade, e se lembraram ele proclamar que um 
milhão de portuguezes, que clesejavam ser felizes, eram r ebeldes ao seu r ei; que 
uma junta, que apoiava e 1Jromovia t ão incQntestavél direito, era intrusa; que os 
seus uteis e ,g-loriosos tra.balhos eram um transtorno ela ordem publica; que as . 
côrtes sómente podiam se1· convocadas por el-rei , e que t oda a nação devia espe
ntr em silencio providencias tantas vezes requerielas e promettielas e outras tantas 
vezes denegadas aos nossos votos e aos nossos brados. . 

Não podemos suppor que os governadores ele Lisboa intentassem, com tão' 
absurdos prin.cipios e capciosas phrases clesunir os portuguezes, armal-os uns con
tra · os outros, e accumular aos nossos ~ales o mal extremo ela guerra civil. Elles 
são homens, e em peitos humanos não cabe tão negro e vil projecto. Mas esta S~ · 
ria .por certo a inevitavel consequencia de &nas temerarias expressões, se nos an~
mos portuguezes não fallassem mais alto as vozes sagradas ela natureza, el a r eh 
gião, elo patriotismo e ela nobre e b em regulada libet·clacle. 

A junta elo governo supremo não se assustou. com esta capciosa meclicln elos 
governaclores ele Lisboa, porque conhece or; vossos cm·ações e está nrme em seus 
princípios. Ella não é r elJelde ao seu rei, porque o ama e tem jm-aclo firmar e 
manter a inclepenclencia e a glm·ia elo seu throno, que os governadores do reino 
deslustravam por sua administração inepta e deixavam minar por ocliosos partidos. 
Ella não é intrusa, porque foi estabelecida IJelo voto unanime ele um povo nume
roso, que quiz subtrahir-se á sua ultima e j á quasi inevitavel ruína. E lla não trans
torna a ordem publica, antes a quer restituir . E lla . . . Mas que necessidade ha ele 
expor-vos o que vós sabeis ou tendes observado? 

A j unta proseguirá :firme em seu caminho, e vós j á tendes visto os mais feli
zes ef:feitos ele sua constancia heroica e inexpugnavel. As bravas tropas ele Traz 
os Montes e Beira têem desamparado successivamente os seus dois g·eneraes, e 
estão ao' pr esente unidas, quasi sem excepção, á santa causa ela patria, que jurá~ 
mos elefencler. O general Silveil·a já prestou juramento de :fi.elelidacle a esta mesma 
causa. Os povos elas tres províncias do norte têern pocliclo desenvolver sem obsta
enio o nobre espírito que os anima, e vão marchar ao encontro ele seus irmãos ; 
que, com eiltht~siasmo igualmente unanime, os esperam. 

? s &'overn.adores de Lisboa não ignoram estes 1.~ltimos acoutGcimentos, tão con
trarl?s. as s~as esperanças quanto oppostos á con~~r:Tação .do. s~u. poder e ela sua 
aclmmrstraçao . Buscam, portanto, agora outro artrÍ1cro mms msrchoso, mas igual
mente inutil, para alienar vossos animos e para vos persuadir que n'elles acha
r eis os remeclios, até agora em vão esperados, ela publica desgraça. 

· Dizem que vão convocar as côrtes, pelas particulares instrucções que têem ele 
el-rei nosso senhor para os casos urgentes ! 

Notae ~em, illu~tre pm:tuguezes! A 29 ele ago.sto ninguem tinha poder de c-on
vocar as cortes senao el-rer. Os povos que as pecl1am eram rebeldes . Então ainda 
havia esp.eranç~s ele desvairar as op~~iões , ele reprimir o e~pü·ito publico, ele se
mear a chscorclra. A 2 ele setembro Ja os gove~·naclores de Lrsboa t êem instrncções 
particulares para convocar as côrtes em casos urgentes. 
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E que maior urgencia que a elesgraça publica, ha tanto t empo geralmente 
sentida e lamentada? Que maior urgencia que os clamores geraes ela nação, tan
tas vezes e por tantos modos r epeticlos em particular e em publico? Que maior 
urgencia que a funesta divisão elos portuguezes em tres partidos bem conhecidos e 
mmca r eprimidos elos governadores de Lisboa? Que maior urgencia que o grito de uma 
província inteira, q ne se levanta do abysmo e que pecle soccorro? _Mas ·esta pro
víncia então era rebelele, porque ainda havia esperanças de a r eprimir e assolar. 
Os clamores geraes eram vozes ele insubordinação, e, como taes, castigados e suf
focaclos . Os particl os eram entretenimentos ele ociosos, que o governo olhava com 
indifferença. A clesgraça da patria não lhes tocava os comções, porque se não fa-
zia sentir em seus elegantes e soberbos pa.lacios . . -

Elles querem convocar as côrtes ! Mas ele que maneira? Para que :G.m? Com 
que intenções? Será acaso para verem reguláclo pela justiça e, por ~onsequencia, 
eliminuiclo o seu poder? Será para r emecliarem a malversação elos aclministraclores 
elas rendas pJ..tblicas, e as derramarem em benefici.o da agricultura, da industria e 
elo commercio nacional? Será para r esuscita.rem a nossa marinha, ele todo extin
cta? Será 1)ara estabelecerem leis justas, que mantenham em paz os povos, que 
lhes afiancem seus direitos, que r eprimam os abusos e os crimes, j á quasi natu
ialisaclos entre nós, que r estituam a orclem publica e que assentem sobre bases 
firmes a gm·al felicidade? Será para determinarem bem expressamente os direitos 
sagrados ela nação e para traçarem os justos limites elo poder e da obecliencia? 
Será, emfim, para nos dar em ü.ma constituição estavel, qual a clesej âmos, qu~ seja 
o baluarte inexpugnavel ela liberdade pulJlica e o solido fundamento ele um throno 
justo? 

A h! Não vos enganeis, portng·uezes ! Se esses fossem os intuitos elos governa
dare:;; ele Lisboa, ha muito tempo que os teriam execu tad0, porque ha muito tempo 
que as nossas necessidades são extremas. Elles mesmos nos clizem que as instruc
ções ele el-r ei a isso os auctorisavam em casos urgentes . E não era urgente a mi
r.;eria publica? 

V ae estabelecer-se, dizem elles, ou já está estabelecida uma commiss~o ele pes
soas escolhidas para consultarem o methodo ele convocar e celebrar as côrtes ! 
P essoas escolhiclas por elles e ela sua confiança! Pessoas que estão debaixo ela sua 
influencia ! Pessoa.s que ele certo hão ele espaçar seus trabalhos até que a ·nação 
se ponha em cliscorclia, até que o ardor elo enthusiasmo publico se ~pague, até que 
um exercito estl·angeiro venha talvez subjug·ar-nos e faz er mais pesados nossos 
ferros, até, finalmente, que por medidas ele rigor e severidaele se possam illudir os 
votos nacionaes e a nação volte a ser submergida _em um abysmo ainda mais 1)1'0-

fnndo! 
Não, illustres portuguezes ! Não, valorosas t ropas nacionaes! Não vos deixeis 

enganar ! Já sabeis o que devereis esperar das pomposas promessas dos governado- , 
res ele Lisboa. ' 

Quem até agora foi inclifferente a vossos males continuará a sêl-o cl'aqui em 
diante. Quem até ag·ora frustrou suas promessas e nossas esperanças não muda 
de systema em tres dias. O tyrannico despotismo que chega a r eprimir ou en
fraquecer os primeiros esforços da liherdacle toma-se sem121:e mais pesaclo e mais 
audacioso. 

Firmeza e constancia são as virtudes que a patria ele vós elemancla n' esta oc
casi_ão. Firmeza e constancia são as virtucl es que hão ele levar ao fim os nossos 
proJectos, e ele que a junta do governo sup_remo ha ele dar-vos o mais cligno exem
l?lo, ~té derramar, a l)ar ele vós, a ultima gotta ele sangue .e morrer com honra 
cleba1x.o das ruínas ela liberdade publica. 

Porto, i .• • setembro ae 1820.=Presic1.ente, Antonio dct Silveint Pinto da Fon
secct- Vice-presidente, Sebastião D1·ago Vnlente de B1·ito Cab?·ei?·a =Luiz Pe
d?·o de .Andmde e B1·edm·ocle =Pecl1·o L eite P eTei?·a de J.liello =Fhmcisco ele Smlsct 
Ci?·ne de J.Vfad~wei?·a = Jlicmt&el Fe1·nancle,s Thomr.tz = F1· . Fntncisco de S . Ltdz = 
Pntncisco J os·é de Banas Lirna= José Jl!Icm·ia Xavie?· de ,Á?'a1&jo=João da Oanha 

. ' 1 N 'es.ta e na subseque11.~e proclamação ha lacuna elo dia, mas prestm1imos que ambas se
n am publicadas antes elo me1ado do mez. 



44 

Sotto lvlaio1·=José de ~Mello e C'ast1·o ele .Aln·et~= Secretarias, José Fen·eim Bm·ges = 
José de~ Silva C'a1'valho = Ji'1 ·ancisco Gomes clct Silvct.· · 

ProclanJ.ação 

José de Mello e Castro de Abreu, moço fidalgo da casa de sua magestacle ficlelis
sinia cm·onel chefe elo regimento ele Tondella, encarregado interinamente do 
gove~·no elas arm,Ls cl'es-ta província pela junta provisoria elo supremo governo 
do reino. 

, Habitantes ela Beira : - Venho ao meio ele vós, encarregaclo interinamente ero 
governo das armas cl' esta lJrovi.ncia, ~orno delegado ela junta provisoria elo governo 
supremo do reino . 

As vossas vu:tucles civis, o vosso zêlo e interesse pela causa geral da patria
1 

e a santidade elo jm·amento que haveis prestado á face elo céu e ela tm:ra, me afian
çam vossas dis1Josições pacificas e me fazem UGl O só menos penosos, mas até agra
daveis os trabalhos do meu cargo . 

O primeiro dever que elle me impõe é ele manter em segurança as vossas ca
sas, proprieclat1es e famílias. Eu o cumprirei com o maior desvelo e com a mais 
constante assidu.iclacle. 

A junta provisor.ia elo governo supremo, a quem jurastes obecliencia, trata in
cessantemente de ultimar a grande obra que emprehencleu. D'ella resultará a sal
vação ela nossa amada patr.ia., até agora opprimicla em dura miseria, e, depois ele 
pequenos sacrificios, teremos dias ele ventura e ele gloria . 

.r ão vos deixeis illuclir elas suggestões ele homens interessados, que desejam a 
continuação ele nossos males e d'elles tu·am proveito, nem tão pouco ouçaes os tí
midos conselhos elo cobanle susto . 

A vigilanciu. do governb supremo, as suas luzes, a sua sabedoria devem ser o 
firme apoio de nossas esperanças . 

Eu lhe farei presente o e ·pu·ito patriotico que vos anirua, e depois ele conclui
elos seus uteis trabalho,., lhe lembrarei as necessidades particulares cl'esta provín
cia, e procurarei por todos os meios a felicidade elos meus illustres e leaes compa
triotas. 

Vizeu, ... setembro de 1820.= O coronel deputado da junta, José ele .Mello e 
Cctst1·o ele Ab7·e·u . 

Proclamação 

Soldados!-Tornando a ser vosso companheiro de armas, se não me propo
nho a gloria de concorrer outra vez agora na cooperação e no testemunho elos vossos 
triumphos contra inimigos invasores, alcançaremos outro, não menos glorioso, con
tra a guerra civil e contra a anarêhia que, por uma ftmesta allucinaçao e cliscorclia 
ele antigos camaradas, ameaça a nossa patria, e que já se acha resenticla por muitos 
elos fieis cidaditos da cidade elo Porto, nossos compatriotas . Esta causa que nos 
move, grandemente nos affiige, mas tambem os meios discretos ele 1)ersuasão c de 
clemencia: ele que somos depositarias e instrumentos, que pretendo empregar ele 
preferencia aos que ministra o vosso reconhecido valor, assim como a bem ftmdacla 
esperança ele conseguü o objecto que nos é determinado, tambem grandemente nos 
consola. · 

O governo uni~o legitimo elo reino, certificado ela benev:olencia elo nosso pode
roso e sempre bemgno soberano, que elle representa, cons1clerou o incrivel com
portamento, que c1eplorâmos, el'essa pequena p~u·te ela briosa nação portuo·ueza 
como um delírio devido aos prestígios ele ma~ en~enclicla~ el?utrinas, afiançamlo-lhe~ 
solemnemente, em nome ele sua magestacle, mtmra ammstta, se ele prompto entrar
r em nos seus deveres . 

Procuremos todos os modos, aproveitemos todas as conjLmcturas ele chamar á 
sombra protectora elas nossas bandeu·as, que, pela vossa ficleliclacle e pelo vosso 
patriotismo, não menos que pelo vosso valor, tremulam sem macula, a esses valo
rosos militares que se deixaram. illuclir; será o nosso intento facilitar-lhes esse be-
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nefico refugio, e teremos a satisfação, que nos é permittieia, ele os r eceber com per
feito esquecimento elo passaelo i uma-endurecida renitencia fica sómente sendo crime. 

Solclaclos! Com a subordinação aos vossos chefes, que não é qualidade nova 
nos vossos animas, prestae sempre a deviela obediencia e plena confiança ao go 
verno, que, bem seguro dos nossos sentimentos, está eleterminado a fazer reconhe
cer, desde Lisboa em todo o reino, a auctoridacle que sua magestacle entregou á 
sua lealdacle e sabedoria, tomando clesde j á por divisa o grito que do coração nasce: 
«Viva el-rei nosso senhor, · viva a sua real família e augusta dynastia, viva a leal 
nação portugueza, e· viva o unico legitimo governo que,· na ausencia de sua ma
gestade, é clepositario ela sua regia auctorielade» . . 

Quartel de Alcoentre, 9 de setembro de 1820. = Concle ele Bcwbc~ce?w; ] 0mn
cisco, commandante elo corpo de exercito formado na província ela Extremaclura. 

Proclal!nação 

Camaradas elo exercito nacional elo meu commanelo : - Parabens, pois que j{L en
cetámos a marcha na estrada que nos conduz ao termo ele nossos trabalhos e fadigas . 

O senhor Deus elos exercitas, que misericordioso perfilhou nossos avós na ante
manhã elo famoso dia ele Ütuique, abençoou-nos benigno na aurora elo immortal 
dia elo POl'to, e, em vez ele nos fi:anquear depois o soberbo carro ele onde pa.rtiram 
os trovões e os raios que na frente ele nossas phalanges ajudaram a clerrotar os in
fieis que estorvavam o estabelecimento ela monarchia., mandou-nos canc1iclas pom
bas que, com ramos ele oliveira sobre os estandartes das legiões já convencidas, 
annunciem aos nossos compatriotas irresolutos a justiça da causa intentacla, a con
cordia e a paz domestica, que eternisará nossa venturosa estabilidade. 

Desde o JYiinho ao Lena brilhou logo no occiclente ela Lusitania o fulgor da in
clepenclencia nacional, saído ela rapicla scentelha elo patriotismo que r ebentou no 
Douro em 24 ele agosto precedente· i e hoje ao norte e ao nascente està propagada, 
cles'cle o 'rera até ao E lja, a chamma patriotica da liberdaele constitucional. Quatro 
POIJtÜosas províncias dão as mãos generosas para se levantar a eg·icle elas côrtes, 
que consolielem o antigo IJavimeuto do throno e a duravel felicidade elo povo . 

Que futtu·a e lisonjeira perspectiva ! O melhor e o mais amado dos sobera
nos ! ... Os vassallos mais felizes e venturosos ! . .. 

Camaradas ! A causa proclamada n' est aJ cidade assimilha-se naturalmente a um 
jorro de agua que, nascido no cume ele elevada corclilheira_cle montanhas, vae 
avtlltanclo na extensão das cavidades por oncle corre até ás bordas de inaccessivel 
peneclia, cl'oncle, arroj aclo com estrepito em cataclupa volumosa, a poucas braças 
de distancia, espraiado j á o ímpeto ela quécla, mansamente deslísa por campinas 
c1ilatac1as, formanclo leito profundo e m\.vegavel. Então j á não é incognito riacho, 
é rio famigeraclo que, atravez de cidades e villas floresceutes, vae triumphante _ao. 
bojo do oceano, cl epois de haver sustentado em seus hombros ricos baixeis, que ele 
mui diversas regiões elo munclo lhe trouxeram ás-n:íã.rgens povos differentes e diffe
r entes mercancias, em t roco ele fructos e proelucções que suas aguas fertilisaram . 

Assim principiou branda; assim crescéu a mais e mais; assim se arroja impe
tuosa e com estrondo i e assim ba de acabar placicla e mui afamada a torrente elo 
patriotismo . 

Camaradas ! União, obecliencia, valor e perseverança. Lisboa nos ·espera i nos
sos i1·mãos de armas nos acenam e a immortalielacle nos aguarela . 

Se o clesterraclo e illustre vate portuguez cantou com enthusiasmo, que ao maior 
povo elo mundo Nos maguauimos peitos ferve e estoira 

l)..ucia briosa ele metter os hombros 
A conquista ela cara· liberdade, 
Escravos houtem, são romanos hoje. 

A propri~nclo-se a nós esta clescriptiva deliberação elo patriotismo de um povo 
nobre e beJ.lrcoso, digamos com o enthusiasmo patriotico de verdadeiros portuguezes: 

Escravos hontem, somos lusos hoje. 

Qtmrtel general elo P~rto, 10 de setembro ele 1820. = O CommendacloT Sebas-
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tião D?Ytgo Tlalente ele B1·ito Cctb?·ei?·a~ coronel commauclante em chefe do exercito 
elo sul. 

, Assegurada a adhesão do Porto aos 1n·incipios constitucionaes, i·esolveu a junta 
provisional deixar aquella cidade e dirigir-se com alguma tropa para Lisboa, onde 
contava com particlarios numerosos; antes , porém, ele pôr em pratica o seu plano 
publicou esta 

Proc]aJrnação 

H abitantes elo Porto : - A junta provisional elo governo supremo vos eleve em 
particular o mais expr_essivo a?Tadecimento, não só_ pela efficaz co?peração _q:ue 
por muitos modos havets ela.clo a santa call..,'>a ela patrra, mas_ t~mbem p elo espn·Ito 
verclacleiramente honrado com que tendes conservado a trauqmlhclacle e regulanclacle 
de vossos proceclimentos, clescle o dia memoravel da vossa gloria até ao presente . 

A junta satisfaz com gosto este c~ever elo seu r econhecimento e gratidão. E lla 
sáe com saudade elo meio ele vós , porqtle julga indispensavel ao complemento elos 
votos geraes ap1)roximar-se mais do theatro em que elles hão ele t er o seu ultimo 
ef:feito . Mas emquanto não chega esta epocha clesejacla deixa comvosco uma com
missão composta ele cinco elos seus membros, ela sua perfeita confiança e dignos da 
vossa, com quem reparte seus poderes para determinarem e mandarem o que as 
circumstancias exigirem, e para serem perante vós e o publico interpretes ele suas 
resoluções . 

A j unta não desistirá jamais elos seus projectos, nem. se desviará um ponto ela 
carreira que se tem traçado. Cada um ele seus membros derramará antes a ultima 
gotta do seu sangue elo que se lembre ele desamparar a causa em. que é interes
sada a sua honra, a vossa gloria e a fe licidade ele toda a naçao . 

Permanecei tranquillos e firmes . A junta nunca se esquecerá ele vossa~ virtu
des patrioticas, nem cl eixar á escapar occasião alguma de promover os justos inte
r esses ela vossa' g rande, honrada e fiel ciclacle. Coníiae 1'1.0 amor que vos tem e em 
seus inalteraveis sentimentos . . 

Porto e paço do governo, 10 el e setembro ele 1820. =Presidente, Antonio ela 
Silvein~ Pinto da Fonseca= Vice-presidente, Sebctstião Dntgo Valente ele B1·ito 
CctbTe·i?·a = Lniz Ped1·o ele A ndntele e BTecle1·ocle = Pecl1·o Le·ite Pe1·eint ele JJ!Iello = 
F1·ancisco ele Sottsct Cú·1w ele J.VIachweÍ?-ct = Jlfcm~~el Fe1·?~ctndes T homaz= F1·. Fntn
cisco ele S . L 1âz = F1·ancisco J osé ele Ba1TOS L ima = José de Jlfello e Cbst1·o ele 
Abntt =José Mcwict Xavie1· de A1·m~o =João ela Cunha S otto JJI[c~io?· = SeCI·eta
rios, José Fe1Tei1·a Bo1·ges =José da Silve~ Ccwvalho = F nmcisco Gomes dct Silvct. 

Um dos chefes militar es cl'aquella cidade tambem fez publicar, antes ela junta 
se retirar cl 'ali, a sua 

F'roclan'lação 

José Augusto L eite Pereira ele Mello, fidalgo cavaUeiro da casa de sua magestacle, 
coronel do regimento ele milícias da Maia, ajudante general elo governo elas 
armas elo partido elo Porto . 

Por~uguezes.! --:- Raiou :finalmente a amora ela felici c~aele . Depois cb morte polí
tica que expenmentámos desde a fatal, mas necessana separação elo nosso ado
rado soberano, são estes os primeiros dias venturosos. O valor e patriotismo ele 
mãos dadas tomaram sobre si a hom·osa tarefa de nos r egenerar pelos briosos e 
valentes guerreiros acostumados ha mlúto a trilhar o caminho ela gl01·ia · são estes 
que a?rem o campo p~ra n'elle se espraiar v?ssa fi.c~eliclacle e coragem; ~stavamos 
r ecluz1clos a uma coloma, aonde só o estrangeiro pocha a seu sabor dar a lei· a nossa 
lavoura arruinada; o commercio, primeira fonte ela· prospericlacle publica; paraly
saclo; a inclustria aclormeciela e todas as classes esmorecidas, ía,m a ser· impotentes 
t estemunhas çla total clissolução cl'este . bello paiz, que outr'ora, com suas façanhas, 
dera br aclo clescle o Ganges ª'té ao TeJO. 
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P ortuguezes ! O Deus ele Affonso Hemiques é o mesmo aincla ; os netos elos 
Almeidas, Castros e Albuquerques, e ele tantos heroes que ennobreceram a histe
ria portugneza, não degeneraram ; se calamitosas circumstancias aba.laram o globo, 
e Portugal es~eve agTilhoado, agora quebra seus ferros e vae mostrar-se tal qual 
fôra n'esses dw.s de gloria. Uma constituição, filha elas circumstancias, vae reparar 
os males que nos acanetára a intriga, a invej a; e uma ae1ministração defeituosa. 
As côrtes, que nosso. primeiro r ei convoci~ra, vão ele novo installar-se ; são ellas 
que, debaix-o elos ailspicios elo melhor elos soberanos, o senhor D. João VI, vão 
restittúr á nação leis analogas ao tempo, leis fnnclamentaes, leis que por tantos se
mtlos fizeram a sua felicidade ; a par elo tJu·ono vão apparecer as classes mais res
peitaveis ela naçao, e, n'este ajuntamento verdadeiramente grande , serão ellas que, 
traj:m.lhanclo em libm~clacle no santuario a·ugnsto da justiça, immortalisarão seus 
nomes sobre o altar cb patria, pelo espinhoso mas proficuo trabalho .ele uma con
stituição, que segure a liberdade do cidadão pacifico, que premeie o merecimento 
e a viJ:tude aonde quer que se ache. 

Portuguezes ! Emquanto este magestoso eclificio ela felicic1acle publica se não 
consolida, applicae vossos esforços, fortunas e patriotismo a favor do sabio governo 
supremo que nos r ege . E vós, esforçados guerreiros, que tanto vos clistinguistes 
no campo da honra, mostrae que o valor não é incompatível com a prudencia e 
a mocleração i mostrae-vos dignos filhos da patria i conciliae o brio militar com o 
desempenho de vossos elever es no seio ele vossos compatriotas, que elles entl·ela
çarão nas vossas frontes os laur eis· immarcessiveis ela sua gr atidão com os das vi
ctorias que vos conclecoram. 

P orto7• 13 ele setembro ele 1820. = José .Aügusto L eite Pe;reint de JJIJello. 

* 
Emquanto isto súcceclia na província do :iYiinho, os governadores do reino, sob 

o fLmcl~ment_o ele att~nclm:em ao interesse publico e á salvação ela patria, tratavam 
de enviar ah um em1ssano ele plena confiança7 que entabolasse negociações com a 
mesma junta até chegar-se a accorclo, e incumbil·am el'esta importante commissão 
o marechal ele campo Alvaro Xavier da Fonseca Coutinho e Povoas, a quem con
feriram os poderes pTescriptos no seguinte 

Avi~o 

O mar echal ele campo Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Po:voas é incwn
biclo pelos governadores elo reino ele se transportar com a maior brevidade á cidade 
do Porto para a.presentar á junta1 que se acha estabelecida na sobredita cidade, 
a carta que lhe é dirigida pelo governo, tendente a abrir caminho á conciliação 
que é tanto de clesejar para evitar os maiores males a este r eino i vae, outrosím1 
auctorisaclo para ouvir as proposições qtte se lhe fizerem para tão sauelavel fim e 
entra.r na discussão cl'aquellas que lhe parecerem aclmissiveis . Os governadores elo 
r eino confiam ela conhecida honra, capaciclacle e zêlo elo mesmo marechal ele campo 
Povoas, que desempenhará esta importante commissão como é ele clesej ar a bem 
elo r eal ser viço e da monarchia. _ 

' Lisboa, palacio elo governo, em 9 ele setembro ele 1820 . = Ccmleal Pat1·icw
cl~c~ = .lYicwq_Mez de BoTba = Conde de P eniche = Concle dct Feirct = Antonio Gomes 
Ribei?·o . 

O refericlo general partiu ele Lisboa com elírecção ao Porto a 13 ele setembro, 
sendo portador el' es ta 

Carta 

Os governadores elo r eino, considerando que o dever mais sagrado 1 que lhes 
foi imposto pelo nosso augusto soberano; é o ele manter a paz entre os habitantes 
d'este reino e ele preservar illesa a unidade da corôa, assim como a independen
cia ela monarchia, usaram elos poder es extraordinarios que lhes sao confiaclos p~r 
el-rei nosso senhor para casos urgentes, e interpretando os seus paternaes senti-
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mentos, resolveram, em seu real nome, convocar as côrtes, que deverão juntar-se 
em Jiisboa a 16 ele novembro elo presente anno . 

E hoje o dia em que se expedem a todas as camaras do r eino as cartas de 
chamamento para a eleição · elos seus respectivos procuraclores, conforme os usos e 
costumes ela nação; seja, pois, hoje o faus_to dia da concordia para toclo:s os cora
ções portuguezes . Os governadores elo remo comp~·ehenclem nos seus puros dese
jos e nas snas esperanças ~em f:mclaclas a mes1:n~ .)unta Stue se acha estabelecic~a 
na cidade elo Porto, e nao hesitam em lhe chngn·, assim como a todas as mars 
classes e inclivicluos ela nação portugueza, palavras ele conciliação. Esqueçam para 
sempre ·as accusações, as recriminações e os enos que, vo~untariamcnte ou não, 
possam haver.-se commetticlo,. e . c,omece uma nova era ele harmonia e ele mutua 
confiança pelo enlace que ex1stlnt entre o soberano e os procm·aclores ela nação, 
em seu real nome legitimamente convocados. 

Possuídos ele taes sentimentos, não podem deixar os governaclores elo reino ele 
repetir · o que solemnemente annunciaram, declarando que não deverão receiar 
nem oclios, nem vinganças, nem castig-os por motivo elos nltimos acontecimentos 
políticos, os portuguezes, ele qualquer cbsse que sejam, qne ouvirem a voz elo go
verno e se réunirem logo a este centro legitimo e commum. 

Ao receber a primeira noticia elos acontecimentos elo dia 24 ele agosto, ela ci
dade elo Pm·to, os governadores elo reino não poderam deixar ele qualificar com 
severiclacle a conclucta ele militares que rompiam os vinculas ela disciplina, e ele uma 
junta que, elegendo-se a si mesma, sem obsérvar nem apparencias ele legalida
de, sem poderes emanados ele el-rei sem missão alguma coU:hecicla elos povos, se in
titulava governo supr§lmo do ~·eino; e se arrogava até mesmo o clireito de convo
car côrtes . Porém ao mesmo passo que os governadores elo reino censuraram, como 
o cleYiam fazer, actos tão i'llegaes e imprudentes, não deixaram ele conhec~r que a 
maior parte, e talvez mesmo toclos os indivíduos que assim se compromettlam, IJO
·deriam ser a isso ~noviclos, ou por uma nímia exaltação de sentimen~os, aliás pu
ros, ou por astuciosas intrigas estranhas, que elles mesmos clesconheetam. Por rsso 
tomou o governo a unica resoluçã.o que podia salYar a patria elos horrores ele uma 
gtterra civil, e convocou effectivamente côrtes, as quaes recebem elos r epresentan
tes elo soberano nm caracter ele legalidade, que nunca poderiam ter aquellas que 
foram annunciaclas pela junta do Porto. 

Vós sois portuguezes, e este titulo glorioso, que vos pertence, basta para afian
ça:· que não cabe em vossos peitos a falsidade nem a dissimulação: sêcle, pois, 
fie1s ás vossas proprias cleclar~ções e coherentes com vós mesmos; vós proclamas 
tes a santa religião catholica romana; toclos nós a temos gr:avacla nos nossos cora
ções; proclamastes o augusto soberano que nos r ege e a sua clynastia; to ela a na:
ção o reconhece, e está inabalavel n'estes sentimentos ele. lealclacle; as côrtes, ellas 
i á se acham convocadas em nome elo soberano; a constituição, esta mesma convo
cação vol-a assegm·a, fundada nas leis· primorcliaes d'esta monarchia, q Lle regeram 
os. nossos maiores na epocha da sua prosperidade e elos seus triumphos. Se isto, 
pms,_ que vós proclamastes, é só o que sinceramente quereis, nacla mais resta já a 
cles~Ja:t· , e só falta agora que, clesprenclenclo-vos ele uma auctoriclacl~ que exerceis 
sem tLtulo algum legal, e, desde agora, até sem pretexto algum, cle1s ao mundo e 
á l)OStericlacle uma prova evidente de que não SOiS movidos por paixões OCCUltas 
ne_m ambiciosa~, ele que. as vossas clecl~rações foram s~ceras e de que não que
reis expor o ~· er?-o ao pengo que resultana ela prolongaçao ele uma contenda entre 
a~ suas pro~n.cms, nem ~brir camin~o a que as na~ões estran&~iras, que sempre 
h ao ele respeltar a noss:a- _n:_clepenclencra emq~1anto eshvermos umclos, intentem pre
valecer-se elas .n?s~as _d1v1soe_s . O~hae que nao ha tempo a perder para pararmos á 
borda do preclplCIO; Já os crcl:tda.os se acham armados, em opposicão uns aos ou
tros; os commanclantes das tropas que vos estão sujeitas ameac~m as cidades e 
villas ele J?ercla ele seus fóros e p_rivilegios; ame_açam os offi.ciae; e solclaclos, que 
se não unu·em a elles, ele serem Julgados e castrgados _como traidores ! . . . Um só 
passo mais, eis-nos immersos na guerra civil, inundados do sangue elos nossos 
irmãos, ameaçados de uma serie ele revoluções, que só terão fim com a dissolução 
da monarcbja. 
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A vós, e unicamente a vós, serão imputaveis tamanhos males; sobre vós pe
sará, até á posteridacle mais remota, tão enorme responsabilidade, se não ouvirdes 
as vozes que hoje vos dirigem os governadores elo reino. E lles não têem outra 
ambição mais elo que a ele salvar a nação e ele assegurar a sua felicidade, nem se 
recusarão a aclmittir r epresentações algumas que possam conduzir a tão importante 
e desejado fim, e esperam que a Proviclencia, abençoando os seus esforços; apres
sará o clia venturoso, e por elles especialmente appeteciclo, em que possam resti
tuir nas reaes mãos do nosso soberano o sagrado e importante deposito que lhes 
confiou . 

Lisboa, no palacio do governo, em 9 ele setembro ele 1820. = Cct?·clwl Pctt?·ia?·
cha . illfcwquez ele Bo1·ba = Conde ele Peniche = Cõncle ela Fei?·ct =Antonio Gomes 

7 Ri.bei1·o . 

A junta provisional, que partíra elo Porto a 14 -ele setembro, cleixanclo ali 
uma commissão . sua delegada, vinha nas immecliações ele Coimbra quando o ge
neral Povoas chegou a Leiria e expeclin o seguinte 

A ·viso 

O marechal ele campo Povoas previne o sr. commanclante elos postos avança
elos que elle vae entrar n'elles como parlamentario elo governo elo reino em Lisboa 
ao governo installaelo na ciclacle do Porto. Deseja, pois, que s~ja recebido como 
tal, e que o sr. commandante faça a participação a quem competir, 1Jara poder con
tinuar a sua marcha. 

Leiria, 15 (ao meio clia) ele setembro ele 1820. = Alvcwo Xavie?· ela Fonseca 
Co~ttinho e Povoas. 

Em consequencia cl'isto o emissario elos governaclores elo reino foi recebido mi
litarmente na villa ele Pombal, seguindo depois para Coimbra com o major elo re
gimento ele infanteria n . 0 22, que tivera ordem de acompanhai-o. Quantlo chega
ram á ponte uma orclenança transmittiu instrucções superiores, a fim de irem 
ao paço do bispo, onde estavam j á Manuel Fernandes Thomaz e Roque Ribeiro 
ele Abranches Castello Branco, a quem se apresentou o marechal, participanclo
lhqs a sua missão e fazenclo entr ega ela car·ta, cujo sobresC1·ipto era cl'este teor: 
«A junta que se formou na cidade elo Porto)). O primeiro dos ditos incliviclüos, 
recebenrlo-a, disse que seria aberta na presença elo presiclente e clemais mem
bros da junta provisional, esperados ali a todo o momento, e se comullmicaria a 
decisão . 

O emissario foi aquartelado no collegio ele S. J eronymo, e ás oito horas ela 
noite era-lhe entregue por um ajudante de ordens este 

Officio 

A junta provisional elo governo supremo elo reino me determina que eu por 
este officio exija ele v. s.a a remessa elas suas creelenciaes originaes ou por copia 
authentica, para leval-as ao conhecimento ela mesma junta, a fim de que possa ele
liberar cumpridamente sobre o objecto ela missão de v . s. a; auctorisanclo-me ao 
mesmo tempo para assegurar a v. s . a a prompta r estituição cl' ellas. 

Deus guarde a v. s." Coimbra, paço elo governo, aos 16 de setembro ele 
1820. =José Fe?Te'Í?-ct BoTges. = Sr. marechal de camp0 Alvato Xavier da Fonseca 
Coutinho e Povoas. 

Resposta ao officio supra 

T enho a hom·a, em resposta ao seu officio, que me é entregue n'este momento, 
ele enviar a v . s.a a minha auctorisacão ·ou chamada credencial, para v . s.a levar 
ao conhecimento do governo. Terá v~ s." a bondade ele r es tituir-m'a quando esteja 
satisfeito o fim por que me é exigida. 

Deus guarcle a v. s. a Quartel em o collegio ele S. J eronymo, 16 de setembro 
4 
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de 1820.-111. 1110 sr . José Ferreira Borges. = Alvcwo Xavim' dct Fonseca Cotdinho 
e Povocts, marechal ele campo. 

N'essa mesma noite, pelas onze horas e tres quartos , ainda recebeu segundo 

Ofiicio 

Tenclo sido presente {L junta provisional elo governo sup1·emo elo r eino a carta 
que v . s .a na tm·cle ele hoj e entregou a um elos seus depu tados ; e haverrclo orde
nado que eu exigisse ele v . s.a as suas chamadas creclenciaes, para á vista cl'ellas 
poder deliberar cumpridamente sobre o que conviesse : depois ele madura reflexão 
r esolveu nã.o acceitar a referi ela carta, nem admittir conferencia algnma com v . s. a: 
1.0 , pela fórma impropria com que v . s .a se apresentotl aos postos avançados elo 
exercit0 nacional e real, clenominanclo-se com o titulo ele parlamentario, que ele ne
nhum moclo lhe compete pela natnreza ostensiva ela sua commissão; 2. 0

, por ver 
que nos sobreclitog dois papeis se não clão á junta as qualificações que pelo reco
nhecimento e voto unanime ela naçd,o lhe competem, não sendo compatível com a 
cligniclacle ela j unta provisoria, e nem mesmo com o decoro elos srs . governadores 
ele L isboa, estabelecer-se negociaç?Lo alguma, ele qualquer genero que seja, com 

· uma junta a quem se recusam os títulos ele uma representaçao legitima ; 0. 0
, final

mente, porque ajunta provisional elo governo supremo, t endo sobejamente decla
rado ao publico os· seus intentos, nacla t em que propor em particub.r aos srs . go
vernadores ele Lisboa, a quem só pertence fazer as proposições que j ulgar em 
convenientes á sua particular situação. 

Em consequencia a j unta provisional elo governo supremo elo reino ordena que 
v . s." sáia cl' esta ciclacle ::'ts quatro horas ela manhã seguinte, para o que se apre
sentará ú porta elo quar tel, em que v. s ." se acha, um· official que o eleve acompa-
nhar até os postos avançados. · 

Inclusas achará v . s . a as suas ditas creclcnciaes e carta, na mesma fórma em 
qut: v. s.a entregou uma e outra cousa. 

Deus g uarde a v . s.a Coimbra, paço do governo, aos 16 ele setembro ele 
1820. =José FmTeim Borges.= Sr. marechal ele campo Alvar o Xavier ela Fon
seca Coutinho e Povoas 1• 

Como se cleprehencle elos anteriores documentos, . com os meios r epressivos em
pregavam-se os snasorios da parte elos governadores do 1·eino, e, conhecenclo estes 
quanto inter essava á maioria elos portugl.1ezes que el-rei regr!')ssasse a Pm·tugal, 
manclaram publicar por extracto , na Gctietct ele Lisboct ele 12 ele .·etembro, a re
presentação dirigida ao governo em fórma ele consulta pela mesa do clesembargo 
elo paço, que congratulando-se com os seus actos, aconselhando-o a proseguir firme 
e persever antemente, conclu ía assim : <<Que uma só circumstaucia faria o comple
mento e poria o remate a tudo : era o ele. agradar á Divina Proviclencia que suá 
magestacle na alta sabedoria ele seus con elhos resolvesse restituir a este reino a 
sua r eal pessoa ou a d.o serenissimo príncipe r eal seu augusto filho, que é segura
mente o voto universal ele toda a nação, e a mesa, interpondo-o, não hesita em 
supplicar humildemente a sua magestacle que se cligne realisal-o, conceclenclo a seus 
fieis vassallos ele Por tugal esta g raça, que, sobre todas quantas providencias se têem 
adaptado e possam ainda adaptar , eleve servir a consolidar todas as iustituicões extin
o·uinclo até a lembrança elas divisões, clar nova viela e v igor á monarchia ~nima.r 
~om1Jletamente todo o systerna ela aclmiuistraç~ío, e derramar sobr e todos' os cora
ções os sentimentos ele paz, ele união e ele coucorclia, ele que tanto se necessita)>. 

Apesar cl'isso, não conseguiram serenar os animas e impeclir que se realisasse 
em L isboa pronunciamento analogo ao ele 2.<1 ele agosto, elo qual dependia a com
pleta victoria elo partido adverso á sua marcha governativa. 

1 Cumpriraro;:se rigorosamente as ordens ela junta, partinclo o general coro um capitão ele 
cavallaria, que o acompa~hon _até Pombal. .Na maclrug~:cla ele 19 cl~u ~ntracla em Lisboli\, foi 
apresenpar-se uo governo mtenno, exponclo:l~e o mau cx1toA da com1mssao incumbida pelos g·o
vernaclores elo r eino, e entregou as peças offiCiaes que recebera. 
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Desde que se retirára o exercito francez costumava haver a 15 el e set embro 
uma paraela de toda a t ropa existente em Lisboa, como festiva memoria ela res
t auracão ele P ortugal; mas no anno ele 1820 os governador es elo r ein o resolveram, 
não sÓ .evitar a formatura el os corpos militares n'esse dia, corno determinaram que 
as forças se conservassem nos quarteis até segunda orelern, temendo sem duvida 
que cl'ali proviessem funestas · consequencias á sua causa. Effectivarnente t aes r e
ceios eram funclados, pois 11 ão obstante as medidas preventivas o r egimento ele in
fanteria n. 0 16 dirigiu-se de tarde para a praça do Rocio, onde, estendido em li
nha, deu os gritos de «vivam as côrtes que h ão de fazer a nossa constituição, 
viva el-rei D. João VI, viva a clynastia da r eal casa ele Bragança, viva a santa 
r eligião » . 

Os outros corpos ele primeira linha, os de milícias e a brigada real ele mari
nha, tendo á frente o marechal de campo conde de Rezende, uniram-se -prestes no 
mesmo local e repetiram com o povo entbusiasticos vi.vas. D e entre a multielão 
ergueram-se di:ffe1·entes vozes peclindo que fossem destituídos de suas altas func
ções os gove1·nadores elo r eino e se nomeasse um governo interino; o jtúz do povo, 
acompanbaelo do respectivo escrivão, entrou no palacio ela r egencia, no qual com
pareceram tambem o dito cornmandante ela .tr opa e muitas pessoas notaveis, e 
accorclou-se confiar a gerencia dos negocias publicas, emqnanto el-rei não regres
sasse a P ortugal ou as côrtes se r eunissem, aos seguintes individuas: principal 
decano (Gomes Freire de Andracle) , conde de Sampaio, conde de Rezende, conde 
ele Penafiel, Filippe F erreira de Araujo e Castro, lVIathias José Dias Azedo e 
Rerrnauo José Braamcamp elo Sobral, cujos nomes íam sendo successivamente pro
nunciaclos êla varanda elo palacio, escriptos a lapis e submetticlos á approvação 
elos circumstantes . 

Uma salva r eal dada no castello ele S . Jorge e os brados do povo aJmun
maram ao r esto dos habitantes de L isboa ter cessado aqui o regimen abso
luto. 

No dia segtúnte o juiz elo povo indicou verbalmente os cidadãos Manuel Vi
cente T eixeira ele Carvalho, Joaquim Pedro Gomes ele Oliveira, José Nunes da 
Silveira, Luiz Monteiro, Francisco de L emos Bettencou.rt e Bento 'Fereira do Carmo 
para tambem fazerem l)arte do governo interino, como r epresentantes, dois por 
classe,. da ma,gistratma, do comrnercio e da agricultura, os quaes elle proprio con
vocou, eleixando apenas de compar ecer o primeiro. 

Installado o novo governo, tratou logo de prevenir o conde de Barbacena elos 
successos da capital, para que não fizesse movimento com o corpo el e exercito elo 
seu commando sem ulteriores instrucções ; deu providencias necessarias á manuten
ção da ordem e es tabiliclacle elo systema ha pouco inaugurado, dirigiu uma procla
mação aos portuguezes e informou a junta provisional do Porto ácerca dos factos 
occorriclos, como consta elos documentos abaixo transcriptos, alg uns dos quaes não 
tiveram a assignatura de yarios membros em consequencia de estarem ainda au
sentes. 

Procla:nnação 

P ortuguezes ! - O governo interino estabelecido em Lisboa, que vós designas
tes com votos unanimes e espontaneos perante os corpos militares d'esta guarni
çã~ , yenhoraclo da vossa escolha, cleseja corresponder á vossa confiança. A tran
qmllrclacle publica, a segurança individual, a manutenção da propriedacle, a coli
fia~ça no governo, o r espeito ás leis e ás auctoridacles constituídas, são os unicos 
meiOs de conseguirmos a nossa r egeneração. Esta deve ser obra · da sabedoria dos 
deputados e r epresentantes ela nação nas côrtes . Entretanto nada se altere, ne
nhuma per~urbação manche a gloria que vos cabe p elo vosso comportamento na 
presente cnse. 

Portuguezes! Vós sois um exemplo unico na historia. A vossa fidelidade á 
augusta casa ele Bragança, o vosso amor, o -mais puro, ao mais amavel dos sobe
l:anos, a vossa constancia na aclversiclacle, a vossa firmeza nos princrpws ele fi.de
hclacle á r eligião, ao throno e ás leis, a despeito elas mais vivas concussões, vos 
constitue um povo ele heroes. Sim, portuguezes, esquecer longos males, triumpbai· 
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das . proprias pa1Xoes e procurar sem c1esvio e com enthusiasmo o bem da patria, 
eis o que caracterjsa os h eroes e a qualificação que vos p ertence entre as nações 
(·.ultas. Vós tendes dado o primeiro passo para a vossa felicidade, mas é preciso 
que não vos desvieis do trilho que seguiram os nossos maiores . Não confundaes a 
liberdade com a licen ça. Aquella é obra da r asão. Esta é effeito elo ' desatino . A 
Europa e o mundo inteiro pócl e aprencler ele vós a reCl..llJerar a liberdade, r.efor
mar as leis , cimentar a v entura elas gerações presentes e futuras, sem derramar o 
sangu e de vossos irmãos, sem p erturbação da ordem, sem p.erder ele vista a cligni
dacl~ ela na cão. 

Portugu~zes! Confiae nos nossos desejos e vigilancia. O governo attenc1erá 
as vossas justas ·r epresentações, assim como espera uma coo1Jeração efficaz ela 
vossa parte na obecliencia its leis e it auctoridacle em que se acha constituído. 

E vós, exercito valoroso que, immor~alisando o vosso nome, haveis c1uas vezes 
salvado a patria, acabae a vossa obra . A vossa honra, á vossa gloria compete ser 
a guarda elo throno e das leis. A empreza que começastes em nome do nosso ado
rado monarcha e da patria eleve ultim ar -se com o m esmo esplendor. Vós promet
t estes aos vossos compatriotas auxiliar a sua r egeneração. Compete-vos, pois, ele
fender a nação elos males ela anarchia e desempenhar a promessa solemne que os 
bravos militares portuguezes não sabem fazer em vão. 

Viva a r eligiao, viva el-rei, viva a constituição. 
Palacio elo govemo interino, em 17 ele setembro ele 1820. = P1·incipal Deca

no= Conde ele Sampaio= Conde ele Rezencle=Concle ele Pencifiel = 11/fath,ias José 
Dias Azedo = He1'11wno J osé B1·aan'}Cct111J.? elo Sobntl . 

Na mesma data a junta provisional, reconhecida ao b om acolhimento que rece
bêra elos conimbriçenses, mandou publicar esta 

Proc·~la:a:nllaçào 

H abitantes ele Coimbra: - A junta provisoria elo governo supremo elo r emo 
cumpre um elos mais saoTaclos ele seus dever es agradecendo-vos a prompta e vi
gorosa cooperação que p~· mtútos modos haveis prestac1o á santa cansa da patria, · 
cooperação que a junta reconhece ter mui especialmente concorrido para consolidar 
esta empreza t ão arclua como sublime. 

Nàda menos se podia esperar do efficaz influx o elas sciencias e boas letras, que 
aqui t êem o seu assento e com tanto desvelo se cultivam, e do ~xemplo ele um 
prelaclo illustre, cujas virtudes e r elevantes serviços á patria são tão notorios . 
Nada menos se podia esperar ele uma cidade que foi o b erço da liberdade portu
gueza na epocha ditosa da acclamação do senhor D . João I , n obre e augusto 
tronc~ da serenissima casa de Bragança; que em 1640 applaucliu e su stentou 
energicamente a causa elo primeiro monarcha el'essa illustre familia, e que em 1808 
pugnou com t ão arclente enthusiasmo p ela soberania do seu mais justo e benefi.co 
clescenc1ente . 

A patria agradecida v-os dará uma recompensa cl igna ele vós, transmittinc1o :á 
., p~st~rida.de , nas pa~;inas ela hi~toria, os memoraveis feitos elo vosso honrado pa

tnotismo, para serVIrem de estimulo a vossos netos e 013 fazerem dignos de tão 
rico patrimonio ele gloria e de virtude. 

Coimbra, paço elo governo, em 17 ele setembro de 1820.=Presiclente Antonio 
clct Silvei?·ct Pinto ela Fonseca = Vice-presidente, Sebastião D rago Valent~ ele B 1-i
to CabTei?·a = Be?'1w?·clo Coq·q·eia ele Cast1·o e S eptGlvecla = J oão ela CunhcG Sotto 
J.l!Iaio1· = J.Wanúel F e?·?wncles T!w?rwz = Roq1te Ribei?·o ele Abnmches C'astello Bnm
co = F1·. Fnmcisco ele S. Duiz = Fnmcisco José de B ct?'1'0s Limet ~ Secretarias, 
José Fm·1·ei1·ct Bo?·ges = José ela Silvct Ccwvalho. 

* 
Um dos primeiros cuidados do governo interino de Lisboa foi dirigir nota Cir

cular ao corpo cliplomatico e consular estrangeiro, resic1ente na côrte, pondo-o ao 
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facto ela mudança polít ica, e assegurando-lhe que isto não alterava as boas relações 
existentes com as diversas potencias . Eis a a..lludida 

No-ta 

O abaixo assignaelo, secretario do governo interino estabelecielo eni Lisboa, 
tem a honra el e communicar ao sr. D . J osé Maria de Pando, consul e encarregado 
dos negocias elo r eino de H espanha, que no dia 15 elo corrente mez foi installaclo 
o mesmo governo por um voto geral e espontaneo do povo cl 'esta capital perante 
os corpos militares ela sua g uarnição, proclamando ao mesmo tempo, com os mais 
decididos applausos e constante respeito á nossa santa r eligião, o nosso soberano 
o senhor D. João VI, a clynastia da r eal casa de Bragança e a constituição que 
houverem ele fazer as côrtes, o qual acontecimento em nada altera as r elações que 
subsistem entre as duas nacões . -

O abaixo assignaclo · apr~veita esta occasião para apresentar ao sr. D. José Ma
ria ele Panela os protestos ela sua r espei:tosa attenção . 

Palacio do g·overno, em 18 ele setembro ele 1820. = Bc~1·ão de Niolellos~ sem·e
tario do governo 1. 

* 
Tres dias depois expediam-se as seguintes ordens, como prenuncio ele r eforma 

na censura prévia. 

Portaria 

Sendo necessario nas actuaes circumstancias satisfazer aos arel entes desej os elo 
publico, e facilitar a impressão e leitura dos bons livros e papeis nacionaes e es
trangeiros, para que se não ret arde a noticia elos acontecimentos interessantes, 
nem a communicação ele icléas uteis para se dirigir a opinião publica, segundo os 
principias ele uma bem entencliela liberclaele civil, emquanto pelo poeler legislativo 
em côrtes, a quem compete, se não :fixa uma regra invariavel sobre este objecto 
assás importante : manda provisionalmente o governo interino estabelecido em Lis
boa, que uma commissão composta el os censores Sebastião F rancisco Meuclo Tri
goso, reverendo Lucas Tavar es, Pedro José ele Figueiredo e r ever endo José Por
telli, concorrendo eliariamente em uma elas casas ela impressão regia, e confor
mando-se com a instrucção que será com esta assignada pelo r espectivo secr etario 
do governo, e depois el e vencida a approvação seja auctorisacla para conceder as 
licenças necessarias, nao s6 á impressão elos eseriptos nacionaes, mas tambem á 
mais prompta expedição el os estrangeiros. 

As auctoricl acl es a quem competir o tenham assim entendido e o façam execu
tar sem clemora. Palacio elo governo, em 21 ele setembro ele 1820. = P 1·incipal 
D eccmo · Conde de Scmnpaio = Conde de Rezencle = Conde ele P enafiel = J.l!fctthias 
J osé Dias Azedo = Fle?·mcmo José BTctmnwmp do Sob1·ctl =José Nwws da Sil
veint = Luiz jJ{ontei?·o = F1·ancisco ele Lemos B ettencatt?'t = Bento Pm·ei1·ct elo 
Ccwmo . 

Aviso 

O governo interino estabelecido em Lisboa manela que a commissão ele c~nsura, 
nomeada po:· ]_.lortaria na data cl'este, se regule no sentido ela primeira proclamação 
cl? mesmo governo de 17 elo corrente, tenclo em vista os princípios adaptados una
mmemente por toda a nação portugueza, ele sermos :fieis á religião catholica ro
mana, a el-rei nosso senhor e sua augusta clynastia e á constituição que hão de 
faze~· os representantes da nação em c6rtes; devendo a mesma commissão t er em 
part1Cul~r ~o~sideração que a impressão não seja vehiculo ele paixões particulares 
e ele. pn nCipws subversiv0s ela ordem e tranquilliclacle publica, nem cl~ eloutrinas 
ou muda e~pressões que possam alterar a harmonia e r elações políticas que feliz 
mente subsistem com as outras nações, maíl_ sim um meio ele illustrar o verdadeiro 

1 Icleuticas ao delegado apostolico e encarregados ele negocios ele Austria, cidades livr es da 
~crnanha, Dinamarca, Duas Sicilias E stados Unidos ela America, França, Grau-Bretanha, 
Parzes Baixos, P russia, Russia, Sarden'ha, Suecia, Suissa e Toscaua. 
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patriotismo e ele consolidar a moderação, fraternidade e generoso esquecimento dos 
males passados. O que participo a v . m .cc por ordem elo mesmo governo . 

Deus guarde a v . m .cê Palacio do governo, em .21 de setembro ele 1820. = 
· JJ'ilippe Fm·1·eim ele AmvjB e Cast1·o. = Srs . Sebastião Francisco l\'Ienclo Trigoso, 

reverendo Lucas Tavares, Pech·o José de Figueiredo ~ José Portelli. 

Cumpre observar que se a noticia dos successos do meiado de setembro foi sa
tisfactoria para a junta p~·ovisional, suscitou, comtudo, symptomas de clissidencia 
entre os dois governos liberaes, porque o de Lisboa na sua primeira proclamação 
nem sequer allue1íra aos factos occorriclos no Porto desde 2 L_.b de agosto e á exis
tencia da dita .junta, omittinclo até, no officio que lhe dirigiu a 17, as palavras 
qualificativas de gove1·1w sup1·emo) dandb assim azo a presumir-se animo desfavo
r avel com respeito aos iniciador es da r evolução, ou pelo menos uma especie de re
luctancia em reconhecer a sua auctoriclade . D'aqui proveiu a subsequente corres
p ondencia dos corpos governativos elas duas cidades, na qual, de permeio com 
formulas cortezes, tran sluzia a emulação ou o espírito partidario; mas isto não 
obstoú a que a junta do Porto proseguisse na marcha para Lisboa. 

Na vil~a de Alcobaça cessaram, porém, esses clespeitos, fizeram causa commum 
os respectivos chefes, e todos ele bom accordo cuidaram da juncção e do plano or
ganico conducente á gerencia dos negocias publicas, subsistindo o primitivo titulo 
de (( j tmta provisional do governo supremo do r eino)) , mas dividida em duas secções . 

E is os documentos na integra : 

Officio 

ru.mos e ex. mos sr s . - O governo interino estabéleciclo em Lisboa por voto una
nime elo povo, e perante os corpos militares d'esta guarnição·, installado no dia 15 
do corrente mez, bem convencido. do patriotismo e ficleliclaele do povo, do exer
cito e do governo proclamado n'essa cidade do Porto, querendo fazer cessar toda 
a divisão que possa r etardar o complemento da vontade geral da nação, que t anto 
.anhela ser legitimamente representacla em côrtes; e por outra parte, estando na 
mais sincera disposição ele cooperar para a effectiva r etmião elos animas a bem da 
causa publica, se dirige ao mesmo governo do Porto, participando-lhe a r esolução 
em que está de se entender com elle e de commum accordo deliberarem sob'r e o 
modo mais acertaclo ele chegar ao fim que a nação ~:~.e propõe. Portanto, é ela maior 
urgencia, }Jara segurar a tranquillidacle publica, que se verifique a desejada união, 
e para este fim seria muito conveniente que sem perda ele tempo se abrisse um 
caminho prompto á reciproca intelligencia ele ambos os governos, para que entr e 
si desempenhem• o cargo que lhes impõe a vontade nacional. Assim o es_pera este 
governo do assignalado patriotismo com que se têem distingtúdo o governo e habi
tantes cl'essa illustrada cidade. 

Lisboa, em 17 ele setembro de 1820.=P?·incipal Decano= Conde ele Sc~mpaio = 
Concle ele Rezende= Concle ele P encifiel = Jl!Ictthias J osé Dias Azedo = I-Ie1'?nano 
J osé Bntcwncctmp do Sobml = Fil-ippe Fm·1·eint ele A1·at~io e Cast1·o. 

Offi.cio 

In. mos e ex. mos srs.- A junta provisoria elo governo supremo elo r eino, ora 
estante em Coimbra, não pô~le conter as publicas demonstrações do seu jubilo, 
quando no elia 17 do corrente mez r ecebeu, por um impresso assignado pelo hon
rado juiz elo povo d'essa capital e communic.ado pelo capitão de cavallaria do re
gimento n. 0 4, Bernardo ele Sá Nogueira, a noticia ele haverem sido nomeadas 
pelo mesmo povo interinamente para o governo ele Lisboa pessoas de t ão rele
vantes qualidades e dignas ela confiança publica. 

A satisfação que a jtmta experimentou e mostrou ao receber tão grata noticia, 
é uma prova mui abonada dos sentimentos que a anÍli\am r elativamente á de
sejada união, e é um penhor seguro ele que ella jamais será infiel a esses senti- , 
mentos. 
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A junta esperou cl esde esse momento com o maior alvoroço a participação of
:ficial de um· acontecimento que parecia dever aplanar todas as difficuldades da sua 
empreza, confunclir em um só voto os votos ele todos os portuguezes, e accelerar 
o momento venturoso que elles tão anciosameute desejam. 

A junta, comtuclo, fallando com a franqueza e b oa fé que cumpre ao caracter 
ele homens iugenuos, e , cp1e é propria ela sua digniclade, não póde nem deve dis
simular a mágua que sentiu, observando que na Gazeta de · Lisboa de 16 ele se
tembro, na proclamação impressa de 17, e no proprio officio que agora se lhe_ cli
rige em clata do mesmo dia, não só se alteram substancialmente as palavras el'a
qnelle primeiro impresso e se -guarda lrm affectaclo silencio a reS_lJeito elos justos 
applausos que o nobre e honrado povo de Lisboa deu á junta do governo supremo 
no dia 15 ; mas ta.mbem se lhe denega esta qualificação, a que ella .se julga com 
direito pelo unanime consenso ele mais ele dois terços ela nação, :6rmae1o com o sêllo 
sagrado elo jm·amento. 

Sem embargo ele tudo isto o interesse ela causa publica e o desejo da união e 
ela paz, altamente gravado nos corações ele todos os membros ela junta, que a este 
nobre sentimento · t êem sacri:ficado tantos 01Ül'OS, não lhes permitte acloptar na pre- _ 
sente occasiã.o arlJitrio algum que não seja tenclente a r emover toda a icléa ele am-
bição e toda a influencia ele quaesquer sentimentos pessoaes, reunindo-se unica
mente no ponto central ele suas primeiras intenções, e abrindo o o:fficio que se lhe 
cli.rig·i.u, com a esperança ele que por meio cl'elle p-oclesse prep a-rar o caminho pa.ra 
r ealisal-as, não obstante haver-se recusado a accei.tar outro que com similhaute 
improprieclacle lhe foi clirigido pelos precedentes governadores . 

A junta tem sobejamente manifestado os seus intentos á face da nação inteira. 
Ella ratifica ainda ag·ora com igual sinceridade, e com o mais perfeito e absoluto 
desinteresse, a firmeza incoutrastavel ele suas palavras e promessas, as _quaes se 
acham claramente enunciadas na inclusa proclamação ele 28 ele agosto . 

Uma cl'estas promessas é a de r ecebeT com fraternal acolhimento e unir cor
dialmente a si os repTesentantes cl'essa illustre cidade e elas províncias elo sul, 
para trabalharem ele mao commum, e só até á convocação elas c6rtes, n~ grande 
obra ela regeneração publica desejada e emprehenclida p'elo voto unanime ela na
ção. 

D ebaixo cl'este ponto de vista a junta acolherá com franqueza toda e quftlquer 
communicàção que tambem franca e eleviclamente se lhe queira faz er para aquelle 
sauclavel :fim, e, desejando desde j á dar mais lrma prova ela lealclaele elos seus sen
timentos, ella continuará em breve a sua marcha para se approximar mais á ca
pital e facilitaT por este moela a corresponclencia que as circumstancias não per
mittem ser muito clemoracla. 

Coimbra, paço elo governo, em 20 ele setembro ele 1820. =Presidente, Anto
nio ele~ Silveira Pinto da Fonseca= Vice-presidente, fJebctstião D?Ytgo Válente 
de BTito Cctb?·ein~ =João dct Ounhct Sotto jJ![aio?' = Roque Ribei?·o ele Abntnches 
Castello Bntnco = F1· . Fnmcisco de S . Lttiz = J.ltlanuel Fe1·ncmdes Tho11utz = 
Fnmcisco J osé ele B ctrros Limct = José Fe?'·reint Bo1·ges) secretario = José da Silve& 
Cm'Valho) secretario = F1·ancisco Gomes ela Silvct) secretario. 

Offi.cio 

ru .mos e ex. mos srs . - O governo interino estabelecido em Lisboa acaba ele re
ce?er com a maior satisfação o o:fficio da junta provisoria elo supremo governo elo 
I~emo_, datado ele 20 elo corrente, em res1Josta ao que lhe dirigiu na data ele 17 1 e 
lisonJeanclo-s,e por extremo não só por tão patrioticas disposições a bem ela causa 
publica, mas tambem pelas expressões. obsequiosas relativamente ás pessoas ele que 
se compõe este governo, não póde todavia elissimular o clesprazer que sentiu, ob
servando que o supremo governo não interpretasse o comportamento cl'este po sen-
tido .ela mais ampla franqueza.' , 

E_ por isso que Q goveTUO interino estabelecido em Lisboa torna a manifestar 
os seus desejos ele accelerar a conclusão da empreza tão gloriosamente come-· 
çacla. 
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Este governo, logo depois ela sua installação, expediu o capitão Bernardo ele 
Sá para participar o grato acontecimento elo dia 15 pelo m?.clo que rerm~ttiam as 
circumstancias elo momento . Os transportes elo geral regoSJJO e a necess1clacle ele 
aitencler á conservacão ela tranquillidacle publica não consentiram enviar mais 
cedo a participação ci'ffici~l elo clia 17 . A -falta de noticias ela declaração das pro
víncias elo sul e a necess1clacle de clar ordens ao general conde ele Barbacena para 
fazer recolher as tropas aos seus antigos acantonamentos, e ele se evitar a anar
·chia, foram os motivos. que obrigaram este governo a tomar o titulo ele «interino 
estabeleciclo em Lisboa)>. . 

Estanclo, 1:>0is, este gov~rno pe1!eitamente ele acc?rdo com a jtmta provisoria 
do supremo governo elo remo, ~ nao quere~clo . de.sVIar-se elo systema . adoptaclo 
pela mesma junta suprema, deseJa que _lhe seJa mchcacl~ o _modo ele ven~car-se a 
elesio·nação elos representantes cl'esta c1dacle e elas provmCias elo sul, assm1 como 
tudo

0 
0 mais que for concernente ao bem ela causa nacional c da suspirada união . 

O governo interino estabelecido em Lisboa tem sobejos motivos para esperar 
que a junta provisorüt .do supremo governo elo reino tomará com refiecticla pru
clencia as medidas convenientes a fim ele levar felizmente ao cabo esta g·loriosa 
em preza, as quaes serão promptamente abraçadas com, a boa fé e lealelacle que são 
proprias ele pessoas que se concluzem 1)elos mesmos princípios e têem os mesmos 
interesses. 

Lisboa, palacio elo governo, em 22 ele setembro ele 1820.= P1·incipal D ecano= 
Conele de Sarrnpaio =Conde ele R ezencle =Concle ele P encifiel = J.l!lctth:icts José Dias 
Azedu = Fle?·mano José Bnwmcanvp do SobTal =José Nunes da Silveint = L1tiz 
jJ!l.onteÍ?'O = F1·ancisco ele Lemos Bettencotwt =Bento Pe1·eint elo Cewmo =Bcwão ele 
J.l!lolellos = Filippe FmTeim de Anm;jo e Cast1·o . 

Officio 

Ill.mo~ e ex . mos srs . - A junta provisoria elo governo supremo elo reino r ece
beu hontem ás onze horas da noite em Pombal o officio que lhe dirigiu o governo 
interino estabelecido em Lisboa, e tenc1o de continuar a sua marcha para esta ci
dade ele Leiria e reunü· aqui os seus membros, não lhe foi possível r esponder ao 
r efexido officio com a brevidade que desej ava e que a importancia elo seu assum
pto exigia. 

A junta provisoria observou com mui particular satisfação sua em ca,da. uma 
elas expressões elo dito officio outras tantas provas ela cord ialiclacle, franqueza e 
generoso accorclo ele princípios e interesses ele que a junta inteira se acha animada 
para com ella, e não póde cleixar ele testemunhar por este motivo, e ela maneira 
mais solemne e authentica, os seus sinceros agradecimentos á junta interina, por 
cujas muito patrioticas disposições acresce o mais firme e soliclo apoio às esperan-
ças da nação. . . 

A junta provisoria elo governo supremo elo reino, devendo experimentar ainda 
na sua marc}1a ulterior o in.evitavel r etardamento ele n.lguns poucos dias, e clese
j anc1o por outra parte proceder com circumspecção e madureza sobre o moclo ele 
verificar-se a designação elos representantes ela cichde ele Lisboa e l)rovincias elo 
sul, suspende ainda por ora a resolu.ç-ão d'este ponto, e log·o que chegue a Alco
baça, para anele parte no dia 26, participará á jtmta interina os seus pensamentos 
sobre o r eferido objecto com inteira franqueza, pois que em tudo deseja merecer 
a sua approvação e esUL prompta a escutar os seus avisados conselhos . 

. . A junta provi:soria previne a junta interina que a march~ elas tropas para as 
vlZmhanças de L1sboa é uma mechcla absolutamente necessana nas presentes cir· 
cumstancias, e que sómente entrarão na capital aquellas que ele commum accor clo 
se julgar conveniente que acompanhem a junta provisoria1 tanto para seu elecoro, 
como para participare~ ~lo espectaculo da alegria publica e elos justos applausos 
que merece o seu patnot1sm?·. 

Paço elo governo em Lmna, aos 24 ele setembro de 1820: =Presidente, An
. tonio ele~ Silveint Pinto ela Fonseca-Vice-l)l'esiclente, Commendaclo?' S ebctstião 
D1·ago Valente ele B1·ito Cab?·ei?·a = Jl{cmuel Femancles Thonwz = ]1'1·, Fnmcisco 
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ele S . Ltâz = J osé Joaq1&Í?n Fe?Tein~ ele M01wa = Roque R ibei?·o ele Ab1·anches 
Castello B ?·anco =José Ji'e1·rein~ Bo1·ges; secr etario = Jo11é ela Silva Cc~1·vc~lho) se
cretario . 

O fficio 

ru.mo e ex.mo sr. - A junta provisoria do governo supremo elo reino, desejando 
conciliar os interesses ela causa publica e o bem do estado, com todas as particu
lares circumstancias que lhe pareceram dignas da sua attençao, e dar ao mesmo 
tempo á junta interina estabelecicla em Lisboa, ao povo cl'esta grande capital e á 
n ação inteil:a uma prova nao ec1uivoca de seus puros e desinteressados sentimen
tos : depois ele madura r eflexão julgou conveniente unir a si todos os membros do 
governo interino para comporem com ella um só corpo e dividir este em cluas sec
ções, na fórma que consta ela portaria inclusa. 

A junta elo governo supremo p ensa que esta meclicla, acloptada -e combinada 
com a mais perfeita imparcialicl acle, aqabará de remover todo o genero ele suspeita 
sobre a sincericlaele de suas intenç.ões e procedimentos, e conciliará todos os ani
mos, trazendo-os ao unico ponto que, nas .presentes circumstancias, eleve unir to
dos os portuguezes : á salvação da nossa cara patria e á sua futura feliciclacl e. 

A junta- provisoria vae a continuar sem demora a sua marcha para a capital, 
que só t em sido r etarclacla por circumstancias inevitaveis que, ele nenhum modo, 
dizem r espeito ás reciprocas r elações que ha entre ella e o governo ele Lisboa, 
nem tão pouco foram causadas por motivo algum que alterasse a justa confiança 
que a ~junta tem nos hom·ados e leaes habitantes ele Lisboa . 

A jmtta nada t em mais no coração do que merecer igual r etribuição de con
fiança e segtuidade, e ver-se quanto antes n o meio de seus irmãos, para acceitar 
as demonstrações elo seu jubilo e pagar-lhes o tributp elo mais corclial r econheci
mento . 

A junta deseja que os seus sentimentos aqui expressados sej am immediata
mente l)l'eseotes ao publico por meio ela impr ensa . 

Alcobaça, em junta ele 27 de setembro ele 1820. = Presidente, Antonio ela S il
veinG Pinto ele~ Fonsecet Vice-presidente, Comrnendaelo?' Sebastião D mgo Valente 
ele B1·ito Cab?·ei?·a=Bm·ncwelo Co1'1'eÍc~ de Castro e Sepulvedc~=F?· . Fnmcisco ele 
S . Ltúz = JJI[anuel F ema neles Thornaz = Roqtw Ribei·J'O de Ab1·anches Castello B?'Ctn
co =José J oaqtârn Fe?'?'eú·c~ ele 1Vfmwa = F?'C&?wisco José de Bcm·os Lima= Sem·e
tarios, J osé ele& Silva Cc~?·valho= Ji'?'Cmcisco Gomes ela Silvc~=José Fe?Tein& Bo?·
ges . 

Por-taria 

A junta provisoria elo governo supremo elo reino, tendo respeito aos votos pu· 
blicos manifestados na capital e aos meritos p essoaes el e cada um elos indivicluos 
qu e compõem o governo interino: ora estabelecido em Lisboa , r esolveu unir a si 
os membros elo mesmo governo para :ficarem compondo com ella um só corpo, en
carreg·aclo provisoriamente ela clirecção dos negocias e administração publica, e elos 
trabalhos preparatorios para a convocação elas côrtes, em cuja epocha cleverão ces
sar infallivelmente os seus trabalhos e dissolver-se o mesmo corpo, como solemne
mente se ha promettido e jurado . 

Considerando, porém, que uma associação t ão numerosa é absolutamente in
co~pativel com a simplicidade, r egulariclade e unidade ele um governo, e impro
pna ~ara a prompta expedição que nas presentes circumstancias r equerem os 
negocws elas suas cliffer entes r epartições, r esolveu outrosim clivicfu· aquelle corpo 
em duas secções : uma, que continuará a denominar-se «junta l:)rovisional elo governo 
supremo do r eino», e que terá privativamente a seu cargo a: administração publica 
em todos os seus ramo s, e outra que se denominará Gjnnta provisional preparatoria 
elas côrtes>~, cujo objecto será preparar e dispor com a maior brevidacle possível tudo 
o. que se JUlgar necessario para a mais prompta convocação elas côrtes e .r egula
nclacle e boa ordem da sua celebracão . ' 

A junta pr~visional elo govern~ supremo elo r eino é composta dos seg:uin~es 
membros : p1'es1clente, o princi1Jal decano; vice ~presiclente, Antonio ela fillveu·a 
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Pinto da Fonseca; cleputaclos : o conde ele P enafiel, Hermano José Braamcamp elo 
Sobral, o desembargador Manuel Fernandes Thomaz, o doutor Fr. Francisco ele 
S. Luiz, o bacharel José J oaqcum Ferreira ele Moura; encarregado elos negocias 
elo ;reino e faze~da, o deputado Manuel l!..,erna~des Thom az ; en~arregaclo elos n~
goCios estn'tno·e1ros, o deputado Hm·mano Jose BraamcÇtmp elo Sobral; secr etano 
elos neo-ocios ~la guerra e marinha, com voto nos objectos ela sua r er artiçUo, o te
nente general 1\Iathias José Dias Azedo; .ajuclantes ~o deputado encarregado elos 
nego cios elo r eino e faz enda, o bacharel José Ferre1ra B_orges e o b~charel José 
ela Silva Carvalho; elo eleputado encarregado elos negoetos estrangeuos, Roque 
Ribeiro ele Abranches Castel lo Branco; elo secr etario elos negocias da guerra e 
marinha o coronel Bernardo Correia ele Castro e Sepulvecla . , 

A jt;nta provisional preparatoria elas c6rtes é composta elos seguintes membros : 
conde ele Sampaio, conde ele Rezende, barão ele 1\Iolellos, o coronel Sebastião 
Drao·o V alente ele Brito Cabreira, o coronel Bernardo Correia ele Castro e Sepul-o -
veda, ·o deão ela sé elo Porto Luiz Pedro ele Andrade e Breclerocle, o desembarga-
dor elo paço Manuel Vicente Teixeira ele Carvalho, P edro L eite Pereira de Mello, 
o desembargador ela casa ela supplicação J oaqtum Pedro Gomes ele Oliveira, Fran
cisco ele Sousa Cirne ele :Maelureira, o desembargador elo Po1·to João ela Cunha 
Sotto Maior, o bacharel Francisco de Lemos Bettencourt, Ltuz :Monteiro, o desem
bargador F ilippe FeTreira de Araujo e Castro, o bacharel José Maria X avier de 
Araujo, o coronel ele milícias José ele Mello e Castro ele Abreu, Francisr',O José 
ele Barros Lima, o bacharel José Manuel Ferreira ele Sousa e Castro, José Nunes 
ela Silveira, o bachar el Francisco Gomes ela Silva, o bacharel B ento Pereira elo 
Carmo, o bacharel José ela Silva Carvalho, o bacharel José Ferreim Borges. 

E sta junta, para melhor arranjo ele seus trabalhos, se clivic1irá em duas, na 
primeira elas qnaes se tratará ele tudo o que diz r espeito á convocação elas c6rtes, 
e na segunda de tudo quanto pos.'a servir ele illustração aos objectos que n'ellas se 
elevem discutir . . 

Da primeira será presiclente o conde ele Sampn;io e viée-presi'clente o conde ele 
R ezende, e secretarias o bar ão de Molellos e o desembargador Filippe Ferreira ele 
Araujo e Castro . 

E ela segunda ser á presidente o coronel Sebastião Drago V alente ele Brito 
Cabreira e vice-presidente o desembargador João da Cunha Sotto Maior, se
cretarias o bacharel Francisco Gomes ela Silva e o bacharel Bento Pereira elo 
Carmo. 

A junta, ele accorelo com todos os seus membros, se r eserva o poder ele asso
ciar aos trabalhos cl' estas duas commissões aquellas pessoas que, lJor suas luzes e 
amor ela patria, se julgar em ap tas para cooperar no desempenho elos grandes obj e-
ctos dos seus trabalhos. -

Alcobaça, em junta, aos 27 ele setembro ele 1.820. = Presidente, Antonio ela Sil
veint Pinto clct Fonsew Vice-presidente, Commenelaclo1· Sebastião D1·ago Valente 
ele B1·ito Cab?·ei?·a~Be?·na?·clo Co?·?·eia ele Cast1·o e Sepulveclc~= li!Ianuel Fe?'?tctncZe·s 
Thomaz= Roque Ribeú·o ele Abranches Cctstello Brcmco =José Joaquim Fm·q·ei?Yt ele 
Mo~lfl·ct=F?·. Fntncisco de S . Lttiz =Jo:;é dct Silvct Cctrvalho> secret::J.rio = F?·an
cisco Gomes ela Silva~ secretario = F1·ancisco José de B a?Tos Lima= José Fm·1·ei1·a 
Bo1·ges~ secretario. 

Fora;m posteriormente nomeados, em 6 ele outubro, pela junta provisional elo 
governo supremo elo r eino, deputados ela juuta prepa.ratoria elas c6rtes Joaquim 
P er eira Annes· de Carvalho e José Francisco Fernancles Correia, pela' provincia 
elo Alemtejo; e Manuel Christovão ele Figueiredo Mascar enhas, pela província elo 
Algarve. 

Officio 

Ill.'nos e ex . mos srs . - 0 governo interino, estabelecido em Lisboa,' acaba ele re
ceber, com a estimação que merece, o oJ.E.cio e portaria inclusa que lhe dirigiu a 
junta provisoria. elo supremo governo elo reino, na data ele 27 elo corrent e, em que 
lhe participa a r esolução que havia tomado ele unir a si todos os membros elo go-
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verno interino 1)ara comporem com ella lun só corpo. Reconhecendo n'este anan
j amento o elesejo sincero ele accelerar a desej ada união e conservar a tranquilli
elaele publica, este governo interino porá todos os seus esforços em corresponder ao 
conceito e confiança ela junta provisoria elo supremo governo elo reino, e espera 
que esta medida conciliará todas as vontades em lilll centro ele uniClade, a fi m ele 
se occuparem sómente ela salvação ela patria e sua futura felicidade. 

O governo interino recebe com particular satisfação a noticia ela proxima che
gacla ela junta provisoria elo governo supremo elo r eino, e mostrará em toda a occa
sião os sentimentos ela l)erfeita corclialiclacle que o animam, e ele que sempre dará 
as mais evidentes provas . 

Lisboa, palacio elo governo, em 28 ele setembro de 1820. =G.1 P1-incipal De
cano= Conde de R ezende = Conde de Pe?wfiel = lVfathias José Dias Azeclo = Flm·
m.ano J osé Bnlc~mcmnp do Sobml = Joaqui?n P ed1·o Gomes de Oliveú·a = José N~&
nes de~ Silveint=F?Y.:tncisco de L emos B ettencotwt=Bento Pm·eini do Ccmno = 
Ba1·êf,o ele .1Vfolellos = Filippe Fe1TeiTa ele Amtcjo e Cast1·o. 

A junta provisional estabelecida no Porto, partindo ele Alcobaça, estacionár a 
algum t empo em Sacavem com o ~xercito elo norte e fez emfim a sua entrada na 
capital a 1 ele outubro, acompanhando-a brilhantissimo cortejo que lhe fôra ao en
contro; o prestito dirigiu-se, por entre as alas ele toda a tropa da guarniçao, que 
se estendiam desde ÀJ.Toios até á praça do Commm·cio, para o palacio elo Rocio, 
onde os membros ela dita junta foram recebidos pelo governo interino, e ahi se 
effeituoa solemnemente a jlmcção, conforme o previo accorclo, sendo saudados du
rante o caminho e quando appareceram na varancla com enthusiasticos vivas e as 
maiores demonsh·ações ele r egosijo por parte elos habitantes ela cidade . 

Entre os funccionarios que compareceram em Sacavem a comprimentar a j unta 
via-se o j lúz elo povo, o qual enh·egou ao presidente o seguinte 

Officio 

I ll. mos e ex. mos srs.-A casa elos vinte e quatro, como representante elos gre
mios -e povo cl'esta capital, em nome ele todos os seus habitantes, agradece elo 
ftmclo elos seus corações a v . ex .38 o honrado e clecielielo patriotismo com que 
v . ex. "S, arrostando generosamente tão sublimes e arcltlas fadigas, liber taram a 
patria, quebrando-lhe os duros ferros · que a tyrannisavam, para lhe abrir o deli
cioso caminho ela cara e doce liberdade ; estes mesmos sagrados princípios, gr ava
elos nos leaes corações ele todos os lisbonenses, lhes prescreveram o.s pmos desej os 
que arriscadamente clesempenháram, n ão temendo o despotismo que no memoravel 
clia 15 elo passaclo mez gloriosamente aniquilaram. 

Queiram, pois, v. ex.as, cujos nomes ficarão em eterna lembrança ele todos os 
pr esentes e fu tm·os habitantes cl'esta ciclaele, acceitar benignos os puros votos e as 
sinceras expressões ele r econhecimento e gratidão que elles, cheios ele prazer, offe
recem, emqnanto se retarda o feliz momento ele, com a propria bôca, expr essa
rem os j ustos sentimentos ele seus gr atos corações . 

D eus guarde as preciosas vidas ele v. ex. as l)Or muitos annos . Lisboa, 1 el e 
outubro ele 1820.=Como r epr esentante elos vinte e quatr o, o juiz do povo, João 
Alves. 

* 
O governo manclára affixar ele manhã, nos lagar es pub]icos, a seguinte 

Proclamação , 

C? go:verno mterino, no feliz momento em que vae fraternalmente unir -se á junt_a 
p r oVIsona do supremo governo elo r eino" faltaria aos seus sentimentos e ao seu ma1s 
grato dever , se não expressasse á tropa e a toclas as classes do generoso povo ele 
Lisboa quanto corresponde á sua expectação o socego e tranquilliclacle que tem 
inalteravelmente r einado desde o memoravel acontecimento elo dia 15 ele setemb1~o. 
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Aclmiravel e :fiel em todos os tempos, tem excedido os limites da grancleza um 
povo que, clepois do mais decidido e energico movimento para a liberdade, sabe 
reprimir o seu enthnsiasmo, entregando a mais importante elas causas a pessoas 
ela sua confianca. 

Agradecin:i~ntos sincero.s vos dão, bravos guerreiros e .generoso povo, aquelles 
a quem vos entregastes; certos nas nobres qualiclacles que vos adornam, elles con
tam com a vossa tranquilliclacle futura e vos . afiançam este suspirado bem, persis
t indo constantes no plano ela moderação . 

É chegaelo o instante em que o governo interino acaba., não por terminar a 
sua existencia, mas para 1·eunir-se em um só corpo com os primeiros que levan
taram o o·lorioso estandarte da regeneração. No governo supremo do reino consi
clerae os ~embros elo governo interino, dirigindo de commum accordo com os va-
1·ões illustres, a quem tocaram os primeiros passos na estrada ela felicidade, os 
negocios que vos r~speitam e a todo o reino. · 

A manhã elo 1. 0 ele outubro fará epocha memoravel na historia portugueza, 
por ser aque1la em que se effeituou a r eunião mais cordial, toda encaminhada ao 
):> em publico cl'esta nação, grande por feitos ele eterna fama em todas as partes do 
munelo, e maior pela r esolução firme que tomou e pela serenielacle com que a exe
cutou. 

Portuguezes, a obra em que vos empenhastes é grande; ella não está acabada; 
nos diversos· períodos que se seguirem conservae a tranquilliclacle que tem reslJÍ
raclo em vossos movimentos; ponele a vossa inteira confiança no supremo governo 
elo r eino ; respeitae a subordinação e a ordem; tuclo será, felizmente, ultimado e 
vós alcançareis o mais brilhante premio ela vossa resolução e patriotismo . 

Viva a religião, viva el-rei, viva a constituição. 
Palacio elo governo, -em o 1. 0 ele outubro ele 1820. =G.~ P1·inc'ipal D ecct1W = 

Conde ele Rezencle=.ZVfathicts José Dias Azedo = J oaqttim Peel1·o Gornes ele Oli
veú·a , José Nttnes dct Silveint=Bento Pm·ei1•a elo C'ct?·nw=Filippe Fe?'?'eÍnt de 
Antttjo e Oast1·o =C'oncle ele Sa1npcdo = Ooncle ele Pencifiel = Eim·mano José B?·aam
cctmp do Sob1·c~l= L~tiz ilriontei?·o =Fntncisco ele Lemos Bettencatt1't=Bcwão ele 
Jl!Iolellos. 

Da cordial recepção feita á junta porttlense deu significativo testemunho esta 

Proclallnaccão 

Habitantes ele Lisboa:- Os membros da junta provisional, que foi estabelecida 
na cidade elo Porto no faustissimo dia 24 de agosto, suspiraram desele então por 
virem ao seio da capital, ao seio cl' esta granel e e homacla cidade ele Lisboa, abra
çar seus irmãos, ouvir as leaes expr essões elo seu arclente e nunca clesmentielo pa
triotismo, prestar e acceitar r eciproco·s testemtmhos ela mais perfeita unanimidade 
ele interesses e sentimentos, e ve1: eonsoliclada por este meio a magnífica obra ela 
publica regeneração. · 

Nunca· em seus corações entrou o mais leve receio ele que os ilh1stt·es habitan
tes da capital clesçlissessem elo caracter portnguez ou clesmentissem as grancles 
idéas que a historia nos tem transmitticlo d' esta respeitavel nação, a qual por 
seus gloriosos feitos é invejada elos povos mais civilisados e considerada pelos ho- < 

meus imparciaes como a patria do heroismo e o exemplar das mais sublimes vir
tudes. 

O feliz e sempre memoravel dia 15 ele setembro, em que a capital desenvol
veu toda a energia do seu zêlo pelo bein da patria e todo o enthusiasmo elo mais 
nobre patriotismo, começou a realisar as esperanças ela junta ; mas o dia 1 . o ele 
outubro excedeu-as ele uma maneira que não tem exemplo na historia nem cabe 
nas ·expressões ela mais apurada eloquencia. 

Os membros ela junta provisional observaram com . grande sensibilidade as 
extraorclinarias demonstrações ele applauso com que foi festejada a sua entrada 
n' esta grande capital por to ela a q ualidacle ele classes e pessoas cl' ella; e a sua 
gl01·ia foi completamente coroada pelo gracioso acolhinrento que encontrou nos il-
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lustres membros do -governo interino, com quem ao presente se acha unida, tanto 
pelos vínculos de re. peito e vener ação que demandam suas pessoaes qualiclaeles, 
quanto pela perfeita unanimidade ele }Jrincipios e interesses relativamente ao 
grancle obj ecto da felicidade publica. 

Os membros da junta provisoria, cheios ele prazer e satisfação, e animados dos· 
mais p1.uos sentimentos, pagam com gosto o devido tributo do seu r econhecimento 
a todas as classes, ordens e pessoas da capital, e em especial aos illustres mem
bros do governo interino, e julg·am não ter outl·o meio mais proprio ele desempe
nhar-se ela hon,rosa divida que têem contmhiclo, elo qüe trabalhando com incessante 
desvelo e empreganelo todas as suas forças na feliz consummaçao ela gloriosa, 
posto que arclua empreza, que é ao presente o unico alvo a que se dirigem os 
arclentes desejos de todos os portuguezes . 

· Lisboa, 2 de outubro ele 1820. = ( Com as assignattwas de todos os memb?'OS do 
gove?'?W p1·ovisionctl qtte ent?·a?·am em, Lisbocc no dicc 1 . 0 ele mttttbTo.) -

Expostos os principaes documentos comprovativos ela juncção elos dois gover
nos, cuja origem era analoga, cumpre notar que durante as negociações enviclaram 
os clelegaelos ela j unta provisional do Porto todos os esforços para manter n 'aqnella 
cidade o necessario prestigio, adaptando providencias conformes aos princípios ele 
justiça e cordura. A primeira auctoriclade policial das tres províncias elo norte as
sim o r ecommendava expressamente aos corregeelores sob a sua alçada, e pela 
mesma fórma procedia quem ficára ali com o poder superior na a.usencia dos mais 
membros ela junta, como abaixo consta. 

Officio circular 

T endo prevenido a v . s .a, pelo meu officio de 14 elo corrente, ela incumbencia 
que me é encarregada pelo supremo governo elo reino, para o exercício da policia 
nas tres províncias elo norte, e t endo excitado a attenção e zêlo ele y. s . a para 
manter os povos na tranquillidacle e boa orelem, que são o objecto de todos os cui
dados ele um governo providente e todo cleclicaclo ao l)em ela nação; observando 
que sem o desempenho de dever es tão graves não pócle existu· felicidade publica, 
pertencendo aos magistrados que têem a efu·ecção e a tutela dos povos dirigil"O seu 
bom espu·ito, encaminhai-os, ratificar suas opiniões e arredar cl'elles a intriga, a 
clestl.llÍão e os partidos : não r etardo, em cumprimento do exercício elo m eu clGver 
e elos fins sauclaveis que pertencem com pt·eferencia aos cuidados da policia, o di
rigir a v. s. a as observações mais cu·cumstanciaclas que t.êem connex::to com este 
assump~o na epocha actual, e que devem occupar as reflexões elos magistrados 
que se constituem responsaveis para com a nação e governo que lhe presicle, não 
só dos factos contrarias ao systema estabelecido, mas ele frouxidão e indolencia 
em promover energicamente o adiantamento da grande obra fundada para a rege
neração nacional e para a elirecção elo espírito elos povos c1ue lhes são confiados 
para, aclministrarem e fazerem felizes . 

E superfl.uo chamar á memoria de v . s .a os seus conhecimentos no direito pu
blico, que estabeleceu as r egras a r espeito elos direitos elas nações, para fazerem 
realisar as modificações constitucionaes que convem á JJrospericlade ele cada uma. 
A variação dos tempos, que tanto influe em todas as cousas humanas i as icléas 
desenvolvidas pelo aperfeiçoamento elas luzes e pelo consentimento unanime elos 
hom~ns i a experiencia, que funde e dirige todos os estabelecimentos humanos, 
suscitam de tempos em tempos a necessidade ele algumas reformas na ordem elos 
governos e .na constituição cjue lhes é mais proveitosa. A grande importancia d'es
t es acontec~entos está em que elles se conduzam de modo que se não desliguem 
os laços somaes e que não se introduza o fl.agello ela anarchia1 que frequentes ve
zes nasce elo cenho mesmo elos mais bem formados desígnios, quando n ão são sa
biamente encaminhaclos . A nova ordem ele causas, proclamada no memoranelo di~ 
24 de agosto proximo, tem um caracter como clivino, que fará pasmar a posten
clacle, isto é, que no seu estabelecünento, no seu progvesso e em toda a :ma mar-
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cha não foi perturbada, nem por um momento, a ordem publica; e Peuninelo-se 
espontaneamente os corpos militares, as villas , as ciclacles e as províncias, se en
grossou como por encanto um exercito nu:n~roso, se encheram os cofres, se :fi.zeram 
extraordinarios pagamentos da enorme cl1v1cla atrazada, e se forneceram todas as 
r epartições . publicas sem empre~timos, se?l_ ~novos ~ributos, sem viol_encia otl con
strangimento algum. E ste é o sello ~a ~p1mao pubhca que rege o umverso e a que 
debalde se pretendem oppor contrachcçoes . . 

A junta provisional elo su~remo go:erno elo remo t~~))roclamaclo por base da 
sua instittúção e de seus nus manter lllesa e pura a relig1ao de nossos paes, firmar 
0 th.rono el e nosso augusto sob erano sobre os inclestrnctiveis alicerces de uma con
stituicão recrulada nas côrtes ela naçil.o segundo os seus usos e leis funclamentaes 
da m~ndrclla . Nada pó el e :fi.x~x t ão poclerosamente a . felicidade dos povos como o 
desempenho elo :fim proposto, no qual s~ va~ r ealisar a extensão dos direitos e dos 
d everes a extirpação dos abusos, obra m evüavel elo t empo e da fraqueza humana, 
e a extincção elos actos arbitrarias a que os homens sempre tendem, quando não 
são reticlos pelo poder ele uma constituição :fi.scalisacla em su q. observancia por todos 
os cidadãos, porque cl'ahi cl epende a felicidade de todos. E do dever dos manis
trados fazer insinüar no espírito publico estas ícléas ela sua prosperidade, e desviar 
tocla§ as suggestões c1ue p ossam perturbar e inquietar os povos, r ecordando-lhes 
incessantemente que o seu: bem depende, em todas as circumstancias, do seu es- . 
t aclo de tranquilliclade, qtúetação e obediencia ao supremo governo, cuidando cada 
um nos seus trab alhos, empregos, occupações ordinarias, sem sossobro nem per
turbação. 

T odavia, sr. corr egedor, a j unta do supremo governo sabe com excessivo 
dissabor que alguns magistrados, ainda conhecedores ela necessidade que concluziu 
a nação a este r esultado, e elas suas vantagens, e apesm' elo reconhecimento so 
lemne e juramento pre:taclo, procedem ambíguos e indecisos, como querendo estar 
ao alcance de satisfazer opinioes enconh-aclas e servil-as igualmente mal. O go
verno tem a firmeza, sem a qual nem por momentos póde existir tão grande obra, 
para n ão tolerar esta couclucta de duplicidacle, que é a divisa da fraqueza e ela 
falta de caracter, e que ele nenhuma fórma pócle ser compatível com o serviço elo 
governo nacional. 

Os princípios mmaes que o dirigem estão consig uaclos nos objectos que se pro
poz : a observancia impreterível' da r eligião ; fi.deliclacle e eterno amor ao rei e á 
sua clynastia; convocação elas côr tes ger aes, em que está a representação nacional, 
para se emendarem males ele que ninguem cluvícla, e que foram procluzidos pelo 
espantoso encadeamento ele circumstancias que estão no conhecimento ele todos . 
A nossa historia offerece repeticlos monumento:> elas cleliberações nacionaes em con· 
j uncturas urgentes, e sabe v. s . a que em mui tas occasiões não se conciliaram tão 
suavement e os deveres para com os reis e para com a nação. Os governadores r e
siclentes em Lisboa convieram desde o 1. 0 do corrente, isto é, desde quasi o pri
meiro momento em que lhes foi conhecida a instauraçã-o elo supremo governo, no 
:fim por este proposto, a saber - lia convocação elas côrtes; e pouco depois clecla
rar am o rec~mhecimento cl'est e mesmo governo, deputando-lhe para conferir sobre 
os arranjamentos actuaes o mar echal ele campo Alvaro Xavier da Fonseca Couti
nho e Povoas, como este anmmciou p ela sua nota expedida em Leiria a lf:> elo 
corrente, de modo que a legitimidade elo governo está fix.acla pelo voto nacional e 
pelo assenso elos governadores ele Lisboa . . 

, Dei_xe-se ao jtúz~ impar cial da poste:iclacle o decidir se estes n ão pocleram ou 
não qmzeram r cmed1ar os males ela naçao; o certo é que esforços d'esta natureza 
nunca se desenvolvem ele outra maneira, e n ão ha exemplo ele que em alo·uma se 
fizesse este desenvolvimento tão doce e tranquillamente, o que serve para ~xplicar 
a intimidade ela convicção do mal c da necessidade elo remedio. · 

Eis-aqui, sr . corregedor, as principae~ considerações que elevem occupar os 
magistrados, e que elles elevem fazer avahar na contemplação elos povos . Nunca 
faltam homens que, sendo interessa:clos n?s ~busos que existiram, deploram a sua 
extincção e procm·am fomentar a cl1scordia mterna, que possa O'erar a anarchia, 
illudinclo, intimidando, suggerindo icléas falsas, inventando nan~ções capciosas e 
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empregando todos os meios ele malignidade, porque nada lhes importa o sangue 
innocente. Mas é para prevenir tamanhos males que a lei lhes oppõe a v igilancia 
e clex:tericlade dos magistrados ; esta é a maior ele todas as suas funcções e a mais 
severa elas suas responsabilidades. Quando dirijo a v . s. a esta communicação, não 
concebo a menor duvida do seu antecipado conhecimento sobre tudo o ponderado, 
mas desempenho o dever que tenho contrahiclo e t ransmitto a v . s.a as pm·as in
tenções elo governo supremo, que nada desej a tanto como a felicidade nacional, 
conduzida pelo ministerio da r asão, ao mesmo tempo c1ne exercitará inftexivel se
veridade quando o bem publico o constitua n'e3sa dum necessiclade. O governo 
supremo deseja conhecer plenamente a situação dos povos, os seus males, as suas 
oppressões e os remeclios que as possam suavísar promptameute, r eservando á sa
becloria elas côrtes o prevenil-os e r emovei-os com estabilidade por meio de uma· 
constituição que eleve r esultar do ajuD,tamento das luzes, da experieJJ.cia e dos 
trabalhos r eunidos elos homens ilinstrados, fieis e verdadeiramente zelosos ela 
nacão . 

'Espero que v . s.a faça conhecer o teor cl'este officio a todos os ministros da 
sua comarca, e me dê cer teza de assim o haver executaelo . 

Deus guarcle a v . s. a muitos annos . Porto, 19 ele setembro de 1820. = Ü des
embargador intendente ela policia elo Porto e províncias do nor te, J osé J oc6q_t6Ím (Je 
AlrneidcL e Amvjo Co,r·reia ele Lace;tda . · -

P . S . - A plena accessão ela nossa capital á grande causa que agora acaba de 
confirmar-se sustenta ip·evogavehnente as idéas expostas. 

Proclan'l.aç ão 

Portnenses !-O governo supremo do reino, heroicamente installaclo n'esta ci
elaele lJor um cl'aquelles raros esfor ços que o mundo apenas vê e aclmirá só de se
culos em seculos, fiel á sua promessa sagrada e entregue todo ao de~?velado em
penho ele consummar a gra.ncliosa obra começada- a r egeneração da nossa caTa 
mae patria, teve de arrancaT-se por um lJouco elos vossós braços para encaminhar 
mais ele perto as imporl:-antes operações do brioso exercito nacional, e conseguir 
por meio d'este sacrifício que o g rito elas províncias elo norte, elesaffr ontaclo de ca
prichosos empecilhos, se pronunciasse uniforme nas tres províncias elo sul. A sau 
dade, porém, que vivamente sentia ao separar-se de vós, a bem merecida con
fiança que n'elie haveis depositado e a m gencia, emfim, ele proviclenciar sem ele
longas quaesquer imprevistas occoxrencias, desafiaram seu reconhecimento a pon t0 
ele dividir-se em duas pm·çoes, ficando u ma OCCllpando o berço natalicio ele sua 
gloriosa installação , e como que em penhor ele tão imp eriosos sentimento s. 

Portuenses ! Está tocada a primeira meta ele nossos mais ardentes desej os, e 
a commissfto elo governo se apressa a congTatular-se comvosco pelâ lisonj eira nova 
ele se haverem reconhecido em todo o reino a canclura ele nossos votos, a impor
tancia de nossa santa empreza e a legitimidade d'este suptemo governo. Que nos 
r esta, pois, a fazer para completar o magestoso eclificio da nossa r egeneração ? 
O mais espinhoso, sem duvida, a r elmião dos sabias que, formando um congresso 
illuminado, organisem a mais depurada constituição, em que se firme para sempre 
a segurança pessoal e ele propriecl ade, em que se estabeleçam -limites impreteríveis 
com effectiva responsabilidade aos ftmccionarios publicos, em que se clesarreig ue 
por uma vez a infame arbitrariedade, que era o germen incessante de nossas maio
r es oppressões, e em que finalmente se afiance aos vinelouros a mesma feliciclade 
perntanente com que ele antemão ora j á exult?~mos . 

E esta importantíssima tarefa a que o go verno supremo vae tomar sobre seus 
hombr.os ; e, . para que a commissão possa par ticipar de tão gloriosos trabalhos, 
corre 1mmechatamente a unir-se a elle . 

Por tuenses ! Acceitae os mais e~pressivos agradecimentos da commissão pelo 
vosso exemplarissimo porte ele moderação, ,de firmeza e ele lealdade, e não cesseis 
ele confiar na sabedoria elo governo supremo do reino . 

Viva el-rei nosso senhor! Viva a na\fã01 as côr tes e a constituição ! 
Porto1 no paço elo governo, em 26 ele setembro de 1820. = P edTo Leite Pe-
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?'eÚY6 de .il!Iello, deputado servindo de presidente= Luiz P ed1·o ele Ancln6cle e B?·e
de?·ode, deão = F 1·ancisco ele Sm~sa Ci?·ne ele l.faclwrein~ = J osé l.fant~el FmTei?·a 
ele Soz6SC6 e Cast?·o = José },![cwic6 Xc6vÍe?' ele A?·ettt:fo, cle1:lutaclo servindo ele secre
tario. 

O governo ele Lisboa tambem julgára elo seu dever informar el-r ei el e todas as 
occorrencias por meio elos dois documentos que se seguem. 

Car-ta 

Senhor: - Senclo costume juntar-se as tropas c1a guarnição de Lisboa no dia 15 
·de setembro na praça elo Rocio em grande parada, para celebrar militarmente o 
anniversario da restauração, h aviam os governadores elo r eino determinado que 
este· anuo se não fizesse talretmião, porque assim o entenderam. T odavia a tropa 
levou a mal esta medida, e por motivos que depois se manifestaram, poz-se em 
marcha para o Rocio e ahi proclamou os princípios j á acloptaclos pelo exercito elo 
norte. Uma multidão immensa elo povo, que concorreu ao mesmo tempo águella 
praça, rompeu o silencio, proclamanclo altamente a liberdade e peclinclo outro g o
V€rno, côrtes e constituição; r epetia sem cessar e com o maior enthusiasmo : «viva 
el-rei o senhor D. João VI e a augusta casa de Bragança ; viva a r eligião, as côr-
tes, a constituiçao e os valorosos elo Porto>>. . 

O marechal de campo conde ele R ezende, que presenceou este facto desde o 
seu começo, em cumprimento elas orclens que r ecebêra, t endentes a evitai-o, offe
r ece no documento n .0 1 a exposição das circumstancias que precederam a in
stallacão ele um governo interino, para o qual fomos nomeados por voz uuanime 
e esp~ntauea á frente ela tropa armada ; expressando-se com tanto vigor e decisão, 
que obrigaram o juiz elo povo a fazer os avisos n ecessarios para comparecerem im
mediatamente as pessoas designadas para o dito governo. E porque o principal ele
cano se achava em Cintr.a, e na primeira intimação, feita por dois mesteres elo 
senado, se escusou, foi repet1cla segunda, enviando-se-lhe sege para vir sem ele
mora apresentar-se, o que se verificou no dia 16. No mesmo acto elo dia 15 de
clarou o povo que o governo seria composto elos inclivicluos designados no pap el 
impresso n .0 2 e c1e mais duas pessoas ela magistratura, cluas do commercio e 
duas ela agricultura, as quaes foram verbalmente indicadas no dia seguinte p elo 
mesmo juiz elo povo e por elle convocadas; a saber: os desembargadores Manuel 
Vicente T eixeira ele Carvalho e Joaquim Pedro Gomes ele Oliveira os neo·ociantes 
José Nunes ela Silveira e Luiz Monteiro, e os agr.icnltor es Fran~isco cl~ Lemos 
B ettencourt e Bento P er eira elo Cal'mo 7 havendo-se apresentado o segnndo elos di
tos desembargadores no dia 23 , sem que comparecesse até agor a o primeiro por 
molestia allegacla no documento n .0 3 . 

Installac1o pois este governo nomeou para secretario elo seu expediente o ba
rão ele 1\'Iolellos e o clesembaPgaclor Filippe Ferreira ele Araujo e Castro, encarre
gou o comma.nclo interino ela tropa cl'esta guarnição ao general 'Rosa no dia 17, por
que no antececlente, vindo o general L eite ao governo r eceber as ordens para a 
parada elo dia seguinte, manifestou o povo a m aior indisposição contr a o dito ge
neral, e por isso Julgou este governo necessaria esta mecli.cl a ele precaucão e se
o·tu ança publica, e até mesmo ela pessoa elo general Leite, e pelo mesm; motivo 
~e insinuou ao tenente corõnel commanclante ela policia desse parte ele doente e 
passasse o commanclo ao seu immecliato . 

No dia 17 mandou este governo affixar a proclamação n .0 4 . D e tarde houve 
o-rancle parada no Rocio, e este governo 7 os chefes e corpos militares e um con
~urso immenso de povo ele todas as classes, juraram e proclamaram ~om o maior 
enthusiasmo, ficleliclacle á r eJjgião, á pessoa ele vossa m agestacle e r eal casa de Bra
o·anca e ás côrtes que hão ele fazer a nova constituição . No dia 18 fez este governo 
~ p~rticipação necessaria sobre. a st~a installa~ão ao corpo cliplomatico nacional e 
estrangeiro, e deu outras prov1cl enmas convementes ás circumstancias em que se 
achava que todas sobem á presença ele vossa magestacle debaixo elo n. 0 5. 

Se~do o primeiro cuidado _c1'este governo procurar a conservação ela integri-
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elacle dó r emo e inclependencia nacional, era consequente abrir logo uma commn
nicacão franca e leal com a junta elo Porto, a :fim de se concentrar o poder execu
tivo' e el e se prevenirem os males el a divisão e anarchia, que, ameaçando a sub
ver~ão da ordem social, punham em perigo até o mesmp throno ele vossa mages
tacle. 

Haviam começado esta communicação os governaelores elo r eino por int_erven
ção elo marechal Po.voas, que foi mal recebielo por aquelle ·governo em 001mbra, 
toi·nanclo-lhe as creclenciaes e a carta dos governadores, sem ser aberta por falta 
ele solemniclacle e formalidaeles, como se vê ela Gazetc6} n .0 6 . 

Abriu pois este governo novamente communicação com a junta do Porto IJOr 
meio elo officio n .0 7, a que se seguiram os outros n .05 8, 9 e 10 até ao cli_a 25, 
em. que a junta do Porto declarou a r esolução em que estava cl<:: annunmar os 
seus pensamentos sobr e o modo de verificar-se a designação elos representantes ele 
L isboa e províncias elo sul, cl 'oncle pócle vossa magestaele conhecer quanto é bem 
ftmclaela a esperança ele se r est abelecer sem demora a--ordem ela:'> cousas, e que 
dentro ele poucos dias haverá um só governo . 

Entretanto e ·te governo interino obsm·va que a vontade geral e decisiva ela 
nação. é fazer uma constituição por meio elos seus r epresentantes em côrtes, tenelo 
por bases clesele já estabelecidas por voto unanime a mesma religião e a mesma 
dynastia r einante, e no meio cl'este impulso para a liberelaele civil se conserva em 
paz, r espeita as leis actuaes, ama a r eligião e a sa-grada pessoa ele vossa mages
tacl e, e não desmente a lealdade que o ca.racterisa. 

Os membros ele que se compõe este governo interino beijam a r eal mão ele 
vossa magestacle com o mais pr ofunelo r espeito, jubilo e satisfação, não só pela 
inter essantíssima noticia da preciosa saude de vossa magestacle e mais pessoas 
reaes de c1ue houve conhecimento· pelo correio marítimo Infa·nte D. Sebastiao} che
ga.clo a este por to no dia 15 elo corrente, mas tambem por poder em segurar a vossa 
magestaele que nem os acontecimentos elo P orto no dia 24 ele ago .. to, nem os ele 
Lisboa no clia 15 do corrente e ulteriores alt erar am os naturaes e ineleleveis sen
timentos ele amor e lealcl acl e que a :uação portugneza consagra á pe.·s0a ' ele vossa 
magestacle e real clynastia . 

A m uito alta e muito poderosa pessoa de vossa magestade guarde Deus mui-
tos annos, como cle .. ejâmos e havemos mister. · 

Lisboa, no palacio elo goyerno, em 26 ele setembr o ele 1820.= P?·incipal D e
cano=Conde de Sarnpaio=Conde ele R ezende=Conde de P enajiel=J.l1athicts José 
Dicts Azedo=He1·numo José Bntamcwnp elo Sob1·al=Jo.ctqttÍ1n P edro Gomes de 
Oliveint =José Ntb?tes dcb Silvei1·a = Luiz 111onteiry·o= F'?·ancisco ele L emos B etten
cou?·t=B ento P e1 ·eircb elo C'wrrno =Bai·ão ele lltfolellos = Filippe F e?Teira ele Ant'ujo 
e C'ast1·o . 

Officio a que se r e f e r e a carta supr a 

ill.mos e ex. mos . rs . - No elia 1Li elo COl'rente mez~ estando em minha casa (cousa 
muito usual, tanto pelo meu genio melancholico, como por aftl.icções domesticas, que 
ha annos me perseguem, e molestias), chegou um soldado da policia. com um offi
cio do aj udante generallVIanuel ele Brito lYiosinho, ele que ajtmto a publica fórma. 
P assei immediatamente a cumprir a ordem que tinha recebido, e ao apear-me appa
receu-me o capitão Lima, que me coneluzi u a uma sala elo quarto alto. Veiu logo , 
o marechal de campo Vasconcellos e Sá, depois -o tenente r ei ela pr aça ele Almeida 
barão cl~ MolP.llos, cl epois o brigadeiro Az.erecl~, e passada mais ele t1ma hora che
gou o aJ~1dante general, o qual ordenou ao barão de l\1olellos e brigadeiro Azeredo 
qt:e partissem um para Oastello_ Branco ·e outro para Thomar . Passou depois eom
nngo e com o marechal ele campo Vasconcellos ao seu gabinete, onde nos disse 
que o governo julgava muito prudente não haver r eunião ele tropas no di:;~., 15, 
por se ter notado que entre o povo e ,tropa havia grande intimidade, e mesmo 
por factos observados ele b rincles em loj as ele bebiclas de gentes do povo e sol
dados. 

Para que a tropa não apparecesse no Rocio, orclenou-me o aJudante gene~·al 
que btJ.SCasse todos os meios para t er entrctielos noite e elia os regimentos ele m -
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fanteria n .0 4 , n .0 10 e vigiasse tambem o do n .0 16, apesar ele não ter cl'antes o 
commando d'este corp o, mas que tomasse por pretexto uma r evista do general e 
qae d'isto prevenia o coronel Inoclgrass, a. quem incumbia o entretenimento elo re
gimento no clia 16. Passei immediatamentc a minha casa, onde mandei juntar o 
brigacleiro Armstrong, commandante do n.0 4, e o tenente coronel José Benedicto 
de Mello commandante elo n .o 10, ordenando-lhes que buscassem todas as medi
das :ficti~ias que pocl essem escogitar para .exe~utar a ord~m ~1ue eu tinha r ecebiclo 
elo ajudante ~eneral, a qual lhes COI?rnumque1 toda por mten·o: , 

No elia 1 , pela uma hora e mew. da tarde, chegru:am a minha casa Jose Be
nedicto ele l\Iello e o major Avellar, dizendo-me que por um official da secretaria 
Feliciano innao elo c~Lpitão Gerarelo do n. 0 16, tinha sabido que este regimento es
t ava em' fermentação, que o tenente coronel tinha querido convencer os officiaes i 
mas que lhes parecia que naela consegtúra, e que era da primeira necessidade a 
minha iela áquelle regimento . Parti immecliatamente ao seu quartel em virtllCle da 
ordem que tinha recebido elo ajudante general no dia 1±, onde achei um clissimu
laclo socego. Entrei no quartel da ordem, onde estive algum tempo com o corou l 
commanclante elo regimento, que me segurou nac~a havia de notavel n'este corpo, 
ao menos que t ivesse chegado ao seu conhecimento. 

Mandei immeeliatamente chamar o tenente coronel do regimento, Caetano ele 
l\Iello Sarria, a quem perguntei se tinha tido alguma proposta ele alguns officiaes 
para saírem com o Tegimento para o Porto, e se elle os tinha feito entrar nos seus 
deveres ou não. Dissé-me que tinha tido a proposta, que bttscára todos os meios 
ele que se lembrára para os · faZJer entrar nos seus deveres, mas que lhe parecia 
não tinham effeito, e que fazendo-lhes eu uma falia talvez me ouvissem ele outra 
maneira. Fiz ajuntar os . officiaes, que apresentando-se-me dois ou tres quanclo che
guei ao qu:.n:tel, n'essa occasião appareceram quasi todos, até então esconcliclos nos 
quarteis ele val'ios que ali moram . Fiz-lhes urna falia })ropria ele tplem respeita 
el-rei e os seus r epl'esentantes, l'ep ti-a duas ou tres vezes; não tive uma· uuica 
r esposta ; e como visse que eram baldadas todas as minhas diligencias, fiz saír os 
officiaes e passei li casa do detalhe, onde estava lamentando com o coronel Inod
grass e tenente coronel SaiTia o nenhmn effeito que me parecia tinha feito a mi
nha falla . 

De repente brada-se ás armas, correm os soldados ele uma e outra parte e mu
niciam-se ele caTtuchos embalados e de bolacha, preparativos todos em uso para 
uma marcha hostil, sem até então eu saber a que se dirigia este deciclido passo . 
Apre ·ento-rne ao regimento, ajunto os officiaes e pergunto-lhes qual era a sua 
tencfto. 

~Responderam a uma voz que marchavam a unirem-se aos seus irmãos ele ar
mas já cleciclidos, porque se j ulgavam injuriados· elo governo e commandante elo 
exercito por se não fiarem na tro1)a, ajuntando-a, como era costume, em um clia 
tal como o anni,ersario da restauraçao elo reino . Qtúz convencei-os ele que não era 
falta ele confiança na tropa, mas uma medida politica ele a não empenhar em re
bater algum attentaq.o cla parte ele algtms descontent es do povo, o que seri a. mui to 
para sentir ; e que es te t inha si elo o sentido com que o governo j ulgára conveniente 
a não jtmcção da tropa com o povo n'aquelle dia. 

Ora como eu via que a resolução do regimento estava decididamente tomada, 
e temia que a seu exemplo toda a tropa fizesse o mesmo (conjectura a meu ver 
mtúto acertada pela fal ta de confiança de ~oda a tropa, que me tinha feito 0 aju
dant: gen~ral, a qu~m é. pate,nte o conhecu~ento J?Oral do exercito) , toma~clo eu~ 
cons1cleraçao a tmnultuana sa1da da tropa d esta Cldacle e os males que fana aqtu 
mesmo, e até á reunião com a elo nm:te, ~ :-uua nova falla aos officiaes, ponderan
do-lhes que a base ftmclamental da v1c~a militar er?' a suborclinação i mas que não 
sendo contra ella o representar o s~1bchto ao supenor , que eu par tia ao quartel do 
commandante em chefe elo exercito e contava que s. ex . a passaria as ordens para 
toda a tropa ir á reunião do costume. -

A este tempo brada-se ele novo ás armas, tocam-se tambores, apresenta-,se tuua 
companhia no logar da parada, carrega as armas, e todos a seu exemplo faziam 
0 :mesmo. Novamente chamei os officiaes, que já então me tinham clito que os ha-
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via ele acompanhar pa.ra onde quer que o destino os levasse, 'ao que ainda não ti
nha acceclido, expr essanclo-o, mas já ele t?do o esperava, porque fa~enclo a força 
ceder os soberanos, como 1Joc1ia eu c1eixar de ceder a ella? E como havia os dize
r es ele irem {~ praça elo Rocio dar vivas a el-rei nosso senhor e tís côrtes, que ha
viam de formar urna constituição e depois para o Porto, lancei mão da ida ao Ro
cio e convenci-os ele que este passo era o mais acertado, clizenclo-lhes (pelos t emo
res ele que acima faço menção) que os acompanharia, mas que os penhorava por 
palavra ele honra ele voltarem aos quarteis logo que tivessem essa ordem. Pedi
ram-me que mandasse vir o regimento n .0 4 ele infanteria, a que respondi que iria 
pessoalmente ver se estava elo mesmo animo, e ali voltava. · 

Disseram-me que mandasse antes um official, e, como bayouetas armadas quanclo 
pedem mandam, enviei um official. 

Principiei a minha marcha com o regimento n. 0 16 para o Rocio,·onele apenas 
appareciam alguns grupos ele paizanos; mas, como em um r epente, appareceu tanta 
gente, c1ue já emba-raçava o reg imento a passar ela fórma ele columna aberta, em 
que ía, á ele se metter em linha, e já as vozes elo commanclante se não ouviam, 
por serem su:ffocadas com as ele inmuuera-veis vivas a el-rei nosso senhor, i~ elynastia 
ela real casa de Bragança, á religião, ás côrtes que brio ele formar a constituiçao e 
aos valorosos elo Porto. Dm·aram estas demonstnt.ções por grande espaço; chegou 
o regimento n. 0 4 de infanteria, e varias partidas ela guarda real ela policia, e ap
pareceu n'este t empo o ajudante general Mosinbo, arguindo-me ela minl1:1 vinda 
ao Hocio sem 01·clem legal; isto alterou bastante o povo contra elle e alguns o qui
zeram ma.tar, o que milagrosamente consegui evitar com as minhas persuasões. 

O povo exigiu que en mandasse chamar toda a tropa ás praças publicas, para 
fazer a mesma acclamação que ali se fazia, e o jlliz elo povo, que logo veiu com o 
seu escrivão. Seguiu-se mandar o mesmo })QVO e tropa que eu passasse ordem ú 
torre ele S. J ulião para embaraçar a saída elos navios, para o que se me apresen
tou tiuteiro e papel, e cr escendo os alaridos pela execnção cl' esta ordem a ex-
P~- . 

Passou depois o povo e tropa em altas vozes a nomear governadores, cujos no
mes foi escrevenclo um elo mesmo povo com penna de lapis em um pequeno bilhete, 
que são o concle ele Sampaio, principal Freire, conde de Rezencle, concle ele Pena
fiel, barão do Sobral (filho), tenente general Matbia.s José Dias Azedo e dois mi
nistros, de que nao deram os nomes . 

Seguiu-se exigir o povo que o extincto governo viesse á varanda elo 1Jalacio da 
regencia para cl'ali fazer uma abclicação solell1Jle . Isto foi r epetido por muitas :ve
zes, e parecia que cada vez se augmentava mais o desejo de ver cumprida a sua · 
ardente vontade, que cli-yisei não se limitava só á abdicação. N'este caso julguei 
elo meu dev-er oppor-me até aonc1e fosse possível a um sirnilhante attentaclo, pon
derando ao povo o quanto lhe era indecoroso o aviltar uma regencia ·nomeada por 
el-rei nosso senhor; que elles como homens se tinham enganac1o na adrninistracão 
dos pateruaes decretos ele el-rei nosso senhor, e que o mesmo lhe aconteceria' na 
eleição que fazia elos novos governadores. Com estas e outras palavras, ele que me 
não r ecorclo7 evitei o que toda a pessoa sensata deve snppor ele uma tal appÇtrição 
em tal logar e por tal ordem. · 

· Depois fui éoncluziclo pelo povo ao palacio ela regencia, oucle achei á porta o 
juiz elo povo e escrivão . Ali novamente impuz silencio ao povo, para que ouvisse 
!er o bilhete que um de entre o mesmo povo tinha escripto. Li-o em voz alta na pre
s~nça elo juiz elo povo e escrivão . Disseram que eram os mesmos governadores que 
tinha~ nomeado e que fosse á varanda elo mesmo palacio com J.lm cl'aquelles, para 
ser v1sto do inmuneravel povo que se achava na rua. Dirigi-me á dita varanda 
com o juiz c~o. povo e escrivão, e cl'ali presenciei .. repetições de viva el-rei nosso 
senhor, a relig1ao e as côrtes q1ce hão de f01·rnar uma constituição. 

Passado algum tempo :fiz avisar os elçgidos pelo povo para o governo, que vie
ram uns após outros, segnnclo as clistancias em que se achavam, e á proporção que 
~am C?heg-anclo, peclia o povo que fossem á varanda, o que todos fizeram, e bem ':i
sivelmente conheceu- serem os ela sua escolha, porque a esse tempo havia uma Jl
luminação geral. Depois ele juntos na casa elas sessões elo governo, onde j á estava-
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mos eu o conde de Penafiel , o conselheiro H ermano Braamcamp, o conde de 
~ampai~ e o tenente general Mathias José Dia~ A~.~eclo, príncipiou- se _a examinar 
novamente o bilhete no qua.l por ter siclo escnpto com pemm de la.pts e passado 
por diver~?as mãos, ~stava po~co legível o no~ne elo conde c~e P enafiel, que exigiu 
uma nova cleclaraçào assim como o conselheu-o Braa.mcamp, por lhe ter chamado 
o povo barão elo Sobntl (filho), na occasião :m que o tinha nome~tclo. Chegou no
vamente o juiz elo povo ~t varanda e fez sc1ente o escrupulo em que se a~havam 
os ditos ·conde e conselhmro, ao que o povo r espondeu que eram sem cluv1cla ne-
nhuma os que tinha eleg·ido. _ . 

P assámos depois· entre ,todos as ordens propr 1~s para o socego pubhco e pat:a 
as tropas irem a quarteis . E quanto, segundo a mmha lembrança, se passou no cha 
15 ele se tembro . 

LislJoa, em 25 ele setembro ele 1820.= Conde de Rezencle. 

Carta 

Senhor.-Na conta qll6 dirigimo: kt real presença ele vossa magestacle, na data 
ele 2G ele setembro, tivemos a hom-a ele expor a vossa magestacle os acontecimen
tos elo clia 15, as circumstancias que precederam a installaçfi.o elo governo interino 
estabelecido em Lisboa, os membros ele que este se compoz e as providencias que 
se deram, acompanhanclo a nossa conta com as copias authenticas ele tudo o que 
se fez e a clgmonstração elo estado elas causas até áquella epocha, assim como a 
lealdade dos portuguezes e o constante amor e aclhesão á sagrada pessoa ele vossa 
magestacle e sua augusta clynastia . Era então o primeiro cuielaclo elo governo inte
rino, como expozernos a vossa rnagestacle, procurar a conservação ela integridade 
elo r eino e inclepenclencia nacional, prevenir os males ela, anarchi a e assegm·ar ·o 
throno ele vossa magestacle contra o perigo ele que o ameaçava a existencia elos 
clois governos e a decisão elos an.imos, visto que a maior parte ela nação havia r e
conhe~ido a junta provisional elo supremo governo do reino erigida no Porto, e 
que em consequencia havia o governo inte1·ino el e Lisboa aberto uma comml.mica
ção franca e leal com aquelle governo . Agora temos a incomparavel satisfação ele 
communicar a vossa magestade o feliz resultado d'aquella negociação, porque, 
achando-se os sentimentos elos membro s d'aquelle governo perfeitamente ele ac
cm·elo com os nossos, conseg"ümos que cessasse a divisão e se concentrasse o po
der executiv0 provi sional, sendo U~o pruc1entemente co mbinadas as medidas que se 
adaptaram, que ~ entracla ela junta provisional elo supremo governo elo r eino n'esta 

· capital foi um espectaculo .unico no seu genero. O dia 1. 0 ele outubt·o, em que se 
verificou esta entrada, foi um dia ele festa nacional, e o povo ele Lisboa, em per
feita harmonia com o ele todo o reino, offereceu um exemplo ele todas as virtudes, 
que faz a admiração elos presentes e que a posteridade apenas acreditará. Nos 
transportes elo maior enthusiasmo ele liberclaele e ela mais pura alegria não houve 
um. Sl.tcces.:;o desastroso, nem uma circ:umstancia incidente que perturbasse esta 
scena verdadeiramente maravilhosa. Resoava em tocla a parte o nome augusto ele 
vossa magestacle, p01·que a sua imagem está profundamente gravada· nos corações 
portuguezes. I-louve pois gr ande parada na praça elo Hocio, tendo ficado as tropas 
que acompanhavam o governo sup;remo acantonadas nas immediações ela capital; 
e tenclo logar n'esse dia a desejada uniào e organisacla a junta provisional elo su
premo governo elo reino ela maneira inclicacla nos officios e portaria de 27 de se
tembro, cessaram as funcções elo governo interino estabelecido em Lisboa, e cada 
um elos seus membros, occupanelo o lagar que o governo e o inter esse ela pft.tria 
lhes assignára, seguiu o seu destino. 

Os mem?ro.s elo g;overno interino, expondo fielmente na presença ele vossa ma
gestacle a contmuaçao elos seus trabalhos clescle 26 ele setembro até ao 1.0 ele ou
tubro, acoJJ?panhada c~e todos os ~locurr:,entos r espectivos, se lisonj eiam ele haver 
bem mer ec1clo da patna e ela cons1cleraçao ele vossa mao·estacle por haverem posto 
0 seu cuidado e esforços em evitar a anarchia, procura~clo co~servar a tranquilli
clacle IJublica, a indepenclencia ela nação e o throno ele vossa mao·estacle, o que . o 
feliz~ente consegmram. 
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Os membros de que ··e compõe o governo interino beijam a real mão ele vossa 
magestade -com o mais profundo respeito e a mais deciclida lealdade, e attestando 
na presença ele vossa magestacle a continuação inalteravel ela lealdade portugueza, 
r endem e exprimem os seus votos mais ardentes pela conservação ela preciosíssima 
nela e saude ele vossa magestade e sua augusta, e real dyna:'tia . 

A muito alta e muito poderosa pessoa ele vossa magestacle guarde Deus muitos 
aunos, como clesejâmos e havemos mister. . . 

Lisboa, no palacio do governo, em o 1.0 de outubro de 1820. =Pnnc~pal De
cano= Conde de Sampaio = Conde ele R ezende= Conde de P enajiel = I-Ie1·mano 
José B 1·awnca1T1J.J do S obml= Mathias J osé Dias A zedo=Joaqyim P ecl1·o Gomes 
de Oli'!:ei1·a = Fnmcisco de L emos B ettencot~? ·t = B ento P erei?·a do C'cmno =José 
li tmes da Siheim=Lt~iz JJ1ontei1·o =Bcwão de JJiolellos = Filippe F e1·1·eim ,de 
..Á?·attjo e CastTo . 

Na Gazetct ele L isboct de 3 de outubro publicou-se, por ordem ~o governo, a se
guinte 

Allocução 

Conimbricenses! -Expirou felizmente o cleploravel tempo em que não passava
mos de mudos aclm:iraclores de nossos honrados vizinhos; acabaram-se os dias em 
que de longe olhaT"amos com inveja para os seus imitadores distantes . Já sobre o 
nosso horisonte vemos raiar a prazenteira am·ora ela liberdade, sem apparecer en
neT"oada pelas negras sombras da licença dissoluta nem da feia rebellião .. J~t o as
tro ela luz esclarece e vivifica os espíritos lusjtanos, e os faz saír elo profundo le
thargo em que jaziam, dissipando as densas trevas que em volta d 'elles ha-..ria es
palhado a mais crassa ignorancia, ou antes a mais perT"ersa iuiqtúdade dos que 
cle,cram afugentai-as . E . quem pócle ser insensível 'a tão estupenda maravilha? 
Quem não exulta de prazer, quem não se arrebata ele alegria á -..-ista ele tão pro
digioso acontecimento, que nos afiança o mais brilhante e lisonjeiro futuro? 

Debaixo elos mais felizes auspícios começa a executar-se no antigo perço da 
monarchia a gloriosa e suspu:ada empreza ela nossa regeneração politica. E com 
que mpidez e felicidade a não vemos logo clar passos ele gigante por effeito elo 
valente e bem acertado impulso elos que a clü·igem, e ela prompta cooper ação ele 
tantos milhares ele portuguezes, que atravez elos riscos inseparaveis elas grandes 
mudanças publicas, e apesar ela louca opposição ele alguns homens illuclielos, se em
penham á porfia em a promover e ultimar! Parece um prestigio, porém é reali
dade! 

Mas tu, 6 risonha Coimbra, que nunca foste vagarosa em te decidires pela 
causa da rasão e da justiça; tu, que cingiste com o regio diadema a magestosa 
fi·onte elo magnauimo João I, e c1'est'arte com solidez firmaste a independencia 
nacional, que entao balanceava; tu, que tamanha influencia ti:veste na feliz resti
tuição elo sceptro portuguez á incomparaT"el Maria, ele saudosa memoria, que por 
culpa ele indolentes minist ros fôra constrangida a descer elo regio throno lusitano 
e a buscar entre as procellosas vagas a segurança que só clevêra ·achar no meio ele 
seus· 1nimitivo;; e fieis vassa.Uõs; tu, 6 nobre habitação das patrias musas, não, não 
podias ser menos solícita em seguir o exemplo heroico que os leaes portuenses ele 
pr?x.imo te offereciam, por isso, conservando o lagar que entre as mais cidades elo 
remo te compete, foste agora a terceü·a que te declaraste qolemnemente _a favor da 
causa ela nação, acclamanclo com o mais vivo jubilo o muito alto e ,muito poderoso 
senhor rei D. João VI por soberano constitucional, e j-manclo :fiel obecliencia ao 
s:1premo governo provisorio, que legitimamente o representa por unanime consen
timento ~o~ verdadeiros portuguezes, governo que só cuida em despedaçar os pe
sados grilh~es que arrastavamos na mais vergonhosa escravicl ão, e em r enovar os 
clom·ados dias que outr'ora lograram os nossos ma-iores, emquanto não foram es
bulhad?s elos seus mais preciosos direito,'>, emquanto as côrtes mantinham a re
presentaçã.o nacional e faziam observar escrupulosamente a constituição elo es
tado. 

Dia 31 de agosto ! Dia afortunado em que as nym.phas elo Mondego exultaram 

I 
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de contentamento por verem fugir para longe ele suas deliciosas moradas, ch~ios 
de raiva e cobertos ele confu:rio, esses monstros horríveis que o inferno arrOJOU 
sobre a t erra no maior aug·e ele sett furor, o horrendo elespoti smo, a violen~a o:p
pressão, a atroz injustiça, a frauclulenta calumn.ia, o vil egoismp, a torpe lisonJa 
e toda a mai c.:1.terva de execrandos vicias que in:ficionavam a malfadada tutela 
do orphão Portugal. Dia sem1Jre memoravel! Tu nunca serás esquecido dos coni:m
bricenses ; tua memor ia será levada entre fe. t ivaes applausos á mais r emota pos
tericlacle ; os nossos vindouros sentirão, se é possível, não ter so:ffriclo os males 
que nós. dolorosamente experimentámos, só por não haverem participado da_s 
ineffaveis delicias ele que tu nos fizeste gosar , pondo termo aos nossos soffn
mentos . 

.r ão sej a porém esteril, briosos conimbricenses, o nosso enthusia:mo. Cumpre 
lembrar-nos el e que ainda não estú concluída a grande obra que tão gloriosamente 
empr ehenclemos; é inelispcnsavcl não arredar mão cl'ella :em a levar ao cabo, e, 
para o conseguirmos, é preciso unir os nossos esforços aos elo illustrado governo 
que o céu nos deparou; cada um ele nós concorra e:ffi.cazmente 1Jara o feliz exito 

· da causa publica pela maneira que for compatível com a sua situação . O sabia 
derrame as luzes, desterre a ignorancia, destrua os sophismas elos perversos e au
xilie as auctor idades com o seu maduro conselho. O militar obedeça exemplarmente 
às orelens de seus legítimos superiores, de quem a patria espera a salvaçao, re
.prima os tumultos que as paixões podem suscitar, e esteja disposto com firmeza a 
soffrer todas as fadigas e até a verter a ultima gotta do seu sangue, se por cl~s -
graça o pedir assim a j usta contenda em q ue nos achâmos empenhaclos. O rnagrs
t rado faça que a lei impere e que na presença d'ella não haja distincções, mau
tenha a ordem e o socego publico e ministre com prompticlão á força armada os 
subsídios ele fJL1e precisa . O lavrador e o commérciante, ele maos daclas, der~·amem 
a abuudaucia e abasteçam o exercito, as povoações e o. campo, não se dmxando 
levar elo sordiclo interesse e da cobi<;a ele um lucro ver g-o nhoso . O capitalista con
t ribua generosamente com as suas r iquezas e não attráhi a sobr e si a infame nota 
de membro iuutil da sociedade. O ecclcsiastico instrua os povos nos eus legiLimos 
cl:ireitos e nas suas rigorosas obrigações, e dirija fervorosas preces ao supremo 
Deus e Senhor do univer o, para nos ser propicio na santa causa que defendemos . 
T odos, n'uma palavr a, con.spiremos elo moela que nos for possível para o feliz eles
empenho elo ~ublime proj ecto que chama todas as nossas attenções, pondo a devida 
confiança na junta provisional elo governo supremo, cumprindo á risca os seus res
peitaveis mandados, e tomando finalmente a firme 1·esolnçào ele não succumbir a 
q·uaesquer revezes que nos sobrevenham, mas antes ele os soffrer com a maior con
stancia, e ele forcejar por ap1Jlicar-lhes os r emeclios mais efficazes e promptos que 
possamos descobrir. 

E quando fosse tal a nossa desventura, ó generosos conimbricenses, que tocl os 
os nossos esforços, todas as nossas diligencias, os nossos sacrificios todos viessem 
a ser frusb:ados (o que, humanamente cliscorrendo, já se não pócle receiar); 
quando a Providencia, por motivos inexcruta.veis, se oppozes:e aos nossos puros 
desejos ele r eivindicar os sagrados elir eitos qtte ella propria liberalisou a todo.· os 
homens ; ainda assim mesmo não clever:iamos-arrepencler-nos ela hom·osa em preza a 
que no. temos pToposto, pois que, apesar ele mallograda, nos graugearia a immar
cessivel gloria de mo. trar á Em·opa e ao mundo inteiro que nos peitos portugue
zes existe inclelevel a ar dente chamma da liberdacle, do 1Jatriotismo e ela indepen
clencia nacional. 

Á vante pois, qu erielos compatriota: ! P ersever emos incont rastaveis em nossas 
rectas intenções, renovemos ele bom grado os nossos protestos ele obecliencia ájtmta 
provisional do supremo governo elo reino ; tributemos-lhe 1mras homenagens ele 
amor e acatamento, e não deixemos ele lhe render as ma,js sinceras graças pelo 
incansavel desvelo com que t rabalha no grande negocio ela r egener açl:io portu
g ueza, e, se nos é licito, publiquemos tambem á face elo universo a nossa gratidão 
ao intrepiclo coronel Silveira e ao resoluto Queiroz, que tanto concorreram par a a 
fausta celebração elo patriotico c solemne acto que fará sempre memorando o ul
timo dia do mez passado; patenteemos, em:fim, o nosso animo agradecido a todos 
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os valorosos o:fficiaes e bravos soldados que formam a guarnição elos nossos muros, 
pois que todos se fazem credor es ele ingenuo r econhecimento. 

Coimbra, 12 de setembro ele 1820. = .Um acaclemico . 

Emquauto as províncias do r eino se pronunciavam a favo1: da liberdade e em 
Lisboa eram depostos os altos funccionarios que exerciam o poder absoluto em 
nome ele el-rei, a côrte elo Rio ele .Ta.neiro escolhia entre a familia ele monarcha 
constitucional esposa para um elos pTincipes ela casa ele Bragança., como se elecluz 
ela cleclaraçao feita no parlamento napolitano pelo respectivo ministro elos negocios 
estrangeiros, a 4 ele outubro, ele «estar 1)l'oximo a concluir-se o consorcio elo infante 
D. Miguel, filho segtmelo de sua magestacle fidelí ssima o-rei de Portugal, com a 
infa-nta D. Chl'istina, filha elo príncipe loga.r-tenente do reino de Nap.oles, compe
tindo ao mesmo p_arla.mento, na conformidade elos artigos 208.0 e 216·:o da consti
tuição, approvar este contrato e designar o elote» . 

O enlace não se effeituou, mas aqui fica registaclo o facto, que prende com 
outros assumptos . 

\ 

O antigo vice-presielente da junta provisional CI·eada no Porto, e commanclante 
do exercito elo sul, enviou para a côrte elo Rio ele Janeiro as cluas cartas aba.ixo 
transcri ptas . 

Cart.a a el-rei 

Senhor :- Cheio de todo o r espeito devido á sol)erana pessoa ele vossa mages
tade, e conhecendo a solemne perseveranç<t com que um vassallo humilde eleve 
manter as coutrahiclas obrigações para com o seu monarcha, maiormente os fi eis e 
honrados militares, ligaclçs por juramento expresso, alem elo tacito elever de cida
dão e de subdito, a defender o thTono ele seus maiores , vou prostrar-me aos pés 
üe vossa magestade e protestal' solemnemente que, ambicionando sempre ver se
guro, feliz e venturoso o reino e a patria de vossa magestade, pa.tria ele tantos é 
tão bons reis e reino de tantos e tão obedientes vassallos, alcancei segunda vez a 
homa ele figurar mui activameute nos successos tenclentes á .-a-lvação tlo throno ele 
vossa mage._tacle. Se em 1808, unicamente para a restamaçã.o elo AJgarve, pôele 
o meu patriotismo chegar á presença ele vossa magestacle, agora., para a sustenta
ção ele todo o Portugal, desvaneço-me ele que o meu nome será pt:esente a vossa 
magestacle com a lembrança elos sgrviços ele um soldado desinteressado, que via 
não mui distante a ruína ela pa.tria, sem culpa e ás escondidas elo melhor dos so- -
beranos, ennevoada assim a certeza do resultado ácerca ela estabilidade elo throno 
e sua conservação a bem ela augusta clynastia ele que vossa magestacle, por nossas 
delicias , tem augmentado o esplenclor, nuncio elas mais lisonjeiras esperanças . Di
gne-E:e vossa magestacle ele acreditar que nenhuma outra consideração moveu o 
meu animo fiel e obediente ao rei, á religüw e á patria, divisa que nos documen
tos publicos anela a-par elas minhas assignaturas, e para o que ouso attrahir a at
tenção ele vossa magestacle, a fim ele ser conhecido o enthusiasmo patriotico com 
que desejo que Deus guarde a preciosa viela de vossa magestacle e ele tocla a au-
gusta familia, prosperanclo tão maravilhoso reinado. . 

Lisboa, 10 de outubro de 1_820. = Seb_astião Drago Valente de B1·ito Cab?·ei1·a. 

Cur-ta aó principe :real 

Serenissimo senhor : -Um militar honrado e ele ~mui puros sentimentos, tri
lhando .a carreira. das armas, começada no -tempo feliz da augustissima se~hora 
D. 1\{arra I, respeltavel avó ele vossa alteza r eal, e mantida no venturoso remado 
elo senhor D. João VI, digno pae de vos sã alteza real, patenteanelo em ambas as 
epo~has o fiel ~esempenho ele seus deveres_ e juramentos na sustentação da honra 
nac10nal, especw.lmente na passada restatuação elo Algarve, alcançou nova occa
sião ele mostrar qLle a salvação ela patria e elo throno é o primeiro fito geral .de 
todo o_ soldado portngnez. Assim o fiz com particularidade ; e, para minha ma10r 
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emulação, é liberta a patria que viu nascer a vossa alteza real e o throno que 
a Providencia reserva para assento magestoso de vossa alteza real, resultn:n~o-me 
c1'isto gloria ela mui activa cooperação e c1emonstraçao de todo o meu patnotJsmo, 
autes que successos desastrosos, que nos íam aniqui lando por estranhas culpas, 
fizessem 11m·der de todo o nome brioso_ ela casa que nos rege e a fama glorio_sa.do 
povo que idolátra tão immortal dyn~~tJa. Se a . natur~za me conceder que fel1~, no 
fim ela minha carreira e vida, eu beiJe a benefica mao c1e vossa alteza real, h son
j eio-me ele que ao meu no~ue se ligarão na memoria ele vo:sa alteza re~l todos es 
meus desinteressados serv1ço:; e se, menos venturoso, eu nao chegar [L aJOelhar-me 
diante de vossa alteza r eal, então os meus filhos, escudac1os com a opinião dos 
meus serviços, obterã o favor e distincção de vossa alteza real. 

.Mais que tudo é o meu primaria desejo que Deus guarde a mimosa viela de vossa 
alteza r eal e de toda a serenissima família, es1Jerauça e delicias do povo lusitano . 

Lisboa 10 de outubro de 1820. = SebcGstião Dmgo Valente ele Bq"•ito Cctb?·eú·ct. ' . 

'A' 

O novo governo mandou apromptur uma fragata de guerra para ir directa
mente ao Rio de Janeiro com a exposição o:fficial e minuciosa elos acontecimentos 
políticos elo reino, manifestando tambem a sua magestac1e os votos dos seus sub
ditos da Europa ele que elle ou algum membro ela família regressasse brevemente 
a Portugal. A carta, ct~ja redacÇri.o foi encarregada a Fr. Francisco ele S. Luiz 
(depois cardeal patriarcha ele Lisboa), tinha sú as assignaturas dos membros da 
junta elo Porto e era concebida n'cstes termos: 

Carta a el-rei 

Senhor : - Um dos primeiros e l)l'incipaes sentimentos que animam os leaes co
rações do povo poPtuguez, é sem duvida o amor que professam á sagrada pessoa 
de vossa magestacle e á soberania da sua augusta casa. 

Se fosse necessario dar a -vossa m~gestacle pro-vas cl'esta -verclacle, facil nos 
seria achal-as na hi storia portugueza, desde a venturosa fundação e estabeleci
mento ela sereuissima casa ele que vossa magestacle descende, até aos nossos dias. 
Basta, porém, trazer á lembrança ele vossa magestacle as duas notaveis e gloriosas 
epochas de· 1640 e 1808, nas qtmes esta briosa e leal nação se glor~a ele haver 
dado ao mundo inteiro os t estemunhos mais authenticos e mais solemnes ela su:1 
nunca desmentida affeição á augusta casa ele Bragança e á r eal pessoa de vossa 
magestade, não havendo saCI'Í:Ücio algum que não fizesse com gosto, ou para col
locar sobre o throno portuguez, na primeira epocha, o senhor D . João IV, ou para 
restituir a vossa magestacle, na segunda, os direitos da soberania ele que um::~. in
vasão perfida pretendêra clespojal-o. 

Não é possível, senhor, que um povo grande, illustrado, heroico conserve, com 
invariavel firmeza, taes sentimentos, . a ponto ele os ic1entificar com a sua propria 
existencia e felicidade, sem estar intimàmente convencido, não só elas soberanas 
yü·tncles que adornam o coração de vossa magestade, e que são como hereclitarias 
em sua r eal família, mas tambem ele que a prosperidade, a grancleza e a gloria ela 
mona.rchia são de algum modo inseparaveis ela conservação, da estabilidade e elo 
esplendor ele um throno, aonde os portuguezes têem sem1Jr~ respeitado e venerado 
antes paes e amigos, elo que reis e monarchas . · 

Sendo pois estes, senhor, os sentimentos e a persuasão elos portuguezes, e sendo 
esta clitosa correspondencia entre os reis e os povos o mais certo e seguro }Jenhor 
da publica felicidade, parecip. muito ele esperar que esta nação, aliás tão favore
cida ela natureza, e em outro tempo t ão fecunda em grandes homens .e em grancles 
feitos, quando não conservasse o logar eminente que tinha adquirido entre as outras 
nações da Europa,_ e do qual o clespei~oso ciume e ambição estrangeira consegui
ram derribai-o, ao menos nunca chegan a a escurecer ele todo a sua passada gloria 
e a reduzir-se ao estado ele aniquilação política e ele miseria interior que ao pre
sente se notava e sentia entre nós, com t anta mágua dos corações verdacleiraméntc 
portnguezes, como admiraçfío e espanto elos estrangeiros . 
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Não é aqui Jogar, senhor, nem . ele descrever miudamente os males publicas em 
que a naçao s~ achava submergida e .ü1 .a ser ele todo aby~~acla, nem ele fe~·ir o 
paternal coração_ ele vossa magestade, mc~canclo _as causas c1 e~les . A pro~;ress1va e 
rapida decãclenCla ela nossa agricultura., mclustna e com.merCio ; a 9uas1 t?tal ex
tinccão da marinha mercante e militar · a ruina elo thesonro e credito nacwnal; a 
esca'i-rclalosa malversação elos agentes publicas ; a viciosa administração ela justiça; 
emfun, uma inundação temerosa ele todos os vícios que coshm1am acompanhar a 
incligencia e o esquecimento ela l)ropria dignidade, e que íam minando, em todas 
as classes, a moralidade publica, esta principal base ela felicidade elos inclivicluos 
e elos povos ; são . apenas, senhor, os primeiros rasgos elo triste e assombroso qua
dro que de proposito clesviâmos elos olhos de vossa magestadc. 

Para cumulo de nossos males faltava-nos vossa mag·estade, que ouvisse. de perto 
as suppl icas elo seu povo; faltava-nos o seu tbrono, a cuj a sombra os clesvalidos 6' 

opprimidos se acolhessem e achassem benigno e prompto remeclio a ·seus males . 
Estavamos expostos a partidos e facçoes, que podiam a cada momento 'pertu:·bar 
a paz publica e trazer sobre nós clesgxaças incalculaveis. As nações estrange1xas, 
emfun, olhavam para nós com inclifferença, e talvez com desprezo, e pócle ser que 
algumas d'ellas especulassem sobre a nossa futura sorte e existencia, assim como 
até agora o tinham feito sobre os nossos recm·sos e riquezas . 

Esta situação, a 111~is desgraçada em que jamais se tem visto um povo, digno 
por certo ele melhor ventura, dmou, em clifferentes g-raus, largos-annos, limitan
clo-se os portuguezes, em todo esse período, a supportar com incrível constancia a 
sua adversidade e a esperar em respeitoso silencio que vossa magestade fosse in
formado de seus males pelo orgão d'a.quelles a quem vossa magestacle, com pater
naes expressões, cleixára incumbido o precioso deposito da forttma e felicidade elos 
seus povos . 

Porém, senhor, a paciencia elos homens, e maiormente a elas nações, tem sempre 
um termo. As esperanças publicas' acharam-se frustradas e os males recresciam a 
cada momento. Ao desgosto universal profundamente sentido, e já de ma.u grado 
reprimido nos corações portuguezes, acresceu a fome de pão no meio da abundancia 
e e:s:trema barateza elos generos ele que elle se fabríca, tormento terrivef para as 
classes incligentes, que são tambem as mais numerosas, e principio orclinaJ'Ío ele 
violentas commoções populares, sempre fLmestas e quasi sempre ensanguentadas. 
Manifestava-se por toda a parte nos povos a triste e sombria inquietação que cos
tuma preceder as g-randes catastrophes. Toclos temiam o momento ela explosão e 

. ningnem sabia os meios ele a desviar . Em:fim, senhor, já não havia outro re
meclio que não fosse o extremo, ou ele aguardar os r esultados de uma desordem 
geral e populm:, que exporia a nação á ultima ruína, ou de prevenil-a ele uma ma
neira que, afiançando aos povos o beneficio ela r egeneração publica, afastasse ao 
mesmo tempo ele seus olhos o horrível e sang·ui.nolento quadro da anarchia. 

m conselho ele militares, amigos do throno e da nação, tomou a si, com no
bre ousadia, o desempenho cl'este segundo arbítrio, que começou a executar-se na 
cidade do P orto no dia 24 de agosto do corrente anuo . Esses mesmos militares, 
que em 1808 e nas seguintes campanhas empregaram seu heroico zêlo e ialor em 
r estituir a vossa magestade a corôa de seus augustos avós, e aos por tuguezes a 
sua liberdade, a sua indepenclencia e a sua honra, foram os que agora, sem se 
desviarem de seus leaes sentimentos e princípios, quizeram fu·mar essa mesma 
corôa sobre a cabeça ele vossa magestacle e ele seus augustos descendentes, dando 
ao real throno de vossa magestacle por base uma constituição justa, e por orna-
mento a prosperidade e gloria elo povo porh1guez. . 

\ ossa m~o·estacle verá, pelo impresso n . 0 1-1, o espírito em que foi concebida 
~ ~~prehenclida esta obra, tão clifficil como arriscada. A firme ac1hesão á santa re
ligra? ele nossos yaes, á sagrada pessoa ele vossa magestade e á sua augL~sta cly
nastia ; a convocação das côrtes, que, organisadas de uma maneh·a converuente ao 
estado da n~ção e ás luzes da Em·opa, ha.jam ele estabelecer as leis funclamentaes_ 
da monarch1a e preparai-a para tornar a elevar-se ao alto grau de esplendor ele 

1 Auto de Tereaçiio geral da camara do Po1iõ. 
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que desgraçadamente havia decaído, são as bases segmas e firmes _sobre que 
aquelles bravos militares, clirigiclos pelo voto geral, entenderam que deVIa assentar 
o magestoso edificio ela felicidade publica. 

Todas as auctOI·iclacles ecclesiasticas, civis e militares se uniram sem discre
pancia e sem opposiçfi.o a votos tão solemnemente _pronunciados, e o dia 24 cl_e 
ao·osto foi um dia de alegt·ia publica e de festa naCional para os numerosos habi-
~ d . tantes ela seguncla cidade o remo. 

Em consequencia do mesmo acto fomos nós (os que agora ternos a honra ele 
escrever a vossa magestade esta carta) chamados para compor a junta provisional 
depositaria elo supremo gov~rno elo ~-e~no, e para tomar em ~orne de vossa mages
tacle o clifficil cargo ela pubhca admm1straçao. E podemos_ diz~r a vossa magestacle 
com tocla a liberdade, franqueza e segurança., que nos mspna o testemunho ela 
nossa consciencia, que n'aquelle momento, qtle podia parecer perigoso, todos os 
nossos cuidados, toclos os nossos trabalhos, todos os nossos sacrificios se clirigiram 
unicamente á salvação ela nossa cara patria, á conservação e gloria elo augusto 
throno ele vossa magestade e á felicidade publica elos portuguezes. Os impressos 
n .05 2 e 11! annunciam bem clara c precisamente os puros sentimentos de que 
então estávamos animaclos, e que até ao presente momento nos tê.em constantemente 
dirigido . ' · 

Seria longo e importuno narrar a vossa magestacle, ·com miucla particularidacle, 
todos os acontecimentos que diariamente se foram succeclendo e todas as mecliclas 
que tornámos e nos pareceram conclnccntes ao bem publico em tão criticas circum
stancias . Elias não excederam os limites que essas mesmas circumstancias impe
r iosamente nos pr escreviam, e a prOl)l'Üt suspe:n:sf(o elos o:fficiaes inglezes que ser: 
viam no exercito, desejada e ordenada pelo voto publico e pelo clamor geral, fm 
exec;utacla com tão prudente moderação e temperança, qual cumpTia ao nosso ele
ver, aos relevantes serviços elos mesmos o:ffi.ciae: e ao respeito ele uma naçao 
amiga e alliada. · 

Vossa magestn.cle fará melhor conceito elos no:sos procedimentos em crise Hto 
clifficil, e avaliará ao justo o estaclo do e ·pirita publico, quando lhe dissermos, com 
a mais exacta e fiel verdade, que, no espaço ele vinte dias, as tropas e os povos. 
elas tres províncias no norte, e ainda de uma parte ela Extremadura, se declararam 
pela causa geral com uma tmanimidadc tão decisiva, que não podia nascer senão 
elo profundo sentimento dos males publicas e elo ardente desejo de uma nova or
dem de causas, que parecesse tendente a remeclial-os . 

.A. grande totalidacle dos povos, das auctoriclacles, elas corporações, dos indiví
duos não oppozeram, nem duvida, nem re. is_tencia alguma, e prestaram o jura
mento segtmdo a formula expressa no n. 0 1. Nao houve uma só clcsorclem, um 
uuico ataque á propriedade ou segurança publica ou incliviclual, um tmico insulto 
a qu§tlquer auctoridade, emfim, um unico grito que se fizesse ouvir contra o clamor 
geral. Apenas alguns indivíduos vacillarám em sua resohlção, ou quizeram oppor 
alguma força, emquanto esta os não desamparou, e emquanto na capital se não 
desenvolveu espontaneamente a publica Ol)inião pelo memoravel acontecimento de 
1- de setembro, de que vossa magestade já foi informado, e depois .elo qual pocle
mos dizer a vossa magestade que não houve mais que um só voto, uma só lingua
gem em ambos estes reinos ele Portugal e dos .A.lgarves . 

Não .devemos occultar a vossa magestade, ainda que nos seja doloroso recor
dal-o, qne os precedentes governadores do reino, ou por ignorarem o modo com 
que tínhamos sido chamados a exercitar a auctoridacle publica em nome de vossa 
magestade, ou por não terem exacta infor mação elos acontecimentos, nos fizeram 
::;. injustiça ele nos appellidarem com o qclio o nome ele rebeldes em sna proclama
ção ele 29 ele agosto . 

Vos ·a magestacle ha ele achar em sua sol)erana intelligencia, e nos proprios 
sentimentos do seu real coraçao, sobejos motivos para nos julgar limpos de tão feia 

..nocloa. A nossa r esposta foi a que vossa magestacle verá na carta e proclamação , 

1 Manifesto da junta provisoria do Porto e proclamação da me. ma aos habitantes de Lisl)oa 
de 28 de agosto. 
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n. 05 4 e 51, e a nossa apologia foi ultimada pela espontanea e unanime resolução 
d'esta capital no dia 15, a que immecliatamente se seguiu o assenso universal ele todos 
os povos cl'estes reinos, como já indic{tmos a vossa magestacle . ü s governadores 
elo r eino já nao pocleram conciliar a confia.nça publica, quando, pela convocação 
elas côrtes, })areceram querer seguir o voto nacional, e o seu }Joder deixou ele ter 
e:x:ercicio no mesmo clia 15~ pela instituição elo governo inteTino de Lisboa, que nos 
foi immecliatamente communicada pelo impresso n. 0 6:1. . 

D esde esse momento nenhum outro interesse nos dirigiu, nenhum outro ObJeCto 
clistrabiu nossos cuiclaclos, senão o ele unirmos em uma só as duas juntas então es
tabelecidas, a fim ele darmos ao governo a unidade, e aos negocios publicos a re
gularidade e boa ordem que em tã.o criticas circumstaucias se fazia in.clispensavel
mente uecessaria. Pede a rasão, a justiça e a verclacle que cligamos a vossa ma
gestacle, que o go-verno interino, estabeleciclo em LislJoa, depois ele se empenhar 
com o mais assíduo desvelo em cumprir seus importantes e arcluos deveres, tam
bem u.'isto cooperou com os nossos desejos ela maneira mais franca, generosa e 
corclial, mostrando Clne um só e imico interesse o_ dirigia, o ela união, ela pu,z e ela 
felicidade publica. 

O acto n. 0 7 3 consmmnou esta clesejacla uni?lo e removeu até a possibilidade ele 
qualquer cliscorclia ou cliscrepancia. Nós entrámos n'esta capital no 1.0 elo corrente 
mez, sendo recebiclos ele todas as classes ele pessoas q1.1e compõem a sua grande 
povoação com üm enthusiasmo raras vezes visto, e com taes demonstrações de 
jubilo e applauso que seria clifficil descrever. D esde entao começámos a entender 
respectivamente na administração elos negocias publicas e nos trabalhos prepara
terias elas côrtes, segundo a divisão estabelecida no refericlo acto, e ele cujos l'e
sultaclos daremos successivamente conta a vossa magestacle . 

Eis-aqu.i, senhor, em abreviado quadro, os notaveis :;tcontecimentos que se co
meçaram e ultimaram no curto perioclo ele trinta e sete clias, sem se derramar 
u~a só gotta de sangue, sem haver uma só desordem ou desgraça publica 0u indi
-vlClual , acontecimentos que farão uma epocha memoravel nos fastos da nr.ção e na 
historia elo reinado ele vossa magestade, e que excitarão a admiração e ?- inveja 
elas nações ela Em·opa, mostranclo-lb.es no seu v erdadeiro ponto de vista o nobre, 
honrado e generoso· caracteT elos portuguezes, que, no meio do mais exaltado e ar
dente patriotismo, souberam sacrificar a este unico sentimento todos os sentimentos 
pessoaes, a este unico interesse todos os inter esses estranhos á causa publica e ao 
bem geral. 

Uma só causa r esta, senhor, pa.ra completar os -votos unanimes do povo portu
guez, para estreitar ainda mais os yinculos que o ligam a -vossa magestade e á 
sua augusta casa, para pôr uma base solidu. á sua regeneração e felicidade, para 
dar, emfim, a esta obra extraorclinaria o ultimo sêllo da grandeza: e é que vossa 
magestacle se digne ouvir e attencler beillgnamente os clamores elo seu povo, an
nuir aos -votos arclentes que elle faz pela saudosa presença ele vossa mage'stacle ou 
ele alguma pessoa ele sua augusta família, que no real nome ele vossa ma.gestacle 
nos governe e suppra seus paternaes cuidados, e approvar a convocação das côr
tes, que a nação deseja e que nós julgâmos ele inevitavel urgencia não demorar -
por mais tempo. · · 

Nós r eceiâmos, senhor (permitta-nos vossa magestacle expressar-nos com a lin
gua.gem franca e filial que nos inspim o nosso coração), nós receiâmos que vossa. 
n:;:'lgestade ache quem, sob pretexto ele zêlo, infunda em seu real coração temores 
vaos, . e~ lhe aconselhe o contrario elo que aq1.ú, com a mais r espeitosa lealdade, 
supplicamos. 

Âh! se~or, as consequencias de um tal conselho não se podem bem. prever, 
m~s ellas sen~m por certo as mais funestas. Este povo, m~jo timbre é a fidelidade, 
CUJO caracter e a honra, não tem jamais me\·e.cido nem a clesconfiança, nem odes
agra~o, nem o· abandono ele vossa magestade . Elle quer . ser feliz, quer ~-e~obrar a 
precwsa herança ele grandeza e ele gloria. que seus maiores ~e transmütlram ; e 

1 Carta aos governadol'es ele Lisboa, de 3 de setembl'o e proclamação aos portuguezes. 
~ Ammncio do homado juiz elo povo ele Lis];oa elo dia '15 ele setembro. . 
3 A.cto ele Alcobaça ele 27 de setembro. 
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par a a lcan çar este .fi m quer que o throno ele vossa mages taele s~j a :firme sem po
der ser injusto ; quer t er a ventura de receb er de vossa magestade todo o b em que 
a sua r eal beneficeucia lhe promette, sem poder attribuir-lh_e mal algum. E stes de
sej os, senhor, não são criminosos . 

D igne-se pois vossa magesta;de attendel-os . ~ós Jl1'0 supplicâmos em n ome ele 
todos os portuguezes, que, pr ostrados ante o thron o de vossa magestade, empe
nham em seu favor a h onra da nação, a felicidade publica, o amor de vossa ma
gestacl e e os sentimentos ele r eligiosa piedade que car acterisam o seu r eal cor ação . 

Lisboa, 6 ele outubro ele 1820 . = Presidente, Antonio clcb Silveint. P into ela 
.llonseca =Vice-presidente, Sebast·ião D rago Y alente de B1·ito Cab?·e·i1·a = Bm·rub?·do 
Con·eia de C'ast1·o e SepuZvecla = Lt~iz Pecl1·o ele Anclntcle e B?·ecleTocle = J.ltfa1mel 
F e1·nandes TIW?1Utz = 10: . Fnmcisco ele S . L tbiz = P eclTo L eite P e1·eint ele jj![ello = 
lfh .mcisco ele Sousa . C'vme ele jjtfacltweint =João clcb C'tmha Sotto jJ!fctiO?' = José 
lvlcwicb X avim· ele .il?·at~jo =Roque Ribei?·o rle A b1·anches C'ctstello B nmco = J osé 
J oaqüi?n F'm·?·eint ele J.l!Iotwct = J osé .1.11nnttel FerTeÍ?'Ct ele Sousa e Castro= 111·an
cisco J osé ele Bcm·os L úna = Secr etarias, J osé F e?··reÍ?'a B o1·ges = F'nmcisco Gomes 
clct Sil·vct = J osé ela Silvct C'a1·vatho. 

P ela mesma occasião publicou-se na Gazetct ele L isboct ·esta 

Portaria 

A junta provisional preparatoria das côrtes, t omando por base elos seus traba
lhos o desejo de acer tar, e a justa consideração que é devida ao mer ecimento mn 
qualquer classe ou individuo que elle exist a, t em determinado consultar, não só as 
corpor ações scientificas e. os homens conhecidos p ela sua profissão litter a.ri a., mas 
tamben1 acolher com t oda a corclialidade quaesquer trabalhos qu e forem diógidos 
p elas pessoas a quem a sua modestia impede de figurar em com ostentação scien
ti:fica . E porque o primeiro obj ecto é determinar-se o melhor e o mais pr ompto 
modo ele organisar a r epresentação nacional em côrtes , a j unta desej a ouvir a opi
nião mais illustrada , a fim de se con ciliar a facilidade e economia ela convocação 
com a legitimiclade, que só }JÓ cle elecluzir-se elo consentimento da n ação, e da con 
veniente expressão ela vontade geral: a communi cação de quaesquer trabalhos so
bre esta materia deve fazer-se no praso de vinte dias, e pelo expediente do seCl·e
t ario da mesma junta provisional preparatoria das côrtes . 

Lisboa, em 6 ele outubro de 1820 . = F'·iiippe Fe?'?'ein~ de Anmjo e C'ctst?'O, 

Na data supra exp ediram-se avisos aos g randes e titular es elo r eino, r esidentes 
em L isboa ou nas províncias , para comparecerem ou mandarem seus procuraclores 
(no dia 11 elo mesmo m ez , p elas quatro horas ela tarde) per ante a junta provisional, 
a :fim de cada um d'elles prestar juramento pela formula novamente estab elecida . 

Ao carcl eal patriar cha, ar cebispos, bispos , prelados das orden s r egular es e pre- ' 
sielente dos tribunaes, alem ele se exigir iclentico juramento, orclenou-se que o fi 
zessem prestar a todos os iuclivicluos sujeitos á sua jurisclicção. 

Os nomes elos membros ela classe da nobreza, que cumpriram o r eferido pre
ceito, constam do . seguinte 

Ter n1o 

.. Aos 11 de outubro de 1820, n'~st e }Jalacio do governo, e p eran te a junta pro
VlStonal elo gov:erno supremo do r eino, compar ecer am as p essoas ab aixo assig na
das, para por si, ou como procurador es bastantes de outras, por virtude das procm·a
ções qu e 'mostrar am, darem o juramento que lhes fôra cleterminacl o por aviso de 6 
do corrente ; e logo cada uma cl' ellas, p ondo a mão direita no livr o elos Santos 
E vangelhos, jurou na fórina q~1e primeiramente por mim foi lida em v oz al.ta, n p. 
presença de todos , dizendo : «Juro aos San tos Evangelhos obediencia á junta pro
visional do g·overno SU}Jremo do r eino, que se ach a instaurado e que em nome de 
el-rei nosso senhor, o senhor r ei D. João VI, ba de governar 'até á instituição das 
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côrtes c1ue devem convocar-se para organisar a constituiçao por tugueza : juro obe
dienci~ ao mesmo senhor r ei D. João VI, a essas côrtes e á constituição que :fiz e-

. rem manticla a religião catholica r omana e a dynastia da serenissima casa ele 
Bra~ança» . =Duque de CaclcwcGl = Duq1~e ele Lcifões . kla1'9_1Gez de Alvito = 
Jfcwquez de Abnmtes= Ma1'9_1WZ de SablG[jOSa = J.lfcwqtwz de Abnmtes (D . José); 
como procmaclor do marc1uez de Castello Melhor= Mcwquez ele Abnmtes (D . José)= 
Jfcwquez do Lott?·içal = J.lia1·quez de P1·onteinG = D . lltww Caetano AlvcG?'CS P CTei
m de Mello= ~fm·q1wz ele Tcmcos =Conde de Sampaio= Conde ele Povolicle= 
Conde ele Lnmim·es = Conde da Ow~hcG = Conde de Oeiras = Conde elo R edondo) 
por núm e l)Or meu pae = Conele ele. Bobaclella) e pelo concle da FeiJ:a = C01ule 
de Cast1'o J.liw·irn = Conde de S . Lo1wenco = Conde clcG Atalaia= Conde ele Alma
ela = Conde ele P eniche (D . .Llfanucl) ) ~orno procmador ele meu pae o sr. conde 
ele P eniche (D . Caetano) , e como procm·ac1or elo marquez ele V alença = Conde 
A7·mador ilfór=Como procurador elo conde de Alva, o prégaelor regia e c!erig.o 
bene:ficiaelo F1·c~ncisco José Ca1·1·ei?·a = Por mim, e como tutor do conde ele :::S. VI
cente, D . José .M.ar·icG ele Almada Castro NoTonha Lobo= Como procm·ador elo 
ex. mo marquez ele Pombal, J osé Antonio ele Amo1·im do Valle = Fm·nanclo ele Al
me-ida) trinchante mór · Por mim e por meu :filho, Visco nele de Fonte A1·cacla = 
Visconde ela B ahia = Visconde ele E1·veclosct = Como proctuaelor dos viscondes de 
Juromenha e do barão ele Teixeira, Ccwlos D cmiel D eoclctly ele Lace?·clct) prelado 
patrim·chal= Visconde ele Ext1·enwz = Visconde ele jJfaniqtw do Intendente=Bm·ão 
elo Sobml = Bm·ão de jJfolellos =Por meu pae o barão ele Becluido, João 1J!Icwia 
ele Lacenla = Bcwão elo Rio Secco =Bcwão ele Q·uintella= lVIcwq-ue;;:, de Ponte de 
Lima= Conde ele Ficalho=Como procurador do conde de Sabugal, Conde ele Fica
lho = Conde ele Smtre=Como procm·ador elo conde ele Barbacena, Conde de Satt?'e. 

Do que tudo eu Manuel Fernandes Thomaz, membro ela junta provisional elo 
governo supremo elo reino, encarregado Ltos negocios elo reino e fazencla, fiz lavTar, 
por or·clem ela mesma junta, este termo, que assignei com os outros membros d'el
la, e de t uclo se extrahitl uma copia anthentica, tambem por mim assignacla, para 
se r emetter ao real archivo da Torre elo Tombo, e n 'elle ser guardada, ficando o 
original na secretaria ele estacl o dos negocios do reino = .Llfccnt&el F e1·1wndes Tho
?JWz = G.) Principal Decano = Antonio ela Silvei?·cG Pinto ela Fonseca = Conde ele 
P mw.fiel = J.lfathias J osé Dias Azedo = J-Je?·?7Wno J osé Bntamcamp elo Sobml ..:.__ 
F1· . F1·ancisco ele S . Lt&iz =José J oaqt&Í?n 'Fe1·1·einG de .Ll1ouJ·a . 

E no dia 13 prestaram o mesmo jm·amento, por seus procm·aclores, o conde ele 
Barbacena (Francisco Furtado de Castro Rio de Mendonça) e o visconele ele Sm;tzel. 

A 10 n:mde:ha no poTtO de Lisboa a nau ingleza Vengeull') procedente elo Rio 
ele Janeiro, concluzindo o marechal Beresforcl, a quem fôra conferida em 29 ele ju
lho esta notavel 

Carta pa-tente 

D. J oão, 1)01' graça ele Deus, rei elo r eino unido de Portugal, Brazil e Algar
ves, etc. Faço saber aos que esta carta patente virem que, senclo mui elig1 os 
ela minha r eal contemplação os grandes e ass ignalados serviços que me ha fei
t o o marquez ele Campo Maior , marechal general e commanclante em chefe elo 
meu. exercito ele Por tugal, e quer endo cla.r-lhe um novo testemunho publico ela 
pa~·ticnlar consideração em que os tenho, e elo apreço e con:fiança que merece : 
fei por bem, por graça especial, elevai-o ao eminente posto de marechal gener al, 
JUnt~ á n:UJ:ilia real pessoa. D etermino em consequencia que :fiquem debaixo ela 
su.a. lillillecliata auctoriclade toclos os corpos militar es elas tr es linhas e os obj ectos 
IDiht.ares que tenderem á clisciplina

7 
a-rmamento, r ecrutamento elo exercito, estado 

elas praças e quaesqtter fortificações feitas, ou a fazer, para a cl efezru do r eino ele 
Portugal e elos Algarves, arsenaes r eaes elo · exercito, funclições, trem, obras pu
blicas militares, auctoriclacles e repartições civis do exercito, collegio militar, e 
tuclo quanto for ~xecuçao de r egulamentos, leis e quaesquer diplomas que :fixa:n, 
ou pa.ra o- futmo :fixarem r egra militar, para todos on para qualquer elos obJe-
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ctos r eferidos: r emettenclo-me immeclia.tamente todas as propost as e participações 
ele qualquer natureza que sejam, para eü lhe dirigir as minhas r eaes resolueões 
j)elo ministrq e secretario ele est ado competente; e quando as propostas para pro
moções forem feitas f6ra do r eino oucle eu fizer a minha r esidencia, poderá clar 
exereieio ele seus postos aos alferes, t enentes e capitães que me propozer, até que 
baixem as minhas r eaes r esoluções a esse respeito; finalmente orcleno que em 
qualquer parte elo meu r eino unido em que se ache o clito marechal gener al junto 
á minha r eal pessoa, f6ra elos clistric~os cb sua immecliata j urisclicç1Io, os governa
dores e generaes se prest em a quanto elle exigir para conhecimento elo estado ele 
disciplina, economia dos corpos, ou clo estaçlo das fortificações existentes ou pre
cisas a fim ele me informar elo que achar ou se dever corrigir ou acrescentar. 
E m~ndo a t odas as auctoriclacles, ou sejam civis ou militar es , e a ' toclos os m eus 
vassallos ele todas as classes, a qnem possa competir obedecer ou c9ac~juvar ao 
r efm·ido mar echal general junto á minha r eal pessoa, para o desempenho das 
obrigações e auctOl'iclacles, que por esta carta patente lhe imponho e concedo, as
sim o façam sem duvida alguma. E esta será registada em todos os logares onde 
deva- constar esta -minha r ea.l cleterminacão . 

Em firmeza do que lhe mandei pass~r a presente carta por mim assignacla , e 
sellacla com o sêllo grande das armas r eaes . 

Dada, no Rio de Janeiro, aos 29 ele j ulho ele 1820. = E L -REI, com guarda. = 
Rocl1·igo Pinto Guedes=L1âz rla J.lllotta F eo . 

A inesperada noticia do r egr esso -de \ iYilliam Carr Beresford a este _r eino sur
prehencleu e impressionou desagradavelmente a maioria elos portuguezes, quy se 
tinham mostrado sempre con.trarios ao preclominio cl'elle no exer cito e nos nego
cios políticos durante a sua permanencia aqui depois ele concluída a guerra . O go
verno pois, r eeeiando que similhant e facto perturbasse a ordem publica, e atten
clenclo mesmo á segurança pessoal cl'aquelie personagem, tomou medida~ energicas 
para obstar ao desembarque e fazel-o saír sem demora elo porto de L1sboa, pre
veninclo logo o commanclante ela nau, sobre os ponderosos motivos que obriga
vam a usar d'esse procedimento, sem o mínimo intuito ele se alterarem as boas 
relações com a Gran-B'retanha ou privai-o ele quaesquer soccorros necessarios, que 
nm1c9: se recusar?'m a vasos ele g uerra ele potencias amigas e alliaclas. 

DIS}JO::otas asl';un as cousas , . combinou-se que o m.:~rechal marquez de Campo 
Maior partiria a 17 para Inglaterra no paquete A1·abellc~> mas sobr evinclo mau 
t ewpo teve de demorar-se mais um dia, e saíu emfim a 18, sendo acompanhado 
até fóra da barra pela r eferida nau Vengeu1·> cujo commanclante r ecebêra orden s 
superiores de seguir ·cliffer ente destino. 

Poucos dias depois, a 24, começou a propalar-se que muitos inclividuos a quem 
a junta preparatoria das côrtes mauclára ouvir ácerca ela convocacão das mesmas, 
nimiamente escn1pulosos quanto á sua; legitimidade, tinham votado a favor da 
fórma antiga, isto- é, que se fizesse o acto convocatorio pelos tres estados elo reino . 

N'esta conjuuctura, e correndo o boato com insisteneia, o juiz elo-povo julgou 
do seu dever consultar sobre tão importante assumpto os membros ela casa elos 
vinte e quatro,_ cuj os votos foram conformes ao methoclo prescripto na constitui
ção hespanbola . Em seguida dirigiu um o:fficio ao comma:nchmte em chefe ela força 
armada, aclherindo tambem os corpos militares de Lisboa ás icléas ahi expostas, 
como tudo consta dos documentos que seguem. 

Certidão 

V erissimo José dá V eiga, escrivão do povo d ' esta cidade de Lisboa, seu termo e 
casa dos vinte e ·quatro, por sua magestacle fidelíssima, que Deus guarde, etc. 

Certificg que, revenclo o livro que actualmente serve 1Jara n 'elle se lançarem 
os t ermos elas conferencias ela casa elos vinte e quatro, n 'elle a fl. 51 ver so, a té 
fl. 52, se acha um termo elo t eor seguinte : 
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«Aos 26 dias do mez de outubro do anno de 1820, n'esta cidade de Lisboa 
e casa dos vinte e quatro, aonde os honrados vinte e quatro costumam fazer as 
suas conferencias, e:,tando pTesente o actual juiz do povo comm:igo escrivão elo seu 
cargo, foi por todos os cleputaclos abaixo assignaclos e que se achavam pre~entes, 
r epresentaclo que, em rasão elos pocleres que legalmente lhes foram concedidos, e 
como representantes ele toclos os gremios e povo cl'esta cidade e t ermo, r equeriam 
fosse levado ao conhecimento ela sabia e digna j1.mta preparator ia das côrtes, em 
como a opinião e voto dos sobr eclitos gremios e pov o eTa de que os membros para 
r epresentaTem em cô'rtes fossem ' escolillclos inclistinctamente ela massa geral ela na
ção, seguindo-se para se obter este fim a mesma fórma determinada na digna con
stituição hespanhola, alteninclo-se tão sómente n 'aquella parte que cliz r espeito á 
cliffm~ença da população, pois que esta é a seguida opinião elos sabios !? honrados 
amantes s].o justo, corroborada com a experiencia dos bo:ç s r esultados na mesma 
H espa.nha, devendo ser despr ezada toda a icléa de uma convocação de côrtes ela 
maneiTa antigamente p:·aticada, do que só r esultaTia a inutilidade das h onrosas fa
digas gloriosamente--sofl):idas, para se consegtur uma livre constituição adaptada ás 
ptu·as idéas elo t empo e ás nossas necessidades, e que todos os cleputaclos rogavam 
á. muito digna junta tomasse muito em seria consider ação o presente voto, como r e
presentativo ele tun muito consicleravel munero ele cidadãos empr egados nos gre
mios, e ele um povo de uma capital amante elo sooerano e ela patria, que desej am 
aproveite com vantagem o futm·o e feliz momento; e o meio para a sua ditosa re
generação politica; e ele corno todos assignaram commigo escrivão elo povo, Veris
simo José da Veiga, que propriamente o escrevi.=O escrivao do povo, Verissimo 
J osé dct Veigcb. >> 

Segue-se a assignatura elo h onr ado juiz elo povo e elos mais vinte deputados 
que se achavam presentes . E é o que consta elo clito livro, t ermo n 'elle lançado nas 
folhas acima cleclaraclas, a que me reporto e dou minha fé, do que passei a ln-e
sente certidão, em virtude do despacho r etro elo muito honraclo juiz do povo, João 
Alves. 

Lisboa 28 ele outubro ele 1820. E eu, Verissimo José ela Veiga, actual escr i
.vão elo povo, a fiz e assignei. = l m·issimo J osé ela Veigct . 

O fficio 

ru.mo e ex. mo sr. commandante em chefe, Gaspar T eixeira ele Magalhães e L a
cerd_a :- Os relevantes serviços que v . ex.a tem feito e continua a fazer á nossa 
amada patria j amais serão esquecidos pelos bons e honrados portuguezes, e nós 
como representantes do povo cl'esta capital, é do nosso dever em extr emo agr a
decer em nosso nome e do })Ovo de Lisboa os hom·osos trabalhos ele v . ex. a, e 
cumpre -nos clizer que tratan(!.o-se do mo elo · ela convocação elas côrtes, é elo nosso 
voto e elo povo que se faça a el eiçã.o elos cleputaclos, t irando-se estes da massa 
ger al da nação, sem clistincção ele classes e pelo modo cleterminaclo n a constituição 
h espanhola, 1oto este que j á foi approvaclo pela casa elos vinte e quatro; e como 
saibamos que a mesma opiniao honrosa é seguida pelo bravo exercito elo com
mando de v. ex .a, cle_vemos .seguramente persuadir-nos que elle segue a v_irtuosa 
vontade elo seu digno chefe, a quem, por iguaes sentimentos e particular inclinaçao, 
?om o J?aior r espeito venerâmos, e a quem rogâmos queiJ:a com a sua clistincta 
mfh1enma proteger nossos sentimentos e dos dignos militares em tudo .conformes 
á digna j unta preparatoria elas côrtes : contâmos que a devida -honra ele v . ex.a 
n?s fará n:ais esta graça, e á liberdade nacional mais um serviço que sómente o 
cetl. poclm·a r em1.merar . 

D eus guarde a v . ex. a por muitos annos. L isboa 28 ele outubro de '1820. = 
O jtúz elo povo, J oão Alves= O escrivão ·~lo povo, Y eTissimo J osé dc6 Veigc6 . 

Represen-tação 
/ 

s corpos militares ela guarnicão ele Lisboa, scientes pela certidão junta, que 
o povo c1 esta capital já fez conhe~er á junta :provisional preparatoria das côrtes 
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portuguez, retiraram-se do Brazil, e ~1.lguns que ficaram, tendo ulteriormente mu
dado ele sentimentos, á proporção que foram vendo consolidada e ger al a indepen
dencia, e garantidos os seus direitos inclivicluaes, acham-se tambem hoje reunidos 
á nação brazileira, por quem são trataelos com a generosidade que a ca.racterisa, 
e que lhe não pócle ser contestada sem manifesta injustiça. 

N'es tes t ermos não h a a quem se applique a protecção que s. ex . a insinua, 
pois quanto aos que não acloptaram a causa do Brazil, já aqui não existem, e tão 
generosa tem sido a naçcw brazileira, que até t em feito r egressar os prisioneü·os 
ao seu paiz, e os que a abr açaram são brazileiros e não necessitam ele outra pro
tecção que a elo seu governo . 

Pelo que toca _ao proceelimento havido com a corveta portugueza Voaclo1·, que 
S. ex.a trata ele hostil e inhospito, cumpre observar que eJle n.ftO foi mais que O 
fructo elas circumstancias e do systema adaptado, visto que, alem ele vir ella arti
lhacla e petrechacla, contra o estylo elas parlamentarias, deixou de usar, como con-
vinha e era opportuno, elo . igual proprio. . 

Entretanto sua magestacle imperial tem dado as suas imperiaes ordens para 
que em o competente tribunal se julgue este assumpto conforme o direito elas gen-
tes, que n'este imperio se r espeita· como em outra qualquer nação culta . . 

Renovando pois o ;:tbaixo assignaclo a declaração antecedente ele não entrar 
em qualquer discussão sobre a commissão de s. ex .", por ter faltado a condicão 
e::cigida, só lhe r esta assegurar a s. ex ." que sua ma.gestade imperial está re~ol
VIclo a n ão receber as cartas ele que s . ex. a é portador, nem mesmo por intm-rJosta 
pessoa, e que serão dadas as ordens convenientes, para que o seu regresso e elos 
demais passageiros da corveta Voctclo1· se execute com promptidão e com todos os 
soccoiTOS que pr~cisarem. . 

O abaixo assiguaclo aproveita esta occasião ele reiterai' ao sr. conde ele Rio 
Maior os protestos cb sua mais alta consideração e perfeita estima . 

Palacio elo Rio ele Janeiro, em 19 ele setembro ele l 823 .= José J oaquim Ccw
nei?·o ele Campos. 

N .• 7 

. O abaix o assignaclo, conde ele Rio Maior, elo conselho ele sua magestade ficle
hssima, e seu gentilhomem el a camara, accusa a recepção ela nota que o ill. mo e 
e:x: .mo sr. Jo~é Joaquim Carneiro ele Campos, éonselheiro e secretario ele estado 
elos negocias do imperio e dos estrangeiros, ultimamente lhe dirigiu com a data 
ele 19 ele setembro corrente, posto que recebida em o subsequente dia 21 pelas 
onze horas da manhã, em a qual, r espondenclo á que o abaixo assignac16 enviára 
a s. ex." na data de 18 elo dito moz, contendo em summa a declaração elo objecto 
ela commissã.o ele sua magestade. fielelissima, e a r eclamação contra a icléa de apri
sionamento da corveta Voado? ·, r econhece que o abaixo assignaclo veiu a este porto 
com effeito encarreg;aclo ele uma commissão elo governo portugnez, julga impropria 
C<tocla e qualquer eliscussão>> sobre os assumptos ela mesma commissão, por ella 
não vir munida ele poderes para reconhecer i1i limine a inclepenclencia e integri
clàcle elo Brazil, dando este reconhecimento como r equisito essencial ou condição 
preliminar a qualquer proposta ou negociação, sente ver a errada opinião elo ga
binete portnguez ácerca elo estado presente elo Brazil, chegando a t er a bondade 
de o quer er diluciclar n' esta ma teria, faz novos esforços para justificar o procedi-

• , illento hostil e inhospito que clesele a sua entrada n ' ste porto se t em tido com a 
corveta Voaclo1·, inculcando este proceclimento como fructo «el as circumstanc.ias e 
elo systema acloptaelo>>, visto que alem de vir ella artilhacla e petrechada contra o 
C<estylo>> elas parlamentarias, cleixou ele usm·, quando convinha e era opportLmo, 
((~lo sigpab proprio, annuncia novamente que este assul?pto c~o aprisioname~to ela 
chta corveta :vae por ordens claêl.as ele sua mao·estade 1mpenal, ser 1·emeLt1clo ao 

' b fi 1' competente tribunal que o J. u] o·ue se"'unclo o direito elas gentes; e na mente par-
t . ' b b .c "1' cl Icipa que sua magestaele imperial, resolvielo a não receber as cartas la:J?IIares e 
seu auo·usto }Jae nem por interi)OSta l)essoa claní. promptamente as orelens couve-

. b ' ' . . . 1 lUentes par::t 0 r egresso elo abaixo assignaclo , e dos ma1s pass~geu·os c a ,corveta 
TToaclo?·~ com todos os soccorros ele que pre0isarem. 

O abaixo assignaclo, á vista· ele tão extraorclinaria COID<il inesperada resposta, 
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que clcsej ava que o u oss primeiro cong resso nacional fosse convocaclo co~o de
ter mina a constitui ção hcspanhola, uni.(l os ao voto geral h~ naçJto, r espeitosa
mente peclem á me-ma sabia junta, pelo orgão dos officiaes abaixo a ·ignado;·, 
que tome o voto expres. ado na r epresentação elo povo como o eu proprio; pois 
que acham que o sobredito methodo de convocação é o unico que nos pócle con
duzir á posse el e uma oustituição liber al. 

Lisboa, 29 de out ubro de 1820. =Seguem-se as c~ssignat1.was elos officiaes elos 
co1'pos de mvallaria n.• 4 inj'anterict n .• 1, caçaclo1·es n." 5, inj'ante1·ia n ." 10, m·ti
lherin n . • 1, inj(mtel'Út n. • 4, ca-uallaria n." 1, injcmte1·ic~ n." 16, guarda 1·eal da 
policia e batalhão dos w·tifices engenheil·os.) 

Continha mais a seguinte declara.ção : «Se na r epresentação n fio assigna.ram 
todo.s os officiae da guarnição fo i pelo motivo ele nao se acharem nos r espe
ctivos quartcis dos seuti corpos na occasião da. assio·uatm·as e de não ser pos
. i>el, por falta de tempo, proctu·al-os nas suas casas i esta · a mesma rasão por 
que não fo ram convidados os estados ma.iore: . :Não se póde duvidar que todos 
se acham possuídos elo mesmo espírito ,patriotico. >J 

O governo dirigiu um manifesto ao portuguezes em 31 do referido mez e 
com a mesma data mandou publicar na folha official de 10 de novembro as iu
strucções I ara r egula.risar a eleição dos deputados, r emettendo, juntamente com 
exemplares d'ellas, um officio a toclos os magistrados p residentes elas eleições. 'ru
clo em eguida se transcreve. 

~~an.i:f'esto 

P or tuguezes : -O governo supremo elo r eino, t endo dac1o primeiram ente as 
devidas graças ao eter no legislac1or do homem, se congratula comvosco, em meio 
da sua e da vos a felicidade, por se approxirnar o termo de vos cougregarde em 
côrtes, para que tem a honra ele vos conYocar. Que diuturnos tempos ~e têem pas-

' sado em vergonhoso silencio, sem que tenha soado aos nossos ouvidos e ta pala
vra· t ao familiar a nossos avós t Mas hoj e é licito publicar á face elos céus e da 
terra o que t emíamos desej ar até n o inviolavel asylo ele nossas r ecatadas con
scieucia . 'uccecleu a voz legal e magestosa ela naçí'io ás mysteriosas e intere. sa
clas suo·gestões dos aulicos, e brevemente exercitarei em solcmne e sublime appa
rato as funcções da soberania, vós, a quem emmuclecia a bôca, mesmo para >OS 
queixardes ela expoliaça,o ele vossos dir eitos civis. R esurginclo logo elo nada para 
o ser, estacs a ponto ele consolidar v ossa cxist encia pbl itica com instituições dig nas 
ele um povo que mesmo no meio da sua hnmiliação, confi:aterni ou com os he· 
roes das mais independentes e bem constituídas nações da antiguidade . Beneme
ritos representantes da vo sa supremacia, interpretando e confrontando vossas 
vontades com a :abecloria da lei terna, lavraram com mão generosa e firme a 
grande carta da vossa liberdade e indepen c1encia, segur íssimos I enhores da vossa 
fntm·a prospericlacle . 'acrilicado no altar do b em publico o egoísmo das paixões e 
interes e privados, elles confirmarão em vós essas magnanimas teuç.ões com que 
\OS coofunclis com a pah·ia e nada quereis sem a patria . Lei e >ontacle será em 
vós a me ma con a ; direi to e j ustiça palavras synonymas i dignidade e igualdade, 
significações r eciprocas ; inter esse e virtude, quali:licaçao iclentica ; sacrificios e in
clinações, habitos inscparaveis ; e a ho"nra ele cicl adão, a nobreza mais alta a que 
possa aspirar \Ossa ambiçao . T ereis, em mna palavra, con tituição qual a na
tm·eza a copiaria do original eterno, cujos caracteres não é dado á tyraunia apagar, 
nem à prescripção dos abusos desfazer, nem á. versatilidade das idades al terar ; 
e o secnlo XIX, precursor em suas acclamações elos que se seguirem, pel·sonalisa
clas n'elle a gloria e a immortaliclade, acompauhaJ•á as corôas que vos offer ccer, 
com estes m·aculo sublimes : «Esta obra é minha, todo o meu genio a cunhou; 
nasceu elas madma s meclit.o"lções dos antigos e modernos tempo » . 

T al codigo c reador, que anima o ser político, lhe derrama pelos membros as 
ftmcções vitaes

1 
lhe equilibra as forças , symetrisa o todo e caracterisa as b ell1 
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pronunciadas feições da nação; clebalde o esquadrinhareis nas r eiteradas tentativas 
das côrtes precedentes . Só á consummada erudição é concedido entender a carta 
enygmatica, imperfeita e incoherente de vossos direitos, retalhacla em mil peda
ços, afogados em enormes compilaçoes. Que tenebrosa confusão! Legislar, e?Ce
cutar e julgar, confundem-se não rara~ vezes na mesma pessoa, como se a 1m
perfeição elo homem participasse dos attributos ela divinclade, ou se dos capri
chos de um clevessem depender os destinos ele todos. Nenhumas clemarcações bem 
determinadas limitam as espheras elos varios corpos activos ela sociedade. Falt~m 
barreiras que resistam ás tentações elo poder executivo, tão ardentes por seus m
centivos e efficazes pela facilidade dos meios, quanto perigosas por suas fataes e 
transcendentes consequencias . Negam-se fóros á justa indepenclencia elo pensamen
to, e até para a consciencia se forjam algemas. Propriedade! Proprieclacle! Centro 
ela união social, quantas vezes nao oscilla incerta e quasi tornada nome vão pelo 
vicio ele leis multiplicadas e obscuras, a cujo amparo leal e omnipotente r ecorrêra . 
E em que fi·agil a1)oio se estriba a segmança pessoal! Pergaminhos, archivos e 
usos forçaclos conc1uistam para as classes e massas attribuições monstnwsas·, ni
velados os inclivicluos pela igualdade da escravidão ; em uma palavra, a parte tor
na-se todo e o to elo nada i privilegio é a lei; estaclos se encravam no estado, e 
ao homem e ao cicladao n enhuma icléa importante conesponde. 

E que outros Tesultados menos · ingratos e mais felizes nos dariam côrtes, 
que só se chamariam hoj e impropriamente nacionaes ? Convocai-as e dissolvel-as; 
augmentar -lhes ou diminuir-lhes as vozes; attenclel-as ou indeferir-lhes, p endia abso
lutamente do chefe que as presidia entre a magnificencia ela magestade, poderoso 
em forças 1 senhor elas graças e opulento em riquezas . Grandes, prelados e pro 
cm·adores de algumas povoações, ministravam os unicos elementos da sua compo
siç~ío . "Nem a nobreza elegia os primei.J:os, nem o clero os segundos, n em a massa 
total do terceu·o estacl:o os derradeiros. Tres corpos separados em suas delibera
ções o:ffer eciam aos olhos o mui expressivo emblema ela parcialiclacle ele interesses 
que os aparcellava em f:racções, sem convergencia que os impellisse para o con
tacto ele lUn ponto commum. Tradições marciaes e avoengas, que r emontavam ás 
primeiras conquistas, nenhllm termo punham ás iuclefiniclas prerogativas ele. uns i 
n em sempre os outros estr emavam suas pretensões sobrenaturaes das ~Lttribui
çoes políticas que lhes cabiam em sorte; e o,s humildes procuradores, captivai[a 
sua imaginação pelo r espeito civil e religioso, costumados a rastejar perante os 
mesmos com quem emparelhavam momentaneamente, desconheciam a cligniclacl'e 
do seu caracter e não ousavam elevar-se á eminencia ela SL1a missão . O congresso 
m·a figurava como soberano, ora como supplicante. Cçmsentindo nos tributos, for
mando queixas e apresentando petições, tinha cumprido á letra com as suas crecleu
ciaes . Co'nchúam-se as sessões com esperanças e promessas, que liberalmente se 
fi·anqueavam. Que dignos :representantes ela magestacle nacional! Qae augusto 
senado para orgão da soberania! Que excelsos legislaclores, mais elo que homens 
em suas funcçõ es, isentos como a inclepenclencia, providentes como a divinclacle, 
in:Bexiveis como o fado , e como a lei venerandos! Aonde o todo ela soberania es
sencialmente inclivisivel? Que é ela !lnid[J.cle ele interesses,? Quando se identificou o 
espil'Íto ele cm·poração com o espírito do bem publico? E licito a mandatarios ex
primu· vontades que se lhes não declararam, tratar nego cios que se lhes não com-. 
~e~teram e impor obrigações em que nem se cogitára? Nasceram os homens in
dlVlduos ou classes e ligam-se á sociedade por cabeças ou por massas? 

Portuguezes ! Nào foi para r esuscitar as antiquadas fórmas do feudalismo e 
um vão simulacro ele cô1·tes.) que nos dias 24 de agosto e 15 de setembro, eter
namente memoraveis e gloriosos, tomastes a postm·a terrível de um po-:o que, 
resgatando-~e por sua propria virtude dos ferros, hypotheca suas vidas para se
gm·ar ua liberdade. Todos vos unistes para todos s'nbscrevercles as condições fun
damentaes em que vos accorc1arcles. V oltabclo momentaneamente, por luna ficção 
política, para o estado da natl.1reza, não careceis para aclministrar vossos direitos 
de alheios tutores, dados á infancia e á imbecilidacle ; mas ele delegados proprios 
~a vossa 1.mauime confianc,;a, dignos ele tun povo adulto e emáncipado. Se não é 
illusoria · a palaVl·a constitt~ição.) que com tanta energia pronunciastes, ou n'ella 

6 
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exprimireis vossas vontades, ou profanastes sacrilegamente um t ermo sacrosanto, 
figurando ele clementes em farças pueris e escandalosas . Embora a surda voz de 
um ou outro, que só tem abusos por patrimonio, r eclame frustraneamente o es
tylo elas cô1·t13s antigas, para elle ele t ão saudosa memoria; o clamor geral ele mãos 
dadas com o bem commum, decreta, sanc.ciona e publíca outras leis . Rotinas t em
pararias impostas pela lJrepotencia e continuadas pela ignorancia, por mais inve
teradas que se inculquem e consagrem, cedem á eternidade de eli_reitos natur~es e 
inalienaveis. Nao se ]jga a vontael e elo sober an o, nenhuma prescnpção lhe res1ste . 
Nacões constituídas seguem as r egras que se preser everam; um povo que vae or
ga~isar-se , confirma, deroga e altera como lhe parece . Portuguezes ! Collocados 
no meio de uma atmosphera va.sta e luminosa; sabendo já ler no divino codig o 
do homem e elo cidadão; emparelhados com povos que ha pouco se r efuncliram 
em verdadeiras nações; fortes em grandes exemplos, em grandes experiencias, 
postos em espectaculo maravilhoso á observaçfio universal, cert~ q_ue marchar eis 
ao nível elo illustre seculo em que t endes a ventura de vos constltmrdes . 

Estes os triumphautes motivos que convencer am o governo supremo a offere
cer-vos nas instrucções que acompanham es t:;, -novo plano ele representação na
cional. Devendo-vos a sua existeucia, caracter, cligniclaele e poder, transporia com 
ingrata infi.deliclacle ·os limites ela sua commissão, se não se cingisse religiosa
mente a estudar e ser vir ele interprete á vóssa illustracla vontade. Feliz, mil ve
zes feliz, por achai-a perfeitamente ajustada com a sua propria consciencia, com 
seus princípios inalter aveis, com as suas intenções r ect as, e sobretudo com a ver
dade e justiça, e com a vossa ventura . Mimoso e alentado soccorro lhe foram in
numeraveis memorias, primoroso tributo, que o zêlo elo bem commum se apressou 
a offertar, quaes primícias sagra das no altar ela patria . Algumas discrep ancias 
pouco consideraveis n~i.o a tolhem ele entrever claramente que a grande pre1Jond13-
r ancía dos sabias nacionaes, unida com o infallivel instincto ela classe menos 
instru.icla, promette corrcluir-se efficaz e felizmente a melhor e maior obra dos 
povos. 

Entre as varias plantas de eleições, que não concordaram accidentalmente, 
mereceu a preferencia aquella que, r espeítanclo a v er cl adeira e legitima r epresenta 
ção nacional, simplificava o systema e economisava o temp·o. Qualquer outra ele 
desenho .mais complexo acarretaria comsigo el elongas que, a~em ele ser em pouco 
acceitas á bem intencionada impacienci2. do publico, n ão se accommodariam com a 
imperiosa exigencia elas circumstancias actuaes . Nem convinha tomar a mais sin
gela., a fim ele precaver que os varias corpos eleitoraes por sua mui carregada mul
tidão dessem azo a t~lmLutos e confusões . E scusam-se glosas e commentos para 
desentranhar o espírito lJor que se g uiou o governo supremo na ordenação dos ou
tros artigos . Encerram providentes cautelas, predispostas a desviar astucias, su
bornos e surdas manobras, que possam empecer a liberdade e acerto elas . elei
ções . 

A junta provisional elo governo supremo r emata as suas instrucções appli
cando-as em geral ás ilhas adjacentes, ao Brazil e aos clominios ultramarinos . A 
estr eiteza elo t empo, a urgencia elo estac1o presente elos negocias, a distancia im
mensa elos lagares, e outras considerações ele peso superior, faceis de se penetra
rem, não lhe permittiu que ella clesenvolvesse particularidades mais positivas e 

' circumstanciaclas. Limita-se a rogar a seus irmãos ultramarinos, em nome ela pa
tria, ele t ão ÍBtimas e sagradas r elações que nos ligam na mesma fa.milia i em 
n ome ele habitas que a uns e a outros nos são t ão caros; em nome, finalmente, 
elos mutuos e r ecíprocos interesses. que nos prendem, não tardem em vir coope
rar comnosco em um mesmo congresso na r egeneração immortal elo imperio lusi
tan o. Extincto para sempre o injurioso ap1Jelliclo ele colonias, nao quer emos todos 
outro nome que o titulo generoso de conciclaclãos da mesma patria . Quanto nos 
deprimiu a uns e a outros a mesma escravidão, tanto nos exaltará a commum 
liberdade i e entre o europeu, americano, asiatico e africano não r estarft outra 
distincção que a porfiada competencia de nos excedermos e avantaj armos p or mais 
entranh avel fraternidade, por mais h eroico patriotismo e p elos mais denodados 
sacrificios . 
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Portu::;nezes! É esta a vez primeira que no largo clecurso elos secnlos pode
r eis eleger mandatarios, em quem se personalise r ealmente a vontacle universal. 
Tl:tO delicado e espinhoso ensaio desenganará o velho e o novo mundo se chegastes 
áquelle ponto ele vil:ilidade madura e nacional, em c1ue as instituições, costumes 
e caracter emancipam naturalmente os povos, tornando-os, sem perigo, arbitras ela 
sua liberdade e iuclependencia. Ai ele vós, se os diuturnos habitos ele uma cega 
e .passiva obediencia vos submetterem inclifferentes aos impulsos dos partidos ou 
se a so:ffi:eguidão e fanatismo pela nova ordem de causas vos arrojar pelos despe
nhadeiro s ela licença. Apontado está o buril da bistoria para abrir em seus fastos 
a epocha qt1e o seja, ou de vossa gloria immorta.l ou ele iudelevel vituperio . P en
dem por momentos os destinos ele milhões ele homens ela procLu·ação que subscre · 
verdes. À Deus, á religiro, á patria, ao r ei e á infinita serie ele vossos vinclou
ros 1~espondereis pelo uso que ides faz er de vossos tremendos votos. A clirecção 
que agora tomarcles se converterá em exemplo para as immecliatas eleições que se 
seguirem e em lei para todas as outras. Sepultareis a patria no momento em que 
a perdercles ele vista em vossas del iberações, e com as fórmn,s cb liberdade vos 
imporeis tantos tyrannos quantos descobrirem o segredo ele vossa corrupção e vi
leza. 

Portuguezes ! Na crise que está imminente não ha paixão, assim louvavel como 
torpe, que não fermente e se desenvolva com todas as forças elo caracter que lhe 
é pí·oprio . _Subidas ao apice do euthusiasmo, estuclarão astutas e perspicazes as 
mais finas artes de illuclir vossa boa fé e ele captivar vossa confiança pouco ver
sada na tactica e manobra das agitações populares . Todos os vicios pedirão em
prestadas mascaras ·ás virtudes contrarias, e as farças el a hypocrisia patriotica se 
r epetirão innumeraveis por todo o vosso territorio. Só o merecimento modesto, tre
mendo ele ser descoberto, se occultará em setl innocente e r etirado asylo . Intrigas 
s1n·das, ataques manifestos, conluios poclerosos, tramas subtis, calnmnias, satyras, 
elogios, e até a virtude, e até a r eligião, e até a p atria, tudo se porá em movi
mento, ele tudo se abusará para o t riumpho elos mais r econcentraclos interesses . 
:Nao haverá um só ponto no vosso coração Oll no vosso espírito, tentaclos os affe
ct?s. q~1e vos forem mais intrínsecos, a que se não clisparem os mais infalliveis tir os . 

Portuguezes ! Vigilancia, cautela, circumspecção ! Nã:o esmigalhámos os ferros 
para nos vendermos servis aos par tidos e ás facções . Profanam-se as santas mão's 
ela libercbcle, quando depositam seus votos n 'outra urna que não sej a o seio cla
patria. Oonsiclerae, e consiclerae desde j á, e consiclerae até ao derradeiro momen
to das eleiçõé.<;, que ides commetter vossos bens, vossas liberdades, vossas pessoas, 
e todas as relaçoes que vos são mais caras até a ultima posteridade, nas mãos de 
voss0s deputados . Serão estes os patriarchas ela nação, os fundadores da patria 
e os alicerces do estado. Oonsiclerae e eleg ei. 

Lisboa, e palacio elo governo, 31 de outubro de 1820.=P1·incÍ'pal Decano~ 
presidente=Antonio da Silvei1·ct Pinto da Fonseca~ vice-presiclente = Ba1·ão ele 
JJrfolellos= O Co1·onel Bm·ncwclo Co?'?'eict de Cast1·o e Sepulveda= O BachaTel B ento 
P m·ei1·a elo Ca1'1nO = Conde ele Sam]Jaio= Conde ele P enajiel= O Desembcwgaclo1· 

- Fili,ppe Fe1'·1·ei1'a ele Amujo e Cast?-o = D1·. F1· . F1·ancisco ele S . L<tiz = O Baclw
rel Francisco Gomes elct Silvct = F1·ancísco J osé ele B m·1·os L imct = O Bacluf/l·el 
Prcmcisco de L emos B ettencatt?'t=F?·cmcisco ele Sonsa Ci?·ne de à1adtwei1Yt=He?·
mano J osé B 1·aanwamp do Sobral = Joaqttim P m·eint Annes de Ccwvallw = O D es
embcwgado?· J oaqui?n P ed1·o Gomes de Olivei1·a = O elesembcwgaelo1· João da Cunha 
So_tto Maio?·= O Bacha1·el José FeT?'ei?'Ct Bo1·ges =José F1·ancisco F e1·nancles Cor
?'ew . O B acha1·el José J oaqttim F m·1·ei1·a de jj1mw'CG = O Bachcwel J osé J.lrfcm·ia 
Xav~m· ele Á?·aujo= O Ba,cha1·el José J.VIc~nue l Fm·1·ei1'Ct ele Sousct e C'ast1·o _:_ José 
Nvraes dct Bilveint = O Bachm·el José da Silva Ccwvalho = Ltâz J.ll{ontei?·o = O 
D eão clct Sé do P(Yrto L<Liz P ecl1·o de Andmde B1·ecle?·ocle = O D esembcwgado1· Mct
nuel Fe1·nancles Thomctz = O Tenente . Genm·al lJI[athias José Dias Azedo= P edJro 
L eite P m·ei?'Ct de -~Mello= Roq1Ge Ribe;Í;i·o ele A b1·cmches Castello Branco = O CO?·o
nel Sebastião D mgo Valente de B1·ito Cab1·ei?·a. 
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Instrucções 

Qnc tlCYClll rcrritlar as t:!CiÇÕCS <lc dqrn!a tlOS ljlfC YâO <l [orlllill' as CUI'! CS e.xtraonlinarias C CO IISlittLinl cs 

CAPlTUI-"0 I 
D.ó.S PRUIEin.ó.S ELEIÇUES 

Artigo 1. 0 Para se formar a representaçf~o nacional cumpre que haja eleições 
ele eleitores e eleições ele cleputaclos. 

Art . 2. 0 As eleições elos eleitores serão feitas na camara, cabeça elo clistricto 
r espectivo ; as elos eleputaclos serão feitas pelos eleitor es na casa ela camara da ca
beca ela comarca. 

~Art. 3 .0 Toda_ a camara, s<:;ja qual for a força ela povoação do seu clistricto, 
tendo' até 600 fogos, clará 1 eleitor; se comprehencler 1:200, 2, e assim consecu
tivamente; com declaração que, não chegando a povoação a 1:200, mas excedendo 
a 900, dará 2 eleitores; e ela mesma fórma se não chegar a 1 :800, mas se exceder 
a· 1 :600, dará 3 eleitores, e assim em diante :Ela mesma proporç~o . Esta regra, ap
plicacla ás povoações ele todo o reino, produz o mappa n .0 1. 

Art. 4. u O juiz ele fóra ou o juiz ordinario, com assessor, preside, e a c amara 
assiste à eleição . No impedimento d'elles cle'vo lve-se a presiclencia ao vereador mais 
velho e seu assessor, não sendo aquelle bacharel formado . Aonde houver dois jui-
zes orclinarios presidem ambos com assessor. · 

Art. 6. 0 Exceptua-se a cidade de Lisboa, que sendo dividida por freguezias o 
senado repartirá as presicleucias pelos ministros elos bairros ; e, n'um templo dos 
da parochia que mais commoclo se jnlgm, se procederá ás eleiçõ~s, com assisten
cia elo r espectivo parocho, observada a proporção elo mappa n .0 2 . Nos logares elo 
termo ele Lisboa se seguirá a r egra gm·al, presidindo os ministros criminaes ela 
mesma cidade, seguuclo a distribuição legal elos respectivos lagares . 

Art. 6. 0 Logo que o presidente receba a competente participação nomeará um 
secr etario habil e fará publicar em todo -o districto, por eclitacs e pregões, o clia 
e hora em que eleva proceder-se á eleição, tomando sómente o tempo uecessario 
para que todos os vogaes possam concorr er como convem. 

Art . 7. 0 Quando a povoação for tão numerosa que não possam commoclamente 
tomar-se os votos em um só dia, serão designados clifferentes, mas successivos e 
contínuos. 

Art . 8 .° Feita a r eunião para as eleições, celebrará o parocho missa votiva elo 
Espírito Santo ; e, voltanclo á easa ela camara o juiz, vereadores, procurador elo 
concelho e secretario, com os vogues, o j uiz recitará uma oração analoga ao acto 
e adaptada á comprehensão elos vogaes, fazendo-lhes conhecer o fim cl'este acto e 
as qualidades ele que elevem ser revestidos os elegenclos, e logo lhes deferirá o ju
ramento ele votarem conforme suas conscieucias . 

Art . 9 .0 Têem voto todos os chefes · ele família domiciliarias elos respectivos 
districtos, que não são exceptuaclos . 

Art . 10.0 São excluiclos de voto os r egulares das orclens monasticas e mendi
cantes ; os estrangeiros não naturahsados ; todos os que tiverem incapacidade na
tural ou legitima; os creaclos ele servir, nã.o sendo chefes ele família . 

Art. 11 .0 São elegíveis to!'.los os que podem ser eleitores; sendo n'elles quali-
dades essenciaes virtucles e intelligencia. · 

Art . 12.0 Procecler-se-ha á eleição ela mau eira seguinte : o voo·al c.:heo·ará á 
l . ' 1 ô ô mesa c a camara e pronunCiara o nome c as pessoas em quem vota ele maneira 

que seja ,ouvido pelos o:ffi.ciaes d'ella, e logo· será escripto pelo secr~tario decla
r ando o domicilio ao pé do nome ; e toclos os nomes escreverá ennadam~nte, de 
sorte que não haja lacuna no auto . Este auto se organisar á na fórma do moclelo 
n. 0 3. 

Art . 13.° Fica eleito o que tiver a seu favor a phualiclacle ele votos ; no c~so 
de empate decide a sorte. 

Art . 14. 0 Os nomes elos eleitos serão publicados em eclitaes no mesmo dia ou 
no -seguinte

1 
o mais tarclitr. O auto original :fica no archivo ela camara. Ao presi-
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dente elas segundas eleições se r emetterá um traslaclo authentico, concm·taclo pelo 
escrivão ela camar a, e ao eleito se dará outro iclentico. Em toclas estas operações 
não eleve perder-se tempo algum . 

CAPITULO II 
DAS SEG"ID'DAS ELEIÇUES 

Art. 15.0 A presiclencia ela eleição ele deputados é encarregada aos corregedo
res ou provedores ou juizes ele fóra das r espectivas comarcas, na fórma do mappa 
n .0 4. 

Art . 16.0 Exceptuam-se as cidades de Lisboa e P orto, que terão por presi
dente : a primeira o conselheiro João de Sampaio F r eire de Andrade, e a segtmda 
o cl~sembargaclor 1\!Ia.uuel Marinho Falcão ele Castro . 

Art. 17.0 Logo que o presidente da eleição elos deputados recebe:r: o. auto da 
primeira eleição (ar tigo 14. 0 ) ordenará immecliatamente a reunião dos eleitores na 
cabeça ela comarca, expedindo -lhes o:fficios e taxando-lhes o tempo mais breve n a 
rasão das distancias. 

Art. 18.0 Os eleitores apresentarão logo ao presidente o auto da sua eleição 
(artigo 14 . 0 ), e este nomeará de entre elles dois que verifiquem a authenticidacle do 
mesmo auto, e os d'estes serão verificaclos por outros dois, que para isso o presi
clente designará. 

Art. 19.0 Reunidos os eleitor es na casa da cama.ra, na hora inclicada pelo pre
sidente, nomearão ele entre si, á phu·alidade ele votos, o secr etario e dois escrutina
dores, os quaes são os primeiros a votar na eleição elos deputados . 

A.rt . 20.° Feita e: ta nomeação, e ouvida a missa, celebrada pelo parocho ela 
fr eguezia a cujo cli: tricto p ertencer a casa da camara, o presidente fará tun dis
cm·so sobre a importancia do obj ecto que vae a tratar-se. 
- Art. 21. 0 Retmiclos em ordem os eleitores na casa da camara, cnj a porta es

tará aber ta e ao accesso ele todo o povo, haverá uma mesa separacla, na qual cada 
eleitor irá escrever o nome elo que elege, e, peganclo ela tira ele papel em que o 
escreveu, a lançará por sua mão em luna urna, d'oml e, tirados por um escrutina
clor, e entregue um a um ao presidente, este o publicará e entl·egará ao outl·o es
crutinaclor, que, lendo-o ao secretario, que o lança no livro das vereações ou autos 
da camara, o enfiará rubricado pelo presidente, escrutinaclor es e secretario, serido 
depois estes nomes fechados e lacrados na pú~sença ele todos, r emettidos official
mente ao an:hivo das côrtes por mão do secr etario d 'ellas . 

Art. 22 .0 O secr etario para a organisaçao d 'est e acto seg-uirá o modelo n. 0 5. 
Art. 23. 0 Este auto é escripto e assignado em um livro a esse fim destinado, 

e qne ficar á no archivo el a camar a da cabeça. ele comarca ; e outr.o auto iclentieo, 
com iguaes assignaturas originaes, é entregue ao cleputado eleito, para seu titulo . 

A rt. 24. a T endo ele comprehencler a eleiçao mais elo que tun deputado, ella se 
fará separadamente ele cada um. 

AI·t. 25 .0 A phmLli.dade faz a eleição . O empate é cl ecicliclo por sorte. 
Art. 26 .0 O deputado deve r eunú.· a maior somma possível de conhecimentos 

scie:!J.tificos ; eleve ter firmeza de car acter , r eligião e amor ela patria ; eleve possuir 
meios honestos ele subsistencia e ser natural ou domiciliaria na comarca r espe
ctiva ; e, não os havendo aqui, p oderão ser eleitos de quaesquer outras comarcas . 

Art: 27 .0 Só póde ser deputado o que póde ser eleito (artigo 9. 0
) 1 e que tiver 

as qtlalidacles apontadas no artigo precedente. 
Art. 28 .0 Nenhtun ministro territorial pócle ser eleito deputado de côrtes pela 

comarca aonde exer cer j m·isclicção, salvo sendo natural cl' ella . -
. A_rt . '29: 0 Nenhum outro emprego, motivo ou pretexto póde tolher ele ser eleito ; 

so o 1mpeclimento legitimo p óde escusar de servir de deputado ao que for devida
mente nomeado . 

Art. 30.o Jo caso de ser eleito um mesmo deputado por duas coma.rcas, con-
sidera-se nomeaclo pela comarca ela sua · residencia, com preferencia; na falta 
d 'esta pela ela sua nattu·alidacle · fóra d'estes casos prefere a pTioridacle ela _ 
eleicão. ' 

Art. 31.0 Os substitutos serão eleitos da mesma sorte que os proprietario:;;, 
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tendo as qualidades declaradas nos artigos 11.0 e 26. 0
, e servem pelos de c1ualquer 

comarca indistinctamente. 
Art. 32. 0 Todas as comarcas terão um substituto; mas, se o numero elos cle

putaclos ordinarios ele comarca passar ele tres terão dois ub titutos e não mais. 
Art. 33 .0 Os substitutos sómente serão obrigados a comparecer com aviso elo 

presidente elas côr tes . , 
Art. 34.° Cada deputado vencer{~ de ajuda de custo a quantia de 4{f, 00 réis 

diar ios, pagos p elo erario a quarteis adiantados desde o dia que principiar a cami
nhar para a reunião. 

Art. 35.0 Os deputados substitutos só têem vencimento tendo exercício . 
Art. 36 .0 O deputado, munido do seu título, comparecerá na sala destinada 

para as sessões das côrtes no dia que lhe for marcado, a fim .de verificar o seu ti
tulo pelos demais d putaclos, e progredir como desde então convierem . 

Art. 37. 0 Os depntados devem infallivelmente achar-se r unidos em Li boa no 
dia 6 de janeiro de 1 21. 

-:u:t. 3 .o As presentes instrucções são applicaveis ás ilhas a 3jacentes, Brazil e 
clommws ultra.marinos . 

P alacio elo govern o, 31 ele outubro de 1820 . =(Com as ?"tt~1· icas elos 1nernb1·os 
ela jnntct )'1'0visionalp1·epcu·ato1·ia elas cô1·tes) 

N. 0 1 
Rlnppa dcmonslniliro do 1111mcro 1los clcilorcs c dcJmlados !JUC cabem aos diYcrsos coJJ cclhos c comarcas do reino, 

pela forp da sua respecliYa povoação, so!Jre o censo de ·J 801 

~-~· '\~\' I~ ·i D esignação " D es ignação - '-

----- --------- ~ g 1- --- ----------·1 ~ g 
Provincia do .Ale m tejo --~- · 

Comarca de .A.viz 

Ayjz . ... . ..... . ....... . .. .•... . 1
1 

' 
Aiandroal . . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . J 

Alter I cdroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Barrancos e udar . . . . . . . . . . . . . . 1 
Beua.ycnte... . .................. 1 
Bcna:nlla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabeção .. . . : .................. ·11 
Cabeç:o de V1ue ... . . . .. .. ... . ... 1 
Canno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Corucl•e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ervedal...... . ........... . . . ... 1 
Figueim ... ........ . .. ......... 1 
Fronteira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gn.l"YCÍ.LS • . • • • . . • . • . . . • . . . . • • . . . 1 
Juromcnha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~!ora.......................... 1 
Seda...... . .. ................ . . 1 
Vei.ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Coma.rc& de Beja 
B~ja .. . .. . ... . . .. ... .. . .. . .. ... 8 
Alcoutim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cuba.... .. ... .... .. . .......... 1 
Moura ... .. .. .... ... .. . . ... .. .. 5 

1 

S~rJ?a .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
V1cliguou a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
V illn. d c Frades . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Berin gcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Faro do Alemtejo . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oclentira .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . S 
Agna ele. Pehc . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Albergana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Villa Ruiva .... .. ........ . . . . .. J 1 

Coma.rc& do Cr&to 

Crato ..... .. . . .. ·... .. . . ........ 2 
A.miciTa..... .. .... .. ... . ...... . 1 
Bolvcr.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carcligo · .... ... .. . ..... . ....... 1 
Canoeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
EnYcndo· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
G:.tfete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
G:rviào .... ..... . .... . .. . .. . .. .. 1 
Oleiros..... ... ... . .. .. .. . .. .. .. 1 
Pcch ogão P equeno ...... .. .. . : . . . 1 
P1·oeny.'l. NaYa... . .. ...... . . . . . .. 1 
Sertã . . ... ... ·..... . .... . ........ 4 
Tolo··:.1...... .... .. .. ............ 1 

Com&rc& de Elvas 
Elva; .. . ... .. .... .. . . ........ . . 
.BarlJaccna ..... . .. . . .... . .... .. . 
Campo Maior .......... . . .. . ... . 
l"ClTCÚ::l. . ... .•... . . .. . •. . . ... . .. 
l\lourão .. . ... . . ... ........... . . 
Ouguella. . ........ . . . .......... . 
T crcna .. . ....... .. ...... . . . ... . 

Comarca d& Evora. 

EYora . ........................ . 
Aguütr . . ........... .. . . . .. ... . . 
A guias .... ..... . . . .. . .... . ... . . 
AlcRyovas .. . .. . ......... .. ... . . 
Alvito .. ........ · .. ... . . . . ...... . 

· Cm1al .. . ... .. ..... . .. ..... • . ... 1 
E~"tremoz .. ... ....... .. ........ . 
L an:a .............. . . . ..... . .. . 
l\Iontcmór o NoYo ... . .. . .. . .... . 
Montou to . . .. . . ....... .. .. . . ... . 



Oriolla .. .. . . .. . .. ..... . ... .. .. . 
PaYia. ... .. ... . ... . ....... ... .. . 
Redondo .. . . ....... .. ........ .. . 
Vianua . ...... . .. .. ... .. ..... . . . 
Vúnieiro . ................ .. ... . 
Villa No;-a ela Baronia . ......... . 
Villa Nova do Prllicip R egente . . 

Coruarca de Ourique 
Ou_rique . .... ... .. . ........ . ... . 
Aljustrcl ...... .. ..... .. . . ..... . 
Almoclovar . ...... . ....... . ..... . 
Al valacl c ..... .. ........ . .... . . . 
CastTo \ crde . ..... . ........... . . 
Cazeycl .......... . . ...... . .. .. . 
Collos .. . .... . .... . .. : ......... . 
Entradas . . . .. .. . ........ . ..... . 

. Ferreira ........ . ...... . ....... . 
Garvão .. ... . .. . .............. . 
Messe,juna ......... .... . .. • ..... . 
l\I ertola ........ . .... .... ...... . 
Paclrões ... .... .. . ·- ........ - - - .. 
Panoia ........ ........ . .. . .. . . 
~: Thiago de Cacem . ..... ....... . 
SIDe· ...... .. ... .... . . . ... -- - - - -
Villa Ko-..--a ele i\Iilfontes ... . . . .. . . 

Comarca de Portalegre 
Portalegre .. ... ................ . 
Alegrete .... . .. . ........... . .. . 
Alpu.Uülo . . .... . ............ .. . . 
. ..'i.rez ................... .. ..... . 
Arro11cb.es . ..... .. .......... .. . . 
Assumar . .. ..... . .. .. . ... .. ... . 
Castello ele Vide .. . .. . .... ... .. . 
l\farYào .... . .... . .. ........... . 
Montah-ào . ............. .. ..... . 
Niza .... .... ... ......... .. .... . 
Po,·oa das Meadas . .. ... ..... . .. . 
Villa Flor ... . .... ... ......... . . 

Comarca de Villa Viçosa 
Villa Vi çosa ......... . ......... . 
Alter elo Chão . ....... . ..... . .. . 
Arraiollos ..... .. ... . ...... .... . 
Borba ........ ... .............. . 
Chaucc]lm·ia . ...... -..... .. ..... . 
E,-ora i\lonte .. .. . .... .......... . 
Margem .. . . . ..... . ..... . .... . . . 
i\[onforte ..... . ............... . . 
i\J ousara.z .. ..... . ... . ......... . . 
Portei .......... . ...... .... . ... . 
Sousel ......... ............... . 
Villa Boiln .. . ................. . 
Villa Fernando ... . ....... .. . . . . 

Província c1.a Beira 

Comarca de .A.rganil 
~A..rg:m.il ........ - .. - ...... . . - . . . 
AlYarcs .... ..... .. . ... . ___ . __ _ . 
A:vô ..... . .... . .... . _ .. _ ...... . 
Azere . ............. . .. . .. . .. .. . 
Can.closa ... . ~ .......... ..... ... . 
Ce1anr:;a .. ... . .. .. . ... . ........ . 
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Dc~ignação 

F eira ..... . .... : ............ .. . 
Uocs .. . . ..... . ...... ...... .... . 
Lourosa ........ ... .. .......... . 
i\:l.idões .......... . ....... ...... . 
l\·Iostciro ... ... .. . ............. . 
Kogucir~ . . . ..... . ........... : .. 
Oli,·cir irth a .... ... .. .... . ...... . 
Pampilbosa ........... . .... . . .. . 
Pombeiro . ........ ....... ...... . 
Sa.ut.,'l. Comba Dà.o ........... .. . . 
S:i.nde ............. .... .. . .... _ .. 
Tábua .. ............ . ....... .. . 
Villa Cova ........... . ....... . . . 
Villa. Pouca ... . ............... . 

Comarca ele A veiro 
A vcu·o ...... . ....... ... ... . ... . 
.Agu~é!a ele ~:i.tna ............... . 
.Agmctra ... .... . ......... . .. .. . 
Anac1ia .. .. . . ... .... ........... . 
.Angcj a ... . .......... . .... . . .. . . 
A r a da .. ....... ..... . ........ . . 

· A ;-eh'i.s ele Cam ÍJÜto .......... '_ . . . 
A,-e!às de Cima .............. . . . 
Assequlus ..... ..... .... .... . .. . 
Ba.nô ......... .. ... .... - - . ... - . 
Bcmposta. ......... . ......... . . . 
Broubido . . .. . . ............ . ... . 
Casal de Alvaro ....... ... ...... . 
Se,-er ....... . . : ..... . ....... . . . , 
E!'guei.ra .... . . ........... .. ... . 
Estarreja ..... . ... . . . .......... . 
Estm·es .......... . ......... . .. . 
Fermedo ....... . . . ..... .. .. .. , . 
Ferre·iros ....... . ... .... . . ..... . 
Frossos ......... ... ...... .. · .. . . 
libayo ........... . ... ... . ..... . 
S. J ... otll'enço . . ... - . .... .. . ..... . 
Olivcint elo Bairro . ..... ....... - . 
Oys do Bail.To .. ... . . ... . .. . . . . ." 
Paredes . ........ . . ....... .. ... . 
Prcstimo ..... ..... ... . .. . ... .. . 
Rccard:Jes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. 
S,anga~hos . : .................•. . 
Segadacs .. .. . . ... ... ......... . . 
Serem ..... . .... . . . ............ . 
Sorães .. ...... . ... ........ .. . .. . 
,ousa ........... .... ........ . . . 

Trofa . ... ..... ... . ... .. . . . .... . 
Vagos ..... .. ..... ...... .... .. . 
Mi.nt . . ... ... . . ... . ... . .. . ..... . 
Vouga . . . ....... .. ......... . .. . 

Comarca de Castello Branco 
Castcllo Branco .. .. ........ . ... . 
.Alpeclrinha ..... . .. .. .. .. .. . ... . 
.A tala i ~t ..... ....... .. ......... . 
Belmoute ... .. .. . ..... . ....... . . 
Bemposta . .... .. .... . ..... .... . 
Castcllo Novo ........ . . ..... .. . . 
ldanba a Nova . . .. ... ..... ... .. . 
Idanha a Velha . ....... .... . . - . -
Meclelim .......... ...... ... . .. . 
i\!Ionsanto . .. . .... .. .......... - .. 
Pena Garcia ..... ........ .. . ... . 
Peuamacor .. . ....... . . . .... - .. . 
P oYoa. .... . . . ..... .. . - .. - .. . · · · · 
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Designação 

Procnc:a a Yclha ... .. .. .. ~ ...... . 
Rosmaninlml . ...... . ........... . 
\tLugal .. . . . ... . . . . ... ... .. . . . . 

8ttl v:ücn a .. ... . .. . . . .. . . . . . ... . 
. Miguel de Acha .. .. . . . . . . . . . . 

~arzedas . : . ... .. . .. . .. . .. . ... . . 
, '. Yiccntc ...... . ... ... ..... .. . . 
>'cgun\ ...... . . .. ..... . . ....... . 
..;ortcllt a .. .. . ... .. .... . ..... . .. . 
'I'ouro .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . 
V ill a V lha . . . .. . . . . . ......... . . 
Zibrcim . . . . .. . . . ...... . ...... . . 

Comarca de Coimbra. 
oimbra . ... . .... . .. .. ......... . 

.ALitocims . . . .. . . . ... . . . .... . . . . 
Agn im . .... . .. . . . . . ... . . ... . .. . 
A lhacl a . .. ..... ... .. .' . . . . ... .. . 

i~~tl~ ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
..A zcre do Bispo . . . .. . .. ...... . . . 
A zcrc de ·anta Cruz ... ... .. . .. . 
13uar eos ... . .. . .... . . . . . . ... . . . . 
Bel1ich: . . ... .. . . . .. . . . ... . .. . . . . 

' Botão ... .. . . .... . .......... . .. . 
'aclima . .. ..... . ... . . . . . ... . .. . 

Casal Com 1m . ....... . ... . . . .. . . . 
autanbcde ....... . . . . .. . .. . .. . . 

Can ·alh o . ... ... .. .... ... . ... . . . 
l~ ir n,s ... . . . . .. . .... . . . ........ . 
Fig ue ira . .. . ... . .. . . ... .... . .. . 
l!'ormo.·cllt a ...... . .. .. . . .... . .. . 
Lavos .. .. ......... . ... .. .... . . . 
JJOUZit .. ... ... ... .... . .. . .. . ..•. 
Loariçal . . .. : .. .. . . . . . . . .. . ... . 
1\I aior ca . ... . ..... .. . . . . . . . . . . . . 
Mcãs . .. .. . .... . . . ... .. . . .... . . 
~l irancla elo C.:on·o . .. . .. .. . . .... . 
;'.loo-oforcs ......... . ... . ... . ... . 
1Io~tcmór o Y c lho .... . ......... . 
1Iontc Redondo . .. ... . . ....... . . 
Outi l . . . . . ..... . . . . . ..... . . . .. . 
P cn aeova .. .. . .. ... ... . . .. . . . . . . 
P enella ... .. . . . . .. . .. . .... . ... . 
Pereira .......... ... . .. ..... . .. . 
J'odcntes . .. .... . ...... . .. . ... . . 
P ombulinho ...... . . ... . . . ...... . 
Povoa Nont ele , anta Christin n. . . . 
l~uiaius .... . .. . .. . . . ... . . . . ... . 
~amuel . ...... . . . . . . . .... . . .... . 
, '. I 01·ão . . . .. . ... .... ... .... . . . 
'ernachc ........... . ....... . .. . 
cmidc .. ... . .. .. .... . . . .. . . . . . . 

SeqJins .......... . ... . .... .. .. . 
Serr a V u tosa .... .. . . .. ....... . 
'f m.1tugal . ... . . . . . ... . .... .. ... . 
V acear iça . . .. . . . . . .... . . . . .... . 
Valle de T odos ...... . . . ....... . 
Yerrid .. . ..... . ........ . ... . . . 
"\ illa Nont de Anços .......... . . . 
Villa Nont de .Monsarro ..... .. . . 
V illa V ercle ..... . ....... .. ..... . 
Un n:u· .... ..... .. . . . . . .... . .. . . 
Zambnjal. . . ...... . ............ . 

Com arca d a F eira 

F eiTa .. . .. . .... . .. . .. ... .. .. . . . 
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D ct: ignação 

Cambra ..... . ...... .... . . ..... . 
Ca. htnheim do ouga . ... . ... .. . 
Cor tcgaça . . . . .. .. . . . . .. . · · · · · · · 
Crestum a ... . . ... . . . .. .. .... . . . . 
Cu ujàes . ... . ............ . · · · · · 
Üll\·ci.ra de Azemeis .. . ... . . . . . . . 
Ovar . . ...... . .... . ..... . . . . .. . . 
l-' r ira J uzà . ...... ... ... . ... . . . 
• 'cndim ... .... . . . .. .... . ... . .. . 

Comarca da Guarda 
Guarda ... . .. .............. .. . . 
Açores .. ................. · · · ··· 
Alcaide ... . ... . .. .. .... . ..... . . 
Ah-oco ... . . . .. . . . .. . . · · · · · · · · · · 

g:;~~-~~- : : ::: : ::: : ::::: ::: : ::: :: : 
Cttr ia ...... . .. . .. . .. . ... . ..... . 
Ca<=al . . ..... . ...... . ... . ...... . 
Cci<t .............. ... ... . ..... . 
Cclorico .... . ..... .. ........ . .. . 
Col"i lh i\. ...... . . . .. . . .•.. .. .... .. 
Cod icc irll. ....... . . . .... .. .. . . . . . 
Ervcdal .. . . . . . . .. . . . ...... . .. . . 
Forno Tclhciro . . . ..... . . ....... . 
Fundão . . . .. .................. · 
Famalicào . . ............. . . . ... . 
Folgo~inbo . . .... . . . ... . .. . .. .. . 
Gou vc"i::t . . . .. . .. . . .. . . . ... . . .. . . 
J c rmelo .. . .. . . .. . . . ... .. . . . ... . 

~r~~~~f~~g~·: :: : : :: : :: : :::: : : : :: : : 
~Ic1lo . ...... . . .. .. . ....... . ... . 
l\ lc!<quitclht ........ .. .... . ..... . 
'arzeclo ... .. . . ... . .. . . . . . .. ... . 
' a 11 ta. M~trinha . .. ... .. . . . . . . . . . . 
t:i~nguinbccb . . ... . .. . . . .. . . . ... . 
·. Homão ... . ........ . ......... . 

!:;eixo .... .... .. . . . ....... .. ... . 
T rrczclo .. ...... .. ...... . .... . 
Valczim .... . ... . .. . .... . . . ... . . 
V :tlli clha . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . 
V lll<t N oYa ... .. .. . ... . . . .... . . 

Comar ca de L a.mego 
Lamego ..... . . . ............... . 
Al hac .. . ....... . ...... . .. .. ... . 
A ls arcnga .. . .. .. . . .. . ......... . 
Ar·os . . . . ...... . .. ... . . ..... . . . 
A regos .. .. .. . ... . . . .. . . .... ... . 
Annamar . .... .. . . ............. . 

·· ..t\rouca . . ....... .. . . . . .. . ...... . 
H arco . . ..... . . . ... . ...... .. .. . . 
Bcrtiandc ... . . . . . . ....... . .... . 
c~üJr i l. .. . . ..... . . . .. .. .. . . . .. . . 
Cari ~t . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . 
C a tcllo . ..... .. . . . ..... .. . .... . 
Cao:h·o Dairc .. . ... . . . .. . ...... . 
Chm·ães . . . .... . . .. . . ..... . .... . 
S . C h ri to vão d c oo-uci r a .. .. .. . . 
·. Com·ado 

• • •• • • • • ••• • o o • • •• •• • • 

:E'oJJ tcllo .. . . . . . . ....... . . . . .. . . 
F ra.p;uas . . ... ... . . . ... ..... . ... . 
Goujoim . . . ... . . .... .. . ... .. • . .. . 
Granja do Teclo . . . .. ...... . ... . . 
Guilheira. .. ....... . . ........... . 
L a l im . .... . .. . . . . . .. .. ... . .... . 

4 
1 
l 
l 
1 
7 
5 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
1 
1 
1 
G 
1 
1 
i:l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 

1 

10 
1 
1 
]; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

4 

St'!JU~ 



Lazarirn .. . .. . . . . . . . ... . . .. . . .. . 
L eomil ........ . ...... . ..... . .. . 
L onga .. . ....... . .. . .. . . . . . .. . . 
~ - l\lartinbo ele Mouros .. . . . . . .. . 
1\Iondim .. . . ............... . ... . 
l\Iuçã.o .......... . ....... . . . .. . . 
J\Ioimenta da Beira ..... . .. . . . .. . 
Na.gosa . ..... . . .. ....... . . .. . .. . 
Paint . ... . ..... . . .... .. . ... . .. . 
P araçla do B ispo ... . . ....... . . . . 
P arada de Estber .... . . ..... .. . . 
P assô . ...... . ..... . . .. .... . · · · · 
Pcndilhc .... . . . . . . ... .. . · ...... . 
P era e Peya ..... . .. . .. .... .. .. . 
Pinhei.ro . . . .. . .... . ... . .. . . .. . . . 
R ezende . . . . .. ... .. .. . . . . . . . ... . 
Huiào ....... . ...... . . . . . ... . . . . 
Sande . .. . ..... .. .............. . 
, i.nfàes ...... . . . .. . . . . ...... . . . 
Sobradinho . . . . . ..... .. ....... . . 
, ou tosa . . ... . , ... . ....... ... . . . 
T al:maço .......... . • . . ...... · .. 
T arõuca ..... . ...... . ....... . . . 
Valdigem . . . . . . . ..... . . ....... . 
V aTzca da Serra ......... . ..... . 
V illa Secca .......... .. . . . .... . . 
Titia Xo,a de Souto de El-Rci .. . . 
Villa Coni da Coelherra. ......... . 

Comarca de L inhares 
Linhares .... . . . . ... . . ... . ..... : 
Aguiar da Bei..ra ... . . ....... . . . . 
Algoclres ... . ...... ... . . . . . . ... . 
Bobadella ... . . .... . . ...... . .. . . 
Fornos . .. .. . ... . ....... . · · . . ··· 
Lagos ela Beira .. . .. . ... .. . .... . 
Penha Verde . . ............... . . 

Comarca de P inhel 
Pinhel .. . .. .. . . . ........... .. . . 
Almeida . .. . .... . . . · . . . ...... ... . 
Ranhaclos .... . .... . . . .. . . .. . . . . 

Comarca d e T rancoso 
Trancoso . . ...... . . . . . .... .. .. . . 
Alfaiates .. . . . .. . ... - · .......... . 
Almenclra .... . .... . .. . . ....... . 
Alverca ... ... . .... . . . ... . ..... . 
Cm·apito ...... . . -.... . . ...... . . . 
Casal elo i\Ion te ....... .. . . ..... . 
Castm1 heiro . . ........ . . . . . .. .. . 
Casteiç.ào .. ..... .. . ..... . .. . . . . . 
Castello l\J enclo .. ... .' . .. .. . . . ... . 
Castello Rodrigo .. ... ... .. . . . .. . . 
Ccda,i.Jn . ........ . . . .. . . ..... . . 
Cinco V illas .. . . . . . . ... . ....... . 
Sernancelhc .. . ... . .. . ...... . .. . 
Er>eclo~a ... . ...... . .... . .. . . . . . 
Escalhào . . . .................. . . 
F igueiró da Granja . ... . ... .. . . . . 
F onte .Arcada .... . .. .... . .... . . . 
Freixo ele i\ mnào .... . . . . . .. ... . . 
L amegal . ............ . ... . .... . 
L ongrou-va .. . . : . ...... . . . . . ... . . 
Marial va ..... . . .. . ... . ... . .... . 
Matança . ... . . . .. . ............ . 
Meda ...... ... . . .. . . . .... .. . .. . 
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Designação 

Moreira . . ..... . .. ... .. . . . .. . .. . 
1uxagata . . .. . . .. . . . . . . ... . ... . 

Paredes . .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . 
Paradclla . .... .. .. . ........ . .. . 
Peneclono . . ..... . ........ .. . . . . . 
Penella. ...... . .. . -.. . ... .. . .. . . . 
Ponte .. . . . ... . . . . ...... . .. . . .. . 
R eigacla . . .. .... .. .... . ... . . . .. . 
S. J oào da P esqueira ........ .. . . 
Senclim ...... . . . . . . ..... . ..... . 
Castello Bom . . . . . ... . . ... ..... . 
Soutello . ...... . . . . . . . .. . . . .. .. . . 
Souto .. . .. . ... . . . . .. .. ... . . .. . . 
'l'a-vora . ... . .. . .. .. ....... . .. . . . 

~~~~gc~ ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Va.lcnç.a ........ . ... . ... . .. . .. . . 
V alongo ..... . . . . .. . ..... . ..... . 
Vm·geas ...... . . ... . .. . . . .. . .. . . 
Velloso ........ . .. ... . ...... . . . 
V illar l\1 aio r ........ . ... . ... . . . .. 
V illa Nova ele Foscôa ...... . .. . . . 

Comat;ca d e Vizeu 
' izeu ...... . . . ......... . ... · .. · 
Abnmhosa . . .... . . .... . .. . .. . .. . 
.Aguici.J:a ... .. . . .. .. ... . . . . . . . . . 
Ah·a .. ............. . .. . . . .... . . 
A.rcozello ... . . . . .. . . .. . .... . .. . . 
Azmara ... . .. . . . . . ... . ... . .. . . . 
Banho .. . .. . ... . ...... . . . .. . . . . 
Barreiro . . ....... . . . . ... . ...... . 
Besteü:o~ ...... . .. . . . . ...... . .. . 
Boa Aldeia ..... . .. . . . .. . ... . .. . 
Cannas de Sabugosa . . . . ........ . 
Canuas de Senhorim . ........ . .. . 
co,elo . . ..... . .. . . . .... . . . . . . . . 
Sarzella · .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . 
Per rei.ra . . .. . . .. .. .. . .... . . . . .. . 
Folhedal .... . . . .. . .. . ... . . . ... . 
Frei:xedo .. ... .. . .... . .. . ...... . 
Gafanhão . .. . . . . ... .. .... . ..... . 
Goje . ... . . . . ..... . ... . ...... . . . 
Guardào . . .. . ...... . . . .... .. . . . . 
Gulf'a1·· . .. . ... . ........ : ....... . 
Infias . ........ . ...... . ... . .. . . . 
Lada.rio . . .. ....... . .... . .... .. . 
Lafões .. ... .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . 
Lagares .. . ........ . .... . ... . . . . 
Macei..radão .. . ..... .. . .. . .. . .. . . 
M<J CS .... . ...... . ...... . . . . . . . . 
Mortagua ... . ......... . .. . . . . .. . 
l\'[ouraz . .... . . . .. ...... . . .. ... . 
Ohveira elo Conde . . . ... . . ...... . 
Oli>eira ele Frad es ... ... . ..... . . 
Oli\ei.ra elo Hospital . ... . ....... . 
Ovoa . .. . .... . .. . . . . .. • ... . . ... 
P ovolicle .. . . .. . . .. . . ... . . .. . .. . 
Penal \7 a de .Al,a ..... . ........ . . 
Pcnal\a do Castello . . . ........ . . 
Pin.heiro de Azere ... .. . . ...... . . 
Pcrcelacla . . ...... . ... . ... . .... . 
H.@-nbados .... . .... . . . .. . . .. . . . · 
Reviz ............ . . .. . . . -- . ... . 
R ibolhos .....•.. .. ......... .. .. 
R io ele Mel .......... . .. . ...... · 
Rio de Moinhos . ...... . ..... ... · 
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I ( i ! Designação 

-----------~ ~ I g 
Sabug-osa ... .......... . .... .... -I 1 
Satão. .. ............. .. ..... . .. 1 
Sandomi.l. . . .... . ..... . .... . . .. . 1 
8 cnhorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Santa Eulaliu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. João de Areias . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. J o >Lo do Monte.. . . . . . . . . . . . . . . 1 
~: N.~i g nel elo Outeiro . . . . . . . . . . . . ~ 
SJlV<t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Silvares. . . . .. .. ... ... ...... . . . . 1 
Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tavares .. . .. .. ..... . ..... . .. .. .. 1 
T rnpa ... . . .. .................. . 1 
Vide .. . . .. . .. . .. . .. . .... . .... .. . 1 

Provincia do ~l:inh.o 

Coma.r c11. d e Barcello s 
Barcellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Baltar . . . ... . ... . ... . ...... . . :. 1 
Castro Laboreu·o . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cor rilh ã . . ... . . . . . . . . . . . . .. .... . 1 
Ei.:to .. . . . .... . . . .... . . . . . . .. . . . 4 
Espozcndo..... .. ........ .. .. . . . 1 
ForreiJ:os ele Tendacs .. . .. . .... . . 
Frelães ... .. . . . . ....... . ... . .. . 
Goudu.fe .... . . .. .... . .. . ... . . . . . 
r_,anclim ....... . ... . . ......... .. . 
Larim ... . . . . . ..... . ... . ....... . 
Louzacla ...... . .. . .. . . . . . .... . . 
lVIelgaço . . .... . ..... . . . .. . . . ... . 
Nogueir ::t ............... ...... . . 
Oys ela Ribci.I·a ... . . . . ......... . 
Paiva ... ............ .. . . ..... . . 
Paus . .. . .. .. . . .... . . . ... .. . . . . . 
Penella .. ....... .. ....... .. ... . 
Ratos . . ... . . . . . . .. . .. ... .. .... . 
T endaes . . .... . . . . . ...... . ..... . 
Villa Chã ........ : . ... . . . ..... . 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
1.l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Villa elo Conde . ... . . ..... . . .. : . . 
VillariJ1ho elo Bairro ... . ......... . 

2 
1 1 

Comar ca de Braga 
Braga . .... : .. ... . .......... . .. . 
Apulia .... . .. ...... . . .. .... · . . . . 
Arentim .. . . . .... .. ... .. .... . .. . 
Azevedo .. ..... : . . . .. ...... .. . . . 
Cabaços . . . · ....... . ... . .. · . ..... . 
Cambozcs . . ... . . . ............. . 
Cap:n-eiros .. .. . . .. . . . . . .. . . . .... . 
Cervães . .. . .. ... . ... .. ... . .... . 
Feitostt .. ..... . .. . .. . . . . .. · ..... . 
Freiriz . . ......... . . .. . .. . .. . . . . 
Mauhente . . . .. . . . . .... . . .. . . . . . 
i',ioure . .. .. . . .. ..... . ....... . . . 
Pedralva ..... . ........ . . .. . . . . . 
Prado ....... . . . . .... . ... . . . ... . 
T ibães . .... .. .. . . ... .......... . 
Vimieiro . ... .. ... . ..... . ..... . . 
Doruelas .... . . . ... . .. .. .. .. . .. . 
Ervedeclo ............... . ..... . . 

Comarca de Guimarã es 
G uimarães . . ... .... . ........ . . . 
Abadim . .. ..... . ....... . . . .... . 
Aboim e Coclcçosó . . . . ........ .. . 

1 Amarante . . . . . ...... .. . .. . . . . . . 

I 
12 ' 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

5 

5 

2 

~ I ~ 
D es ignação § I ~ 

----------------------- -~ g 
Cabccc:iras ele Basto. . . . . . . . . . . . . 3 
Ccpães . ......... . ....... . . ..... 1 
Fi lg ueiras .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Fonte Arcada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lagiosa . . . .... .. .... . . .. . . ... .. 1 
Ovelha do Nfar?to . ..... . . . . ...... 1 
Parácla do Bouro . .. . .. . .... . .... 1 
P eclrahido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pombciro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pousadclla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rcncl1.1ÍC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rcfoios ele B asto . . . ... . . . . . : . . . . . 2 
Ribeira ele Soar . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
H.ossas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. J orlo de Rei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. T orquato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sarzedello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colori co de :Basto.... . . .. .. . . . . . . 10 
Vieira. . . . . ......... . .... ... ... . 2 
Villa J3oa ele H.oda . . . . . . . . . . . . . . 1 
Villa Boa de Qtures . . . . . . . . . . . . . 1 

Comarca de P en afiel 
Pcna:f:i.el ... . ...... . .... . . ..... . . 
Bat·bosa .. .. . . . . . . ... . .......... . 
Cauavc~cs ... . .... .. . . ..... . . ~ - . 
Gestaçô . ..... . . . .. . . . .... .. ... . 
Gouveia .. .. .. . . . . ............. . 
Meinedo ...... . . . .... . ...... . .. . 
Porto Carroiro ... . . .. .. . . . . . . . . . 
Santa Cruz do Riba Trunega .. .. .. . 
'I'huyas . .............. . .... .. . . 
Trayanca . . .. . . . .. ... .. . .... . ... . 
Unhão ......... . ........... . .. . 

11 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 

Comar ca do Porto 
Porto.. . ... .... .. . . ... . . ... . . . . 19 
Aguiar ele Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Aztuara. . . . ........ . . . ... . ..... 1 
Bayão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bomviver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Bouças.. .. .. . . .. .. .. ..... . ..... 5 
Gaia .. . .... . .... ........... . ... 13 
Gonclomar .. . ... . · . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Maia. . ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Povoa ele Varz im...... . . . . . . . . . . 2 
Refoios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Soa,lhães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Comarca de Valen~a 

Valença .· .......... .. .. . ...... . . 
Caminha ..... . .. . ........... .. . 
Fiães . .... . . . ... . .. . .. .. ...... . 
V allaclares . . ........ .. . ..... . . . 

Comarca d e Vianna. 

Vianna ............ . . .. . . .. . . . . . 
Aboim ela Nohrcga . . . . .. ... . ... . 
Albergal'ia. ............. ... .... . 
Amares .................. . .... . 
Arcos ele Valle de Vez .......... . 

. Barca . .. . ...... .. . . ..... . ..... . 
Bertianclos . .. .. .... . . . .. . . . . .. . 
Bouro .. .. . .. . . . . .. ... .. . . . ..... . 
Terras ele Hauro .... . .... . . . .. . . 
Coura ........ . ..... . .... . ... .. . 
Gar cia . . . . . . .. . . . .. .. .. ....... . 

4 
4 
1 
4 

6 
1 
1 
2 
9 
4 
1 
1 
1 
4 
1 

5 

·I 

2 

6 

1 



De.;;ignação 

· Geraz do Lima ....... .. . . . . . . . . . 
Gomide . ..... . . ... . .... . ...... . 
Lanhezés .... . ..... . ... ......... . 
Lindoso ..... . .. . .. . ........... . 
Monsão . ..... .. .. . . ... . . . . . . . . . 
Queijada .......... . .. . .. . ..... . 
Regalados . .. . .. . .. . ....... .. . . . 
R ebordàos ... . . .... . ... . . .. . . . . . 
Reudufe . ....... . ... . . . .. . ...... . 
Sabar~z . ....... . ...... .. . . .... . 
Santo Estevão ...... . .. . ....... . 
Santa Martba . .......... . . .. . . . . 
Sanfins . . ... ... .. ... . .. . . .. ... . 
Snajo . . . ... . . ... .. . . . . . .. . .... . 
Souto .. _ ..... . ..... . ....... . .. . 
Pa1·edes Seccas . . . . . . . . . ....... . 
Ponte de Lima .. . .............. . 
Valdreu .. . ... . ... . . . . .. ....... . 
Villa }lova da Cerveira . . .. .. .. . . 

Provin.cia de Traz os Montes 

Com ar ca d e Bragan ga 
Braganç:L ... . .................. . 
Chaves ... . ... . .. . .. . .. . . . . .... . 
En·edosa .. : . . ... .. . .. .. . .. . .. . . 
Gralhas ........... ... ... .. ... · · 
Gustei .... . .. . ... . . .. . . . .. .. .. . 
i\Iei:'i:endo .. . . .. ...... . .. . . . . . .. . 
i\Iontalegre ... . .. . ...... . . . .. . . . 
Nuzellos ... .. .. ... . ..... . ... . .. . 
Outeiro . .... . .. . . .. .. . ....... . . 
Pedroso ........ .. ... . . .. . . .. .. . 
Peclronello .. ........ . . . . . . . .... . 
Rebordãos ..... . .............. . . 
Ru1sães .. .. . . . .. . ... . ...... · .. · 
Tom·em ........ . ... . .. .. .... .. . 
Valle de Nogueira ... . .......... . 
Valle de Prados . ..... .... . . ... . . 
Villa F ranca ... . ...... . .. . . . . .. . 
Villar de Perdizes . . . ..... . .. . ... . 

Comarca de Miranda 
Miranda . ...................... . 
Algoso ..... . . .. . ... .. . . ....... . 
A:;:;inhosa. .. ..... . ......... . .. . . . 
Bemposta .................... . . . 
Fail e Carroceclo ... . ... .. . . .. . . . 
Sanceriz . .. .. ..... .... . . . ..... . . 
Frieira ........... . ....... - . . . . . 
"i\:fogadomo .................. . . . 
Paç.o de Vinhaes .. ............ . . 
Penas Roias .. . . .. . ....... . : ... . 
Rebordainb.os .. . .. . ...... ..... . . 
V~~r 'ecco da Lomba .... . .... . 
V lJlliOSO . ... . . : . . .... , , • , .• , , • , . 

Vinhaes ... . .... . . . .... . .. . .. .. . 

Comar ca. d e Moncorvo 
l\Ioncor>o .... . . .. . . . .......... . 
Agua Revez ...... . . . ... . . . .... . 
Alfandega ela Fé ... . .. .. . ... . . . . 
Castro Vicente . ..... . ... . .. . .. . . 
Carra.zeda de .Anciã.es ......... . . . 
Chacim . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . ... . 
Cortiços . ........ .. .. .. . · . .. .. .. . 
Torre de Doua Chama . ...... ... . 

1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
3 

13 
·13 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

~1 

m l 
o 
~ ~ I i D esignaçti.o ..... ;::: 

---------------------- -------- ~ l ~ 
Frechas . .. ... . ... _- . · . · · · · · · · · - · ~ ~ 

4 

3 

1 

Srque 

Mu:anclella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
l\1:onfortc ele Rio Livre. . . . . . . . . . . 3 
FrcL'\:O de E spada ú Cinta . . . . . . . . 1 
l\Ioz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pinho Velho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9. 
S. Paio .. .... .... .. .. .... .. ..... 1 <' 

Sczulfe . ... . .. . ......... . ...... . 1 
V alda.mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Villa F lor. . .. . . . . . .. . . . ........ 1 
Villas Boas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Villa.rinho da Castanb.eim . .. . .. . . 1 

Comarca d e Villa R eal 
V illa. Real. ..... . . . . . .. . ....... . U) 
Abreiro . .. . . .. . ... . . . . . . . . .. .. . 1 
Aliarclla. de J alies ....... . ..... . 1 
.Alijó . . ... .... . .... .. . ......... . 1 
Ailiei . . ....... . . . .. . .. . ....... . 1 
Canellas ... . . . .... ...... . . .. .. . 1 
Ce1Ta .. .. . . .. .. . .......... . .. . . 1 
Ermello ... . .. .. ...... . .. . . .... . 4 
F avaios . .. . . . ... . . . ..... . . . . .. . 1 
Fontes .. . _ . . . .... .. . . ........ . . . 1 
Freixiel ................... . ... . 1 
Godim . .. . . . . . . . .. . ....... . . . . . 1 
GoiYàes . . . . ......... . . . . . ... . . . 1 
L amas de Orelhão .. . ... . ... . . . . . 1 
Lordello . ...... .. ........ . ..... . 1 
i\-lonclim ele Basto ...... . ........ . 1 

2 
1 . 

l\1urç.a · ........ . .. . . . .. . .. . . . . . . 
P arada Pinl1ão .... . . . .. . .. . . .. . . 
Provesende .. ... . .. . .... . .... . . . 1 
Ribeira de Pena ....... · . . . ..... . . i 
S. Mamecle .................. . . . 1 
Sant<J. Mart.b<J. .. . .... .. . . ..... .. . 1 

1 
1 

Villa Ga.llegos ...... . : ....... .. . 
ViDa Pouca ele Aguiar .. .. . . . . . . . 

Provi.nci a da Extr e m adn ra 

Comar ca de Alcobaga 
2 
1 

1Ucobaç.a .. . . . . ....... . .. . . . .. . . 
..t\.lfeizirã.o ....... . .. . ... .. ... . . . 

1 
1 

Aljnbru:rota ... . . .. . ..... . . .. . .. . 
Al vomin h a .... .. . . .. . ....... .. . 
CelJ a .. . ..... .. . . ... ... . . . .. . . . 1 
Coz ... . . .. . ......... . .. . .. .... . 1 
Evora . . .. . . .. . ... . ... . . ... ... . . 1 
Maiorca . . .... : . ........ . . . . .. . . 1 
Pederneira ......... . .. . ...... . . 2 
Selis do Mato ....... . . . . . .... . . . 1 
Santa Catharinn. ... . ... . ... .. ... . 1 
S. Martinho ...... .. . . .. .. . .. .. . 1 
Turqncl ..... . . . .. . ..... . . .. . . . . 1 

Comar ca d e Al emquer 
.AlcÚ1quer . ... . ... . ..... ~ . ..... . 4 

1 
1 

Aldeia Gallega. ela Merceru1a . . . . . . 
Caldas . . . ......... . . .... . . . ... . 
Chamusca .. . ..... . . .. .. . . .. ... . 1 
Ciutra .. .. ..... . . .. . . .. . . .. . .. . 5 
Obiclos .. .. . . . . . . . .. . .. ..... . .. . 5 
Ulme ..... . . . . . ...... . ....... . . 1 

Comar ca d e Chão d e Couc e e Thom ar 
Chã.o de Couce ... .. ........ . .. · · 1 
.Aguda ..... . ... .. . : ..... . .... ·· 1 

3 

1 

1 

.í 
1 Seytu! 
I 



yelhu· . . . .... ... . -- - ----- --- - -
Maçã- de D ona .Maria ........ ... . 
P ousa Flores . . ..... . ... . . . - - - - -
ThOIIlfll" ..................... . . . 
Abiul ... . ... . . .. . ... . ... . . . ... . 
Abrantes .. . . . ..... .. . .. . .. ... . . 
Agua Bellas . ... . . .. .. . . .. . . .. . 
A lYaiazere .. · . .. . . . .... ... . . - . - - -
Amen loa .. ... -- - - - - - - - -------- -

!~~~~~~-u:-~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Atalaia .. .... .. ... . . . .. . . . . . . . . 
D orncs . .. .. . .. .. . ......... . . . . . 
F en·ei ra ... . .. ... ... .. .. . . ... .. . 
F igueiró . .. .. . .. .. . . .. . ... .. . . . 
}\'!ação . .. . . .. . .. . .. . . . . ....... . 
Maç.ã.s de Caminha ........ . .... . 
P aio de P elle . . .. .. .. ... ... .. .. . 
Pedrogão Grande .. . . .. . .... . . . . 
Pias ... .. ... ... .... . . ........ __ 
Ponte de or . ... .. . . . . . .. . .. . . . . 
Ptmhete . . .. ... . ... . ... . . . .... . . 
Pus. os .. ... . ..... . ..... .... . . . . 
Rabaçal .. ..... . ...... .... .... . . 
Sardoal .. ... . . .... ..... ..... . . . 
Sobreira F ormosa .. . . ..... . . ... . 
T ancos ..... . . . . .... .. ... . . . ... . 
V ill a. de Rei . .... . .. . . .. ... . ... . 

Comarca. ele Leiria 

L eiria ... . .... . ...... .... .. __ . _ 
Alpedriz ... . : .. . . .. .. . .. . . _ . . _ . 
AthOU!!tÚll. - - ... -- . ... . . .. . .. - .. 
Batalha ..... ...... . .. ...... .. . _ 
Ega .......... .. .... . . . ....... . 
Monte R eaL .. . .... . ........... . 
Penieh e ..... .. ..... .. .... . . . . . . 
Pombal .. ... .. . ..... .. .. ... ... . 
R edinha ... . . .. . . .. . .. . .. .. ... . 
Soure . . . .. .. . .. .. .... ..... . .. . . 

Comarca. de Santarem 

1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 ~ 

l 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

92 

3 

2 

Santarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Alcanede . . .. . . ........ . .. . . . .. . 
Alcoenb:e ... .... ... . . .. ... ... . . 
Almcirim . .. . . .. .. . . . ... . __ .. __ . 
A-,cir as de 'ima .... . . ... . . .... . 
Aveiras ele B ai.'w . .. . .... . ... . . . 
Azambnja . ..... . . . ... . ... . . ... . 
Azambujei.J:a . . ........ . .... .. _ . _ 
E rra. ... .. .. ... .. ... ... . . . ..... . 
G-ollcgã ..... .... . ... . . ... . ... . . 
Lama1·osa . . . . .. .. .. . . . ... .. . . . . 
:1\l uge .... .. . .. . . . .... . . .. . . . .. . 
P aialvo . . ... ............. . . . . . . 
Sal ntterra de Mago· .. : . . .... . .. . 
T orres No vas . . ....... .. . . . . . .. . 
?IIaniqne ..... ... .... . ..... ... . . 
l\loutargil ....... .... .... . ..... . 

Comarca de Setuba.l 
Setubal . . ... . ........ . . .. . ... . . 
Aleaeer . . .. .. .. .. ... .... . . ... . . 
Alcoehete .... . .... . ....... . . . . . 

.., 
i) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

n 
I 

3 

~ ~-<•"9/<C 
I 

1 Os eleitores do R iba.tcjo u nem-se nos eleitores de L isboa. 

D es ignação 

A lcleia 'allega... . . ... .. ........ 1 
Alhos Vecho~ . . . . . ... ... . . ..... . 1 
Almada. .. . .. . ... . ..... ... . . ... 5 
Azeitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
B arreir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Canha. . . . .. .. . . . . .. . ....... . .. 1 

'czi.mbra . . . . ....... . . . . . .... .. . Z 
Coina .. . . . . .. . .. . .. .. . . ...... .. 1 
Samora Con:e iu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Grandola.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
L a.Yracl io . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Laudeint .. . . .. . ...... . . . .... .. . 1 
Ioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Palmcll a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
T orrão ..... .. ... . . ..... .... .... 1 

Comarca de Torres Vedras 

T orres V edra. . ... . .... .. ..... . . 
H llas . .. . .... . ... . .. .... .. . .. .. 1 
Cadanll .. .. .. .. .. . . . .. . . ... . ... 2 
'arvoeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
a sca cs ........... .. .. . . . .. .. . . 2 

Collar s.. .. . ..... . ... .. ... .. . .. 1 
En:xara dos CaYallcü·o ·. .. . . . . . . . . 1 
E riceira....... .. ... . ... . .... ... 1 
(hadil.. .. . . .. . . .... .. .. .... . . . 1 
L our inhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mafra . ....... . . ... .. . . ........ . 2 
R ib::üd eira .... . . . ...... ..... . . .. 2 
Sobra l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Villa Verde elos Prm1co . . . . . . . . . 1 

Comarca do Riba.t ejo ' 

Alhaudra . . .... . ... . ... . ...... . . 
AlYer ca .. ... ... . . .... ....... .. . 
A r ruela. . . .. . ..... . .. . . . ..... .. . 
Ca t:mhcira . .. . .. .. ... . .. . .... . . 
Chelleú-os .. . . . .. . . . . . .. . ... ... . 
PO\OS . . . . . .. . . . ...... . .. .. .. .. . 
Villa Fran ca . . .... . .. · . .. ... .. .. . 

Provinciu. c1o Algarve 

Comarca de Faro 
F aro. ... .. .. . ... . . .. . ... . .. ... . 10 

kt1~~~- :: : : ::::::::::::::::::::: ~ 
Comarca de Lagos 

Lago- . ... .. .... . . . .... .. ..... . . 
Albufeira . . .. ... . . .. . .... _ .. _ .. _ 
Alj ezur . ....... .. . ....... . _ ... _. 

-1: 
2 
1 

3 

2 

1 

Monchiquc . . ..... . . . ... ... .... . 
s .lp;rcs . . . . . . ...... . . . . . .. ... . . . 

2 1 

Vi li a do B ispo .. .. ... .. __ . _. __ .. 
Villa Nora de Portimão ...... . . . . 

Comu·ca de Tavira. 
Ta vira ... . .. . .. . ... ....... __ ._ . 
Ca tro Marim . ... .. . ... __ . . ... . . 
L oulé .. . . . .. . . .. _. _. __ ..... ... . 
\ illa Real de :::iauto Antonio .... . . 

~ } 
I 

5 
2 
6 
1 

1 



03 

Ma ppa do estado dtl pmaçrw de Lisl>oa distrihuida por frC!JliCzia , no anuo ,de ·1804, 
e com o numero dos eleitores ua relação dos fogos f[UC al>rangc 

Preguezins Pagos Individuas Preguc.zias Fogos Indi víduos 

- --- ---- - - - - - ----- 11- ---------t- --- ----

Ajnda . ... .. .. ....... 3 
Santo Ancb:é . . . . . . . . . . 1 
Anjos . ...... . ...... . . 4 
S. BartlJOlomell . . . . . . . 1 
Santa Catharina . ...... 3 
Nos .. a Senhora da Con-

ceição .... . ......... 1 
Santíssimo Corarão ele 

J esns .. ..... .' ...... 1 
S. Christodo . . . . . . . . . 1 
l::iauta Cl'Uz do Castello 1 
Encarnação .. . . . . . . . . . 4 
~anta E J)gracia . . . . . . . 4 
Santo E stm-ão . . . . . . . . 2 
8. J oào da Praça ...... 1 
S. Jonre .... .. ........ 1 
S. J osé .. ...... ....... 3 
::Janta Justa . . . . . . . . . . 2 
Santa Izabcl . . . . . . . . . . 6 
S. Jnliào ........ ..... 1 
Lapa ................ 3 
S. L01.u-enço . . . . . . . . . . 1 
Basilica ele Santa i\l aria 1 

I 

2:044 
282 

2:191 
480 

1:786 

706 

783 
349 
361 

2 :091 
2 :161 

967 
490 
340 

1 : 26 
1:24,0 
3 :356 

696 
1:623 

576 
298 

11:010 
1:510 

11:810 
2 ::- 6o 
9:620 

3:780 

4 :210 
1:850 
1: 930 

11:260 
11:670 

5:180 
2:630 
1:800 
9:840 
6:670 

18:110 
3 :7 30 
8:74.0 
3: 080 
1:590 

Santa Maria MagclalmJa 1 
S. Martinh o......... . . 1 
Nossa Senhora d6s Mar-

tyres . .. ... . ........ 1 
S. Mamede . . . . . . . . . . . 2 
Santa Marinha . . ... . .. 1 
Nossa Senhora das Mer-

8'76 
126 

556 
1:187 

327 

cês . . ... .. ...... ... 4 2:665 
S. Miguel . . . . . . . . . . . . 1 805 
S . Nicolan ............ 2 1:359 
S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . 2 905 
Nossa Senhora da P ena 
S. Pecho em ;\..lcantar a 
Salvador ... .. . . ..... . 
Santos o V clho ....... . 
Santíssimo Bacrameuto 
S. Sebastião ela Peclreira 
Nossa Senhm·a elo Soe-

3 1:695 
3 1:825 
1 190 
4 . 2 :245 
1 825 
1 890 

4:700 
660 

2:970 
- 6:370 

1:770 

1<1.:320 
4:320 
7:320 
4:860 
9:140 
9:830 
1:04.0 

12:100 
4:440 
4:780 

corro ......... .. ... . 3 1:785 9:610 
S . Thiago . . . . . . . . . . . . 1 3113 1: 680 
S. Thomé . . . . . . . . . . . . 1 286 1 : 530 
S . Vicente ........ . .. . _1 5~~~ ~:9 O 

T otal .. .. . . 19 44:0::> 1 23 1:000 

N .0 3 

Moilclo 

..à.nno do nascimento de Nosso Senhor J esus Chl-is to de 1820, aos tantos de tal mez, 
em esta ... ele . o . , ach ando-se r eunidas todas as pessoas que, n a fórma das instrucções 
que em data ele . · . . emanaram elo governo supJ.·emo do r cin o, e procedcnclo-se a votos n a 
fórma cl'ellas, saíram eleitos N. N. , o qi1aes ficam investidos elos }JOclercs de eleger os cle 
ptltaclo~ de eArtes para formar a constituição elo estado e prover em tuclo quanto cmrdcr a 
bem da r cHgiào ela n aç_ão e ele el-xci, sem reserya algtuna. 

!:>.-. B . .A.ssigna-se estc auto pelo juiz, Yercaclores, pr ocur ador elo concelho e secr ctario 
de ·larados uo artigo 12.0 

N. 0 4 

~[odeio 

Extre maclura 

Arganil . . .. . . . . . . . . . . J triz de fóra. 
Aveixo . .. . . .... . .... Provedor . 

Alcobaç.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juiz de fóra. 

Coimbra .. . .. o . . . .... Jniz ele fóra elo cive1. 
A.lemquer . . ........ . .. . .. . . Con egedor. 
Thomar ..... .. ............. ,Juiz éle fóra. 

F eira . . . . . . . . . . . . . . . Corregedor. 
Guarda . . . . . . . . . . . . . P rovedor. 
Linbares . . . . . . . . . . . . Corrcgedox. 
Pinhel . . . . . . . . . . . . . . Corregedor. 
Trancoso . . . . . . . . . . . . Corregedor. 
Vizen. . . . . . . . . . . . . . . Corregeclor . 
L ameg . . . . . . . . . . . . . CorregecloT. 
Castello Branco ..... . Corr egedor. 

.A..Jgarve 

F aro . . . . . . . . . . . . . . . . Provedor. 
Lago .. . . . . . . . . . . . . . Provedor. 
T avira .. .. .......... P 1·ovedor . 

o etubal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corregedor. 
T orres Vechas .... . .. . ...... Provedor. 
Leu· ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corregedor. 
Santarem. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Corregedor. 
Ourem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pxovedor. 

Ale m tejo 

AYiz ..... . .... . ..... ...... Corregedor. 
Beja ......... o . . ...... ..... Corregedor . 
Crato.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corrcgeclo1·. 
ÜlU'ique .... .. . ... . . .. ...... Corregedor. 
PortalegTe .. . .. . . - . . ..... . .. Corregedox. 
Vüla Vic;.osa o .. . ...... . .. . .. Conegedor. 
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Evora . . . . . . . . . . . . . . . P r ovedor. 
l'l'l:ipho I Elvas .. . . . . . . . . .. .. . Corregedor . 

Traz o s l'l!l.on.tes 

B~agauça . . . . . . . . . . . . Con egcdor. 

Barcellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . J niz de fó ra.. 
Brag·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corregcclo1·. 
Gu [rnarãcs . . . . .... .. . . .... Corregedo r. 

M.ixancla . .. .. . . . .... . Jnü~ ele fóm do cível. P enafiel ..... . ... . . . . . ·. . . . . Corregedor . 
Moncorvo . .. . .. . . .. . J uiz de fóm. 
Villa Real. . . . . . . . . . . Corregedor. 

Valença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P roveclo l". 
, Vianna . . .... . . . . . . . . . ..... CoFregedor. 

N. 0 5 

~lo rl clo 

Anuo do rmscimento de Nosso Senhor J csus Christo ele 1820, aos tantos de tal mez, 
em. esta . .. ele . .. , es tando presentes os eleitor es abaixo assig mLdos, e t euclo procedido ú. 
elei.ç::Lo dos cleput:otdos elas côrtes c:x tr aorcl [ual'ias cons tituintes, que vão a r eunir-se na fónua 
elas instn1cções enviadas pelo govemo supremo do 1·eiuo, foram eleitos cle1Jutados N. N., os 
quaes íi.cam coust i tnidos leg itimes e Lastautes procuradores para em côrtes formarem a con
stituição elo est<tdo e proverem em tndo quanto convier a b em ela r eligião, ela nação e de 
el-rei, sem r cscrya alg uma, como rcpr eseutantcs elos moradores cl'cste clis tricto . 

J:.T. B . Assignam todos os eleitores e presiden te. 

Uappa ger:tl das frC!JU Czias, fogos c hal•ilanl es do reino de Porlngal com o que lhes c:lbe de dc1mlados 

'O ~ 

"' 
~ "' "' " "' o " "' o 

-~ ~ -~ 'O 

" ] ~ P rovincias "' .B Provincias " "' 
.B 

" U> " to o " to o ::l 
to .::0 ~ to .t:> c. 9 o " 

9 o "' "' ~ R ~ Ã ~ R ~ A 
-- - - - - -- --- - -- -

M inho Ext r e m a du.ra 

Barcellos ... .. . . ... 29~ 38:117 146:630 5 L isboa c tCl'mo . ... . 72 54:954 270:000 9 
Braga ... . . ..... . . 7(j 11:870 48:910 2 Al cohaça .. . .. . . ... 22 5 :843 22:060 1 
Guimarães . . . ..... . 247 34:111 139 :040 15 Alemc1uer . . . . . . . . . 56 10: 878 42 :870 1 
} enafiel . ..... . .... 11G 15:840 59:790 12 Chão do Couce . . . .. 5 1 :496 5:780 -
P orto . . ... . .. . . ... 202 50 :798 194:'!90 6 Lcu·i a . . .. .. . ... . . 45 16 :318 61: 180 2 
V alença . ... .... . . . 49 6:984 26 :420 1 Our em . . . . ..... . . . 17- 5:662 21:190 1 
Vianna ... . .. . .. ... 274 32 :818 122 :420 4 Ribat ejo 1, . • . ... . . . 11 3 :412 12 :940 -

Santarem .. ... . . ... 88 20 :438 78:600 3 
T r az os M ontes Sctubal ... . ... ... . 5? 16:750 65:560 2 
Bragança . . . . ..... 266 21 :793 85:710 3 Torres Vecha,s .. . . . 4G 12:069 118: 750 2 
Miranda . .. . .. . ... 126 8 :299 31:670 1 Thomar .. ... .. .. .. G6 21:723 79;430 3 
l\1:oncorvo ... . . . . . . lij5 14 :203 51:060 2 
Villa R eal. . . . .. . . . 130 23 :586 94: 120 8 .A.l e m tejo 

Aviz . . . . . . .. .. .. . . 36 6:294 21:860 1 
B e ira Bej ~L ... . . . . . . . . .. . 61 17 :525 64:650 2 

Arganil . .. . . .. .. . . 49 9 :808 40: 140 1 Cr ato . .. . . . ... ... . 33 7 :235 28:330 1 
Aveiro ... .. ... .. . . 65 23 :060 87:560 3 Elvas . . . . . ... . . . . . 22 7:046 26:850 1 
Castcllo Branco ... . 96 15:525 58: 760 2 Evora .. . - . .. . .. . . 64 13 :H06 51:270 2 
Coimbr a .. .. . ... .. . 143 43 :230 166:980 6 Onriquc . ... . ... ... 50 13 :338 45:7HO 1 
F eira . . ... . . .. . . . . 76 18:500 72:040 2 Porta1e~re . .. . ... . . 3G 8 :497 31:660 1 
Gnard~L .. .. ... . . . . . 193 26:500 104: :520 4 Yilla V1çosa ... . . . . 51 9:080 32:340 1 
L amego ...... . . .. . 144 16:575 67 :040 2 
L inharcs . .. . . . . . . . 40 <1:480 17:220 1 A l garve 

Piuhel . ... . ... . ... 39 4:164 15:040 1 F aro .. . .. .. . ... . . . 21. 10 :762 39 ,1701' T xancoso ... . .. . ... UJ3 21:150 74 : ~~30 2 ~ag?s . . .. ... . . . . . . 23 6:704 24:760 1 
Vizen . . . ... . . .. . . . 169 36 :197 151: 810 5 'I avn·a . . .. . . .... .. 20 8 :728 31:150 1 

1 A. comnrcn. do Rib:ttcjo une -se n. Lisboa, ,c a. ele Chão de Coucc n. Thomar . 

. N. B.: N as instl:ucções i n ser~as 11? n_~ario do' ~OliC?"TlOj ?'(Zela ele Lisboa e e,~ cdiç~o officütl impressa. por Ol'dcm su
pe l'IOJ', nno ~e menc_10na.m ~ com_1 espmto ""' coma. ICc:t. dc,Otu em, os !)Omes das ü e~uez1as, 11em conscgttintemcnte 0 nu~ 
mero de e le otorc s, fogos e h ttbLtan tes pc cn.da uma c1 ella s, constando apenas do mttppa geral " tota lidade, e qne lhe 
pertencia elege1· 1 deputado. A lem d este 1n.pso conhecc.se , pelo .conf•:onto dos mappn.s, luw cr 110 u.o 1 erro de alga
ri s1no :.icerca dos ~eput~l'lo s da. com a.rca do Barcellos, mas para. evitai· Juturas duvidas corrig in·se aqui, co1uo sempre 
fazemos mn casos Hlen tteos. 
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Officio circular 

A jtmta provisional elo governo supremo do reino mancla r emetter a v~ m.cê 
as instrucções pelas quaes se elevem r egular as eleições elos deputados elas côrtes 
extraorclinarias constituintes, para que v . m.cê as cumpra e execute na par!e que 
lhe diz r espeito . · 

O dia 26 do corrente mez é por ella designaelo para se fazer a eleiçao elos 
eleitores que elepois, na cabeça da comarca, hão ele eleger os deputaelos no dia 3 
ele dezembro seguinte, continuando successivamente nos dias immecliatos, quando 
não seja pmticavel acabar no primeiro, mas. isso de tal modo que não haja senão 
a el errffir a inclispensavel, e que fique aos eleitos bastante tempo para se prepara
r em e virem a esta capital, aoncle as côrtes hão ele ter as suas sessões. 

A ll;nportancia cl'esta diligencia por si mesmo se recommeucla, e a junta confia 
em ellle v . m. cê, mui convencido d'ella, empregará os meios todos 1Jara qu~ se faça 
com aquella exactidão e regularielade que as instrucções prescrevem e que a pru
clencia ele v. m.cê ha de r econhecer como inclispensaveis para se ultimar com acerto 
a gTancle obra da nossa r egeneTaç.cll.o política. 

A necessidade que obrigou os portuguezes a dar este passo, como nnico que 
podia salval-os ele uma total Ttlina, justifica de certo as medidas que até agora se 
têem tomado, e a paz e socegp ele que tão felizmente havemos gosaelo é um bem 
e um sigual manifesto com que a mão do Omnipotente premeia o nosso zêlo e 
abençoa os nossos el esej os, porque elles nunca foTam nem são outros senão os ele 
conservar em sua integriclacle e pnreza a santa religiao dos !).Ossos paes, o am0r 
e a obecliencia ao mais aeloravel dos mona.rchas, o senhor D . João VI, e a mais firme 
aelhesão á sua augusta cl escenclencia, l)uscando, pelo meio ele uma bem entendida 
e bem empr egada liberdade, formar uma constittúção que possa estreitar mais la
ços tão fortes e tão sagrados, e ao mesmo tempo desvia a possibiliclacle ele r ecaírem 
sobre nós o. males e as desgraças com que uma desastrosa administração havia 
até agora affiigido PortugaL 

D eviam, portanto, e para esse fim reunir-se as côrtes, como representantes ela 
nação, mas deviam reunir-se ele um moela que melhor e mais perfeitamente .a pc
dessem representar. As instrucções o . desjguam e o manifesto que as acompanha · 
o justifica. V. m. cê el eve publicai-o, para que ele t odos sejam conhecidos os moti
vos que se tomaram e~ consicleração n 'um objecto ele tanto peso, e a esse fim se 
lhe remette um numero su:fficiente ele exemplares. 

D epende de v . m. cê, pois, como magistraelo presicl ente ela eleição, graucle 
parte do bom r esultado cl'ella, procm·anclo que n'esse acto se conserve o so
cego e boa ordem, e empregando todo o cuidado e vigilancia para que elle 
seja inteiramente livre ·de suggestões ele violencia, el e engano e de qualquer ma
nejo que a torne menos legitima, ficando v. m .cê bem persuacliclo de que debaixo 
de sua unica r esponsabiliclacle corre a clirecção d'este negocio, e qüe um dia se 
lhe ha de peclir conta do modo pouco reg ular com que· v . m .cê se tiver concluziclo 
n'elle. 

A junta manda, finalmente, que v . m .cê r emetta a esta secr etaria elos negocias 
elo r eino a certicl ão elo clia e ela hora em que receber estas ordens . 

D eus guarcle a v . m .cê Palacio elo governo, em 8 ele novembro de 1820.= ilda
'Tiiuel Fm·nandes ThomcGz. 

Os dois ultimes documentos suscitaram logo reclamações por parte elos milita
res e do povo de _Lisboa, solicitando do governo que nas proximas eleições ele de
putados ás côrtes ·se segLú sse o methoclo estabelecido na constinúção hespanbola 
pro:nn!gada em Cadiz a 19 de março de 1812. Assim se deferiu, feitas, porém, 
as melis~ensaveis moclificações, adaptadas ás circumstancias especiaes de Portugal, 
como acliante consta. · 

O juiz elo povo representou em 11 ao commanclante da força armada a neces
siclacle ele reunir o exer cito para o fim ele , se obter a concessão desejada, e an
mlinclo aquelle general, effeituou-se n'esse mesmo dia no palacio do governo . um~ 
conferencia militar, a que assistiram tambem o dito juiz e o seu escrivão, e ahi 
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se tomaram cliversas r esoluções sobre o assumpto, as quaes subiram ao conheci
m ento elos poderes publicas. Eis as alluclidas peças officiaes: 

Represen-tação 

Ill.mo e ex.mo sr. - Vendo o povo d' esta capital que a junta IJreparat oria das 
côrtes não acceclen em toda a extensão ao justo r equerimento que o juiz do 
povo ele Lisboa, em nome do mesmo povo conjunctamente c~m o exercito, lhe fez, 
exponclo que er a da vontade elo povo e ele absoluta necesstdacle para o bem ela 
nação qu e os deputa~os de côrtes _fo~s~m eleitos pelo methoclo e com as mes~as 
circumstancias prescnptas na constü1.uç::w hespanhola, se encheu ele mágua e JUl
o·ou seus d ireitos o:ffenclidos, e querendo o povo e o exercito evitar que aquelle 
~cto ela pluralidade da junta preparatoria das côrtes foss e ávante, em prejuízo da 
nação, é por isto que r ecorr e a v. ex.a, como gen,eral c~mmandante em chefe ela 
força· armada do norte e sul de Portugal, e ora n esta Cidade, para que se digne 
de o tomar em consicleracão . 

Portanto, r ecorre a ,;_ ex.n para que, r eunido o exer cito, faça proclamar a 
constituição hespanhola, a qual, sendo modificada pelas côrtes convocadas á ma
neira hespanhola, se adapte e aproprie aos u sos) costumes e terreno ele Portu
gal, sem que lhe alterem o seu essencial e as idéas liberaes que ella contém . 

Eis · o que confi~Lmos elo patriotismo ele v . ex. a Lisboa, 11 de novembro de 
1820. -Ill.mo e ex. mo sr. Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda. = João Al
ves = Vm ·issimo José ela Veiga. 

Respos·ta :;~, represen:tação supra 

lll. mos srs. juiz e escrivão ·elo povo : - O exercito do meu commanclo, sendo 
sabedor dos honrosos oflicios que v. s .as tiveram a b ondacle de dirigir-me, atrai
çoaria a patria se não apoiasse e:fficazmente a justa r epr esentaçao que v . s .as, 
como l egitimas orgãos da vontade elo povo e da casa dos vinte e quatro, tão uni
formemente secundados pela gc1arnição d'esta cidade, fizeram todos ::'~ junta pre-

. paratoria das côrtes, pedinclo-lhe que o methoclo ou modo para a convocação dos 
deputados ele côrtes fo sse o mesmo adoptaclo pela constituição hespanhola. Ero 
r esposta terão lido v . s . as umas instrucções, pelas quaes a nação nem é plena nem 
livremente representada, nrto se r emedeiam peitas e subornos, não se apuram e 
refnnçlem, como cumpre, eleitor es e depntaclos, n'uma palavra, teríamos um81 
constituição em tudo e por tudo ministerial; mas eu deixo á recta perspicacia ele 
v. s."5 a an alyse cl 'este projecto, approvaclo á plur alidade de votos. I. to bem pon
derado, este exercito roga a v . s . as, como dignos representantes . ele tão illustre 
cidade, compareçam comnosco no paço do governo, ::'Ls onze horas da manhã de h oj e, 
para que se faça supprimir immecliatamente éssas parciaes instrncções, e imme
diatamente se mancl e publicar o methodo hespauhol, conforme a expressa vonta-
de geral. , 

A proveito esta occasião para r eiterar os protestos de alta consideração com 
que sou ele v. s.as muito attento venerador - Necessidades, 11 de nnvembro de 
1820: = GcwpaT Teixeú·a ele ]fctgalhães e Lace?·clct~ marechal ele campo comman
!!lante em chefe elo exer cito do norte . 

Resoluções da conferencia n1ili-tar 

1.0 Que se jurasse a constituição hespauhola, e que se juntassem os deputa
dos em côrtes, eleitos em proporç~io da população do r eino e nomeados como na 
m esma constituição se prescreve, e que, depois ele r eunidos os mesmos c1eputacloi;;, 
se fariam as modificações que fossem convenientes, não sendo j amais para nos tor
narmos menos liberaes :· cliviclir-se-ha a população ele maneira que produza cem 
deputados. 

2. 0 Que se devem eleger mais quatro membros para o governo. 
3.0 Que os membros do governo que tiverem a seu cargo as quatro reparti-



97 

ções, a saber : nego cios elo r eino, guerra e marinha, estrangeü·os e fazenela, só 
terão voto nos objectos das suas repartições, e não poderão ser empregados em 
outro ramo publico . 

4 .0 Que os membros empregados nos mencionados quatro ramos não pode
r ão fazer provimento algum, nem outra qualquer causa sem a decisão do go 
verno . 

6 .0 Que nomeiam mais quatro membros para se unirem aos outros que actual-
t t~ · J "' • t mos meu e es ao no gov.erno, CUJaS pessoas nomeanas sao as segmn es : os ex . s1·s. 

conde de Sampaio, P eeh·o L eite- P ereira ele MelloJ José Manuel Ferreira ele Sousa 
e Castro e Francisco ele Sousa Oirne ~fadureira . 

G. 0 Q,ue se entregue o commando de toda a força armada do reino ao ex. mo sr. 
Gaspar T eixeira ele .Magalhães e Lacerda. 

Lisboa, 11 ele novembro ele 1820. = J.Yfigltel C'o1Teia de J.l1esqt~ita . Púnentel 
Quei? ·oz, com mandante elo batalhão ele caç:tdores n. 0 9 = J.lifanuel J oaquim J.l1ene~es) 
commandante interino de caçadores n .0 12 =José Figuein~ ele Almeielct, capltã_o 
commandante interino elo · 5 . 0 batalhão= Joaqtti?n .111amwl ela Fonsew L obo) capl
tão de cacaclores u .0 11 e interino commanclante elo batalhão=Anselmo José Quei 
?'OZ; majo~· graduado, commanclante interino ele caçadores n .0 10=José Jtbstino 
1.'eixeint_, capitão commanclante elo r egimento ele infanteria n. 0 11 = José dct Rosa 
e Sottsa, major commanclante interino de caçadores u .0 2= ~1amtel Vaz P into 
attedes; major commanclante do G. o ele caçadores = Antonio Pe~~·ei?·a ele B1·ito, ma
jor do n .0 6 = Antonio Joaquirn Rosado; major ele infanteria n. 0 4 e commanclan
te= JJ1r:~ngel P e1·ei?·a Bo?·ges, major commanclante interino elo r egimento n.0 18 = 
Antonio de Sattse~ Antujo Yaldez, major elo 1. 0 ele infauteria, commanelante inte
rino = José J nlio de Ccw ·alho_, major elo 22. 0 r egimento e commanclante interino = 
João Antonio T eixei?·ct de S ct111J.JCtio, major commandante elo r egimento 12 ele in
fanteria = D ztctJ'te Glbilhe1·nw F e1·rm·i, tenente coronel commanclante elas brigadas 
ela artilheria do exercito= Antonio Pc·Tei? ·e~ Quinlancl_, tenente coronel el o batalhão 
de caçadores n . 0 8 =Caetano ele 7Jiello Sm·1·ic~) tenente coronel commanclante elo 
regimento n. 0 l6=José B enedicto ele Mello, tenente coronel commanclante do r e
gimento 10 ele infanteria = Dmningos Antonio Gil ele Piguei1·ec7o Bcw-mento_, tenente 
coronel commanclaute ela 1.a brigada ele infanteria=JJ1ctmtel P ctttlo Cobei1·o) te
nente coronel commanclante elo n .0 9 ele infanteria=F?·ancisco Antonio Pantplonct 
IJ1oniz) coronel commanclante da brigada ligeira=·J oaqttim T elles J o1·clão, coronel 
e commandante ela 2. a ln·igaela= Mamtel L1tiz C'on·eía_, coronel elo 21= Gu.ilhm·11W 
d e Gni11um-ães JJfm·ei?·a P.i1ito_, major commaudante= B e?·nc!Jl'do Co?·?·eic~ ele Castr·o 
e S epulvedet; coronel commandante ela divisão ligeira=Antonio Lobo Teix eint de 
B ct?'J'OS; coronel commandante da 1 . a brigada do norte= Antonio· Cm·los CcwyJ co
ronel elo 12 r egimento ele cavallaria, commandante da 6 .a brig·ada=Antonio Joa .. 
qttim B andeiTCt, coronel commanclante elo 10 de cavallaria = J oão Galvão J.l1exict 
ele Bousa JJ1r:tsat?·enhas, coronel elo 2 de cavallaria = JJ1cmmel Pinto dct Silvei?'Ct ela 
Fonsecc&J coronel commanclante ela 2. a brigada elo sul= D . Thomaz JJ1asccwenhas) 
maJor commandante elo 4 ele cavallaria= O C'ommenclacZor 8 ébctstião Drago TTct
lente de B1·ito Chb1·eint_, commanclante elo exercito elo sul = Fnmcisco Xavie1· B e
ze ?Ta de A1·aujo_, brigadeiro = Wsconcle ele E1·veclosa) major commandante elo r e
g'imento 24=José Wú.wia Sojte1·_, major elo 3 .0 r eg·imento = J m·ony mo G?·anctte, 
major commanclante ela brigada ele ar tilhEjria =José Theotonio Viei?·a de C'ewva
lho> major commanclante elo r egimento n. 0 15 =José J.l1m·ia ele J.l1otwct_, brigadeiro 
c ommandante elas brigadas ela ar tilheria volante= N icolau de Ab1·ett C'astello B?Ytnco _, 
tenente coronel=João clct Bilvein~ ele L acenlet; brigadeiro = F1·cmcisco de P ccula de 
A~m·edo _, brigadeiro commauclaute ela 1. a brigaela =Antonio ele Lace?·de~ Pinto da S 'il
~;eL?'a_, marechal ele campo =Alvcwo Xavie1· dcc Fonseca C'atttinho e Povocts, marechal 
de campo commandante da 7. a brigada ele ca vallaria =José de Vasconcellos e B á= 
J oaqztim I,qnacio da Bilva Rebello; marechal de campo= Gaspa11· T eixei1'Cc de J.l1a
galhães e Lacm·da, marechal ele campo commanclante em chefe elo exercito do nor
te= João da 111otta Chaptbzet, deputado do quartel mestre general = J oão AZ~es= 
Ve1·issimo José da Veiget= João P into Alves, major commanelante elo 6. 0 regimen
to ele cavallaria. · 

7 
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O juiz do povo e uma e1eputação dos referidos militares dirigiram-se pouco 
depois á sala das sessões ela. junta provisional do governo supremo elo r eino pnra 
entret,·aram a sua r epresentação no senticlo exposto. Estayam presentes o vicc-pre
siclente Antonio ela Silveira Pinto ela Fonseca, conde ele Sampaio, concle de Pena
fiel, lYiathias José Dias Azedo, H errnano José Braamcamp elo Sobral, Peclro L eite 
Pereira ele Mello Francisco ele Sousa Cirne ele lYiaclureira, Fr, Francisco· ele S. Luiz, 
Manuel Fernn.ncles Thomaz, José Joaquim Ferreira ele Moura e José Manuel Fer
reira ele Sousa e Castro, que disseram accecler a todos os artigos acima transcri
ptos, jurando assim o cumprirem, e c1'isto se ma.nclou lavrar termo, o qual n.ssi
gnaram. 

Concluído este acto reuni1:1-se o governo em sessão, nomeando secretario ela 
re~artiçã.o elos negocias ela fazenda e administração elo erario ao conde ele Sam
paw. 

Dura:ute estas occorr encias políticas a tropa pertencente ao exercito elo norte, 
sob o commanclo elo marechal ele cámpo Gaspar Teixeira, postou-se como para 
revista no Rocio e Terreiro elo Paço, ficanc1o alguma cavaJlar.ia em outras praças 
e largos, a m·tilheria assestacla para as raas principaes e uma brigada no castello 
ele S. Jorge. 

A offi.cialiclacle, tendo assistido ·á referida conferencia, depois ele assignar a acta, 
reune-se aos respectivos corpos i ma.s o brigadeiro Sepulvecla, quando chega á frente 
ela sua cli.visão ligeira, m·c1ena uma evo1uçf(o que ao commanclante em chefe parece 
hostil, e por isso este general manda immecliatamente o coronel J ofLo Gal vfto Me
xia obsm:var-lhe os movimentos e a outros officiaes encarrega ele fa.zerem condu
zir polvora do castello ela cidade. O brigadeiro Cabreira determina que se carre
guem às peças com metralha e accendam mu:rrões, e approxima.-se da embocadura 
elas ruas. Espectaculo tão bellico põe em sobresalto os habitantes ele Lisboa, so- · 
bretuc1o ao propalar-se o boato ele que as peças da guarnição do castello estavam 
tambem carregadas e os artilheiros promptos á primeira voz para quaesquer even
tualiclacles'.<~. O povo afasta-se, pois, elos sítios· occupados pela tropa, temendo pre
sencea.r algum conflicto ou collisão; mas o socego tm·na em. l)reve a restabele
cer-se . 

Em sessão elo govei·no ele 13 pediram a sua cleinissã.o, por cliverg-encia com 
o vice-presidente, os deputac1os Manuel Fernandes ThomftZ 1 H ermano José Braam
camp elo Sobral, Fr. Francisco c1e S. Luiz e José Joaquim Ferreira ele Moura 
ficando encarr egada a repartição elos neg;ocios elo r éino a José Manuel Fer~ 
r eira ele Sousa e Castro e a elos estrangeil:os a Antonio ela Silveira Pinto ela 
Fonseca. 

Na mesma data dois elos generaes procuraram justificar o seu procedimento 
pela maneira segcunte 

Proclau::tação 

Habitantes ele Lisboa: - O meu caracter fu·me e desinteressado exige que vos 
falle em toda a extensão ele franqueza, e que tanto é devida áquella com que á 
frente elo vosso exercito fui recebic1o por vós n'esta capitaL Acre·clitae que em toda 
a minha carreira militar a.inda não c1ei passos que não fossem legitimados. Exami
nae-os. As vossas propriedades o:ffenc1iclas, os vossos direitos atropelados a nossa 
patria e o nosso ?om rei ilh~dic~?' fonum os imperios?s motivos de acceit~r o com
mando elo exercito, que pnmmro soltou a voz ela hbérclade permitticla na ordem 
social. Não desejo elevações contrarias ao meu genio e sereis convenciclos no mo-

1 Em fo~·mal clesmenti~1o a similhante boato publicot~-se ~sta declaração : «Como tem vo
gado a uoticw. de que no cha 11 do c01:reute estava a artilhena do castello de S. Jorge carre
gada, é do meu dev.er declarar ao 1nubhco que, achando-me n'aquellc dia com a brigada elo meLt 
co.mmauclo no mencwnado caste~o, _desde as dez horas da manhã até ás cinco ela tarde, por or
dem do cx."'0 general Gaspar Ten:eu·a, commandante c~a força ~:nnada, não vi nem m·tilheiros, 
nem artiU1eria alguma can:egada: o que afian_ço ~ebau:o da mmba palavra ele honra. Lisboa, 
17 ele novemlno de 1820 .. = .ll!Icmuel Pmto ela S~he~?·ct, coronel com mandante da segunda brigada 
do exercito do stll". 



menta em que a nação e o throno não tenham c1ue receiar dos seu inimigos m
ternos. 

Sabcis que vós mesmos, pelo vosso muito honrado j1úz e escrivão do povo, e 
que a valorosa tro1)a da gua.rnição de Lisboa haviam insinuado ao governo supre
mo, t emporariamente erigido, os vossos cl esejos relativamente ás côrtes, e sabeis 
igualmente que a pluralidade de vótos do mesmo g·overno abandonou as vossas ro
gativas; tranquillo persisti até ao momento em que a vossa mágua c~egou ao meu 
conhecimento P.elo vosso muito honrado juiz e escrivão do povo, &-ssml como a re
presentação do exercito nacional. 

Julg·uei do meu mais saoTaclo dever a1)0iar a vossa causa com o movi-
"" v .t . 

mento e juncção da tropa do meu commanclo, no •cha 11 elo corrente, e ro-
gar aos meus bravos companheiros de armas d' esta capital o seu appl'auso -e 
approvação. _ 

Todos lms, todos soldados e todos cidadãos ela mesma nação, ad vogámos os 
vossos direitos offencli.clos, e em. uniã.o comvosco prestúmos o juramento às leis es
tabelecidas pela constituição de H espanha, com aquellas alterações libemes que 
houverem. ele fazer as nossas côrtes. 

Não era de suppor que a pertinacia dos votos contra os vossos desejos dei
xasse de t er o fundamento de qualquer apoio, tomei as medidas de precaução 
paTa evitar os vossos desastres e as clesgraçaclas calamidades que a malícia elos 
per versos poderia amontoar sobl'e os verdadeiros e sãos portugue7.es. A imprevista 
casualidade que haveis notado na artilherja não offencleu tanto certamente a vossa 
cil:cumspecção, como penetrou meu coração elo mais profundo sentimento, e muito 
principalmente por submÍJ:!.ÍStTar aos malevolos a icléa de subverter a sanidade das 
minhas intenções. 

Portuguezes, resta-me a satisfação de que vós presenciastes a subordina
ção e disciplina dos soldados, e que elles vos r espeitaram como irmãos e que ·pas
sa:tes segm·os por entre as suas bayonetas, pl'omptos, bem como eu, a derramar a 
ultima gotta ele sangue pela religião ele nossos p:ws, pela patria e pelo rei. 

Lisboa, 13 de novembro ele 1820. = Gasp m·. Teixeim de J.lfagalhães e L açrwcla, 
marechal ele campo commandante em chefe elo exercito elo norte. 

Procla:~:nação 

Sebastião Drago Valente de Brito Cabreim, commenclaclor da OTdem ele S. Bento . 
de Aviz, brigadeiro dos reaes exercitas, presidente de 1una elas j trutas prepa
r atorias de côrtes e commanclante elo exercito nacional do stu, etc. 

Habitantes ele Lisboa:- Consta-me que ba entre vós quem procura alterar 
os pm·os sentimentos ele patrioti smo que sempre tendes patenteado clesde a nossa 
justa r egeneração, e muito principalmente descle o memomvel clia 15 ele setembro. 
Sei que t ambem mm·mm·am ele mim em particular, e que pretenclem denegrir as 
intenções sinceras que tenho manifestado tão publica e solemnemente . 

Conhecido por todos não hesito declarar-vos que a. parte sã elos cidadãos bene
meritos me fará justiça em acreditar que me não tenho desviado elos princípios 
intentados, nem j amais me cl esviarei. O exercito portugnez está t ão acreclitaclo e 
tem cb cl o tantas provas ele cliscipliun, e subordinação, que não clú; susto senão aos 
t erroristas que temem, por seu ambigno compoTtamento, a ira ela patria. lYiecliclas 
ele precaução mmca foram insulto r econheciclo . · 

E ia pois, tranquillisae o cspil·ito que lJoatos perfitlos têem alter aclo . 
1 'e eu n ão tenho r eceio ele vós, porque a toda a hoTa e em toda a occasião 

anelo se~ signal ele desconfi ança particular, tambem vos afianço em. nome ele todo 
o exer cito, especialmente o elo sul debaixo elo meu commanclo, que elle nfio t eme 
que ~ povo c1~ Lisboa tenha que exprohar-lhe com justiça, ao contrario o amor , 
r espe1to e gra.hclão que deve aos lisboneuse& pelo bem que o têem tratado, não po
dem ser excedidos. · 

Q.uartel genêral elo largo elo Q.uintella em Lisboa, 13 ele novembro c1e 1820.= 
O Com:m"el~dado?' S ebastião D 1·ago Valente de B1'ito C'ab1·ein t . 
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Com r efereucia aiucla ao occorriclo mn Lisboa no dia 11 publicar am-se os tres 
do~umentos que se seguem. 

Orden1 do dia para o exercito nacional do sul 

Quartel general elo largo do Quiutella em Lisboa, 14 ele novcn1.bro ele 1820.-
S. ex. a o sr. brigadeiro commandante, Sebastifl.o Drago V alente ele Brito Cabreira, 
desej oso sempre ele patentear seus sentimentos de satisfação por tllClo quanto elevo 
acreditar este exercito, não pócle deixar ele louvar ela maneir a mais energica o 
comportamento, serieclacle e confiança que elle mostrou no succe ·so do dia 11 elo 
corrente . A confiança nos sêus commanclautes, para que fossem orgão ele suas in
t enções; a seriedade mant ida, para mostrar o respeito ele um acto tão melindroso 
e decisivo, e o comportamento iuabalavel ele moderacão e disciplina, para não se 
perder o clecoro militar, são factos que não podem dei~ar de ser admirados. S. ex: a 
espera que o exercito se persuada ele que as suas tenções são puras; que elle não 
quer outro bem que o bem cl~L patria, e que os mesmos princípios que tinha em 
24 ele agosto passaelo são os mesmos que ainda t em e que protesta conservar. 
S . ex. a lembl'a que o exercito bem sabe que os inclicios de ambição estão longe ela 
sua icléa, e que elle, em vez de parecer que aspira a gover nar, tem cecliclo sempr e 
em favor das circumstancias, publica e cordialmente, de commissões em que, a 
achar-se ainda investido, se poderia sup1Jor tenacidade de permanencia ou r eceio 
ele expulsão . S . ex. a tem cooperado e coopemrà com inalteravel procedimento para 
a manutenção ele um goYerno liberal, elas côrtes nacionaes a contento publico, 
da clynastia reinante conservacla e ela religião catholica mantida. Isto é o que 
s . ex.a tem dito sempre e que ele novo afiança ao exercito á fa.ce ele toda a na
ção . = J osé ele Sousa P ·imentel e F'w·ia1 ajudante general. 

Orden1 do dia elo COilnn'l.:a:ndo en.'l. cl1efe do exercito 

Quartel general na calçada das Necessiclades, 16 ele novembxo de 1820.-
S . ox.a o sr . marechal ele campo Gaspar Teixeira ele Magalh~l.es, sensível á con
fianç.a do exer cito, que o chamou ao commando em chefe ela força armada elo 
reino, a tem a.cceitaclo até ao desejado dia ela r eunião elos nossos r epresentantes 
no congresso augusto ela nação; elle a tem acceitaclo pela confiança que tem mt 
disciplina, braVlu·a e amor decidido pela patria, de um valente e brioso exercito, 
q.ne ha ele saber levar ao fim a gloriosa empreza ela nossa regeneração; sem outra 
ambição, sem outro desejo mais que o bem estar ela nossa cara patria, elle conta 
com a união ele sentimentos elo exercito a um só ponto ele vista, o bem do seu 
paiz. 

Para o conseguü·, ord ena s. ex. a que os srs . commanclantes elos corpos tomem, 
com todas as formalidades, o juramento dos seus regimentos á constituição , que 
no dia 11 eUes mesmos commanclantes j uraram no palacio elo governo, debaixo 
elas bases ela constituiçao ele Hespanba (e tambem já acloptacla em Napoles), com 
as alterações que os nossos representantes nacionaes lhes fizerem, nunca para me
nos liberaes, e . lhes serão remetticlos os autos de tão solemne acto, com toda a brc
viclacle, para serem levados á presença elo supremo governo elo r eino . 

S. ex.a não pócle assás expressar a toclos os srs . commanclantes ele divisões, 
·brigadas e corpos, e a todos os outros srs . officiaes, officiaes inferiores e soldados, 
que elle está profundamente convencido do quanto todos se t êem feito benemeritos 
ela patria e concorrido para a felicidade geral ela nação ; elle assegura ao exer
cito que o governo e a nação conhecem seus serviços, e que el1e jamais se esqLle
cerá ele lhes expor e ele promover e procurar as recompensas ela patria aos seus 
tão dignos filhos. =José ele Sousa Pm·ein~ ele Smnpaio. 

O fficio 

Ill. mo e ex. mo sr . coronel Bernardo Correia de Castro e Sepnlvecla : --Os portu
gnezes abaixo assignaclos desej avam juntos ter o prazer de a;presentar a v. ex. (L 
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os sentimentos mais puros el e r econhecimento e gratidão, · pelo que elles .e a patn a 
é eleveclora a v . ex." na obra augusta ela nossa suspirada r egeneração. Receiosos, 
porém, ele que uma similhante missão; pelo apparatoso. el'ella, p~desse . offencler a 
moclestia e delicadeza ele v . ex. a, ou mesmo ser por ammos mal mtencwnados, se 
os ha. sinistramente interr)retacla é por isso que deputaram de entre si algumas ) ) " h '.TN • -1 a p essoas, a quem para este fim coube 1r r eceber esta on_ra . .1."a? JLugue v . ~x . , 
nem julgue todo o b rioso e honrado exercito, que nos-abmxo ass1gnaclos respu·~m 
só estes sentimentos · elles são o·eraes n 'esta côrte, e hoj e o ~: erão em toclo o r emo 

' b . 
se a Divina Providencia nos soccorrer na crise actual, em que um gemo mau pa-
r ece quer er roubar aos portuguezes e ao exer cito o maior elos bens e a maior das 
glorias ; então outras maior es e mais publicas serão as demonstraçõ~s do n?sso 
contentamento. Se agora, recordando-nos do que v . ex ." e todo o exercito pra~teou 
desde o sempre memoravel· clia 24 ele agosto, mw ]JOclemos conter nosso~ ru;trmos 
agt:a~leciclos, a que ponto e grau ele prazer não chegaremos nós quando VIrmos 
desfazer-se a nuvem qu e a todos ameaça e faz tremer a todos ! 

P ermitta v. ex ." que, por entre est es mesmos sustos, se vão apresentar a 
v. ex." aquelles que nem por um momento cluvielaram ele tributar a v . ex." os tes
temunhos da maior gratidão de que t.ambem se faz credor o exercito, esperando 
que os sagraclos direitos q11e v. ex . a tem á nossa estima redobrem em preço, pela 
continuada cooperaçfio que v. ex .a ha el e prestar, trazenclo-nos a an6ga paz, clcs
afr):ontando a liberdade que se acha opprimida . 

Deus guarde -a v. ex. a por muitos annos para bem da nossa patria . Lisboa, 16 
de novembro de 1820. = (Este officio ía assignado po1· gnmde nume1·o de cidadãos 
de dive1·sas classes .) 

A 17 r euniu-se no c1uartel general um conselho militar, que cl eliberou dirig ir 
ao gpverno, por intermeclio elos marechaes ele campo Gaspar T eixeira ele Maga
lhães e L acerda, Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Povoas, e José ele Vas
concellos e Sá, como manifestação dos desej os e sentimentos el o exer.cito, esta· 

Propos-ta 

1.0 O estado actual ela capital] e a opinião p11blica demandam que nova
mente entrem no governo os deputados que p ecliram a sua d·emissKo, para o que 
não concorreu o exercito, pois c1ue o exercito com a nação o reconheceu até á in
stallação elas côrtes; 

2 .0 Que as eleições }JaTa a escolha elos deputados em côrtes sej am feitas pelo 
mesmo systema que. na constituição hespanhola é prescripto, por ser a O}Jinião 
geral ela náção e elo exercito, unico motivo q1le deu occasião á parada geral do 
dia 11 de n ovembro de 1820 ; 

3 . 0 Qne tudo o mais que se cl etermina na co.nstit11ição hespanhola se não possa 
pôr em pratica emquanto não se ajuntar o congresso dos deputados ele côrtes e 
acloptem a base el 'ella, faz enclo no mais as alterações que julgarem convenientes, 
sendo igualmente liberaes. 

Quartel general nas Necessidades, 17 ele novembro el e 1820. = J oão Bento de 
8o~tsa Fa ·a, capitao com mandante ela 2 . a brigacla ele artilheria volante =.João 
lJ!Ias?arenhas clct Rosa, capitão commaudante ela 1." brigada. ele artilheria = Ignacio 
Xavwr ela Costct J ·udice, capitão commanclante da 4 ." brigada de artilheria volan
te = J osé Justino Teixei1 ·a} capitão com mandante ele infanteria n. 0 11 = J.liamtel 
Cm"'·eia J}[esq_tLitcb Pimentel Quei?·oz, capitao commandante do batalhão de caçado
res ~- 0 ~ = ?Ianuel J oaquim J.lienezes, capitão commauclante ele caçador es n. 0 12 = 
J~se _F~g~bew~t ~·de A lmeida, capitão interino elo 5 . 0 batalhão = J osé VictO?·ino :la 
1 zlvet?·a, capltao com mandante da 3. a brigada ele artillieria volante= Joap.b~?n 
JJt[[(!nztel ela _Fons~w Lobo, capitão ele caçador es n . 0 11 e interinamente comJ?lan
d_aute ele br1gacla =Anselmo José de Quei?·oz, ,maj or geaduado e co_mmandante mte
rmo ele caçadores n .0 10 = José Theotonio Vieú·a ele C'cwvalho} ma;Jor commanclante 
do 2.0 batalhão elo 15 ele infauteria = José da Rosa e Sonsa~ major commauclante 
interino el e caçadores n .0 2 =José jJ{aTict Eojte1 ·, major elo 3 . 0 r egimento = 
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João Pinto Alvares Pe?·eim; maj or commn.ndante elo 6 .0 regimento de ca;vall:,u·ia = 
JJ f anuel Vaz P into Gttecles

1 
major commanclante do G.0 ele caçadores= Jo~bo An

tonio Teixei?·a de Sa111J.)(LÍO; major commandante do regimento 12 ele mf~nte
ria =José Co?Teia de Fcwia

1 
maj or commandante intel'jno elo 4 . 0 de cavallana . 

Antonio ele So1tsa ele Â1'CI~rjo Valdez; major elo 1. 0 de infanteria, cornmancl~te m 
terino = ll![a?mel Gornes ela Silva Villa?'; major commandante interino do reg1mento 
22 = J osé J e1·onym,o Gmnctte) major com mandante elo batalhão ele a.r tifices enge
nheiros = Antonio J oaqui?n Rosarlo

1 
major ele infanteria n.0 4 c commanclante = An

tonio Pe1·ei?·a de BTito, major elo n . 0 6 = Manuel Pe1·eint Bo1·ges; major C01_nman
dante elo regimento 18 = TTi conele de E1·uedosa; maj or comma.ndante elo rcgrmento 
24 = Caetcmo de JJfello ScmTia., tenente coronel commanclante elo r egimento n. 0 16 = 
~tilhe1·nw elos GMilncwães J.lfo?·eint P ·ünto, tenente coro~ael commanclante elo 5. 0 r e
gimento de cavallaria = Dua1·te Gttilhe1·me Fe?'?'e?·i, tenente coronel comroancla.nte 
ele aTtilhei·ia =Antonio Pe1·ei1·a Qttinlcc.ncl, tenente coronel commancla.nte do ba.ta
lhão ele caçaelm·e: n .0 8 =Nicolau de Aln·ett Castello Branco, tenente coronel com
mandante do 1.0 regimento ele ca.vallaria = J osé Bened·icto ele "Blello) tenente coro
nel comma.nclantc elo 10.0 r egimento ele infanteria = Domingos Antonio Gil ele 
.F1:gttei?·eclo S a?·mento, tenente coronel command:mte ela l.a brigada elo Porto = 
J.lfanuel P mtlo Cobei?'O) tenente coronel commu.ncbnte elo n .0 9 ele infanteria = João 
Galvão JJiex ia de 1 ousa li:Iascm·enhas, coronel do 2 . 0 de cavallaria =Antonio Joa
quim, Bandei?·a, coronel comma.nchnte elo 10 .0 ele ca.vallaria = F1'Ctncisco .Antonio 

· Pa?n;plmw l.foniz , coronel commancbute ela bri ~ada ligeira = Joacptim Telles Jo~ · 
clão) cor onel comma.nclante da 2. a brigaeln = JJ1a1mel Luiz Co?Teia, coronel elo 21 
e commandante da 1. a brigada = B emcwdo Co? '?'CÍa de Ca tro e Septdveda) coro
nel commanclante ela cli\-isão ligeira= intonio Lobo 'l 'e ixeira de B cm·os de Ba?·
bosa, coronel commanelante ela 1. a divisão do nor te= Joaqttim Ir;nacio ela Silw 
Rebello , coronel aggregaclo e comma.nclante interino ela brigada 1•eal ela marinha = 
An~onio C'cwlop C'w·y) coronel elo 12 .0 r egimento ele cavallaria. e coJJlmanclante 
da 6 . a brigada= n!Ictnuel Pinto ela Silvei?·n, coronel elo regimento 22 c com man
dante em segunelo elo exercito do ul = O C'ornm.enclaclm· Sebastião Dm.go Valente 
de Brito Cabrei?·a, commanela.ute do exercito elo sul= F1·cmcisco Xavim· C'alhei
q·os, brigadeiro= João da Silvein~ ele Lacerda) brigadeiro= José JJfaric~ ele 1Jf07.L1Yt; 
brigacleiro1 commanclante cb 4 ." brigu.cla ele a.rtilheria elo exercito = F1·ancisco ele 
P cm.tlade .Azeredo, brigadeiro commanelante ela 1." brigacla = Ahm·o Xavie1· ela Fon
seccL Coutinho e Povoas, marechal ele campo e commanela.nte ela. 1 . a brigada ele 
cavallaria. = José ele Vasconcellos e Sá, marechal ele campo= Gaspm· Tei.'l:ei?·a de 
J.lrfagalhães e L acenlct, ma.recha.l ele ca.mpo e commandante em chefe elo exercito 
elo norte. 

Os tres commissionaelos comparecera.m ás oito horas e meia. ela noite perante 
o governo, acompanhando-os durante o transito grancle numero ele populares, que 
lhes fa.ziam alas com archo tes a.ccesos . Como deferimento elo ::wtigo 1 . 0 ela pro
post~ elo conselho militar, expecliu-se immeclintamente a. cada um dos quatro 
membros escusos o seguinte 

O fficio 

rn.mo e ex.010 sr.-A j unta provisional do governo supremo do reino manda 
remet~<=:r ao conhecimento ele v . ex .a a copia inclusa da. proposta. feita pelo conse
lho nnlitar congrega.clo no quartel general do marechal ele campo Ga.spar T eixeir a 
de Magalhães e Lacerda, e espera que v . ex ." no dia ele ámanhã, 18 elo corrente 
rnez, concorra. na sessão que determinou e fizesse para de novo entrarem todos os 
se 1~ s .membros no ~xercicio elas mesmas fLmc.çõ~s, ele c1ue está. dependendo a. tra.n
qmlltdaele ela. patna. Manda tambem transmütJr a. v . ex. a as copias juntas elo offi
cio que acaba ele r eceber do vice-presidente, Antonio da. Silveira Pinto ela Fon
seca, e ela. r esposta a elle rehtiva. Esta. feliz r eunião é a p1·ova. ma.is incontestavcl 
elo verdadeiro espirito ela opinião publica. 

Deus guarde a v. ex.« Pa.lacio elo governo, 17 ele novembi·o ele 1820. = J osé 
J.lrfctm~el Fm·r·ei?·a ele Sottsa e Castl'o. 
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Offi.cios a que se refere o anterior 

ru.mos e ex.0105 srs . - A febre nervosa que soffro h~ muitos clias tem-se aggra
vaclo de fôrma que arrisca a minha vida, segundo o voto ele habil facultativo que 
me trata, se eu não saír com brevidacle para os ares ele campo, aonde possa tomar 
os remedios proprios cl'esta perigosa molestia; não podendo por isso continuar as 
honrosas fi.mcções que exercia n'esse governo antes de trinta ou quarenta dias, e 
devendo ellas cessar leg·almente, dentJ:o d'este espaço ele tempo, pela convocação 
das proximas côrtes1 não póde ser julgada intempestiva nem mal fundada a cle1~issão 
qt~e agora peço, para poder ir recuperar, emquanto é tempo, nos ares patnos, a 
mmha saude perdida. · 

Vendo a minha patria salva e salvo o throno da augusta casa de Bra
gança, com o juramento prestaclo solemnemente aos princípios e bases funda
mentaes da constituição hespanhola, assim como ao methodo das suas eleições, 
tecla a minha ambição está satisfeita e nenhum outro objecto me }Jrop'ilz clesde 
o primeiro momento en1 que no mez ele março proximo passado entrevi a espe
rança de ver r ealisada esta segurança e felicidade da minha patria; acrescendo ao 
r eferido o não poder fazer falta o meu voto entre os sabios e importantes votos 
que ficam: eu me lisonj eio de obter, ou a justa demissão que imploro, ou ao me
nos uma licença de quarenta dias para poder restabelecer a minha saude. 

Resta-me agradecer a v. ex.35 por este modo, não o poclenclo fazer pessoalmente, 
como desejava, o favor e attenção com que tão generosamente me honraram, á 
qual serei constantemente reconhecido, e votando ardentemente pela prosperidacle 
de v. ex. 35

, da nossa amacla patria e do nosso augusto soberano. 
Deus guarde a v . ex.as muitos annos . Casa dos Acyprestes1 16 de novembro 

de 1820. - Dl. mos e ex. mos srs. presidente e deputados do supremo governo elo 
reino. = Antonio da ffilvei?'Ct P into. 

ru.mo e ex. mo sr. -Levando ao conhecimento da junta provisional do governo 
supremo do r eino o officio ele v. ex.a, a mesma junta me encanega ele dizer-lhe 
que, sentindo o padecimento de v. ex. a, não se julga todavia auctorisacla para ac
ceitar nem para denegar-lhe sua demissão, e isto pelos mesmos princípios que, 
ele accordo com v. ex.a, .tomou no dia 131 por fundamento de uma igual c1elibera
ção, Clur.nclo quatro ele seus benemeritos membros requereram similhantes demis
sões, e ele cuja cooperação por nenhuma maneira se privaria se lhe fosse licito ele
ferir-lhes negativamente. 

O tratamento, porém, da saucle ele v. ex." poclerá legitimar aquillo que ajtmta 
provisional do governo não pócle conceder, e esta folgará com a boa nova elo res-
tc'l.belecimento de v. ex.a · . 

Deus guarcle a ·v. ex. a Palacio do governo, em 17 ele novembro ele 1820. = 
José 1J!.Ianuel Fm·reint ele ffottsa e Octst?·o. =Sr. Antonio ela Silveira Pi:nto da Fonr 
seca. 

* 
De uma. carta dirigida }Jelo vice-presidente da junta a Joa.quim José Peclro 

LoJ?es, redactor do DiMio do govemo, pr.ra que inserisse n'aql1ella folha tres do
cumentos1 e acrescentasse «ter a sua saude melhorado muito clesde o dia 17 >>, clepre
hencle-se o proposito repentino de desistir da demissão ou licença peclida, e voltar 
ao exercício do seu cargo, o que mais corrobora este 

Offi.cio 

Til. mo e ex.mo sr. -Apresso-m:e a participar a v. ex. 't, para poder informar 
o g~verno, que eu recebi com a estimação e respeito devido a resposta ao meu 
offict~ cl.a data: ~~ hontem, que v . . ex. a teve a boncla~e de enviar-me ~sta tarde . 

. Na lmpossJbilidacle ele obter a demissão que a mmha saucle necessita, ou ao 
me~os uma licença ele vinte ou trinta dias paTa ir tomar os ares elo campo, eu me 
r esigno a estas circumstancias · e, consequentemente, no mesmo instante elll: que 
me for permitticlo pelo habü 

1
facultativo que me trata, irei continuar as Illlllhas 

funcções ·quanto me for possível. 
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Não posso tmnbem dispensar-me de r ogar a attenção elo governo, por via de 
v . ex . a, sobre a pasta elos negocias estr angeiros, que por elle me foi destinada con
tra a minha vontade e insuJfi.ciencia , e que acceitei sómente por não haver quem 
cl'ella se quizesse encarr egar . 

. A minha molestia, cuja duração é incerta, e o ter eu sabido de homens doutos 
e mtelligentes que eu não posso exercer estas funcções conjunctamente com 
aquellas outras ele vice-presidente, induz-me a r ogar :t;nui r espeitosamente ao go
verno queira dispensar-me da dita pasta, attentas as rasões ponderadas, e at é a 
mesmo m.andal-o publicar no Dia1·io para intelligencia do publico. 

Entretanto, renovando o meu respeito e obedieucia ao governo, r epito que sotl 
com a mais perfeita estima-De v. ex .a-Ill.100 e ex.mo sr. José :Manuel Ferreira 
de SoLlsa e Castro. = Antonio clct Sil·veint Pinto . = Casa dos Acyprestes, 17 de 
novembro de 1820. 

* 
No dia immediato o magistrado superior ela policia allucliu ás ultim as occorren

Clas com a sua . 

Procla:anação 

Portuguezes! - Nação incomparavel! Vós acabaes de ganh ar um novo titulo 
á estimação elos homens v irtuosos de qualquer paiz. Vós fo.reis sempr e a admira 
ção e a inveja elas nações. 

O genio do mal, cioso da nossa gloria, pretendeu eclipsai-a no dia 11 elo co~·
rente. Já um pequeno numero ele inimigos ela patria exultavam com uma a.legn a 
maligna, c, liso1~j eauclo - se de desunir o exercito, esper~vm~n abysmar-no~ no.s h or
r ores da anarcbia . Insensatos ! Os seus perversos destgmos foram confnncl1dos e 
dissipados como o fumo, e o dia 17 . viu renascer com um novo esplendor as espe
ranças ela patria. 

O exercito portuguez, :fiel aos deveres que lhe impõe a qualidade d~ cidadão e 
a honra elo seu · juran1.ento, offerece h oj e 1:nais um testemunho authenttco da sua 
adhesão ao governo , ela sua união á vontaele geral, que é a lei suprema do estado, 
porque a força armada não é mais elo que a guarda da r eligião, do tbrono e · da 
libe1~elade civil, a qual só consiste no respeito á le i e ao r ei . O ~xm;cit~ offerece. á 
patna e ao governo uma nova garantia da sua ]ealclacle e respmto a le1, e a patna 
descans~ porque _o seu exercito o prometteu. Ho11ra e gloria eterna ao bravo e 
magnammo exercito portnguez . Honra, gloria e fama eterna ao general em ch efe . 
Sua franqueza, lealdade e patriotismo o fazem digno das nossas b ençãos e elos nos
sos votos. 

Portuguezes ! O trinmpho mais glorioso para a virtude e para a rasão 6 o 
que se consegue sobr e o amor proprio e paixões . Esta gloria não pertence só ao 
exercito ; tambem vos cabe uma grande parte, ó ha,bitantes ele Lisboa! O Yosso 
comportamento sÍSLlclo, o habi to ele r espeitar as leis e a tranquillidacle publica, a 
YO.ssa firmeza no amor ela, patria, o espírito .de justiça, r ectidão e lealdade ao go
verno e á ordem, no meio ele uma crise, e a.té mesmo, por assin1 dizer, no silencio, 
ainda que momcntaneo, ela auetoridade publica, vos faz dignos de louvor eterno . 

Sim, portuguezes, prevaleceu o amor da Ol'elem e da patría aos manejos dos 
intrigantes e dos mal intencionados. As vírtucles elo maior numero elos cidadãos 
são o mais firme apoio da ordem social. Entretanto, deve-se ú justiça e ao mere
cimento elos bons . a Justa puniç~1o dos ~a:us . A policia os vigia, e a lei os julgará. 

Descansae, pOis, na lealdade e patnotlsmo do governo supr eino elo reino, cujos 
membros vós escolhestes e approvastes . A su a conclucta franca e sincera e o seu 
zêlo patriotico e puro, hão ele sempre corresponcler ~~ vossa expectação e ú vossa 
escolha. L embrae-vos sempre que elles são os fLmclaclores ela obra magnifica da 
n0ssa r egeneração política, tão felizmente c~meçacla . Esta empreza, porém, não 
p6e1e levar-se ao eab o sem uma .confia;nç~ remproca entr e o governo e a nação. O 
o·overno a merece pela sua herotea e mchsputavel lealdade ú nação, e esta a me
~ece por ser uma r eunião ele homens capazes ele offerecer ao universo o exemplo 
de toc1as as virtueles sociaes, e particularmente a mais sensata moele1:ação em uma 
crise politica. 
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Portuguezes, sustentae a vossa indepenclencia, e a c"ligniclade e o nome que vos 
c1istino·ue e caraéterisa entre as nacões. Viva a religiao, a patria, o rei e o leal o , 
exercito portuguez . 
. Lisboa, em 18 ele novembro de 1820. =O intendente geral da policia, Filippe 
Fen·eint de .A1·cmjo e Cast?'O. 

A junta provisional do governo supremo cló r eino, constituída já com os pl'i
mitivos cleputaclos, excepto. o vice-presidente Silveira, mandou publicar esta 

Procla1nação 

lllustres habitantes ele Lisboa: - Conhecidos são ele to elos vós os acontecimen
tos ele 11 elo corrente mez ele novembro, que }Jresenciastes n' esta capital. O go
-verno, que muito em particular participou da profunda mágua que entao sentiram 
toelos os leaes portuguezes, não eleve agora avivar em vossos corações t ª o penosa 
r ecorclacao . 

:Não, é novo na histori~ elas grancles commoções políticas que a boa fé elo ho
mem mais cli stincto por sua honra, probidade e zêlo patriotico, seja desgraçadamente 
illuclida por artificiosas prevenções, que a sua nobre franqueza nem ousa suspei
tar, e que muitas vezes, a seu pezar, o concluzem a passos tão arriscados em sua 
execução quanto funestos em suas consequencias . 
· O c1ia 11 ele novembro o:ffereceu aos portuguezes consternados e subministrará 
á historia mais mn exemplo de tão triste verdade . .Mas a benefi.ca Providencia, 
que parece vigiar com especial cuidado sobre este pov.o honrado e virtuoso, fez um 
novo milagre em favor c1'e1le, c no meio elo mais imminentc risco desviou de cima 
ele nós os tremendos clesastres que nos ameaçaram. 'l'uclo entrou na m·clem, tudo se 
r estituiu á precedente r egularidacle, tudo está em quietação e socego. 

O illustre general, que por um instante se cleixou allucinar, e cujas rectissimas 
intenções e notorios sentimentos fóram, por maligna influencia, des-viados do seu 
>erclacleu:o objecto, vem ele dar o mais helio exemplo d'aquella solida grandeza ele 
almà que faz o heroe militar superior ás suas proprias victorias, superior a si mes
mo . Elle sabe e reconhece c1ue a gloria elas armas é inseparavel elo r espeito ás leis 
e á auctoriclacle que tem a seu cargo fazel-as executar. 

O bravo exercito, que tantos lomos tem adquirido em todo o t empo por seu 
estremado valor, e qne nos memoraveis dias 24 de agosto e 15 de setembro se 
cobriu ele immortal g loria pelo seu nobre e h eroico patriotismo, fez o seu clever 
obedecendo. E sta é a divisa do solLlaclo honrado. A sua reputação é sem mancha 
aos olhos elos habitantes ele Lisboa, aos olhos ele todos os portuguezes. Elle jamais 
soube clesviar-se elo caminho ela honra, nem r elaxn,r ós estreitos e preciosos viucu
los que o unem, ele uma parte ao l)OVO pela unidade ele interesses, pelos direitos 
de fraterniclade ; e ele ouh·a parte ao governo e ás auctoriclades legitimas, pelo se
vero dever ela suborclinacão e ela obediencia. 

O governo não deve ~em póele recusar ao illustre general , e a todo o exer cito , 
a porção ele justo louvor e agradecimento que r espectivamente lhes compete, pela 
lma.nime, virtuosa e activa cooperação que empregaram na manutençl'io da boa or-
dem e na restituiçao ela paz publica ela capital. . 

Mas o 1nesmo governo, quando deseja elogiar, louvar e agradecer o espírito de 
mo~eração ~ pruclencia que o povo ele Lisboa, os dignos e honrados habjtantes da 
cap1~al mamfestaram em crise tão c1ifficil, não acha expressões que igualem os seus 
sentimentos, porque nenhumas ha tambbm que pintem com sufficiente energia a 
t~mperança l-\ quietação cl'est e }Jovo fiel e amigo elas leis, uo meio da terrível e su
lJlta. apprehe.~são cl~ males imminentes, que lhes eram desconhecidos, e ela p_erda 
elos bens maiS precwsos e mais caros aos verdadeiros portugnezes- a sua liber-
dade e a sua cligniclacle. · 

Habitantes de Lisboa! Contiuuae tranquillps, como tendes feito . Os ;os~os ir
mãos ele. todas as pt~o~cias, a Em·opa imparcial, o mundo inteiro fn:ri JUStiça ás 
vossas vn·tllCles patnoücas e vos pagará o devido tributo ele sua aclmu·açao. O go
verno, cada· vez mais fu·me e consolidado pelos acontecimentos elos precedentes 
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dias, e pela cordial c generosa aclhesão do 'exer cito, cada vez mais· unido a vós 
pelo seu dever e gra tidão, cacla v z mais penhoraclo 1Jela vossa honr o. ·a confiança, 
sus~entará intrcpiclo os vos;os clireitos, que são os ele todos os portuguezes, man
terá com inviolavel fidelidade os fóro · sagrados da justiça e ela •irtude, e clerra
mará, se necessario for, o seu sangue em defeza da patria, do rei, da constituição 
e da publica liberdade. 

Lisboa, 1Jalacio do gover no, 18 ele novembro de 1820. = Conde de Samp cdo = 
Conde de J?enafiel = lYi athias J osé D ictS Azedo= 1-Im·mctno J osé B mamcmnp d? 
Sobml = Ped1·o L eite Perei1·a de lll ello = FTancisco de ; ousa Ci?'IW de 1Jt[ad1t?'e~, 
?'Ct = F1·. F1'ancisco de S . Luiz = Manuel Fe1·nandes Thomaz = José Joaquim Fm·-
1·ei1·a de lltfow·ct = José ~Icm/uel Ferrei1·a de Sousct e Cast1·o . 

O m.arecb al de campo Gaspar T eixeira, que tomára pm·te activa nos movimen
tos políticos desde meiado de setembro, reuolveu resignar o importante cornmando 
que lhe fôra confiado, e para esse fim enviou ao secretario dos negocias da gueiTa 
a sua demissão n 'estes ter mos : 

Oflicio 

lll. mo e ex .mo sr. - T endo v . ex. a um pleno conhecimento do que se pas ou no 
êüa 11 elo corrente, em que os sr; . officiaes da guarniç~io d'esta. capital e do exer
cito elo meu ommauclo me nomearam commauclautc em chefe da fm·ça armada, 
tanto contra a minha expressa vontade, que, depois das mais insta.ntes escusas, 
pedi-lhes ao menos qtle me deixassem a.li me;·mo c 'Cl'ever ao supr emo governo do 
reino uma nota. (a qual me não foi pcrmittida) em que eu mo. tras;e o· motivos 
j ustos que me obrigavam a não acceita.r a sobredita nomeaç.ao : r ogo por is o a 
v . ex:.a. que seja ser vido levar ao conhecimento do meamo supremo governo do 
r eino que, alem da minha falta ele conhecimentos para tao alto encargo, a.ssistem -me 
r asões tão ponderosas para a minh a escusa a bem da felicidacle ela naç2io, que ele 
nenhum modo posso acceitar o exercer aquella nomea~io. 

D eus guarde a v. ex.3 Quartel general nas r ecos ·idades, 18 de novembro de 
1820. - l u. mo e ex.1110 sr . 1\Iathias J osé Dias zeclo. = Gaspa1' Teixei1 ·a de llfaga
lhães e L ace1·dct, marechal ele campo, commandante em chefe do exercito elo 
norte. 

À j unta provisional do governo, ponderando os graves inconveniente. que 
traria para a marcha regular dos seus trabalhos a comparencia de Antonio da Sil
veira, Pinto da Fonseca ás sessões, mandou expecl ir o seguinte 

O fficio 

I n .mo e e:x.mo sr . -Tenclo v . ex .a pedido no dia 16 do corrente a sua clemis" 
são , e, na falta d 'ella, a licença pelo tcmp ela exi.-tencia do actual governo pro
visaria; e não se podendo duvidar , depois d 'este passo dado I or v . ex."", e ela r es
posta que em consequencia cl'elle r ecebeu, que a sua vontade fosse não tornar a 
occupar mais o lagar que t inha no me mo governo, principalmente depois de ser 
essa vontade um resultado elos acontecimentos que foram publicas n'esta capital 
em o r eferido dia e nos antecedentes; e constando agor a que v. ex. a, sem embargo 
cl 'isso, proj ectava voltar hoj e a0 exercício ele suas funcçõ es , que t~(o solemnemente 
abêücár a, e que j á. lhe não era permit tido r eassumir sem manifesta contr a.dicç:lo 
com seu proprio facto, e sem uma iuevitavel pertm·haçí'io ela ordem e socego pu
blico da mesma capital, ameaçada de horrorosas calamidades por tão inesperado 
successo : a junta provisional do supremo governo do r eino, em attençao ao refe
rido, e a que só na cer te.za ele tal abdicação fo i que os quatro membros elo go
ver no, chamados novamente a elle, convieram em continuar a ser vir a patria na 
posiça.o em qtle os deixára o dia 10 do corrente, ordena, em exercício do poder 
que a :::tação lhe confiá.ra, que v . ex.a súia em duas horas d'csta cida.cle para a sua 
quinta ele Canellas, na coma.rca de Villa Real, não se demorando em par te algtuna 
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senão aquelle tempo que for necessal'io para sua commocliclade em jornadas 
regula.res, participando, pela secretaria competente, a sua chegada, e ficanelo 
na intelligencia ele que, sem licença ela junta, . não eleve sair mais ela mesma 
quinta .. 

Para segurança ela pessoa ele v. ex.'\ emquanto não sae da ciclacle, a junta 
tem dado as proviclencias necessarias, a fim ele que v. ex.a seja acompanhado até 
á clistancia ele tres Ieguas com uma escolta ele cavallaria. 

Deus guarde a v . ex. a Palacio elo governo, em 20 ele novembro ele 1820. = 
]{antwl Fenwndes Thomaz.= Sr. Antonio ela Silveira Pinto ela Fonseca. 

O referido vice-presidente, logo que lhe foi intimada a dita ordem, obedeceu 
sem clifficulclacle e marchou ao seu des tino, mandando o governo que fo sse acom
panhado ele uma guarda ele hom·a, para seu decoro e seg·ura.nça. 

* 
Ao presidente ela junta provisionn,l preparatoria elas côrtes mandou dirigir a elo 

governo supremo elo reino este 

Officio 

ru.ma e ex .mo sr. - A junta provisional elo governo supremo do reino, dese
j ando accelerar, quanto for possível, os trabalhos que devem servir para a mais 
facil e mais prompta organisação ela constituição política ele Portugal, sobre as ba
ses fi.mdamentaes ela constihúção ela monarchia hespanhoh, com as modificações e 
alterações que forem apropriadas ás clifferentes cil:cumstancias cl'este reino, com
tanto, porém, que ellas sej am igualmente liberaes : orclena que v. ex.a faça con
vocar sem demm·a a junta provisional preparatoria das côrtes, para continuar com 
a maior actividacle nos mesmos traJbalhos, fazendo, ·quando seja necessario, sessões 
extraorclinarias, e proponclo tudo c1nanto lhe parecer conveniente para que esta 
importante commissão satisfaça tão plenamente como a nação eleseja;. 

E na impossibilidade ele continuar a ser presidente o conde de Sampaio, P.Or 
se achar nomeado para vice-presielente cl'esta junta: ella 01·clena que v. ex. a pre
sida ás r eferidas sessões . 

Deus g uarde a v . ex . a Palacio elo governo, em 20 ele novembro de 1820. = 
Mambel Femandes Tlwnwz. =Sr. Sebastião Dra.go Valente ele Brito Cabreira. 

* 
Conforme a vontade expressa na segunda proposta elo conselJ:o militar, e que 

ttnteriormente fôra manifestada por parte elo povo, promulgaram-se novas instruc
ções para a eleição dos deputados ás côrtes, expedindo-as o encarregado elos ne
gocias do r eino aos presiclentes das mesas eleitoraes com o respectivo 

O:fticio 

lll. mo sr. - Remetto a v. rn. cê as novas instmcções pelas quaes se deve regu
lar a eleiçao elos compromissarios, elei tores e deputados elas côrtes extraorclinarias, 
ficando sem effeito as que lhe dirigi com aviso el e 8 elo corrente. 

A primei:ra columna cl' estas iustmcções é a t raclucção litteral ela constituição 
hespanhola,_ e a segunda contém as moclifi.cações que pareceram necessarias em 
nossas_ particulares circLUnstancias, ficando em tndo o mais applicaveis n 'esta parte 
os m·tJgos ela mesma constittúcão traduzidos nas referidas instruccões . 

Os artigos relativos aos clo'minios ultramarinos, que agora não, são applicaveis, 
o serão logo que os seus habitantes queiram espontaneamente accecler aos votos 
geraes elo poYo portuguez, e para não fazer confLlsão foi que n'esta parte se fize-
ram as declarações notadas á margem. _ 

V. m. cê deve ficar_ entendendo que n1io ha tempo para fazer pergunta.s ao go
verno sobre a execução das referidas instrucçõer;, e é ele crer que não SeJa neces
sario fazel-a13 ; porém, quando alguma cluvicla se offer eça, com qualquer refl.ex~o e 
ço nsell1o ele pessoas entendidas v. m. cc · pócle ficar nas circumstancias ele se clelibe-

, 
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rar, ele modo que as eleições se façam infallivelmente nos dias aprazados e indi
cados nas instruccões . 

. No caso ele r~l'\.o ser possível concluir alguma das eleições nos clo.mingos q,ue 
estão aprazados, deverá continuar a fazer-se successivamente, e sem mtt;!rrupçao, 
na segunda feira e nos mais dias de semana, ele modo que não h aja senão aquella 
alteração que uma imperiosa necessidade absolutamente exigir. . . 

O loo·ar para a r eunião elos deputados elas côrtes é esta capital, como Já se 
acha clecicliclo, e o dia cl'esta reunião é o mesmo dia 6 ele janeiro ele 1821, como 
tambem se achava clecidiclo e indicado nas primeiras instrucções . 

D eus guarde a v. m.cu muitos annos. Lisboa, 22 ele novembro ele 1820. =J.Vfc~
?mel F m·1utneles Tlwnwz. 

Instru.cções 

]l~m as eleições tios dcpn latlos das corl cs, SCfJU Hdo o mclhodo cslabclccitlo na co ns l ilu i ~ão hcspanhol;t 
c adtJ(II;ulo para o reino tlc l1orlnual1 

CAPITULO I 
DO MODO DE FORMAR AS CORTES . 

Artigo 27.° Curtes S<10 : a reunião ele todos os deputaclos que r epresentam a na-
ção, nomeados pelos cidadãos na fórma que ao diante se dirá. . 

Art. 28.0 A base ela r epresentação nacional é a m esma em ambos os hemiS-
pherios. . 

Art. 29 .0 E sta base é a população composta elos inclivicluos que pelas duas 1~
nhas são oriundos elos domínios hespanhoes ; elos que tiverem obtido carta ele c:
claclão elas côrtes, e elos compre'bencliclos nas disposições elo artigo 21. u 7 que cl1z 
assim: «São, outrosim, ciclaclãos os filhos legítimos elos estrangeiros clomiciliado.s 
nas Hespanhas, que tendo nascido em dominios hespanboes nunca os t iverem cle1· 
xaclo sem licença elo governo, e que tenclo vinte c um annos completos se domici
liar em em qualquer povoação elos ditos clominios, exercendo n'ella algum empre-
go, officio ou occupação util '' . · 

Art. 30. 0 Para o calculo ela povoação dos dominios europeus servirá o ultimo 
caclastro do auno de 1797, até que possa formar-se ontro; e fo rmar-se-ha o cor
.respondente ao calculo dos clominios ultramarinos, servindo entretanto os mais au
thenticos caclastros ultimamente formados. 

Pcwct o calculo ela nossa JJOVoação sm·vi1·á o 1·ecenseamento ele 1801, emquanto se 
não fornw ont?·o . rnais exacto. 

Art. 31.0 Toda a povoação composta ele 70:000 almas, como fica disposto no 
artigo 29 . o' ter à 1 deputado nas curtes. 

Pct?'ct que a nação poTtugneza gose ele ·uma ?·ep1·esentação que p1·eencha cabal
mente o set~ destino, ctt?71!)_J?'e que o m~mm·o ele cleptdaelos não clesça de 100 : have-rá, 
pois, .zJCwa cada 30:000 almas .1 eleputaelo . 

Art. 32.0 Distribuida a povoaçri,o pelas differentes províncias, se em alg uma 
houver um excesso maior que 35:000 almas, eleger-se-ha mais 1 deputado como 
se · o numero chegasse a 70:000; se, porém, o excesso não passar ele 35 :000 al-
mas tal deputado não terá lagar. . 

Appliccmd•J este aTtigo se,qunelo~ a alte1·ação elo cmtececlente, que?· clizm·.} qt~e cada 
p1·ovincict ha ele da1· tantos cleputaelos, quantas vezes contive1· em st~a povoctcão o ntt-
11W?'O ele 30:000 almasj e que se po1· fim 1·estcw um excesso que chegue a 15:000 al
mas.} cla1·á mais 1 depntado j e não chegando o excesso ela povoação a 15:000 ctl
rnas não se contcwá com elle. 

Art. 33. 0 A província cuja povoação não chegar a 70:000 almas, não senclo 
inferior a 60:000, elegerá o seu deputado; se, porém, for menor, unir-se-ba á 
immediata para completar o ele 70:000 r equerido. E xceptua-se a ilha de S. Do
mingos, que nomeará sempre 1 deputado, seja qual for a sua povoação. 

t Os pcl'i.oclos em caracteres itnli cos iuclicnm as notas para a sua applicação ao reino de 
Portugal, feitas ao artig·o immccliatamente .·uperior; os demais são os da constituição hespa- . 
nhola. 
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Este cwtigo não p ócle tm· applicação c~ Po?'tttgal; visto não have1· no 1·eino p?'O
vincia algtwlut q_tte não exceda 1ngito a 70:000 almas . 

CAPITULO II 
DA NOMEAÇÃO DOS DEPUTADOS DAS CORTES 

Art. 34.0 Para a eleição elos deputaelos de côrtes se deverão formar juntas 
eleitoraes de freguezias, comarcas e províncias . 

CAPITULO III 
DAS JONTAS ELElTORAES DE FREGOEZlAS 

Art. 36.0 As juntas eleitoraes ele freguezias serão compostas ele toelos os ci
dadãos elomiciliaclos e residentes no territorio ela r espectiva fi:eguezia, em · ct~o 
numero serão comprehenclidos os· ecclesiasticos seculares . 

A.rt. · 36 .0 Estas jtmtas serão sempre celebradas nn. península, ilhas e domínios 
adj acentes, no 1Jrimei.ro domingo elo mez ele outubro elo anuo anterior ao ela cele
bracão das côrtes . · 

~Pelo que 1·espeitct cto cwino de 1820 sm·ão celebntdas as j~mtas eleito1·aes ele j?·e
gt~ezias no segnndo domingo elo 11wz de dezemb1·o . 

. Art. 37 .0 Nos domínios ultramarinos serão convocadas no primeiro domingo do 
mez ele dezembro, quinze mezes antes ela celebração das côrtes, e em virtude de 
um aviso que para tal effeito lhes eleve antecipadamente ser clil·igido pela auctori
clacle competente. 

Não tem po1· ctgo?·ct ctpplicar;ão. 
Art. 38 .0 Nas jtmtas ou assembléas parochiaes será nomeado 1 eleitor paro

chiai por cada 200 fogos. 
Art. 39 .0 Se o' numero dos fogos ela freguezia exceder a 300, e não chegar a 

400, nomear-se-hfio 2 eleitores; excedendo ele 500, ainda que não chegue a 600, 
nomear-se-hão 3, e assim progressivamente. 

Art. 40. 0 Nas parochias ct~os fogos não cheguem a 200, comtanto que tenl1am 
150, será nomeado 1 eleitor i n'aquellas em que se não achar este numero o·s 
seus moradores se juntarão aos ela freguezia immecliata para nomear o eleitor ou 
eleitores que lhe corresponderem. · . 

Art. 41. 0 A assembléa parochial nomeará á pluralidacle de votos 11 compro
missarios que elevem nomear o eleitor parochial. 

Art. 42 .0 Se em uma assembléa parochial houverem ele nomear-se 2 eleitores 
parochiaes, eleger-se-hão 21 compromissarios i e se 3, 31; mas mmca se poderá 
exceder este numero de compromissarios a fim ele evitar a confusão. 

Art. 43. 0 Para conciliar a maior commoeliclacle das povoações pequenas, se 
observará que a freguezia ele 20 fogos eleja 1 compromissaTio; a que tiver ele 30 
a 40, 2; a de 50 a 60, 3, e assim progressivamente. As fregnezias que tiverem 
menos ele 20 fogos se tmirão ás immediatamente mais proximas para elegerem 1 
compr<;>missario . · 

Art . 44. 0 Os compromissarios das fregLtezias das povoações pequenas assim 
eleitos se ajtmtarão no lagar ou povo que melhor lhes convier; e, sendo ao todo 11, 
ou 9 pelo menos, nomearão 1 eleitor pai·ochial; senclo 21, on 17 pelo menos, no
mearão 2i e se forem 31, ou quando menos 25, nomearão 3 eleitores ou os qu~ 
corresponderem. · 

.L4·t. 45. ~ Para ser nomeaclo eleitor parochial é necessario ser cidadão maior 
ele vmte e crnco annos, e ser morador e residente na fre<ruezia . · 
. ATt. 46 .0 As a_ssembléas elas paro chias serão presidid~s pela anctoridade poli
tw~, ou _pelo alcmcle da cidade, villa ou aldeia em qtte se congregarem, com a 
ass1stenma elo parocho, para maior solemniclacle do acto i mas se em uma mesma 
povoação houver duas ou mais assembléas em_ rasão do numero. das freguezias, 
entao uma cl'aquellas juntas será presiclida pela auctoriclade civil ou alcaide; ou
tra por outro alcaide, e as mais pelas auctoridacles subalternas á sorte. 

J3egtmdo ct 1wssct m·gctnisação politicct1 a p1·esidencia cl' estas jtmtas compete ao 
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jwiz ele jóTa} jttiz ordinctTio e na fàlta cl'e.stes aos qtw ji:;;ermn suas vezes. Os ve?·ea· 
clo1'e.s poclm·ão twnbmn p1·esiclú·1 q~tctnclo assim o demande o nurne?·o elas assemblécts 
pcm·ochiaes j e não bastando os actnaes sm··ão· chamados os elo anno passado. 

Art. 4 7. ° Chegada a hora ela reuuii?io, a qual se fará nas casas elo concelho, 
ou no logar elo costume, ·achando-se juntos os ciclaclão·s que tiverem concorrido, se 
dirigirão com o presidente á igreja matriz e n'ella celebrará o parocho a missa so· 
lerune do Espírito Santo, e fará um discurso analogo ús circumstancias . 

Aonde não houvm· casa do concelho, oH esta não for· st~tficiente1 a 1:g1·ejct se1·á o 
loga1· Elestinaclo á celebntção cl' estas assembléas . 

Art. 48. 0 Acabada a missa voltarão ao logar d'onde tiverem saíclo, e u'elle 
clarã.o principio á junta, nomeando entre os cidacULos presentes, e a portas aber· 
tas, dois escrutinaclores e um secretario . . 

Art. 49. 0 D epois perguntará o 11residen te se algum cidadão tem ele que que1· 
xar-se relativamente a conluio ou suborno para que a eleição recáia em pessoa cle
t erminacl:a; e havendo queixa deverá publicu e verbalmente verificar-se no mesmo 
acto. Verificada a accusaçlio as pessoas que ti verem c_ommetticlo o clelicto perde
rão o seu voto activo e passivo. Os calm11niaclores soffrerão a mesma pena, e cl 'este 
juizo não se aclmittirá recurso algum. 

Art . 50.0 Suscitando-se duvidas sobre se alguns dos presentes têem ou não as 
qualiclac~e~ requeridas para poder votar, a junta as c1ecidirá no mesmo act?, e ,a 
sua cle01s~w se executará tambem sem recurso por esta vez, e para este fim so· 
mente. 

Art. 51. 0 Immecliatamente se proceclerá á nomeação dos compromissarios, para 
o que cada um elos ciclaclãos designará um numero ele pessoas igual ao numero dos 
compromissarios; então, e para este :fim, se approximará ela mesa elo presidente, 
escrutiuadores e secretario, e este na sua 11r esença escrevedt em uma lista o~ ~o
mes elas ditas pessoas; e tanto u'este, como em todos os outros actos ele elmç::l.O) 
ningmem poderá votar em si mesmo, sob pena de perder o direito de votar. 

~rt. 52 .0
· Findo este acto o presidente, escrutinaclores e secretario verificara? 

as hstas, e o presidente publicará em alta voz os nomes elos compromissario s elei
tos pela pluralidade ele votos. 

Art r-. 9 0 O · · l t' ~· J n · vv. s co1nprom1ssanos nmneac os se re rrara,o a tuna casa separaCLa a · 
tes ela clissoluçao ela junt'a, e confm·iudo entre si nomearão o eleitor ou eleitores 
cl'aquella p~rochia, ficanclo eleitos aquelles que reunirem mais ele ametacle elos vo
tos. Iruruediatamente se publicará a nomeadto na j'uuta. 
. Art. 54. 0 O secretari? la':rará o termo, ~ que será assignaclo por elle, pelo pre

S!cl~nte e J?elos comp~·om1ssanos, entregando-se á pessoa ou p essoas eleitas uma 
cop1a elo chto termo, 1gL1almente assignacla para fazer constar a sua nomeacão. 

Art. 55 .0 Nenhum ciclacllto poderá es~usar-se d'estes encargos por qu;,lquer 
motivo ou pretexto que seja. . 

Art. 56.0 Na junta parochialneuhum cidadão poderá entra.r com anuas . 
Art. 57.0 V erificada a nomeação dos eleitores a junta se dissoherú immeclia

tameute, e ficará seuclo nullo toclo e qualquer outro acto em que ella queira. en
tremetter-se. 

A ·t r-: o o o ·a J "' .r • 1 . 8o . s Cl aCLaos que wrmaram a JUnta, 
entre o presidente, escrntina clores e secretario 
onde se cantaní um rre Dewn solemne. ' 

CAPITULO IV 

levando o eleitor ou eleitores, 
se dirigirão á igreja matriz; 

DAS JUNTAS ELEI'J!ORAES DAS COi\JllllCAS 

Art. 59.
0 

As j.u~tas eleitoraes ele comarca se comporão elos eleitores parochiaes, 
os quaes se reumrao na cabeça ele cada comurca, a fim de nomear 0 eleitor on 
eleitores ql~e hão de concorrer á capital da província para ahi eleger os clepn· 
taclos das cortes. 

Art . ~0. 0 E.stas juntas se ~on~ocarão .e celebrarão sempre na península, ilhas . 
e possessoes acl]::tCentesJ no pnme1ro dommgo do mez ele novembro do anuo ante· 
rior ao em que se houverem ele celebrar côrtes. 
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As j1mtas eleitomes ele coma?'Ga (pelo que tow ao 1n·esente anno) sedio celebnt.
clas no clorrningo p1·oxi?no seg1~inte áq1telle em qtte o tú;enm sido as de pa1·ochia. 

Art. 61.0 Nas provi.ncias ultramarinas se celebrarão no primeiro clomingtJ elo 
mez ele janeiro, prox.jmo seguinte ao me·z ele dezembro em. que se tiverem. cele
brado as juntas das pa.rocbias. 

Este a1·tigo não tem ctgorct appliwçcto . 
Art. 62 ." Para. conhecer o num.ero ele eleitores que cada uma elas comarcas 

eleve nom.em·, ter-se-hão em vista as regras seguintes : 
Art . 63. 0 O num.ero elos eleitores elas comarcas será o triplo do dos deputados 

que se haj am ele eleger. 
Art. 64.0 Se o num.ero elas comarcas ela província for m.aior qtte o elos eleito

res peclicll?s pelo artigo precedente parp. a nomeação dos deputados que lhes cor
responcl"am,. isso não obstante; nomear-se-ha sempre um eleitor por cada comarca. 

Art. 65.0 Se o numero elas comarcas for menor que o dos eleitores que cle.:vem 
nomear-se, cada comarca nomeará um, dois ou mais, até completar o numero pe- · 
cliclo; porém, faltando ainda um eleitor, será nomeado pela coma.rcà ele maior po
pulação; faltando outro, será nomeado pela immecliata em m.aior população, · e 
assim successivamente. 

Art . 66.0 Pelo · qu e :fica estabelecido nos artigos 31.0
, 32.0

, 3p .0 e nos tres ar
tigos precedentes, o censo determina os deputados que corresponclem a cada pro-
víncia e os eleitore~ de cada uma das respectivas comarcas . · 

O mctppa que vae jHnto ct estas instrucções inclicct o ?mmero dos eleito1·es q1te 
cor1·esponclem ct octdct C011W?'CCt e o numero ele cleptttados qtte CO?'?"esponclem a cçtda 
p1·ovincia. . 

Art. 67. 0 As juntas eleitoraes ele comarca ~erão presididas pela auctoridacle 
civil ou pTirneiro a.lcaicle ela povoação cabeça de comarca; e a elle se apresentarão 
os eleitores parochiaes com os documentos que legalisam as suas eleições, para que 
os seus nomes sejam lançados nos livros em que hão ele exarar-se as actas da 
junta. 

- Ao CO?YJ'e,qedo?') ou a q_1wrn jize1· Stlas vezes, toca o presidiT a estas eleições) J JO?' 

ser ct .cmctwidacle que ent1·e nós co?Tesponde á indicada n' e<:te cwtigo 67. • . 
Art . 68. 0 No clia determinado os eleitores parochiaes com o presidente se ajun

t2"~rão nos paços do concelho, e a portas abertas principiarao pela nomeação de um 
sem·eünio e de clois escrutinaclores escolhiclos entt·e o.;; eleitores . 

. AJ:t . 69 .0 D epois apresentarão os eleitores as suas cartas de nomeação pant se
rem examinadas pelo secretario e escrutinaclores, os quaes no clia seguinte deve
rão informar se as achaTam ou não em regra. As nomeações do secretario e elos 
escrutinadores serão exam.inac1as por uma comlillssão ele tres indivicluos ela junta, 
nom.eados para este effeito, e que igualmente no seguinte dia informm·ão sobxe 
.este objecto . 

Art. 70~ 0 N'este clia, congregados os eleitores parochiaes, serão lidas as infor
mações sobre as cartas ele nom eação, e tendo-se achaclo defeito em alguma cl 'ellas, 
ou nos eleitores, por falta ele alguma elas qua1idac1es requeridas, a junta resolverá 
c1e:6nitivamente e em acto continuo, e a sua r esolução se executará sem recurso. 

Art. 71.° Conclni.clo este acto os eleitores paroch i aes, com o seu p:::esidente, 
se c1u·igirão á igrej a principal, onde a maior clignidacle ecclesiastica cantará uma 
missa solemne elo Espírito Santo e fará uni discurso l)roprio elas circumstancias . 

Art. 72. 0 Acabado este acto religioso voltarão ~í, c.asa cl;;t, camara, onde, as
sentados os eleitores, sem preferencia, o secretario lerá este capitulo da constitui
ção; depois elo que o presidente fará a mesma pergunta de que trata o artigo 49 .0

1 · 

observando tuêlo q1.1anto n' elle se dispõe. 
Art. 73.0 Imm.ediatam.ente se procederá á nomeação elo eleitor ou eleitores ela 

comarca, elegendo-os um depois ele outro, e l)Or escrutínio secreto, por meio ele 
bilhetes, nos quaes esteja escripto o nome da pessoa que cada um elege. 

Art. 7 4 . 0 H.ecolhic1os os votos, o presidente, secretario e escruti.nac1ores o~ apu
rarão, e ficará eleito aquelle que tiver, quando menGs, a metade dos _votos .e mais um. i 
o presidente irá publica.uclo cada uma elas eleições . Se ninguem. t1ver tido plurali
dade absoluta ele votos, os clois em que houver recaído o maior num.ero entrarão 
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em segundo escrutínio, e ficará eleito o que reunir maior numero ele votos . A sorte 
decidirá o empate, havendo-o. 

Art . 76. 0 P ara se!· eleitor ele comarca é preciso ser cidadão, estar em exerci
cio elos seus direitos, ser maior de vinte e cinco annos, domiciliado e re."idente na 
comarca, seja qual for o seu estado, ou secular ou ecclesiastico secular, podendo 
r ecair a eleição nos cidadãos que compõem a junta ou nos que não entru,m n'ella . 

Art. 76 .o O secretario escreverá n'um livro o auto ela eleição e o assignará 
juntamente com o presidente .e escrutinaclores, e d'elle se. dará uma copia, igual
mente assignada pelos sobrec1Itos, á pessoa ou pessoas elmtas para fazer constn,r 
a sua nomeação . O presidente cl' esta junta r emetterá uma igual copia, assignacla 
por elle e pelo secretario, ao :rresiclente da junta da província, aonde se fará no-
toria a eleição nos papeis pubhcos. . 

A copic6 elo auto elas eleições de comana sm·á Sl6bmetticlc6 á ctuctOJ·iclacle civil ?ncds 
gn~cltKtclcL ela capital dc6 pTovincia. . 

Em vez de~ zmbUwção 'nos pcvpeis publicas se fcwá publica a eleiçêto po1· eclítaes 
na capital da pTóvincia. · 

Art . 77. 0 Nas juntas eleitoraes ele comarca se observarão as mesmas disposi
ções qne os ar tigos 55.0

, 56 .0
, 57 .0 e 58.0 prescrevem pant as juntas eleitoraes ele 

paro chia. 
CAPITULO V 

D.l.S JUN'f.AS ELEITORÁES DE PROYINCI.A 

Art. 78. 0 As juntas eleitoraes el e província constarão elos eleitores ele toclas as 
comarcas cl'ella, os quaes se congregarão na capital, para n,li nomearem os depu
tados que elevem assistir às côrtes como r epresentantes €1a nação . 

Art. 79 .0 Estas juntas deverão celebrar-se sempre, na península e ilhas n,clja
centes, no pl'imeiro clomiugo elo mez ele dezembro do anuo anterior ás côrtes . 

As funtas eleitonws ele p1·ovincic6, 1·espectivas ao presente armo, te1·êto .logcw en~ 
o domingo p1·oximo segHinte á celebração elas assembléas eleito1·aes ele conut1'CC6. 

Art. 80. 0 Nu,s possessões ultramarinas se celebrarão no segundo domingo do 
mez ele março do mesmo anno m que se celebrarem as juntas ele comarca. 

Este a1·tigo não tem jJcJ?' c6gO?Y6 applícação. 
Art. 81. 0 Presidirá a estas juntas a auctoriclacle civil da capital da província, 

á qual se apresentarli.o os eleitores das comarcas com os documentos das suas elei
ções, para que se notem os seus nom es no livro em que hão ele exarar-se as actas 
da junta. 

Como não temos chefe polit·ico ele p1·ovincia) c1~m:p1·e que a jHnta ele'Íto?Ytl ele p?·o
vincia elqjct ele ent?·e si presidente} á plt6ndiclade de votos) e p1·esiclú·á cc esta eleição 
ct et16cto1·iclacle civil mais rJ1'ctcluacla ela capital . 

Art. 82. 0 No dia a1n·azaclo os eleitores das comarcas, com o seu presidente, 
se ajuntarão nos IJaços elo concelho ou no ec1ificio mais proprio para acto tão so
lemne, e ali, estando abertas as portas, nomearão um secretario e dois escrntina
dores á l)luralidacle de votos e do numer o dos eleitores . 

Art. 83 .0 A província que não eleva ter mais ele um deputado, terá, pelo me
nos, cinco eleitores lJara a sua nomeação , para o c1ue este numero se c1ivic1irá pe
las comarcas que a formarem, ou se formarão as p recisas para este fim . 

Não ha p1·ovincic6 em Po?·t~6.c;al C6 que sçja applicavel este m·tigo . 
Art. 84.0 .Serão lidos os quatro capítulos cl' esta constituição e que tratam- elas 

eleições . Depois serão lidas as certidões dos autos das eleições feitas nas cabeças 
das comarcas , e que foram r emetticlas pelos respectivos presidentes; os eleitores 
apresentarão outrosim as certidões das suas nomeações, para serem examinadas 
pelo secretario e escrutinadpres, os quaes no dia seguinte informarão sobre a sua 
regLllaridacle. As certidões cb nomeaçri.o do secretario e dos escrutinadores serão 
examinadas por uma commissão de tres membros da junta, nomeados para este 
fim, os quaes tambem no dia seguinte cla:rão a sua informação sobre aquelle 
objecto . 

Art. 85 .0 N'este dia, juntos os eleitores das comarcas, se lerão as informações 
sobre as certidões, e, se n 'ellas se tiver achado defeito ou nos eleitores carencia 
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ele algumas C\as r equeridas qualidades, a junta r esolverá immecliatamente e sem 
descontinuar; esta resolução se executará sem r ecurso . 

Art. 86 .0 Immecliatamente depois, os eleitores das comarcas, com o seu presi
dente, se dirigirão á ig-rej a catheclral, na qual se cantará uma missa solell1l1e elo 
Espírito Santo, e o bis]JO, ou na sua aus encia a maior dignidade ecclesiastica, fará 
um eliscurso analog-o ás circumstancias. 

Art. 8 7 . ° Concluiclo este acto r eligioso, voltarão ao lagar ~1 ' ou ele sai_ram, e es~ 
j;amlo as portas abertas, sentaclos os eleitores, sem prececlenc~a, o~ presKlente fara 
a perg-unta elo artigo '49 .0, observanclo tudo o qne n'elle se cl1spõe. . 

Art . 88 .0 Isto feito, os eleitores que se achar em presentes proceeler ão -á ele~
ção elo cl eputaclo ou deputados, aos quaes elegerão um depois ele outro, approxl
manclo-se ela mesa em ·que se acham o presidente, secr etario e escrutinaclores , e 
o secretario na })resença cl' elles escrever~L em uma lista o nome ela pessoa que cada 
um tiver eleito. O secr etario e os escrutinadores serão os primeiros a votar . 

Art. 89. 0 Recolhidos os votos, o presielente, secretario e escrutinaelOJ:es o::; apu
rarão, :ficn,ndo eleito aquelle sobre quem recaír, pelo menos, a ametacle elos votos e 
mais um. Se ninguem r eunir pluralidade absoluta ele votos, os dois que tiver em 
tido maiGr numero entrarão em seg unelo escrutínio, e será eleito aquelle em quem 
recair _a pluralidade. A sorte deciclü·n, o empate, e logo feita a eleição ele cada um, 
o pres1clente a publicará. 

' Art. 90.0 D epois ela eleição elos deputados se procederá á dos substitutos, pela 
mesma fórma e metboclo, e onumero cl'estes será, em cada província, ig ual ao ter
ço elos deputados que lhe corresponder em. Quando uma província não tiver de 
eleger mais de um ou dois deputados elegerá sempr e um deputado substituto. Estes 
concorrerão nas côrtes, ou pela morte do proprietarioJ ou pela sua impossibilidade 
legalisacla pelas mesmas curtes, e isto em qualquer tempo que um ou outro acci
clente se verificar de]JOÍS ele feita a eleição . 

Art. 91.0 Para ser deputado elas côrtes é preciso ser cidadão e estar em ex er
cício elos seus direitos, ser maior ele vinte e cinco annos, ter nascido na província 
'ou ser domiciliado n 'ella com r esiclencia ele sete annos, pelo menos, quer seja elo 
estaclo secular, quer elo ecclesiastico secular ) e podendo recair a eleição nos cidadãos 
que formam a junta ou nos que não entram n'ella . 

Art. 92 .0 Outrosim é necessario para ser cleputaclo elas côrtes ter um rendi
mento annual proporcionado e proveniente ele bens proprios. 

Não trhn ctgont applicação este aTtigo. · 
~rt. 93.° Fica suspensa a disposição do artigo precedente até que as côrtes que 

ao chante se deverão celebrar, declarem t er j á chegado o tempo em que eleve ter 
effeito, designando a quota ela renda, e a qualidade ele b ens de que deve provü·, 
e ~erá r eputado constitucional tuclo o que as côrtes então r esolverem a este res
peito e como se cl'isso aqui se houvesse feito expressa menção. 

Não tem agom ctpzJlicação este cwtigo . 
~rt .. 94.0 Succedendo que a mesma pessoa sej a eleita ao mesmo t empo ]Jela 

provmcm em que nasceu e pela em que está domiciliado, subsistirá a eleiç1to elo 
domicilio, e pela província ela sua naturalielacle r epresentará nas côrtes o substi
tuto que lhe corresponder . 

Ar.t . 95.0 Não poclem ser eleitos de]mtaclos elas côrtes os conselheiros ele es
t ado e todas as })eSSOaS que OCCupam empregos da casa, r eal. 

Art. 96.0 Não poclem ela mesma sorte ser eleitos deputados elas côrtes os es
trangeiros , ainda que t enham carta ele cidadão passada pelas côrtes. 

Art. 97.0 Nenhum funccionario publico nomeado pelo governo poderá ser eleito 
deputado das côrtes pela província em que exercer as suas funcções . 

Art. 913. o O secr etario r egistará os autos das clei~ões, e o presidente e todos 
os eleitores os assignarão com elle. 

Art . 99 .0 Immediatamente todos os eleitores, sem escusa alguma, outorgarão 
a toelos e a cada um elos deputados poderes amplos, conforme o teor seguinte, en
tregando a cada um elos deputado;; o seu r espectivo diploma, para ser a]Jresentaclo 
nas côrtes. 

Art. 100.0 Estes poderes serão concebidos nos termos seguintes: «Na cidade 
8 
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ou vi !la. ele ... , aos ... dias elo mez de ... do anuo de . . . , nas salas ele . .. , es
tanclo r eunidos os srs. (Rqui se escreverão os nomes do presidente e dos eleitores 
ele comarcas que formam a junta eleitoral ele província), . disseram perante mim, 
escriv?.io abaixo assignado, e elas testemunhas para o mes-Ipo fim chamadas, que 
havendo-se procedido, em conformidade da constituição política ela monarchia hes
panhola, a nomeação dos eleitores das parochias e elas comarcas, com todas as so
lemniclades prescriptas pela constituição, como constou das cer tidões originaes pre
sentes reunidos os sobreditos eleitores das comarcas da província de ... em o dia . .. 
do m;z de . .. do 1)l·esente anuo, tinham feito a nomeaçlío dos deputados, que em 
nome e representação cl'esta província devem achar-se nas côrtes, e que por esta 
província foram eleitos para deputados n'ellas N .. N . N., como consta do termo exa
rado e assignado 110r N: N.; que em conseguencm lhes outorgam a todos em geral 
e a cada um em particular IJoderes amplos para cum}Jrir e desempenhar as augus
tas fuucções que lhes são commettidas, e para que, com os mais cleputados das côr
t es, como representantes da naçao hespanhola, possam decidir e resolver tudo quanto 
entenderem que conduz ao bem geral da naçao (usando das faculdades determina
das pela constituiçfio e dentro dos limites que ella lJrescreve, sem que possam de
rogar, alterar ou variar, por.qualquer ~aneira que seja, nenhum dos seus artigo.) , 
e que os outorgantes se obngam por s1 e em nome de todos os moradores d'esta 
província, em virtnde das faculdacles que lhes são concedidas como eleitores para 
tal nomeados, a ter por firme e valioso obedecer, cumprir e guardar tudo quanto 
os ditos deputados elas côrtes fizerem e por ellas for decidiclo, conforme a consti
tuiç1'to politica ela monarchia hespanhola. Assim o disseram e outorgaram, sendo 
presentes como testemunhas N. N., que aqui assignaram com os srs. outorgantes, 
do que clou fêll . 

Estes podm·es sm·ão concebidos ent1·e n6s nos te1·mos seguintes: <<Na cidade, on 
villct ele ... , ctos ... cl'icts elo mez ele ... elo anno ele ... , nas sctlas ele : . . , estando 
1·eunidos J:.,T. N . e N . (aqui se esc?·eve? ·ão os nomes do pras·idente e dos eleito1·es dcts co-
11w1·cas q~w j'o1·mam C6 j ztnta eleitontl ele p?·ovincia), clissentm penmte m·im, esc1·ivão 
abaixo assignaclo, e das testem'l.mhas JJCwa o mesmo fim chamaclas, que, havendo-se 
p1·ocecliclo em conjo?·midacle elas inst1·ucções e o1'dens ela .funtct pToiJ·isional elo gove?'?W 
supTe:n'W do 1··eino, á nomeação elos eleito1·es das paTochias e das co?7WJJ'cas, con~ todas 
as solemnidades p1·esc1·iptas nas cUtas inst?•ztcções, como constou elas ceTtidões o?·igi
naes tn·esentes, ?'eunidos os sob1·editos eleito1·es das corn.a?"cas ela pmvincia ele . . . em 
o dia ... elo· rnez ele ... elo p1·ésénte cmno, tinharn f eito a nonwação elos clqnttaclos 
que ern nome e 1·ep1·esentação d' estcb p1·ovincia elevem acha1·-se nas cô1·tes, e qtbe po1· 
estcb p1·ovincia fonmn eleitos pct?'Cb deputados n'ellas N . N . N., como consta elo termo 
excwaclo e assignctclo po1· N. N. i qtte em conseqttencict lhes onto1·gam, a todos em ge
?Yd e a cada um em pa1·ticnla1·, podm·es amplos zJCwct cu1nprir e clesem:penha1· as azt
gustas fzmcçõas qzte lhes são CO?J7!1netticlas, e pa1·a que, com os m ais deputados ela na
ção po?·tztguezcb, possam p1·ocecle?· á o1·ganisação ela constituição política cl' estct nw
nciJ·chict, nwntida ct ?'eligião cctthoz.ica cpostolica ?"omanct e. ct clynastict ela se?·enissinw 
casa ele Bntgança, tomando po?· bases f~mclamentcLes as dct const·itttição da monct?·chia 
hespanhola, com cts clecla?YbÇÕes e mocl·ificações qtw jo1·em ap?·op?·iaclas ás ékiffeTentes 
ci?·cztmstancias cl' estes 1·einos, com.tanto, poTém, qtte estas mocl·ijicações ou alte1·ações 
não sejwn menos liberaes, e ordenando t:uclo o ?ncLis· que ei1tencle1·em qzte conclttz ao 
bem gm·al ela nação i e qtte os otttO?'[Jantes se ob1·igctm po1· si e em nome ele todos os 
nwTaclo1·es cl' estct província, em. vi?·tucle elas fcwuldades qzte lhes são concedidas como 
eleito1·es pa1·a este ji111 nomeados, a teT po1· ji?'?7W e vctlioso obeclecm· e cttmp1·i1· ; gua1·
dct?' tudo quanto os ditos deputados das cô1·tes jize1·em e po1· ellas joT cleciclielo, con
jo?'11W as instntcções e onlens ela. funtct p1·ovisional elo gove?'JW sztp?·em.o elo 1·eino . 
Assim o clisseJ·am e outO?',Cjct?"a?n, sendo prese?~tes como testenmnlws N . e N :, qzte aqui 
ássigncwwn com os outoTgantes, elo que clmt jélJ. . 

Art. 101. 0 O presidente, escrutinadores e SE\Cretario envim·ão, sem perda ele 
tempo, á deputação permanente das côrtes uma copia elas actas das eleições, que 
elles assignarão , e, publicando as eleições por meio da imprensa, r emetterão um 
exemplar a cada uma das povoações da província. 

Estct copict eleve se1· manclaclcb ao govemo. 
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Art. 102.0 Para iudemuisar os deputados, as respectivas provincias lhes assts
tirão, conforme o que as côrtes, no segundo anuo ele cada deputação geral, r egu
larem para a deputação que ha . de succeder; ~ aos .d~putados elo ultram~r se lhes 
abonará, alem cl'isso, o que se JUlgar necessano, a JUIZO elas suas r especttvas pro
vincias, para as clespezas ela viagem, ida e vinda . 

Aos clepútctdos se hão ele dar 4 /fi800 ?'éis pol' clict, clescle aquelle em qt~e se l 'oze
n m em ?1W?'chct pa1·a a capital, os quctes se1·ão pagos p elo ercwio, co7if0?'1lW a ?·eso-
lução clct fnnta p1'epcwatoria elas · cÔ?'tf-S . . N 

A1:t. 103. 0 Nas juntas eleitoraes de província o bservar- s_e~ ha tud~ o que c~spoem 
os artigos 55.0

, 56.0
, 57, 0 e 58 .0

, exceptuanclo ·o que prevme o artJ go 328. . 
~ Este cw·tigo 328. o é ?"elat1:vo ás clep1rtcu;ões p1·ovinciaes e não tem ago1·a appltca-

l}ct-o algwna. · 

Ma pp<t rrc1·al dos clcilorcs C[HC cad;t CO IIJ ilrca do reino ha t!c nomear pal'it as junlas clc JH'O' 'Íncia, 
com rcspcilo á SH<t po1'oação, 

c dos tlcpulaclos q11c cada proviHcia lia de maHtlar ús côrlcs, ·calcnlado SCUHHdo o ICOI' cl'cslas iHslrncçõcs 

Provincias c comarcas Capitaes Provincins c con1n.rcas Ca.pitacs 

Algarve Beira 

F aro . ........ . .. . .. 3 Argauil .. . .... ... .. 3 
~ag?s . .. . ... . . . . 3 3 Faro. Castello Branco . ... . 6 
I avn·a ...... . . . . . . 3 G narcla . ... . . . . . . . . . 12 

Lamego ..... . . .. ... 6 
.A.l e1ntej o L in lmres . ... .... .. . " i) 

Aviz ... . . .. 3 Pinhcl. . . . . . ... . ... . 3 
Beja . . ..... :: ::: ::: 6 Trancoso ........... 6 
Crato ...... . · . . .. ... 0 Vizen ... . ... . ... . . . 15 
Elvas .. 3 F etrn .. . . .. .. . . . . . 6 .. .. . . . . . . . 10 Evora. Ave[ro ... . . . . 9 Evora . . G ... . . 
Om:ique :::::: 

.. .. . . 
Co.i.mbm 18 3 ... . . . ' ••• o .. . . . . 

Portalegre .... . . . . . . 3 
Minho Villa Viçosa .. .. . . . . 3 

29 Vizeu. 

Porto . .. .... . . . . . . 18 
Extre1naclura Barcellos . ... . . . . 15 

Lisboa e t ermo ... . 24 ~r~ga ·.; .. . . . . . . . . 6 
R ibatejo ..... . .... . 3 Gmmaraes .. . . . . 15 
Alcobaça . . . .. . ..... 3 P enafiel. . . .. . . . . . . 6 
Alemqncr ........... 3 Valença . .. . . . . . . .. 3 
Leiria (j Vianna . .. . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . 

Porto. 25 

Ourem. .. . . . . . . . . . . 3 24 Lisboa. 
Sautarcm . .. 9 Traz os 111:onte s .. . . . . . 
'l'orres Veclrus . . . . . . 6 Bragança ..... . . 9 Thomar e Chão do i\fira.nda . .. . .. .... 3 Cou ce .. . . . . . . . 9 Moncorvo . . . . . . 6 Setubal .. . . . . . . . . . . (j Villa Real .. . . . . . . . 9 

9 VilbRcal. 

Arti g -os add.icionaes para as eleiçõe s ele Lisboa 
e seu terJ.no 

Artigo 1.0 Os capitules 1. 0 e 2 . 0 elas instrucções geraes não precisam ele alter ação 
alguma, senclo por isso applicaveis em tudo ás eleições cl'esta cidade e seu termo. 

Art. 2 .0 O capittllo 3 .0 elas instrucções geraes, que trata das juntas eleitoTaes 
el e freg;uezias, é em túclo applicavel ás freguezias ela cidade ele Lisboa e seu ter
mo, só com a cli:fferença que, não podendo verificar-se n'ellas o artigo 46 .0

1 
em

quanto á presiclencia elas . assembléas parochiaes, por não haver em teclas as fr e
guezias uma auctor.iclade civil, a quem se fosse incumbir essa presidencia, o se
nado ela camara cl ' esta ciclacle distribuirá desde logo as presidencias de todas as 



116 

freguezias da ci.dade e termo, pelos ministros C1v1s e criminaes d'esta cidade, e 
não sendo bastantes, pelos desembargadores extravagantes da casa da supplicação, 
de modo que todas as eleições de parochias de Lisboa e termo se façam no mes
mo segímclo domingo ele clezembro e dias successivos, sem interrupção, começando 
por Lisboa e passando ao teTmo, conforme for possível, segundo o numero dos 
pre:identes, e segundo a expedição que se for dando ás eleições de umas fregue-
zias para se passar ás outras. . 

Art. 3 .0 Escolhidos os ele1tores de varoch1a, na fórma orclenacla no sobredito 
capitulo 3 . 0 das instrucções g<i! raes, se procedení à eleiÇão do s eleitores ele comarca. 
A cidade ele Lisboa e seu termo r eputar-se-ha como uma comarca, ele que ames
ma cidade é cabeça, e n' ella se fa~·ão as segundas eleições pela mesma fórma por 
que nas cabeças de comarca elo r emo as manda fazer o capitulo 4 .0 elas instrucções 
o·craes que trata das eleições das comarcas . 
5 

Art. 4 .0 Juntos os eleitor es elas freguczias ele Lisboa e seu teTmo, na igreja Ba
silica ele Santa Maria,, serão presididos pelo presidente elo senado ela camara 
cl'esta cidade, e no seu impedimento pelo primeiro vereador do mesmo senaclo. 
Com este presidente passarão elescle logo os eleitores com o secretario e escruti
naclores a nomear os vinte e quatro eleitores ele comarca, que conesponclem á po
pulação de Lisboa e seu termo, tudo pela mesma fórma com que o referido capi
tulo 4. 0 elas instrucções geraes manda proceder a ellas nas cabeças elas comar-
cas do reino. : 

Art. 5 .0 Os vinte e quatro eleitores ele Lisboa e seu termo, com os mais eleito 
r es elas comarcas da provincia da Extremaclura, se juntarã.o no domingo subse
quen te nas casas do senado da c amara para ali proceelerem á eleição elos depu
ta.dos da província em côrtes; e escolhendo prim.eiro o presidente ele entre os seus 
membros, não perdendo por isso o presidente o seu v.oto, procederão clesc1e logo 
á sobredita eleição com o secretario e escrutinaclores, pela fórma ordenada no ca
pitulo 5. 0 elas instrucções geraes, em que se trata elas juntr.s eleitorae: ela pro-
víncia. · 

Art. 6.0 Toclas estas eleições serão feitas nos tres domingos indicados nas 
instrucções gm·aes, e se pela multidão dos votantes ou. por outra qualquer oc
c.orrencia suc<.:ecler que não possa :finalisar-se cada mrra elas eleições em cada um 
elos referidos domingos, se continuará nos subsequentes dias da sema.ua, até que 
se fi_nalise . 

Art. 7. 0 Os presentes arti g·os aclclicionaes, juntam ente com as instrucções ge 
raes, serão remetticlos ao senado da c amara cl' esta ciclacle, para serem immeclia
tamente remetticlos aos parochos ele todas as freguezias ele Lisboa e seu ter
mo, e aos ministros que devem presidir ús eleições ele parochia em cada uma 
d 'ellas. 

A :fim de prevenir enoneas interpretações o governo mandou publicar a se
guinte 

Portaria 

Poclendo entrar em clLTVicla a veTClacleira intelligencia e latitude ela phrase 
«funccionarios publicas nomeados pelo governo )), que se lf.\ no artigo 97. 0 elas in 
strucções ultimamente publicaclas para ~s eleições elos. cleputados elas côrtes : a junta 
provisional do govei·~o supremo do r~mo manda d~clar~r ~u~ aN r eferida phrase 
se entende só e prectsamente elos magistrados que teem .Junschcçao civil ou crimi
nal, os quaes não poclem ser eleitos para deputaclos das côrtes pela província em, 
que exercem a refe~·i~la jurisdicção, ai~da que o possam ser por qualquer outra, se
gunclo a letra e espmto do mesmo artigo . 

As auctoridades a quem toca assim o tenham entendido e façam executar. Lis
boa, paJacio do governo, 4 ele dezembro de 1820. =(Com as ?'lbb?·icas dos memb?'OS 
ela juntct p1·ovisional elo SU'[J?"emo gove?'?W do ?'eÍno .) 

O senado ela camara ele Lisboa fez r;aír a 9 do mesmo mez um brilhante 
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bando, precedido ele quasi todas as músicas regimentacs existentes na capi tal, a 
fim ele distribuir este 

Edit al 

Habitantes ela muito nobre e sempre leal cidade ele Lisboa; illustre, polido e 
constante povo ela grande capital elo r eino unido : -O senaclo ela camara, vosso 
muco r er)resentante unindo as suas ieléas e os seus cl esejos aos votos uniformes ele 

' . 1 toda a nação , vae hoj e congratular-se comvosco pela r egeneração e mstauração :e 
nossos direitos, que vós soubestes principiar e ides a compleüLr com uma tranqml
liclacle que fará inveja {ts polidas nações ela Europa e aclmiração aos nossos vin
clouros. 

Amados compatriotas ! Vae. a amanhecer o cli a que fará a primeira e1~ocha da 
nossa historia, em que principiam a ter effeito os nossos esfor ços pela hberdade 
~acionai , entrando na posse e uso dos nossos direitos inclivicluaes_. L evantou-se 
_Junto elas margens do Douro a v-oz do cidadão livre; o echo a repetm a um tempo 
em todas as ciclacles, villas e lagares até aos limites elo reino ; ouviu-se n ' esse mo
mento_ a voz geral ela nação, elo pobre c elo rico, elo proprietario e elo lavraclor, cl_o 
ne_g~cmnte e do artista: «constituição, constituição 11 . Aqui tendes a nossa constr
ttnçao; este é o primeiro fructo ela nossa regeneração; entrarmos todos na posse 
ele _non;tearmos, nós mesmos, os nossos representantes i é, portanto, elo no sso pri
m~n·o ll1teresse o acudirmos todos ás nossas parochias para elegermos os compro
mrssarios e os primeiros eleitores ; ninguem se escuse, pois que um tal acto é a 
primeira base da eleição elos nossos procuraelores i não se pócle esperar fructo per
feito el e uma planta viciada na sua raiz i o ac to a que somos chamados é para 
nós ele tal inter esse, que será grande imprmlencia o descansarmos sobre os officios 
ele outrem. Cidadãos honrados, intelligentes , amigos da patria, prudentes e zelosos 
elo bem publico são aquelles sobre quem devem r eeaír nosr;os votos ; ele uma boa 
arvore não se espera mau fructo. Caminhemos l)Or estrada livre ; fuj am ele nós 
icléas ele interesse, de oclio ou ele paixão, e fiquemo s certos que, mediante a luz 
divina, elevemos ter uma acertada escolha ; descansemos, que o interesse particu
lar virá depois reuniclo ao interesse publico. 

Compatriotas illnstres ! Abracemo-nos e congratulemo-nos, pois que todos so 
mos irmãos, todos somos ig uaes em direitos, prerogatiYas e privilegias ; jA não 
existem odiosas cliffer enças ; vêcle que os grandes e pequenos têem iguaes suffra
gios, pesam igualmente na balança ela r asão as suas e nossas vozes . Alegre e di
toso dia! Nossos avós fundaram a lusa monarchia ! L e.vantaram o primeiro eclificio 
ela liberdade nacional ; mas as pequenas luzes elo seu secnlo n~io lhes deixaram 
ver os meios ele a conser var ; pensaram os homens sempre bons e que o tempo, 
que tuclo clevora, não destruiria as suas excellentes obras ; ainda então a fraude, 
o engano e a mentirosa lisonja não pisavam as salas dos pa.lacios elos soberanos, a 
qu,em sómente cercavam valentes guerreiros, íntegros magistrados . Nós vamos a 
reeclificar o eclificio que as vicissitudes elo t empo derribaram até aos alicer ces, e 
de um modo trio soliclo quanto é possível á humanidade. P ensae qua.l seria o con
tentamento ele nossos avós se, poelenelo levantat· as campas que os occultam aos 
nossos olhos, poclessem con.· iclerar as nossas lnz~s e aclmirar o socego, pruclencia 
e harmonia com que determinámos e executámos a nossa r egeneraç?io. 

Eia ! Compatriotas amigos, valorosos e constantes portuguezes, vamos a com
pletar a nossa bem principiada obra ; esta é a intençuo e cleliberacla vontade elo 
n?sso amavel r ei, o melhor elos soberanos, porque, tendo no seu augusto peito ra
dlCaclo o amor elos seus vassa.llos, nada quer, nada ambiciona que não seja a sua 
melhor felicidade ; nenhum conselho o podedL desviar cl'este santo empenho, por
que .nenhum parecer elos seus ministros, quanclo seja contrario, o que não é pre
sumrvel, ha ele pe. ·ar tanto na sua alta consideração como a voz geral de uma na
ção, e de uma nação que tanto ama e estima o seu sobera~o, que ha ponco, sendo 
sua magestacle ausente, em porfiada guerra lhe rest aurou a corôa, arrancando-a 
das mãos dos mais numerosos e mais valentes guerreiros ela Europa. · 

ConclufLmos pela reU:nião elas côrtes a nossa constituição ; segm emos por ella a 
exacta observaneia ela santíssima r eligião ele nossos paes, a real clynastia elos nos-. . 
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sos soberanos e os nossos imprescriptiveis direitos de ciclaclãos livr es e constitucio
naes . E é então que o povo portuguez poderá dizer em uma voz: «Somos felizes; 
viva a religião catholica :.·omana, viva o rei e a sua r eal dynastia, viva a consti-
tuição, vivam os portuguezes ! >> . 

O senado da camara ordena que se illuminem todos os eclificios ela sua admi
nistração nas noites dos dias 1Q, 17 e 24 do corrente mez, em applauso elos actos 
solemnes ela nossa regeneração que n'elles se celebram, e espera ser seguido, sem 
positivo mandato, por todos os noqres e homaclos cidadãos d'esta cidade. E para 
que lhes conste se imprimirá este e se affixará nos lagares publicas. 

Lisboa, 9 de clezembro de 1820. = 1J1cmttel Cypriano ela Costa . 

Regulada definitivamente a fórma das eleições e. r estabelecicla a ordem publica, 
pô ele emfim o governo . cuidar . elos negocias externos, dirigindo o 

JY.Ianifes-to da nação po:r-tug·ueza aos soberanos e povos 
da Europa 

A nação portugueza, an~macla elo · mais sincero e ardente cles~j o ele manter as 
relações políticas e commercmes que até agora a têem ligado a todos os governós 
e povos ela Europa, e, t endo ainda mais particularmente a peito continuar a me
r ecer na opinião e conceito dos homens illustraclos ele todas as nações, a estima e 
consideração que nunca se recusou ao cm:acter leal e honraclo dos portug·uezes : 
julga ele inclispensavel necessidade offerecer ao publico a succinta, mas franca ex
posição elas causas que procluziram os memoraveis acontecimentos ha pouco suc
cediclos em Portugal, elo verdadeiro espírito que os dirigiu, e elo unico alvo a que 

· tendem as mudanças que se têem feito e pretendem fazer na fórma interna ela sua 
administração . E confia que esta exposição, rectificanclo as erradas icléas que por
ventura se hajam concebido elos referidos acontgcimentos, merecerá a benevola at'
tenção elos soberanos e elos povos. 

Toda a Europa sabe as extraorclinarias circumstancias que no anuo ele 1807 
forçaram o senhor D . João VI, então ~rincipe regente ele Portugal, a passar com 
a sua real família aos seus domínios transatlanticos . E posto que esta resolução 
de sua magestade se julgou então da mais reconhecida vantagem l)ara"a causa ge
ral ela liberclacle publica ela Em·opa, ninguem, comtuclo, deixou ele prever a cl'i
tica situação em que ficava. Portugal por esta ausencia do seu príncipe, e os fa
ctos ulteriores provaram demonstrativamente que esta previclencia não era vã e 

· temeraria. 
Portugal, se1)arado elo seu soberano pela vasta extensfLo elos mares, privado 

de todos os r ecm·sos ele suas possessões ultramarinas, e ele toclos os beneficios 
elo commercio, pelo bloqueio ele seus portos, e dominado no interior por uma 
força inimiga que então se julgava invencível, parecia haver tocado o ultimo ter
mo ·ela sua existencia política e não dever mais entrar na lista elas nações inde
pendentes . 

Em tão apurada crise este povo heroico não percleu nem a honra, nem o va
lor, nem a ficlelidacle ao seu rei, porque estes sen~imentos não lhe pocliam ser ar
r:::mcaclos elo coração pela violencia das circumstancias, nem pela força prepotente 
do inimigo . Elles se manifestaram effectivamente ela maneira mais energica, logo 
que se offereceu conjuncção opportuna. Os portuguezes, com o auxilio elos seus al
liaclos, conquistaram, á custa elos mais penosos sacrificios, a sua propria existencia 
politica, restituíram com generosa lealdade ao seu monarcha o throno e a corôa, 
e a E-uropa imparcial ha de confessar (ainda que nem sempre se tenha feito esta 
justiça) que a elles eleve tambem em grande parte os triurnphos que depois a:lcan
çou em bene:ficio ela liberdade e inelepenclencia elos thronos e dor:; povos. 

Qual fosse porém a situação interna ele Portugal depois ele circmustancias tão 
novas, ele esforços tão extraorclinarios e ele um transtorno tão universal e transcen
dente, mais facil é concebel-o do que exprimi~-o. 

A ruína da sua povoação, começada pela emigração elos habitantes, que se-



119 

g.uiram o seu príncipe ou procuraram escapar á suspeitosa desconfiança Oll á per
seguição systematica elo inimigo, augmentou-se pelas clnas funestas invasões ele 
1809 e 1810, e pelas perdas inevitaveis de uma dilatada e porfiosa guerrn, de sete 
annos. , 

O commercio e a inclustria, que nunca poclem devidamente prosperar senão 
á sombra benefica da 11az da seo·uranca e ela tranquilliclade publica, tinham siclo, 
não só desprezados e aba~clonad~s, 1~s até parece que de todo destruidos pela 
il~imitacla franqueza concedida aos vasos estrangeiros em todos o.s portos d~ Bra
Zll, pelo desastroso tratado ele 1810, pela comequente clecaclencJa das fabncas . . e 
manufacturas nacionaes IJela quasi total extincdio ela marinha mercante e nnh-

. ' , 
tar, e por uma falta absoluta de todo o genero ele providencias que protegessem 
e animassem estes dois importantissimos r amos ela prosperidade publica. 

A agricultura, base fundamental ela riqueza e força das nações, privada elos 
braços que lhe roubára o exercito e a morte, destituída elos capitacs que a sus
tentam e que tah ez se haviam empregaclo em objectos. ele mais instante necessi
dade, desamparada elo alento e vigor vital que costumn, dar-lhe a inclustria nacio
nal e o giro activo elo commercio, tanto interno como externo, jazia em mortal aba
ti~en_to e sómente offerecia ao espectador aclmiraclo o trist e quadro ela fome e ela 
m1sen a. 

A sensível climinuiçã.o elas rendas publicas causada pela ruina ela povoação, do 
co_mme'!:cio e ela inclustria, pela perda irrevog~vel elos grandes cabeclaes que o ini
migo extorquira violentam ente das mwos elos ].JOrtuguezes, e pelas excessivas cles
pezas ela guerra, obriganclo a nação a, coutrahir novas e avultac1as dividas, para 
cuja satisfação eram Clesiguaes os seus r ecursos, acabou ele clar o ultimo golpe no 
credito publico, já vacillante pela escandalosa ·malversaçr:o elos agentes fiscaes, e 
ainda mais pelo errado systemn, ela administração. 

Se os portHguezes não.amassem e respeitassem o seu príncipe e a sua augusta 
clynastia com mna es1)ecie ele amor e· aclaração quasi religiosa, se não quizessem 
receber ela sua só justiça e bene:ficencia as reformas e melhoramentos publicas, que 
um tal estaclo ele consas imperiosamente exigia, mui facillhes seria n'aquella epo
chn pôr limites ao poder, ou clictar-lhe condições accommocladas a tão urgentes cir
cumstancias. 

Elles não ignoravam seus direitos; a tenclencia geral ela opinião, dirigida pe
las luzes elo seculo e sobej amente manifestada entre os povos mais civilisaclos ela 
Europa, os convidava a fazer uso cl'esses direitos, que os seus maiores haviam já 
reconhecido e exercitado em occasiões menos foi"çosas ; o exercito victorioso e 
triumphante apoiaria tão justas pretensões, e a naJção seria hoje livre ou certamelll.te 
menos desditosa. 

Porém o caracter elos portuguezes :aunca soube desmentir-se. Elles guizeram 
antes esperar tuclo elo seu príncipe, elo qu.e clar á Europa, ainda affiicta elas pas
sadas desgraças, o espectacnlo de uma nação insoffricla e inquieta, ou parecer que 
abusavam ela facilidade e opportnniclacle elas circumstancias para se mostrarem re
voltosos ou menos submissos. O soffúmento silencioso e pacifico ele seus males foi 
a base ele seus p;rocec1imentos ; a confiança nas reconheciclas virtudes elo príncipe, 
o fundamento ele suas esperanças. 

Mas, é forçoso clizel-o, estas esperanças foraJill perfeitamente balclaclas e aquelle 
soffrimento foi levaclo ·ao ultimo termo, a que parece pocler chegar a paciencia ele 
uma nação briosa, ·cheia elo sentimento ele suas_ desgraças e não ignm·ante dos 
meios ele remeclial-as . 

Não é preciso, para prova cl'esta penosa verclacle, r enovar ago-ra aqui o triste 
quadro da situação pa·ogressivamente decadente ele Pm-tug;rul em toclos os mmos ele 
Sl!la achn.inistração, nos seis annos que têem clecorriclo clescle a paz, g-eral ela Europa 
até o p~·esente . A Europa toda, ou o tem presenciaelo, cnJ o t erl!l. ouvido recontar com 
~água, e os rungus.tos sôberauos elas eli:fferentes nruções não poclem deixar €le ter 
s~do infoa·maclos ele tmlllanha desventura pelos seus llllinisti-os ou ageliltes ài_p~oma
bcos, que, havenc1o l~cl0 na lu.is.toóa o esplendor, a gloria e a grancleza, a q~1e elil!l 
outros temp0s chegaram os pm:bguezes, terão sem duvida aclm.iraclo, e· -~ão pau
crus ve~es. 1alllilentaclo, o· ineomprehensivel abatimilelllto a qu.e se ach.a recluzl€10 es.te 
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povo, que nos favores e beneficios da natureza não cede a nenbum outro povo da 
Europa. 

A sua povoação, j á exhausta pelos motivos que "ficam indicados, continuou a 
a ser depauperada pela forçada r emessa para o Brazil do alguns milhares de ho
mens, que depois de terem exposto as suas vidas pela patria e pelo throno, e de 
haverem merecido descansar em tranquilla paz no seio ele suas famílias, ou gosa
rem no seu paiz natal o premiá ele seu zêlo e valor, foram continuar na America 
do sul os duros trabalhos da guerra, de uma guerra que, fazendo -se a tamanha 
distancia ele Portugal, parece que sómente sobre este reino tem descarregado 
seus pesados golpes, atacando por muitos modos as fontes essenciaes elo seu vigor 
e expondo-o ao mesmo tempo ús emprezas de uma nação vizinha e poderosa, 
sempre rival e agora estimulada, e até, em sua opinião, offenclicla e aggravacla. 

O commercio, em vez ela protecção solícita, que a sua situação demandava, e 
que aincla poderia conservar-lhe alg um alento de vida, e resuscital-o pouco a pouco 
elo mortal lethargo a que se achava reduzido, nfto obteve senão raras e mesqui
nhas providencias, que, não $endo o resultado de combinações judiciosas sobre o 
verdadeiro estado comparativo elas relações commerciaes elos clifferentes povos da 
Europa, nem ligadas entre si, e dependentes ele um systema geral adaptado ás 
presentes circumstancias, ou faziam cada vez mais difficeis e complicadas as sua.s 
transacções, ou até cediam em prejuízo elirecto elo commercio nacional, transpor
tando todas as suas vantagens ::'ts mãos elos estrangeiros, e desviando elo giro pu-
blico os capitaes que n'elle deviam empregar-se. · 

A inc1ustria não foi mais favorecida, nem era ele esperar que a sua sorte fosse 
mais feliz. Os portuguezes viram e sofl"reram que as suas fabricas e manufacturas 
fossem c1estrui.das, e quasi ele todo aniquilaclas i que os procluctos do seu traba
lho não podessem support~tr a concorrencia elos estrangeiros i que os moveis mais 
insignificantes de suas c::tsas, os vestidos c roupas elo trajo mais orclinario e usual, 
as proprias camisas e sapatos, que vestem e calçam, lhes fossem trazidos de fóra, 
cleixanelo innumeraveis artífices e' offi.ciaes na ociosielaclo e na miseria. Os ·portu
güezes viram e soffreram que os seus va.sos mercantes lhes fo ssem roubados por 
amigos e inimigos; que andassem expostos aos insultos elos piratas, e foss m por 
elles apresaelos até á vista de suas proprias fortalezas. Os portuguezes viram e 
soffreram . . . mas para que é r enovar aqui tão profundas e sensíveis mág·uas? 
Para que é recordar males tão notorios e tEto universalmente sentidos? Digam-no 
os proprios estrangeiros i digam-no os mesmos que têem tirado proveito ela espan
tosa inclifferença ou frouxiclrio elo governo portugnez, e que não poucas vezes r e
petiam, com honrada fra~queza, que <C este bello paiz era digno. ele melhor sm:te » . 

A agricultura, no mmo ele tamanho abanclono ele todos os mteresses pubhcos, 
não en~ natural que obtivesse a particular attenção e desvelo que por sua r eco
nhecida in:B.uencia sobre a felicidade das nações lhe é devido. P eja-se o brio por
tuguez de confessar haver recebido da ge~ero~iclacle ele_ um~ nação estrangeira t~
nues soccorros a beneficio ela classe a rnms utJl e a mms m1seravel elos seus habi
tantes; ~occolTO S que, não podendo produzir utilidade alguma r<~al, nem pelo seu 
valor, nem pelo modo ela sua distribui<,;ão, sómente. sm:viram ele patent~~r aos 
olhos e1a Europa espantada o })TOfundo abysmo c1e 1111ser1a a que esta naçao, ou
tr' ora Tica e opulenta, se achava r ecluzicla . 

A Providencia quiz favorecer o agricultor portuguez, abrindo em seu benefi
cio o seio fecundo ela terra, e clanclo-lhe annos ele copiosa colheita i mas este 
mesmo favor do céu foi inutilisado pelos erros dos homens. O muneraTio tinba 
desappareciclo ela circulação pela estagnação do commercio, pela ruína ela inclus
tria, pelas avultadas sommas que todos os dias passavam sem retorno aos estran
o·eiros em troca elos generos inclispensaveis ao consumo ela nação, e pelas continua
das remessas eventuaes ou r egulares CJUe se faziam para o Brazil com differentes 
motivos e applicações, chegando a tal ponto a falta de g iro, e consequentemente 
a pobreza publica, qu~ no ~eio da abunclancia de pã?, augmentacla ainda por 
uma importação excessiva e Imprudentemente tolerada cl este genero, o povo mor
ria ele fome, o lavrador desamparava as suas terras e os seus trabalhos, todos 
lamentavam a geral penuria, e a cada momento se temia que a clesesperaçã.o rom-
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pesse em tumültos e que os tumultos degenerassem na mais completa e· horrível 
anarchia. 

Sendo tal o estado em que se achavam as principaes fontes ela prosperidacle e 
riqueza nacional, facil é ele conj ecturar qual seria tambem o estado do thesouro e 
elo credito publico. 

Não sómente se conservaram sen'). necessidade e sem diminuição as antigas des
pezas proporcionadas á grandeza, apparato e esplendor de uma côrte que já não 
existia em Portugal, mas acr(j\scentavam-se cada clia outras igualmente escusac~as, 
e não menos exorbitantes, ao mesmo passo que decrescia sensivelmente a receita, 
j ~~ pelas causas inclicaclas e já pela pasmosa negligencia ou prevaricação dos aclmi
mstraclores subalternos, a muitos elos quaes a impunidade afiançava ele algum modo 
o pacifico uso ele suas c1•ilnino.·as especulações . , 

Sobre estes males acresceram ainda as extraorclinarias despezas ele algumas 
expedições marítimas destinadas a fornecer tropas á desastrosa guena ela. America 
elo sul, e os contínuos saques ele moeda 1Jara solclo e manutenção ela porç~io do 
exercito portuguez ali eles tacada; despezas que, tirando irrevogavelmente grandes 
sommas elo giro nacional, tinham ao mesmo tempo a mais nociva influcl1CÍa sobre 
o valor c~o cli~heiro papel, cuj o cambio se tomava ele dia em clia mais clesfavora
vel e ma1s rumoso . 

Os empregados publicas, o corpo militar, os melbm~es e mais uteis servos do 
estaclo, soffriam um extraorclinario atrazamento na satisfaçfio de seus merecidos sa
lm·ios, e ao mesmo tempo que esta falta abysmava a uns na miseria e na desespe
ração, excitava a outros a romper em àltos e perigosos clamores, OlJ. a aventura
rem-se aos excessos ela mais funesta venaliclacle e corrupção. 

Os credores elo estado invocavam ,em -v~o a fé publica e o cumprimento elas 
sagradas promessas que se lhes ha-viam feito, e sobre as quaes sómente se podia 
manter o credito elo thesouro e a esperança ele novos recmsos, quanclo fossem ne
cessanos . 

Emfim que, precisando ultimamente o m·ario de abrir um emprestimo de 
4.000:000 ele. cruzados, e parecenclo ele esperar que apropria estagnação do com
mercio conviclasse os capitalistas a entrarem á porfia n'esta negociaç~to, que pare
~ia ele segura vantagem pelo valor das hypothecas o:fferecielas ao pagamento elo 
JUro regular e ú amortisação elo capital, não foi possível (com vergonha o dizemos) , 
não foi possível preenchel-o, nem ainda quando o governo, traspassaclos os limites 
ela 'espontaneidac1ê, que ao principio annunciára, quiz forçar a isso os capitalistas 
e proprietarios, por meio ele uma derrama calculada sobre a avaliação ela proprie
dade individual, e elos presuppostos fundos ele cada casa commerciante. 

Em meio de tantas desgraças, que por espaço ele seis annos opprimiram os 
portuguezes em progressivo crescimento, ainda de vez em quando se avi-vava em 
seus corações algum lume de esperança ele que el-rei -viria ao meio cl'elles ouvir · 
suas queixas, e cla.r o possível remeelio a males t~LO pesados e oppressivos . Co
nheciam pN experiencia a natural bondade elo seu coração, herdada ele. seus 
augHstos avós, e sempre propensa a promover a feliciclaele elos povos ele seus elo- · 
minios, e confiavam que ella lhes prepararia as reformas, melhoramentos e bene~ 
ficios ele que tanto se necessitava em todos os ramos ela publica administração; 
sua magestacle parecia have1· elado por algumas vezes lagar a esta lisonjeira es-
perança. · 

. Ella, porém, foi-se clesvanecenclo pouco a pouco, e o ministerio elo Rio ele Ja
n~n·o, .que talvez cles-viava elo animo ele el-rei o pensamento ele realisal-a, até sof- . 
fr~a ele mau grado que algum cidadão amigo da sua patria ousasse expor ao pu
bltco a:s ~uas opiniões sobre este importante objecto e mostrasse as vantagens ele 
se r eshtmr a Portugal a sécle ela monarchia. 

D'esta maneira começaram os portugnezes a desconfiar elo unico recurso e 1neio 
de salvação que ainda parecia restar-lhes no meio ela quasi total ruina ela SlUL 

cara J?atria. ~ ~déa do estado de colonia, a que Portngal em r ealidade se achava. 
recluztclo, affi1gm sobremaneira todos os cidadãos, que ainda conservavam e pre
zavaJ?l o sentime11to ela cligniclacle nacioml.l. A justiça era a.clministraüa desde ·a 

. Brazll a povos fieis ela Europa, isto é, clescle a distancia ele 2:00.0 leguas, com ex-
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cessivas clespezas e delongas, e quando a paciencia elos vassallos estava já fati
gada e exhausta de fastidiosas e talvez iníquas formalidades . Muitas vezes se 
desviavam dos olhos e attenção ele el-rei, ao arbitr.io dos ministros e valiclos, as 
representações que se dirigiam ao throno, e que não podiam ser ao menos acom
l)anhaclas elas importunações e lagrimas elos pretendentes. Todos, emfim, conhe
ciam a impossibilidade absoluta de pôr em marcha regular os negocias publicas e 
particulares ele uma monarchia, achando-se a tamanha distancia o centro de seus 
movimentos, e sendo estes muitas vezes impedidos ou retarclaclos pela malignidade 
elos homens, peln. violencia elas paixões e até pela força elos elementos. 

Esta mesma distancia, di:fficultando as queixas· dos povos ou elos indivíduos 
opprimidos, fazia mais ousacla a iniquiclacle dos maus achni.nistradores da justiça 
e dos infieis depositarias de qualquer porçE~o ela auctoridade publica. A torpe ve
nalidacle tinha corrompido tudo . A ambição, a avareza, o egoísmo insensato ha
viam substituiclo o amor da ordem publica, o amor da patl'ia, virtudes em outro 
tempo tão familiares ao povo portuguez, e origens verdadeiras elos heroicos feitos 
que a Europa illustrada ainda hoje admira e admirará sempre na historia cl'esta 
grande nação. Todos os vinculas sociaes se achavam relaxados, todos os interes
ses em contraclicção, todas as opiniões em discordia, toclos os partidos em diver
gencia, todas as paixões e viéios em campo e em combate . Um unico sentimento 
era commum a todos os portnguezes, o ela sua profLmda desgraça . Em um só de
sejo se uniam todos os bons cidadãos, o de uma nova ordem ele cousas, que sal
vasse a nau do estado do lamentavel e miserando naufrag.io em que ía a per-
der-se. , 

Que deveria pois fazer o poyo }JOrtuguez, um a nação inteira, em tão apurada si
tuação ? Soffrer e esperar? E !la soffreu e esperou em vão por largos annos. Ge
mer, representar, queixar-se? Ella gemeu, e os seus gemidos nuo foram escuta
elos: que dizemos, nrio foram escutados? Foram reprimidos, foram cruelmente 
suffocaclos. Ella representou e queixou-se; mas as suas queixas c representações 
não chegavam aos clegrm1s elo throno. Dizia-se a el-rei que os seus povos viviam 
contentes e eram fieis . .. Sim, elles eram e são fieis; nenhuma nação elo mundo 
tem dado mais constantes provas ele amor aos seus príncipes, ele lealdade aos seus 
monarchas . Agora mesmo elles· têerri protestado, e protestam ainda á face ela Eu
ropa e elo mundo inteiro, a mais firme adhesão ao seu rei e à sua alrgusta famí
lia, a quem cordialmente amam e adoram; mas elles não viviam contentes, nem 
o contentamento pócle j amais, alliar-se em uma nação com a p obreza e miseria, 
com a triste clecadencia ele todos os estabelecimentos 1~teis, com a perda ela cligni
dacle e da consicleraçf~o publica, com a ignorancia systematicamente introduzida 
ou sustentada, com a rnina emfim ela honra, ela g loria e ela liberclacle nacional. 
Elles não eram felizes, e quizeram sêl-o. Pócle clisputar-~e a alguma nação este 
direito, e os meios ele o exercitar e pôr em prat ica? Póde algum povo, grande ou 
pequeno, alguma associação de homens racionaes prescindir cl'este direito inaliena
vel, para sujeitar-se irrevogavelmente ao arbítrio ele algum ou de alguns homens, 
para obedecer cegamente a um poder illim.itaclo, a uma vontade, que póde ser in
justa, caprichosa, desregrada? Para deixar-se levar ao abysmo da desgraça sem 
dar um passo que o clesvie do precipício, sem fazer um esforço generoso para sal
var-se? 

O povo portugnez appella para o sentimento intimo ele todos os seus concicla
dãos, elos homens illustrados ele todos os paizes, elos povos ela Eu~·opa · e elos au
gustos monarchas que os regem . 

Não são, como se diz, os falsos principias de um philosophismo absurclo e cles
organisaelor das sociedades ; não é o arno.r de uma liberdade illimitaela, e inconci
liavel com a verdadeira felicidade elo homem, que o tem conc1uzic1o em seus pa
trioticos movimentos; é o sentimento profundo ela desgraça publica, e o desejo de 
remeclial-a, é a necessichtcle inev.itavel ele ser feliz, e o poder que a natmeza de
positou em suas mãos de empregar os recursos proprios para o coiiJJseguir. 

A natureza fez o h.omem social para lhe facilitar os meios ele prover á sua fe
licidade, que é o fim commum ele todo~ os seres racionaes. As sociedades não po
dem existir sem governo; a uatl:treza, pois, aconselha a existencia cl'esse governo 
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e auctorisa o poder que elle eleve exercitar; mas um poder subordinado ao fim~ 
um poder limitado pelo seu proprio destino, uni poder que deixa ele mer ecer este 
nome para tomar o odioso nome ele tyrannia, logo que, exorbitamlo elos seus natu
raes limites, impede, em logar ele promove1·1 a felicidade elos povos que lhe estão 
sujeitos. 

D e qualquer moela que este }Jocler t enha sielo exercitado em uma ~ação, ou · 
por um ou por muitos, ou concenti'aclo ou repartido, ou limitado po1· le1~ expres
sas, ou confiado sem alguns limites, nem a f01'ça das armas, nem os habitas mve
terados, nem o decurso elos tempos podem j amais despoj ar essa nação da faculdade 
e invariavel direito, que sempre conserva, ele r ever suas leis fundamentaes, de re
ctificar seus primeiros passos, ele melhorar a fórma do seu governo, de prescrever
lhe justos limites e de fazel-o util á collecção elos associados. A propria nação in
teu·a, se em massa podesse exercitar os poderes elo governo, não os teria illim~ta
clos, porque nenhuma sociedade poderia rasoavelmente querer, approvar, auctonsar 
a sua_ propria infelicicl acle e commum desgraça. 

E1s-aqui, pois, os verclacleiros princípios que dirigiram os portuguezes, que os 
constituíram na inclispensavel e absoluta necessidade ele levantarem unanimes a 
voz, não para o:ffen.clerem ou menosprezarem o seu príncipe, não para o despoja
rem ou á sua augtlsta casa elos direitos que por tantos titulas, e mui especialmente 
por sua bondade, clemencia e amor ele seus povos, t em adquirido sobre os eora
ções ele todos elles ; não, emfim, para collocarem sobre o throno a licença, a im
moralidade e a absurda e b arbara anarcbia; mas sim para darem a esse throno as 
bases soliclas ela justiça e da lei ; para o libertarem elas insidias ela li9onj a, dos la
ços ela ambição, elas astucias ela arbitrariedade; para o fazerem fipne, sem poder 
ser injusto; para o pôrem a igual distancia elos excessos violentos elo clespotismo 
tyrannico, e ela frouxidão não menos funesta elo negligente e inerte desmazelo. 

Foram estes os votos ele todos os portuguezes, quando proclamaram a necessi
dade ele uma constituiç?to, ele uma l\3i fundamental, que r egulasse os limites elo po
der e ela obecliencia; que afiançasse pa.ra o futm·o os direitos e a feliciclacle elo 
povo ; que l'estituisse á naçã.o a sua honra, a sua indepenclencia e a sua gloria ; e 
que sobre est es fundamentos mantivesse firm e e inviolavel o throno elo s·enh or 
D. João VI, e ela augusta casa e família ele Bragança., e a pureza e esplendor da 
religião santa, que em toclás as epocha.s ela monarcbia tem sido um elos mais pre
za:clos timbres elos portuguezes e tem c1ac1o o mais nobre lustre a seus heroicos 
feitos. 

D ebalde se pretende calumniar este generoso esforço, qualificando-o ele inno
vação perigosa. Os homens doutos e imparciaes, versados na bistoria das nações, 
sabem que elli todas as idades os lJovos opprimiclos reconheceram o mesmo direito 
e .o _empregara:n ainda com maior amplitude. A mesma historia ele Pó;rtngal sub
mimstra exemplos d'isso, e a actual casa reinante a um similhante esforço deve a 
sua exaltação e a sua mais clistincta gloria. Se a moderna philosopbia creon o sys
t ema scientifi.co do direito publico elas nações e elos povos, nem por isso inventou 
ou creou os direitos sagrados, que a propria mão ela natureza gravou com cara
cteres inclelev.eis nos corações elos homens, e que têem sido mais ou ·menos clesen
volviclos, mas nunca ele toelo ignorados. 

Os portuguezes deram o throno em 1139 ao seu primeiro ínclito monm·cha e 
fizeram nas côrtes ele Lamego as primeiras leis funclamentaes ela mona.rchia. Os 
portugtlezes · deram o throno em 1385 a el-rei D. João I, e lhe impozeram algu
mas condições, que elle acceitou e g narclou. Os portuguezes clentm o throno em . 
1.640 ao _senhor D . João IV, que tambem respeitou e guardou religiosamente os 
foros e liberdades da nação. Os portuguezes tiveram sempre côrtes até 1698, nas 
quaes se tratavam os mais importantes negocias r elativos á política, legislação e 
fazenda; e n'este período, que abrange a mais ele cinco seculos, os portugu_ez~s se 
elevaram ao cume ela gloria e ela grandeza, e se fizeram aC!:eclores elo ehstm~to 
log~r que, a despeito ela inveja e ela parcialielacle, .hão ele sempre occupar _na l;ris
t~na elos povos europeus. O que hoje, pois, querem e desejam, nrio é uma mnova
çao, é a restituiç!~o ele suas antigas e sauclaveis instituições, corrigidas e_ a;pplicaclas 
segundo as luzes elo seculo e as cireums.taneias políticas · elo rmwelo mvihsaclo i é 

. ' 
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a restituição dos inalienaveis direitos que a natureza lhes concedeu, como concecle 
a todos os povos ; que os seus maiores constantemente exercitaram e zelaram, e 
de que sómente ha um seculo foram privados, ou pelo errado systema do governo, 
ou pelas falsas doutrinas com que os vis aduladores elos príncipes confLmcliram as 
verdadeiras e sãs nocões do clireito publico. _ 

O nome ele rebelÍião, a qualificação ele illegitimiclacle, têem sido igualmente em
pregados para com elles se manchar a gloria elos portugnezes, para se fazerem 
odiosos os seus patrioticos movimentos, para se attribuir a crime a sua nobre ou
saclia. Maí:i a rebellião é a resistencia ao poder legitimo, e não é legitimo o pocler que 
não é regulado pela lei, que se nfio emprega conforme a lei, que não é dirigido 
ao bem elos governados, e para felicidade cl' elles . Não é illegitimo senão o que é 
injusto, e não é injusto senão o c1ue se pratica sem direito ou contra direito . 

Com similhantes denominações pretendeu Filippe IV infamar,_ perante as côr
tes da Europa, o glorio so -levantamento dos portuguezes em 1640. A justiça pre
valeceu ; o senhor D. J o fio IV deixou ele ser r ebelde e usurpador, os portuguezes 
que o fizeram rei foram heroes benemeritos da patria, e a augusta casa de Bra
gança começou a 'fazer as delicias da nação . Não pretendemos fazer o parallelo 
cl'essa epocha com a actual, em todas as suas circumstancias. Estamos mui longe 
ele pretender comparar o caractm· ele el-rei D. Filippe IV com o elo senhor 
D . João VI; os senijmentos elo primeiro para com os portuguezes, com as virtu
des que elles mesmos reconhecem no segundo, e com o amor e benevolencia ele 
que lhe são devedores. Mas nem por isso é menos certo que tt nação soffria a,o 
presente a mesma pobreza, a mesma clecadencia, os mesmos vícios e a mesma cp
pressão que n'aquella epocha. Os seus direitos são os mesmos . O desenvolvimento 
d 'elles, que então se reputou legitimo, mLo pócle hoje ser criminoso . 

Os que attribuem esse desenvolvimento, nas circumstancias actuaes de Portu
gal, a effeitos de uma facção, honram por certo em demasia este nome, porque 
nunca houve facção alguma, nem tão sagrada nos seus motivos, nem tão desinte
ressada nas suas intenções, nem tão mocleracla -nos seus procedimentos, nem tão 
unanimemente clesejacb, approvacla, applauclicla . Nunca houve facção alguma que 
no curto espaço ele trinta e sete dias muchsse a face ele uma nação inteira, e ele 
uma nação que se preza ele religiosa e leal , sem derramar uma só gotta tle san
gue, sem dar lagar a lun só insulto contra a auctoridacle, a um só ataque contra 
a propriedade publica ou individual, sem occasionar a mais ligeira desgraça ou 
desordem, ou ainda qualquer clesagraclavel incidente. Nunca houve facção alguma 
que com tão justa rasão excitasse a aclmiração e merecess·e o applauso elos es
trangeiros, que a viram começar, que observaram o seu progresso e o seu espírito, 
e que não podem deixar ele render a devida homenagem ao caracter nobre, gene
roso e lJacifico elos portuguezes, assim como muitas vezes lamentavam a sua triste 
cleca~lencia e infeliz situação. 

A v ista de tudo o que .fica substanciaclo, não podem os portugnezes duvidar 
ele que os seus patrioticos movimentos hajam ele merecer, não só a mais favoravel 
consideração,_ mas até justo louvor, tanto na opinião publica~• elas nações illustra
das, como na dos gabinetes elos soberanos que regem os clifferentes .povos ela Eu-
ropa. . 

Seria por certo bem doloroso para a nação portugueza, que grandes e podero
sos monarchas, com quem ella tem mantido em todos os tempo::: relações amiga
v eis, íiel e religiosamente guardadas e r espeitadas, abusassem agora do seu poder 
e superioridade para subjugai-a e impor-lhe leis, ou empregassem a sua in:fiuencia 
para reprimir o nobre e ousado esforço de um povo sobejamente humilhaclo e in
feliz, o qual, achando-se impossibilitado pela sua situação geogra1Jhica ele estencler 
o seu poder, ele dilatar-se em conqlú stas, ele perturbar os outros povos na livre e 
pacifica fruição ele seus direitos e ele suas instituições, sómente JJócle intentar , e 
sómente intenta em realidade, melhorar a sua sorte, r eformar a sua interna admi
nistração, recobrar os clireitos sagrados que a natureza lhe concedeu, ele que já 
gosou, e ele que nenhum poder a eleve despojar, e finalmente restituir á corôa elo· 
seu augusto príncipe a independencia, o esplendor e a gloria q ne em mais felizes 
idades constitu:iram o seu melhor ornamento. -
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Nunca a nação portugneza se entrem.etteu nos negocias internos das outras na
ções ela Eur0pa. Ella reconhece e r espeita os direitos que competem aos povos in
·clepenclentes, e eleve esperar que tambem sejam reconhecidos e respeitados os que 
ella me-sma tem por ig·nal rasão . Como poderia, pois, ver sem grande mágua que 7 

postergados a seu respeito estes direitos, se abusasse elo pocler e ela força para a 
conservar na humilhação e no abatimento, para aggTavar mais a sua desgraça, 
para a fazer victima ele um poder illimita~lo e arbitraria, e para roubar-lhe o clis
tincto logar que pelas eminentes qualidades de seus habitantes lhe cabe entre as 
nações civilisaclas? Porventura, aquelles mesmos que ha pouco desdenhavam a na
ção portugueza pela sua clecadencia, e quasi a queriam relega1' para a costa fron
teira ele Afri.ca, intentarão agora forç.al-a a permanecer n' esse estado ele abj ec-
ção?... · 

A reconhecida prudencia, sabedoria e magnanimidade dos príncipes ela. Euro 
pa; o respeito que elles professam àos severos principias ela moral publica e ela 
imparcial justiça; a justa cleferencia á opinião geral elos homens livres ele todas as 
nações, e até a particular consideração que ha ele merecer um povo illustre, a 
quem o munclo moclerno eleve, em grande parte, a sua civilisação e o.· seus pro
gressos, sfto em ven1ac1e motivos ele segura confiança para a nação portugneza, e 
que lhe não permittem chn"':iclar elas disposições pacificas elos soberanos, que á face 
da ~urop:t têem posto por base ele seus procedimentos as santas maximas da fra
termdacle universal, tão recommenclaéla no codigo sagrado elo Evangelho . 

Corntuclo, se, a despeito ele todas estas consicleraç;ões, se acharem frustradas as 
esperanças elos portuguezes, elles, depois ele invocarGm o SupreJ.?O Arbitro dos im
perios, como testemunha de suas intenç.ões, e como auxiliaclor da justiça, da sua 
causa, empregarfto em sua justa e necessaria defeza todos os meios e forças que 
têem á sua disposição ; elles sustentarão seus direitos com toda a energia de um 
povo livre, com todo o enthnsiasmo que inspira o amor da inclepenclencia. Cada 
cidadão será soldado para repellir a aggressã.o iníqua, para rna.nter a honra nacio
na1, para vingar a patria ultrajada, e em ultimo recurso elles verão antes talar 
seus campos, c1evastar suas proYincias, reduzir a lastimosas ruínas suas habitações 
e exterminar o nome portuguez, elo que hajam ele submetter-se a um jug·o estran
geiro, ou receber a lei de nações que lhe são na verdade superiores em forças e 
poder, mas não em honra e clignidacle. 

Jamais deixa ele ser livre um povo que o quer .·er. Este princ1p10 acloptaclo 
em theoria, é cleri vaclo ela natural elasticidade elo coraçã.o humano, e comprovado 
com factos illustres elos nossos dias. Os gabinetes ela Europa são assás illustraclos 
para avaliarem até que ponto se podem desenvolver os recursos ele um povo hon· 
raclo e brioso, quando se vê atacado iniquamente em seus mais sagrados direitos, 
e quando pugna pela sua liberdade e inclepenelencia. Os acontecimentos recentes 
ela ultima guerra mostraram á Europa admirada que o caracter nacional elos por
tuguezes não havia degenerado elo que fôra no tempo elos romanos e elos a.rabes, 
e em epochas mais modernas e não menos gloriosas. Elle se c1esenvolveria, pois, 
com igual energ·ia e constancia, quando este povo illustre pugnasse por tudo o que 
urna nação sisuda e grave pócle reputar ele seu mais verdadeiro e solido interesse . 
Ü' povo portug·uez terá uma justa liberclacle, porque a quer t er; mas se por ex
tre~na infelicidade lhe não couber em sorte conseguir esta Yentura, será antes cles
tn~lclo elo que vencido ou subjugado. Nenhum ele seus concidadãos sobreviverá ás 
rumas ela sua patria, ás ruínas ela publica felicidade . Mas attentem os rnonarchas 
e ?S povos, qu e a injustiça e a immoraliclacle ele uma guerra, por mais felizes que 
SeJam apparentemente os seus resultados, nunca cleixa ele ser punida, ceclo ou tar
de, pelas leis invariaveis ela ordem eterna que o Supremo Arbitro do munclo 
prescreveu a todos os seres, e ás qnaes não pócle esquivar-se, nem a força, ne:n a 
grandeza, nem poder algum sobi·e a t erra. 

Lisboa, 15 ele dezembro ele 1820. 
:;{~ 

. A 16 chegaram a Lisboa despachos elo Rio ele Janeiro, com referencia até 
rne1aclos ele outubro, nos quaes suà magestacle el-rei, sendo informado elos primei
ros movimentos do Porto, e na persuasão ele que tão sómente se estendiam a al-
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g uns pontos da província elo lVlinho, mandava anmmciar amnistia gera.l e auctori
sava as côrtes convocadas pelos antigos governadores do r eino, estranhando, comtu
do, como incompetente, a convocação, sem o concurso da sua real pessoa. Outrosim 
prevenia que, concluídas as mesmas côrtes, e remettenclo-se-lhe as propostas d'el
las, para serem legalisaclas com a r egia sancção, tel-o-iam os portuguezes entre si 
OU a algum dos seu ' augustos fi lhos, precede~do, vorém, }JOl' n;eio ele ulterior~s 
noticias, a segurança ele que o real decoro nao sena posto em n sco pela execuçao 
d'esta providencia_ * 

E m testemunho ele apreço e reconhecimento aos serviços prestados á causa li
beral pel.os habitantes ela cidade elo Porto, o governo expecliu a seguinte 

Portari;:t. 

T endo a junta provisional do supremo governo elo r eino muito em vista dar 
aos habitantes ela cidade do Porto manifestas provas ela grande consideração ern 
que têem os seus serviços e patrioticos esforços pela cau.·a da nossa r egenetação, 
por elles começacla com tanto ardor e entbusiasmo no dia Inemoravel de 24 de 
ago to d'cste anuo ; e desejando ao mesmo tempo que fique para o futuro, e para 
a mais remota posteridade, memoria indelevel que renove e elesperte nos corações 
elos vindomos, não só sentimentos c1e amor da patria, mas ele reconhecimento 
àquelles que tão valorosamente se expozeram por salva.l-a: 01·elena que o campo 
ele Santo Oviclio, onde na manhã elo referido dia se ouviram pela primeira vez os 
gritos de «constituição>' e ele «côrtes» 1 e onde já no anuo de 1808 se ouviram 
tambem as primeiras vozes que nos libertaram da oppressão, se chame para o ftl
turo «campo da Regeneração»; que a nova praça, onde se r etmiram os bravos para.' 
estabelecerem a junta provisional do governo supremo do r eino, se chame tambem 
«pra<r't ela Coustitui çào» ; que no logar acconunodaclo ela dita lJrüça se levante um 
momunento executado em pecha, com desenho que melhor possa exprimir tão grande 
acontecirnento ; e devendo para c se fim cb.r-sc á mesma praça toda a extensão ele que 
ella é capaz e ele que se acha pTivada pela desnecessaria. conservação ele pequenas 
casas que no fim d 'ella existem edificadas, e. ·torvanclo· a serventia publica, e detur
pando visivelmente o prospecto elos nobres ecli-ficios qtle a cercam ; a iltma camara, 
pondo em pratic-.a aquellas meclida ·, que já se acham de tempos a esta parte m·clena
clas para a compen:açào deviela. a cada um elos senhorios, ou clirectos ou uteis

1 
das 

mesmas casas, faça proceder pelo meio legal á sua adj11dicação 1 p:11:a serem logo 
clenibadas, entulhando-se o grande fosso que ha n'aqttelle sitio, para ficar intei
ramente livre ele tão incoilllUodo embaraço. 

As auctoriclades a qnem competir o tenham assim_entenclido e o executem pela 
parte que lhes toca. Palacio do governo, em 23 de dezembro de 1820.= (Cmn as 
n~b1'icas elos memb1·os ela funtct p1·ovisional do gove1·no stii)_J?'erno do ?'eino.) 

As eleições ele deputados pelas seis províncias elo contiuente do reino effeitua
ram-se em elezembro de 1820, conforme estava prcscripto; nas ilhas adjacentes e 
c1ominios ultramarino. muito posteriormente, coneluindo-se algumas d'ellas só em 
priucipios ele 1822. E is a r elação geral elos 

Deputados e substitutos eleitos para o cong·:resso 
co:nstituint-.e 1 

Con.t-inen.te cl.o r eino 

Alemtejo 

Propri tarios 

Bispo de Vizeu (D. Francisco .A.lexânclre Lobo) . 
Carlos Honorio de Gonveia Durão. 
Francisco ele Paula Travassos. 

Ignacio ela Costa B1·andão. 
J eronymo J o.-6 Carneiro. 
João Rodrigues de Brito. 
João Vicente da Silva. 
J oaquim Pereira Armes ele CarYalho. 
Jo é Anto11io cln. Rosa. 
José Victorino BaHeto Feio. 

1 Dive1·gem os pcriodicos d'aquel1 a epocba. :lcet·cn. elo numero de votos obtidos po1· n.lg tms tlcputnclos, c n. respeito de on· 
tros na.dn. mcnciona.m j ns mesmas circumstancin.s subsistem emr1uanto il .. prioridade dos cscl"ntinios, e lucidando npenàs caba.l· 



SulistiLulos 

Francisco ele Mello Breyner. 
Vicente 1\.ntonio da Silva Con eia. 
Manuel Anton io Gomes de Brito. 

Algarve 

Prop riel.n rios 

J eronymo J osé Carneiro . 
José Vaz Velho. 
Manuel J osé P lacido ela Sih·a Negrão. 

SubsLituto 

Antonio Luiz ele Macedo Brito. 

Beira 

Proprieturios 
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Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Po-
voas. 

Antonio Camello l!,ortes ele Pina_ 
Antonio José F erreira ele Sousa. 
Antonio Maria Osorio Cabral. 
Antonio Pinheiro ele Azevedo e Silva. 
Bt~rão .. ~1e l\~olellos (Francisco ele Pau!a Vieira 

ela Stlva r ontr). 
Bem ardo Antonio ele Pi o·ueh eclo. 
Bispo de Aveiro (D. M~uuel Pacheco ele Re

zende) . 
Bispo ele Beja (D. Luiz ela Cunh.a ele Abreu e 

Mello). 
Bispo ele Castello Branco (D . J oaquim J osé 

de Miranda Coutinho). 
Bispo de Lamcgo (D. J oio Antonio Binet Pin-

cio) . 
Bispo de Vizeu (D. l!1:ancisco Alexandre L obo). 
Francisco :Manuel Trigoso de Aragão Morato. 
I zicloro José elos Santos. 
J oão ele F igueü·ecl o. 
J osé ele Gouveia Osorio. 
J osé Homem Correia T elles. 
J osé Joaquim ele Faria. 
J osé J oaquim l!,crrch a de Moura. 
José Maria de Sousa e .Almeida. 
José de Mello e Castro ele .Abreu. 
J osé P edro Qla Costa Ribeiro Teixeira. 
José Ribeiro Saraiva. 
José Vaz Correia ele Seabra ela Silva Pereira. 
Manuel P ernaueles 'rhomaz. 
Manuel Paes ele Snncle e Castro. 
Manuel ele Serpa Machado. 
P edro J osé Lopes ele Almeida. 
Thomé Rodrigues Sobral. 

Substi tutos 

Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento. 
Caetano Rodrigues ele Macedo. 
Agostinho de Mcnclonç.a Falcão. 
Manuel ele Vasconcellos Pereira ele Mello. 
José T aveira Pimentel ele Carvalho. 
J osé ele Napoles 'reUes ele Menezes e Bour-

bon. 
J oaguim ele Castro da Fonseca. 
J oão Pereira ela Silva Sonsa e Menezes. 
Bispo elo Porto I,D . J oão de Magalhães Avel-

lar). 
Guilherme Hemiques el e Carvalho. 

E xtremadura 

Propriclarios 

Agostinho J osé Freire. 
Alvaro Xavier da Fouseca Coutinho e Po

voas. 
Bento Pereira elo Carmo. 
Bispo ele Lciria (D. J oão Ignacio ela Fonseca 

i\•l anso). 
F cl ix de Avellar Brotero. 
Francisco Antonio elos Santo:· . 
Francisco de Lemos Bettencourt. 
Francisco ele Paula Travasses. 
P rancisco Simões :lvfargiochi. 
F rancisco 8oares Franco. 
Francisco Xavi er Monteiro. 
Hcmique Xtwier Baeta. 
Hcrmauo Jo~é Braamcamp elo Soural. 
J oão Alexandrino ele Sousa Queiroga. 
J oão l\1 ar ia Soa.rcs ele Castcllo Branco. 
J oi.'to Vicente P imentel l\Iahlonado. 
J osé Carlos Coelho Canteiro Pacheco. 
J osé F errão ele 1\Ienclonça c Sousa. 
Luiz Antouio Rcbcllo ela Silva. 
Luiz Monteiro. 
Mamtcl Agostinho Madeira T orres. 
Manuel .Alves elo Hio. 
Manuel Anton_io de Carvalho. 
Manuel Borges C>trneiro. 

S11 bsl.itutos 

Francisco A ntmlio de Rezende. 
Prancisco Xavier de Almeida Pimenta. 
Jgnacio Xavier ele Macedo Caldeira. 
J oarruün Pereira Anncs de Carvalho. 
Marino i\'liguel Fra.nzini. 
Pedro ele Sancle Salema. 
Roclrigo J o:·é li\~rreim da Co. ta. 
i::iebastião Francisco Menclo Trigoso. 

Minho 

Propriclnl'ios 

Agostinho Teixeira P creü·a ele Mngalhães. 
Antonio Pereü·a. 
Antonio Ribeiro ela Costa. 
Arcebispo ela Bahin, (D. l!'r. Vicente ela Sole

elacle ). 
Basilio Alberto ele Sousa P into. 
Francisco ele Magt~lhàes ele Araujo P imen-

tel. 
Francisco Xavier Calheiros. 
Francisco \ ill anzeller. 
J oão Baptista F elguciras. 
J oão Gomes ele L ima. 
João Pereira ela Silva Sousa c Menezes. 
J oão ele Sousa Pinto ele Magalhães. 
Joaquim José dos Santos P inheiro. 
Joaquim Navarro ele Andrad e. 
J osé Antonio F aria ele Carvalho. 
J osé Antonio Guerreiro. 
José F en eira Borges. 
J osé J oaquim I-l.oelrigues ele Bastos. 
José Maria Xavier ele Araujo. 
José ele Moura Coutinho. 
José P edro da Costa Ribeiro 'Teixeira. 
J osé Peixoto Sarmento ele Queiroz. 

mente as actns da junta el eiton.Ll da. pt·ovincia do ],fiubo, inscl'ta.s no Dim·i.o elo governo. Á falta, pois, de l'Cgi s t~ n.utl lClltico 
que cscla.rcça. de modo m inucioso c incontesta.vel estes pontos, aliú.s ele pouc:1 impol·tancia, visto ser. desconhcetdo tal~l l.Jcm 
0 llt~ero real dos votu.ntes, ap rcsentf1..mos os nomes elos deputados proprie tn.rios pe la. ordem alplt:l..bcttca, e os dos substllutos 
0?niormc o (lireito de prefercncia no caso ele vo.caturas . Cumpre adverti 1· que não ntcrece confianya. um pu,pel a~ru J so e?b 0 

tLtuio de Lista. tlos clclntlatlos c sust>Uutos em. cúrlcs, '1Wmeaclos à. plu'1·ali.if.aclc de vot.os, em L'i.sboa, P01·to,. Vtlla Real, Vt..ccu;, 
Evo1·ct e l i,a·ro, impresso lHl. typographia Rollaudiann. (com licença. da connnis~tio de censm·a), porque nlL abundam os erros 
de nomes e appe lliclos e fi guram como eleitos indivilluos não votados . 



Luiz Antonio Branco J3crnarcles ele Carval!JO. 
lVIanuel Martins elo Couto. 
Hodrigo Ribeiro rrelles ch Silva. 

SubsLilulos 

F ranei. co Barroso P ereira . 
Francisco Xavier L eite P er eira L obo. 
Francisco Xavier i::loar es de Azevedo. 
Rodrigo de i::)ou sa Machado. 
Bento F erreira CabTal P aes do Amaral . 
José ele Magalhães c Menezes. 
Antonio ele Albuquerque elo Amaral Cardoso. 
Manuel de 8ousa Pires. 
J osé 'l'avciJ:a Pimentel de Carvalho. 

Traz o s Mon tes 

r ropric larios 

AnLonio J osú F erreira ele Sousa. 
Anto1Jio J osé de Moraes PiJnentcl. 
Antonio Lobo de Barbo: a F erreira Teixeira 

Gil'àO. 
Antonio P inheiro de ·Azevedo e Silva. 
Bern ardo Correia de Castro e Sepulvecla. 
Domingos Alves Lol.Jo. 
F r ancisco Antonio de Almeid a Moraes P.essa

nha. 
Manuel Gonçalns ele Miranda . 
Thomé Rodrigues Sobral. 

Subs liLu tos 

Innocencio Antonio de Miranda. 
Antonio P eTeira Can1eiro CanaYarro. 
José Manuel Affonso Freire. 

Ilh a s adj a c e n.tes 

.Açor es 

(Tt•rccira , S. J or~ c, Graciosa, Flores c Com) 

l' ropriutarios 

Manuel I gnacio Martins Pamplona Côrte Real. 
Rol.Jer to L uiz de Mesquita Pimentel. 

Subs lil.ulo 

Manuel J osé Coelho._ 

F aial e P ico ' 

ProprjcLari os 

F elisb0rto J osé de Sequeir a. 
Manuel José de Arriaga BTnm da Silveira. 

S. Migu el 

Proprietarios 

André da P onte de Quental da Camara e 
Sousa. 

João B ento ele Medeiros Mantua. 

Subs Lituto 

Miguel J oão de Medeiros Borges e Amorim. 

M ad eira 

l' t·oprictarios 

Antonio J oão Rodrigues Garcez. 
Francisco João Moniz. 
Manrici.o J o.-é Castello Branco Manuel. 

128 

SubsOLULo 

J oão J osé de Freitas Aragão. 

Posse ssõe s d e Afri ca e Asia 
Angol a 

Propri eltii 'ÍO$ 

E usebio de Queiroz Coutinho. 
F ernando Mar tins do Amaral G01·gel e Silva . 
Manu el Patrício Correüt de Castro. 

SubsliluLo 

Antonio Candido Cordeiro P inheiro Furtado. 

Cab o Verd e, Bissau e Cacheu • 

P ropri ela t'i os 

J osé L ourenço d::t Silva. 
Manuel A11ton io Mar tins. 

Subs liluto 

Nicolau dos Reis Borges . 

G oa.' 

Proprielari os 

Antonio J o:é de Lim~t Leitão. 
Bernardo P e1·es da Silva. 

J3r a.zil 

.Al agoas 

l'ropric lnrios 

:Francisco el e Assis Barl.Josa. 
Francisco Manuel Mart;ius B.amos. 
Manuel Marques <:Oh angc iro. 

SubsLi tulo 

Luiz José ele Barros Leite . 

Bahia 

Propriclarios 

Alexandre Gomes F errão. 
Cypriano J osé Bamta el e Almeida . 
Domingos Borges ele B a,nos. 
li'ran cisco .A gostinho Gomes. 
J osé L ino Coutinho. 
J_,uiz Pmuino de Oliveira Pinto da França. 
Marcos Antonio de Sousa,. 
P edro Rod rig ues Bandeira. 

SubsLilutos 

I g nacio Francisco 'Silveira ela Mota. 
Francisco Elias Roclrig t1es ela Silveira. 
Christovi:to Ped ro ele l\iioracs Sarmento. 

Cear á 

Proprietari os 

Antonio J osé Moreira. 
J osé Ignacio Gomes Parente. 
Manuel F iligpe Gonçalves . 
Manuel elo Nascimento Castro e Silva. 
P edro J osé ela Costa B ~tnos . 

Subs l.il.u l.os 

J osé Martiniano ele Alcncal'. 
Mmm el P acheco Pimentel. 

'.Apesar de muitas llCsquizas não podómos saber o nome tlo substitnto. . 
'! B lc ições a 31 de (lezembro d~ 1821 e. 1 ele j aneiro de 1822, na il ha _de S . Th iago. No prime iro dia. foram eleitos de

ptttndos propt·ictarios Manuel AntoniO 1\f:tr ttns, llntural tle Portugal e r esl(lente na ilha da lJoa Vista; D . .Antonio Co ut inho 
de L encas tt·c ex-governador das i lhas el e Cnl)O Ve rde, natural de Pol'tugal e reside nte no R io de J aJ]e iJ·o; o substituto 
José de Rez~ncle Costa, natural de il:[i nas Geracs e res idente no R io de Janeiro . No dia imn\ediato declarou-se uulla a 
e le ição do segundo t>roprieta.rio c do substituto, e procedeu-se a outra, o C!UC as côrtes approvn.ram sob parecer (l e 20 dema.rço 
t1e 1822. 



Espirito Sa nt o 

Proprictario 

J oão FortLmato Ramos dos Santos. 

SLlbstituto 

J osé Bernardino Baptist:>.. Pereira de Almeida 
Sodré. 

Goyaz' 

Proprielarios 

J oaquim Theotonio Segur ado. 
Luiz Antonio da Silva e Sousa. 

Substituto 

Placido Moreira de Carvalho. 

Maranhão 

Proprieta1·ios 

J oaquim Antonio Vieira Belford. 
Raymunclo ele Brito Magalhães e Cunha. 

Substituto 

José J oão Beckman c Caldas. 

Minas Geraes 

Proprietm·ios 

Antonio Teixeira ela Costa .. 
Belchior Pinheiro ele Oliveira. 
Domingos Alves Maciel. 
Francisco ele Paula Pereira Duarte. 
Jacinto Furtado de Menclonç.a. 
J oão Gomes da Silveira. 
J osé Cesario de Miranda Ribeiro. 
José Custodio Dias. 
J osé Eloy Ottoni. 
J osé ele Rezende Costa. 
Lucas Antonio 1'\~(onteiro ele Barros. 
Lu cio José Soares. 
Manuel J osé Velloso. 

Substitutos 

Manuel Rochig ues J arclim. 
Bernardo Carneiro P into. 
J osé .Joaquim ela Rocha. 
Carlos J osé Pinheiro. 

P ara 

Proprietal'ios 

Bispo elo P ará (D. Romualclo ele Sousa Coe
lho). 

Francisco ele So~1sa Moreira. 

Substituto 

Joaquim Clemente da Silva Pombo. 

Parahiba 

Propl'ietario'!; 

Francisco ele Arruela Camara. 
Francisco Xavier Monteiro da Franca. 
Virginio Rodrigues Campello. 

Substituto 

José ela Costa Cirne. 
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P ernambuco 

Proprictarios 

Domingos Malaquias de Aguiar Pires Fer-
reira. 

Felix J osé Tavares Lira. 
Francisco Moniz Tavares. 
rgnacio P into de Almeida e Castro. 
J oão F erreira da Silva. 
Manuel Zeferino dos Santos. 
Pedro ele Araujo L ima. 

Substitutos 

Antonio de Padua Vi eira Cavalcanti. 
D. Francisco Xavier ele Locio e Seibltz. 

P ernambuco (comarca do S ertão) 

Proprictarios 

Seraphim de Sousa P ereira. 
Theodoro Cordeiro. 

Substituto 

Manuel F elix ele V éras. 

P iauhy 

Pt·op1·ictarios 

Miguel de Sousa Borges Leal. •. 
Oviclio Saraiva ele Carvalho e Silva. 

SubsLilulo 

Domingos da Conceiç.ão. 

Rio Grande do Norte 

Proprietarios 

Antonio ele Albuquerque Montenegro. 
A,ffonso de Albuquerque Maranhão. 

Substituto 

Gonçalo Borges ele Andrada Anclres. 

Rio c1e Janeiro 

Proprielarios,. 

Bispo ele Coimbra (D. Francisco ele Lemos 
Faria P ereira Coutinho). 

Bispo titular de Elvas (D. Joaquim J osé ela 
Cunha ele Azereclo Coutinho). ' 

João Soares ele Lemos Bra-ndão. 
Luiz Martins Basto. 
Ltúz Nicolan Faguncles Varella. 

Substitutos 

Custodio Gonçalves L eclo. 
Francisco Villela Barbosa. 

Rio Negro 

Proprietario 

José Cavalcanti de Albuquerque. 

Substituto 

João Lopes ela Cunha. 

Santa Oatharina 

Proprietari o 

Lourenço Rodrigues de Andrade. 

'Em 7 de agosto de 1821 reuniu-se umn. junta eleitor:ü de provincio. na cidade de Goyaz para a eleição de 2 depu· 
tados e 1 substituto; a comarca de S. Joã.o das Duas Barras, porém, auctorisando·se com o decreto das côrtes de 5 de m!lio 
d~ m_esl!lo anuo a formar uma junta dc ,governo, e vendo a demora em se exped irem os cleputados da capi~al da l'Csp~ct.IWt 
PlO,:Vl~Ctn. , congregou-se n. 25 de dczembt·o na vi lia de S. João da P:thna, o elegeu 1 deputt,do e 1 su~st1tuto, recmodo a 
matorm dos votos em Joaquim Theotonio Scgm·ado e Lucia Luiz Lisboa. As côrtes pediram esclareClmentos ao g-overno 
em 16 de abril de 1822, result:mdo considerar-se valida só a primeira cl'estns eleições. 

9 



Substitttto 

José da Silva 1\~afra. 

S. Paulo 
Proprictarios 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 
e Silva. 

Diogo Antonio F eijó. 
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Francisco ele P aula Sousa e Mello. 
José F cliciano F ernandes Pinl1eiro. 
José Ricardo ela Cosht Aguiar e Andrada. 
Nicolau P ereira de Campos Vergueiro. 

Substi tutos 

Antonio Manuel ela Silva Bneno. 
Antonio Paes de Banas. 

Numero conhecido de deputados: proprietcwios - continente elo rei110 100, ilhas adjacentes 
9, possessões de Africa e Asia ~, Brazil_ 65, total ~81; substihttos - continente do reino 34, ilhas 
adj acentes 3, possessões de Afnca e As1a 2, Brazll 26, total 65. 

* 
D epois de se ultimarem as eleições nas províncias elo reino, e emquanto prose

o-uiam com activiclacle as obras no récinto destinado para as sessões dos represen
tantes da. naçã o i, o governo exp ediu ao monsenhor presidente ela basílica patriarchal 
de Santa Maria Maior .o seguinte 

Aviso 

In. mo e rev.mo sr. - A 'junta provisional elo governo supremo elo reino d eter
mina que v. ill.ma faça preparar na b asílica de Santa Maria, com a devida sole 
mnidade e magnificencia, a funcção ele igreja que na mesma se deve fazer ao acto 
da conv ocação das côl'tes extraorclinarias, encommendando o discmso 01·atorio, que 

1 O edi:ficio escolhido para paço das côrtcs foi o convento ele Nossa Senhora el as Necessi
dades, que el-rei D. J oão V manclára construir e doou aos congregados elo m·atorio ele S. Filippe 
Neri. O governo interino incumbiu em 1820 Maximiano J osé ela Sena, cm·onel de engenheria, 
de o ·adaptar ao serviço do soberano C011gresso, fazendo-se a sala elas sessões na casa onde es
tava a livraria elos padres. A sua clescripçã.o acha-se b1serta ua folha offi.cial cl'aquella epocha, 
e por ser curiosa e pouco conhecida aqui se transcreve .. 

«Tem a casa 160 palmos ele com}Jrimento c 44 ele largma, e é por dois largos c1ormitorios 
ela pa1:te elo 1~oente. a sua entrada ge~·al i da b anda elo .sul tem tres gTaneles j anellas para n. parte 
elo feJO e seis elo nascente, que de1tam sobre os terraços e grande pateo ela entrada ; do lado 
do norte tem duas janellas para os bellos j ardins cl'aquclla regia casa, e em cima, quasi juntas 
á cimalba, correm vinte e duas j anellas, o que vem a fazer o n nmcro ele trinta e tres, por onde 
se communica á sala a maior claridade e a tornam bastantemente alegre, fazendo a luz muito 
bom efl'eito na côr ele e.n..·wfre das paredes, que matiza bellamente com o aznl claro e com o car
mezim dos apainelados e armação. 

«!<'oi a casa dividida em semi-ellipses concentricas, que dividem as cliffcrentes ü·jbuuas 
todas em amphitheatro. A pl'imeil'a semi-ellipse (ou meia lal'anja segundo o termo vulgar) te~ 
0 eixo maiol' ou }Jrolongamento directo ele um a extremidade ú outra, de 64 p almos, e o semi
eixo menor ou sua maiol' l arg·cu·a 23 palmos. Esta su1Jerficie ela sala é hoTisontal, cercada ele 
uma teia ele altura de 3 lf2 palmos, com sete entradas, cinco para os planos elas cadeiras elos de
putados e duas com meias portas nos corr edor es da entrada do }Javo. No intervallo da primeira 
e segLmcl a semi-ellipse estão as cadeiras elos deputados em amphithcatro ele tres ordens. Nos 
lados cl'çsta superficie ha duas pequenas tribunas, com sua teia, para o corpo eliplomatico. No 
interyallo ela segnncla e ter ceira semi-ellipse, nos lados ela casa, h a duas tribtmas, tamben1 em 
amphitheatro, com cinco onlens ele bancos estofados, p ara os espectacl01_.es, subindo-se para el 
l as poT duas l argas escadas praticadas no fim ele cada extremidade el a casa i e ficam por baix o 
de cada uma cl'.cstas tribunas (alem ele duas casas ele retrete e clnas casas ptltra os guardas) 
dois largos corredores, por onde elevem entrar os cliplomaticos e as pessoas que se dirigirem 
ás mesmas tribunas. Pela parte exterior se _ construiu, a1mexa á. sala, uma saleta com uma es
paçosa escada, pela qual hão ele entrar os deputados, e por baixo se formou o quartel ela 
g uarda. 

«As oifi?inas occupan: t~clo um clormi~orio, . que contér~1 vinte e cinco casas, sete elas quaes 
são sccretanas das com_nnssues? uma _ele hvrana, tres ele IllllJren~a, uma de archivo, quatro ele 
deputados, tres cl_o .porteuo e d01s contmuos, e o rest~ para despeJos_ ~ arrecadaçues. 

"Dada esta Hlea da sala e suas pertenças, passamos a dar nottcla ela smt disposição e ele-
coração. _ . . . . . . · 

"No melO do eixo mawr ela sem1-elhpse, 1sto é, bem no mew ela sala do lado elo nascente 
está collocaclo o throno de sua magestacle, a1minelaclo c~e setim ca:·mczii;l e &:alão de oil·o, cm.~ 
balaustrada dourada, que assenta sobre velluclo~ carmez_1m gua~ne01do de galao, e o corrimão e 
cordão tambem ele Telluelo entrelaçado com ga.lao estrerto ele ouo; tem cinco degraus cobertos 
de uma c.xcellente al catifa azul claro, e em cima está. o estrado em que assei!ta a cadeira de 
sua magestacle, clouraela e estofada, coberta com lust~·ma: de _oiro. Por cima ela cadeira brilha 
em um }Jrecioso quadro o venerando retrato, _ele corpo mten·o, elo nosso atigusto monarcha, com 
manto real, em cuja execução se es1~erou o pmcel do nosso eximia pintor Domingos Antonio de 
~equeira; o caixilho <I' este quadro, ncamente clom·aclo, t em 12 113 palmos de altura e 8 1f2 de largo. 
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n 'essa faustissima occas1ao se ha ele r ecitar, a pessoa que mui dignamente o eles
empenhe com as icléas analogas ao estaclo actnal elas causas . O que participo a 
v. iltma para sua intelligencia e para que assim se execute. . 

Deus guarde a v. ilJ.ma Palacio elo governo, 29 ele dezembro ele 1820. = J."Vla
?mel Fe1·nancles Thoma.z .= Sr. José Joaquim Barba Al~rclo ele Menezes . 

N'essa conformidade chamaram-se os melhores armadores para tratarem ela ele
coração elo amplo e vetusto templo . As columnas e pilastras elo centro elo corpo ela 
igreja fol'am g1:1arneciclas ele seda carmezim, parte pendente elos _fustes, outra em · 
apanhados e bambolins; ele igual moclo e profusamente se revestn·a~ as paredes, 
janellas, archivoltas e molclmas . No cruzeÍl;o a riqueza era ainda maror, porquanto 
n~s tribunas e jun.to aos diversos b.vores ele talha viam-se estofos ~~ velluclo ~ 
ouo, ele excellente bordadura e vistoso desenho. Sobresaía o grande Sltlal, tambem 
decorado elo mesmo tecido cm-respondenclo-lhe em esplenclor as armações ·da espa
çosa capella m6r e do cor~to para a orchestra, o qual ficou no cruzeiro elo lado ela 
epístola. · 

O discurso foi incumbido ao conego J osé Bernardo de Azevedo, que pediu 
dispensa, por haver j á prégado sobre identico assumpto; depois ao pa~1re José 
Agostinho de lVIaceclo, que disse acceitar, poré))l mais tarde escreveu uma carta 
ele clesistencia; procurou-se ainda para o dito fim o prégaclor r egio José lVIanuel 
de Abreu e Lima, mas o seu precario estado ele saucle impossibilitou-o ele satisfa
zer aquelle honroso encargo ; e, finalmente, recaiu a escolha no padre Vicente de 

O espaldar em que elle assenta é ele lustrina ele oiro, assim como o cloccl, com grandes fr anjões 
de oiro, e tnclo g uarnecido ele galues ele palheta ele oiro)argos; tem um véu volante de tafct{t 
carm(>zim com franj as de oü·o, com o qual se encerra o retrato. 

«Defronte elo throno c junto a elle, sobre um grande estrado alcatifaclo de carmezim, está 
a cadeira elo presidente, coberta de damasr.o encarnado, e a mesa dos secretar ias, de 9 palmos 
ele comprido, coberta ele corélovão, guarnecida ele preg·aria dourada, cercada de damasco ei1Car
naclo com cercadu.ra de galão ele seda amarella. E m cima cl'csta mesa estão du as escrevaninhas 
e seis castiçaes de prata, e duas urnas, uma coberta de preto, o"utra de -carmezim, guarnecidas 
de ga:lão-espiguilha de oh·o, que elevem servir para o escrutínio. Aos lados cl'este estrado est ão 
seis cadeiras de cada parte para o governo executivo, e ao laclo cl'estas cadeiras estão duas me
sas pequenas para os tachygraphos, cobertas ele cordovão, com pregaria dourada e cercadas ele 
pauno escarlate guarnecido de galão ele seda. 

"A superficic cl'esta sala até á primeira teia tem uma preciosa al catifa de xadrez, e a teia 
contém vinte paineis ele damasco carmezim com filetes dourados e molduras côr de mogno en
vernizadas e corrimão de ma.rroquim encarnado com pregaria dourada. A superficie oncle hão 
de estar os deputados est á di \7 iclida em tres planos, em amphitheatro, com difl'erença de 1 palmo 
ele rüvcl ou ele altura entre cada plano, e n 'estas tres ordens se acham collocadas cem cadeiras, 
numero elos deputados, sobre alcatifa côr de café matizada. 

"Aos lados d'csta stqJerficie, em plano pouco mais alto, estão as duas mencionadas tribm:;as 
para a diplomacia, em que h a duas ord e1.1s ele assentos, estofados e guarnecidos de pregaria 
domada, com uma teia e forro ele tribuna, ele a1minelados ele nobreza azul claro com molduras 
côr ele mogno envernizadas, filetes dourados, tendo corrimão de marroquim, a\catifa de chão 
azul claro com matizes. 

erAs duas tribunas do povo ·fi cam superiores 10 lJalmos ás da diplomacia, e o seu amlJhi
theatro tem cinco ordens de planos com differença de 1 palmo de altura umas acima chts ou
tras, e n'ellas h a quarenta bancos estofados, cobertos de con1oviio com pregaria . dourada, corri
mão coberto de marroquim com igual pxegaria e com sua cornpetente alcatifa. 

«Até altura ele 20 pal mos é a casa forrada de grandes apainelados de nobreza azul claro 
com filetes dourados e molduras côr ele mogno envernizadas. As escadas das tribunas e os cor
redol:es estão armados de pannos ele r az, assim como as duas casas dos g uardas, tendo estas seus 
la~p1ões, e as do retrete, que são alcatifaclas. No meio ela sala h a cinco grandes lustres de 
mmto bom gosto, sendo o maior o elo centro .. que tem doze lumes, e os outros a pito, e nas pa
redes, no resto da altm-a da casa, que não está apainelacl a e que é de 20 palmos, pintada a 
~resco ele côr de emwfre, ha vinte e oito serpentinas clom·aclas, com ci.ncoenta e oito lumes. As 
Janellas sacadas estão da banda de dentro armadas de cortinas ele damasco carmezim com 
gm~cles bambinellas elo mesmo, e as vinte e duas jancllas su1Jeriores têem cortinas de tafetá car
m~zun com barnbincllas do mesmo, guarnecidas de franja de seda de cores as ele cima e as ele 
bmxo ele carmeúm. 

«A saleta é pintada com o maior gosto; tem um lustre de quatro hm1es e está alcatifada ; 
na. porta ba um g-rande r eposteiro. A escada principal dos deputados é pintada a fresco e tem 
clo1s· grandes lampiues, cada um ele quatro hnnes ele cera. 

«Nas s ~ cretarias ba doze mesas ele 6 pés ele comprido e du as ele 9, forradas de cordoyão 
com pregana clom·ada, cercadas de pa.nno escarlate, e cloze mochos estofados, grades, armanos, 
estantes, etc., 
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Santa Rita Lisboa, antigo fmnciscano ela província ele Portugal, ele cuja ordem 
obtivera licença para sa~r por breve ela sé apostolica, passando a presbytero secu
lar, individuo affecto ás clout1·inas liberaes, o que lhe concitou odios e persegui
ções, sendo }Jreso em 1830 e conduzido aos carceres elo Aljube, onde permaneceu 
sem processo durante o resto elo período ele regimen absoluto. · 

Até ás doze horas ela manhã ele 23 de janeiro de 1821 apresentaram-se ao se
cretario encarregado dos negocias do reino 67 deputados, sendo pelas provineias ela 
Extremadura 23, Beira 15, Minho 15, Alemtejo 8, Traz os :Montes 4 e Algarve 
2, cujo numero perfazia os dois terços da totalidade dos eleitos . O governo man
clou immediatamente expedir avisos a todos elles para no dia seguinte se reunirem 
na sala das côrtes, a fim de entre si v53rificarem os respectivos pocleres . 

O senado ela camara ele Lisboa ordenou que saisse na tarcle ele 25 um luzido 
bando, acompaphaclo por esquadrões ele cavallaria e varias musicas regimentaes, 
annunciando assim ao publico a proxima installação do soberano congresso. 
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Reun~m e ll1stall:.un-se as côrtes g~ra.es, cxtrn.or c1 in ari as e constituintes da nação po1:tugucza. -: ~U l'311~ento_. - Disc~r~o _c1_o 

p~·egaclql' na sé e do governo pe rante o soberano congresso. - Decreta-se qu e a Jt_ln ta. pr~V J SIOnal c~ntmuc em exet ~ I 
Cto . - E adoptado pt·ovisoriamcnte uu1 regim en to inte rno. -Estabelece- se a Tegenc1n. do re ~ n_? e nom~1mn-se os m?mbros 
que a devem compor assim como os respectivos secretn,rios. - l"ormul:.t d o para n. exped1çao elos d1plomas officiae_s.
Juramento da l'egen~in. e d i~cllrsos }JI'Oferidos apoz esse acto .. - .Amnistin. aos indivüluos perseguidos deslle l SOJ por dtver
gencia de opiniões politicas . - Ceremon ial co1n que eleve ser recebido qualque r seCJ·etario da mesma regcnma. -Apre
senta-se no _congresso uma. deputação da ilha da J\'lacle ir:t. - Ca. l'tns elas côrtcs a el-1·ci D. J~i.io V I . -Decretos,pro~nul
gados no Rw de J<\neiro, desde 23 de fevereiro até 7 de març.o de 1821, a reope ito <los negocws de Portugal c Braz1l. -
1?;·oclatna-se C jurn.-se n 1 aquell:l. côrte a ('OJl S Lituiç~o que O sobera.no congreSSO tfizer. - É p~trticipad_n. offici a~n~en~e a pro
Xlma. partida ele el-re i pa.ra Lisboa.. - Bases dn. constituição poli t i1:a..- O senado dn. cmnara ele L1sbon solLCJtn. 1~1 gre~so 
nus côrtes p~ra. fe liei_lal-as, e assim é deferido. - A deputação da. ilha da 1\iaclcira vo lta de novo ú assemblén l egtslnt1va 
pam d.espe<l•r-se . - As côrtes declaram legitimas e necessarios os feitos de 2<l de agosto e 15 de setembro de 1820 e be
n:merltos da Patria os varões que os p romoveram.- Juram ento das r eferidas bases e recusa do cardl:'lÜ p:ttrw~clw. ele 
I~t sboa. a prc~ta.l-o sem restrlcções. -Procedimento dos corpos legislativo e executivo n' essn. COlljunctnrn. - s~~o n.bo· 
hdos o conselho gera.l do santo officio, as inquis ições, os jttizos elo fis co c tocln.s as suas clependcncin.s. -·-E aucton sa.cln. n 
regm~cia a. rmnover os fun ccionarios que opprimem os povos e a. snbst.ituil-os por pessoas i cloncas c n.ddictn.s ao syst«:t~n 
constttucional. - Confc~·em -se poderes aos governos p r ov inciaes do ultramar c ilhas acl.]ace~1tes para regula~·c;n a. el e ~çao 
dos se us deputados. - B fixada a. rmture:~.a elos bens nncion:1es, e r egula-se a sua apphcnçao e vc1Jcla. - P n sao elo b.1spo 
de Olga . - Demiss5.o dos ofliciucs in glezes -Terceira. carta elas côrtes a e l-rei.-Parecer ::í.cercq. da con~luctu dos dtl~l_o
llla.tns portug·uezes nas potencias esti·augeiras.- Ulb imos actos de D. João VI publi cados no U i o de Jn.ne u·o , !Jor occuSJ::tO 
ele entregar a r egencia elo B ra;r. il ao princi.pe I'ea.l D. Pedro de A lcn.ntara. - Disposições a daptadas pelas c~rtc~ p~u·~t a 
recepção de sua magestade em Li sboa.- l'rohibe-se o desembarque ele a lguns inclivicluos que acompan ham a fmniha r eat. 

Por convoca·ção elo secretario elos negocias elo r eino reuniram-se os c1eputac1os 
em sessão .preparatoria a 24 ele j aneiro ·ele 1821, no paço elas Necessidades, sob 
a presidencia interina de D. Fr. Vicente ela Doleclade, arcebispo da Bahia. 

Verificados n'esse dia os poderes e legalisados os diplomas ela maioria elos elei
tos no continente, a 26 installaram-se as côrtes, concorrendo previamente aquelles 
á igreja ela basílica ele Santa Maria Maior para assistirem á celebração ela missa 
solemne do Espírito Santo, a fim ele ali prestarem., como ele facto prestaram, de 
joelhos, depois da leitura elo Evangelho, o seguinte 

•. TLl.ran:J.e:nto 

_Juro cumprir fi elmente, em execução dos poderes que me foram dados, as 
obrigações de deputado nas côrtes extraorclinarias que vão fazer a constituição ela 
mo~archia portugueza, e as reformas e melhoramentos que ellas julgarem neces
sanos para. bem e prosperidade da nação, mantida a religião catholica apostolica 
romana, mantido o. throno elo senhor D. João VI, rei do r eino unido ele Portugal, 
Brazil e Algarves, conservando a c1ynastia da ser enissima casa ele Brãgauça. 

~uando se ultimou aquelle preceito r eligioso e politico o prégaclor . subiu ao 
pulpito, fazendo então, conforme o programma elo ceremonial na igrej a, o seu 

Reversi sunt pastores glorificantes; ct hmclantes 
D cnm in omnibus, q uro auclicrant, et ·viderant .. 

S . LUCAS 1 cap. If, 

_Glorificar a D eus, louvai-o e engrandecei-o, publicanclo suas maravilhas, seus 
~ttnbutos e divindade, é este um dever sa.grado que a religião el e Jesus Christo 
nnpõe a todos os homens, . ou já collocaelos no centro ela fortuna ,.._ ou já no meio ela 
desgraça. As effusões do coração, estas effusões, que divinisam a alma e que não 
podem conter-Se ao ver brilhar o amor ele um D eus em seus :ç1ilagres , cujo amor 

~ 
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ás vezes é tão vivo quando nos beneficia, con1o quanclo nos castiga, mostram que 
se reconhece, teme-se e adora-se a sua grandeza e o seu poder, e firmemente se 
acredita que alem elo :uusso Dei.ls nl'to ha outro Deus do universo. Os milagres que, 
no sentir do grande Agostinho, são a sua voz, · explicam o seu poder todo pode
roso, attrahem o nosso coração para as adorações, a nossa língua para os louvores, 
e tanto a língua como a alina dão a conhecer o seu acatamento pelos transportes. 
Ninguem os póde dominar quando o Deus ela paz,· enlaçando o util com o maravi
lhoso, fere a nossa vista, desperta a nossa attenção, impondo silencio á terra, para 
se escutar unicamente a linguagem elo seu amor por entre o luminoso brilho da 
sua grancleza. Quando em Belem, n'esta cidade do summo Deus, os pastores es
cutam os anjos cantanclo gloria a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens, 
quando cli~isam brilhar os raios elo sol divino? que por entre as sombras da mes
quinha natureza humana mostram a excellencw, o poder e magestade da natureza 
divina quanclo os milagres· lhes dão a conhecer em um menino pobre um Deus 
magestoso, em uma creatura fraca um Deus forte, quando,· em uma palavra, elles 
divisam o céu r eproduzido em um presepio pelo Deus que o habita, pelos canti
cos que escutam, pelas luzes que brilham, pelas maravilhas que observam, então 
a sua a:lma e coração, repartidos entre o assombro e a alegria, glorificam e louvam 
a Deus em todas as maravilhas que haviam tocado e ferido os seus ouvidos e os 
seus olhos. ReveTsi sunt pastm·es glmtficantes, et lcmclantes Deum in omnibus, q1~ce 
cmdim·ant, et vidm·ccnt. · 

Se uns pastores rusticos por natureza, pouco ou nada atilados por · conclição, 
não pocleram recusar a Deus testemunhos ele um sincero reconhecimento, quando 
este ,Deus lhes fallava em seus milagres pela voz elo ·seu amor1 os portuguezes, 
um povo illustraclo, uma nação docil e christã, nascida entre maravilhas, embalada 
com beneficios, sustentada com milagres, é impossível faltar a render a Deus as 
deviclas graças pelos novos bens çom que nos enriquece, bens ha ·muito tempo cle
sejaclos e só agora conseguidos. E verelacle, senhores, que não temos a fortuna, 
que tiveram os pasto1·es ele Belem, de yer com olhos corporaes ao verbo eterno 
revestido ele carne passivel e mortal; mas nós o aclorâmos e admirâmos impassível 
e glorioso nos milagres que têem brilhado em nossa nova regeneração e que nos 
dão provas bem decisivas elo seu am0r para. comnosco; não escutf'Lmos aos anj os 
cantar gloria a Deus nas alturas, mas desfructâmos a paz que annunciaram na 
terra aos homens, paz mantida em uma revolução, paz conservada no meio ele pe
úgas, paz que nos grangeia a admiração elo mundo, paz que maravilha os amigos 
e confunde os inimigos, paz que levanta aos portuguezes um monumento ele eterna 
fama, capaz de affrontar a duração dos seculos, paz que mostra o muito que Deus -
é nosso amigo, que nos mette de posse ele nossos direitos esbulhados e que pos 
grangeia a fortuna ele vermos hoje no meio ele nós os paes ela patria, sem que uma 
só gotta ele sangue tenha manchado os degraus por onde 'vão subir ao auge ela re-
presentação nacional. . 

Se nossos paes levantassem hoje elo tumulo as suas cabeça_s e vissem aos sel:1s 
descendentes ·n'este templo ·'promptos a entrar na posse ele mha gloria, que elles 
talvez prepararam em parte, mas que não poderam conseguir no todo, póele ser 
que com lagrimas ele uma verclacleira alegria e vozes ele um contentamçnto inex
plicavel, 'dissessem: «Representantes ela nação portugueza, não percaes o animo, 
que no meio das tem1)estades é que se conhecem os bons pilotos, a patria merece 
toc~os os sacrificios e os cidadãos portuguezes são dignos de entrar na posse ele 
todos os seus direitos, se lh' os não deteriorardes, vossos nomes serão dignos ele es· 
01·ever-se entre os nomes dos heroes ela patria e merecedores, como os seus, ele em
bellezar e e~no_b~·ecer o templo ela fama>>. Senhores, os mortos não faliam, desculpae 
se me constltm mterprete elos sentimentos que de certo adornariam nossos paes se 
revivessem; elles desejariam o bem ela patria, e nó·s todos os portuguezes clesejâ~ 
mos o mesmo. Em vós, depois de Deus, estão firmadas nossas esperanças, vós vos 
congregaes para felicitar os filhos cl'esta grande nação. Deus t em mostrado com bem 
clareza que não quer que Portugal deixe ele ser um reino independente, e bastará 
lembrar-nos elos factos que nos têem precedido, para conhecermos a fundo el',lta ver
clacle. Sua mão pocleroS'a visivelmente nos beneficiou em nossa nova regeneração, 
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seus milagres despertam e chamam o nosso r econhecimento , e nós, C?mo yerdad~i
ros portuguezes, unidos · em espírito co~ todos os poyos da monar~h1a, v1mos hoJe 
render-lhe as oTaças por hmtos beneficios, quantos havemos receb1do da sua mao 
bemfazeja, ao~ quaes põe hoje a corôa o clesejaclo e tão appeteciclo ajuntamento 
dos paes da patria, illustres representantes ela nação po~·tugueza . Este é, sen~ores, 
todo o assumpto do meu discurso. Se ólho para o obJecto,_ conheço que nao ha 
cousa mais encantadora na religião de Jesus Christo- glo~·1ficar e. engrandecer a 
Deus · se ólho para o auditoria conheco que nada ha ma1s respeltavel em a na
ção p~rtugueza. Tudo isto seria' capaz ~de fazer tremer o athleta. mais robusto, e_a 
porém não tremo, conhecendo-me até destituído de todas as quahdades que consti
tuem um habil orador. Tuclo é Providenci~, senhores . Sou portuguez, fallo a por-
tuguezes, isto basta; el:l principío. . . 

Deixemos senhores cleixemos a estas creaturas da theolobo·1a fatal dos ant1g0s 
' ' l pagãos, para quem, clescle a primeira .combinação ele uns. atomos ~rrantes, tuc o é 

acaso e nada Proviclencia deixemos a uns escravos da lm da I)hyslCa a louca pru-
' l o eleucia de não inquietar a Deus cntremettenclo-o na ordem g·eral c as cousas, seJa 

muito embora acaso tL1clo quanto acontece no . systema dos primeiros, nãQ seja mi
lagre tudo qna,nto succede naturalmente no juizo dos segunclos, nem eu posso ac
cencler tantas lampadas em que falta o oleo, nem metter sentido íntimo em almas 
que não têem rasão . Os portuguezes são ele outra religião, uma religião santa, que 
nos faz crer sem hesitar que o nosso Deus, depois de ser quem fez o céu e a terra 
a quem obedecem os ventos e os mares, por quem dura e persevera o dia, como 
diz David, é o pae das luzes d'onde vem ao homem todo o dom superior e optimo, 
como cliz S . Paulo; é esta religião santa quem nos faz remetter :fiel~ente á urna 
inexcrutavel da Providencia do Deus altíssimo o desmarcado beneficiO de nos sal
var de tantos perigos, quantos trazem comsigo as rev,oluções, metter-nos de posse 
de nossos direitos esbulhaclos por mais ele dois seculos, dar-nos um dia verdaclei
ramente glorioso, em que os portuguezes nossos' irmãos, eleitos pelos povos da mo
narchia, ele irmãos vem a ser paes, e paes da ,patria, para sustentarem a sua glo
ria, promoverem os seus interesses, zelarem o seu credito, fiscalisarem as suas 
renelas, vigiarem na administração publica e por meio de leis sabias, leis justas, 
fazerem que revivam os seculos ele oiro n'esta até agora opprimida Lusitania; é 
esta religião santa, ainda o digo mais esta vez, quem nos faz congregar n'este 
templo, onde se adora o Deus ele nossos paes, para lhe rendermos as graças, ven
do-nos já de posse d'estes sustentaculos da liberdade nacional, d'estes verdacleiros 
amigos da patria, cl'estes homens verdadeiramente grandes pelas suas luzes e vir
tudes moraes, que, servinclo ele escora ao estado quasi expirante, hão de sustentar 
a religião quasi c1esfallecida. · . 

Quem nos diria a nós, 6 portuguezes, que depois de tantos annos de amargura 
quanclo até um.. suspiro era um crime, chegaria tempo e'QJ. que todo o cidadão pOl'
tuguez entrasse na posse ele seus .direitos e poclesse dar um ai em liberdacle ! La
grimas innocentes, gemiclos tristes, 'vós não poclestes chegar aos ouvidos elo mais 
'amado elos reis; barreiras quasi insuperaveis vos desviavam, mas vós chegastes até 
ao céu, penetrastes até ao thr'ono elo rei elos reis, e aquella mão divina, mas podero
sa, que tantas vezes tem levantado os portuguezes elo centro ela dor e da amargura, 
novamente desce a consolar-nos, inspira nas almas grandes sentimentos nobres, 
continua-lhes aquelle valor sempre natural nos portuguezes, ateia em todos os co
raçõe~ um fogo que mais abraza elo que · apparece e faz levantar em tocla a mo
narchla um grito ... grito consolador, poucas almas deixariam ele apreciar os teus 
encantos e a tua força! Viva a nossa santa religião, viva o nosso rei o senhor 
D. João VI, viva: o governo supremo do reino, vivam as côrtes e a constituição 
por el~as dada! O Porto ! .k patria te erige um monumento _de gratidão, e po.·to 
que ~1sboa, províncias e Algarves te imitassem, tu fo:te o primeiro que encadeaste 
as clifficulclacles, que affrontaste os perigos e que não . te!Jleste a destruição e ~ 
morte, que tal sena a tua partilha, se a clesgraça não tivesse apcrtaclo com antem
pação a todos os corações portuguezes, se o amor ela felicidade da patria não. a~ni
masse a toclos os habitantes da antiga e nunca assás decantada Lusitania. Todos 
eramos irmãos, todos desgraçados, o mesmo interesse, a mesma causa nos desperta, 
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nos amma e corôa, e a r ecompensa de t anto: trabalhos emprehenclicl o. · com uma 
coragem desmedida, de tantos perigos vencido.· com um patriotismo inimitavel, 
hoje se no: offerece m. :::apitai do reino; n' este santo templo vemos congregados 
o: paes da patria, objectos dos nossos votos e desejos, e o doce complemento das 
no ·sas esperança: . Nossas lagrimas se enxugam, nossos temores se desvanecem, 
a patria é livre, Deus o permitte e por tão grande bem lhe r endemos as graças . 

O Deus ele Affonso não cl esampara uma nação, que, supposto que afllicta e amar
gurada por seus g randes }Jeccados, nem por isso deixava ele· o invocar em sua· 
affi.icções e ele o reconhecer arbitro :upremo elos destino: de todos os imperios. 
Desde a fundação ela monarchia elle nos tem olhado :empre como fi lhos e filho: 
particulare: elo seu amor, e se alguma~ vezes nos tem feito entrar na fornalha da 
t ribulação, é para mais nos chegar a SI e fazer-nos g·ostar os doces e encantadores 
fructos ela sua infinita misericordia. Deus nao ele ·ampara os portugueze:, a expe
riencia ele muitos seculos o p1·ova, e a no::a nova regeneração o confirma. Quando 
tudo annunciava a ruína total ela monarchia, acabada a representação nacional, os 
cofres exhauriclos, a inclustria estancada, o commercio em um total desmaio, o: ma
re · cheios ele escolhos, a terra cheia de espinhos, r esurge a nação cheia ele gloria, 
e quando muitos políticos da Europa diriam em seu coraçao, á vista ele tanta po
breza e tantos males- Portug·al já não existe, ou quando muito, poucos dias tem 
de viela - Portugal resuscita então por um milagre da Providencia e em seu ca
claver só coberto ele pelle nutre um espírito vivifi.cante, que anima as acções, que 
clá um calor vivíssimo a todos os seus membros, que promette mais que nunca a 
duração dos seculos, que declara guerra, destruição e morte a todos que preten
derem fazer-lhe percler o nome ou mancbar,lhe a reputação e a gloria . Venerandos 
pacs da patria, vós sois os orgaos da nação, as columnas cl'este Portugal r esusci
taclo, emprehenclei tudo quanto for necessario para que elle gose o seu antigo es
plendor, nada vos assuste : a carreira, a que ides dar começo, é cheia ele espinhos 
mas gloriosa, e nas emprezas an:iscadas é que se conhecem as almas grandes, a 
nossa sorte está identificada com a vossa, será mais facil :ficar a nação inteira es
magada clebaixo do montão das suas nünas elo que abandonar-vos um só momento. 
As almas generosas de todos os cidadãos portuguezes vos j uram adhesão e obe
c1iencia, seus braços, suas espadas, nossos peitos , tudo ser{L exposto pela vossa cle
feza, que é a elo r eino, e os descendentes d'aquelles bravos, que domaram o Oceano, 
pisaram o Atlantico, venceram o Ethiopico, assombraram o MalabaTico e Synico, 
passando muito alem do Ganges com a espada sempre victoriosa e juncanclo as 
quatro partes elo mnnclo ele façanhas mais faceis ele admirar que de descrever, não 
são capazes ele abandonar a causa da patria . São portuguezes, e isto basta para 
serem fieis, constantes e valorosos . 

Não, senhores, não me cega o amor proprio : posto qne o ser portuguez me 
desvaneça, eu mio sou capaz de faltar á verdade, attribuinclo aos)ilhos ela nação 
virtudes que elles não tenl1am. A fidelidade, a constancia e o valor foram e são 
virtudes iuseparaveis dos lusitanos, as cem bôcas ela fama publicam por todo 9 
J:nundo esta verdade, e quando os invej osos queiram negai-a, venham contemplar 
a nossa nova regeneraÇao, principiada com enthusiasmo e concluída sem sangue. 
Se eu não fôra um verdadeiro portuguez e pretei!,desse ornar agora o meu cliscm·so 
com factos bebidos nas historias ele outras nações, cansando a paciencia de um au
ditoria tão illustrado como catholico, mostraria aos vossos olhos, nas r evoluções ele 
muitos imperi os, as facções e os partidos combatenclo-se e destruin lo-se mutua
mente e não levarem ao fim os seus projectos, ou ele ventura, ou ele clesgraça para 
os povos, senão depois de por:fi.adas guerras civis, aniquilação ele mtútas famílias, 
violação ele muitos direitos, destruição ele muitas cidades e a final não se arvorar 
0 estandarte, ou da liberdade, ou ela escr avidão do povo, senão sobre um montão 
ele r uínas, que não deixa lagar aos venceclores para cantar as glorias elo triumpho, 
mas sim para derramar triste.s lagrimas sobre uma patria desolada, sobre uma n~
cão clestnúcla. Portugal é mms nobre ; seus grandes filhos não destroem, mas edi
ficam. Abala-se a monarchia em seus antigos eixos políticos, e no momento em que 
parece espantaT o mundo com, sua quéda, novos e mais robustos atlantes a sus
tentam em seus braços e lhe dão nova firmeza, que a faz appar ecer hoj e com todo 
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este esplendor e magestade, remoça-se, banhando-se em lagrimas ele alegria! e não 
em sangue. Os portugt1ezes em tudo são grandes, proclama-se o mesmo re1 e sua 
augusta dynastia, a fidelidade para com os nossos reis nasce ~m noss~s corações, 
vive em nossas almas e mmca morre . Grancle povo, quam feliz é o rm que souber 
conhecer-te e estimar-te ! No meio da desgraça augmenta-se o teu heroismo, e tanto 
mais desgraçado quanto mais fiel e valoroso . Desculpae, senhores, este _transporte, 

-elle não deixa de ter lou·ru· quando se tributa ao merecimento os elogws que lhe 
são devidos. Os portugt~ez~s em tudo são grandes, dizia eu, e não falto á :erdacle 
quando o affirmo; elles elegem um governo nacional, cujas luzes, conhecrmentos 
scientificos e virtudes patrioticas, po::;sam concluúr a n~u elo estado sem tocar n~s 
cachopos da elesclita e este o·overno elio·no ele ser admirado pelos governos mrus 
'11 l ' b ' b l . il . l ~ 1 ustrae os ela Europa, p<:!la sua política, mansie ão e v1g anma, sa :a a naçao, e 
hoje a entreg·a livre e florecente, quanto é possível aos paes ela pa:tl'la. Não clesfal
leceram os portuguezes, foram constantes, elles arrostaram perigos, e ~lguns que 
podiam comprometter a segurança elo estado, cujos perigos é mais ut1l esque~er 
elo que lembrar · não comprometteram, nem a hom·a, nem a magestacle ela naçao : 
tão constantes c~mo valorosos, os guerr eiros por tuguezes não sabem faltar a si, nem 
esmu·ecer o que elevem, como cidadãos e soldados, á sua mãe patria.; valentes sem 
preoccupações, nada os assusta i firmes sempre em seus deveres, recommendam 
seus nomes á posteridade, e mãe que tem tantos e tão heroicos filhos, póde v~ver 
segura que, se houver inimigos que pretendam arrancai-a ela sombr a ela pacifica 
oliveira, para cingir-lhe a fronte de funebres ciprestes, acharão o veneno da morte 
na mesma cloçm·a do favo e o tumulo no mesmo berço das clelicias . 

Digam agora os zoilos ela gloria portugueza se Portugal tenl. homens e se tem 
sabios . .Aquelles que, por muito favor, nos julgavam pouco adiantados aos sec~los 
elo barbarismo, contemplem ao archote ela verdade as acções dos portugnezes, leiam 
com imparcialidade as peças que têem saído elo governo e que são elignas ele repu
tru·-se uns chefes ele obra ele cloquencia em o seculo XIX i admirem a dignidade 
d'esta nação que se emancipa, vejam a magestade de seus representantes e o aca
tamento respeitoso com que são recebidos, vejam e pasmem. Portugal torna-se 
agora mais glorio:o, ·eu: ' de. tino.· vão entregar-:e a homens de cara ter firme e 
ele uma sabedoria consummacla, que lJara levar o e ·t ado á sua mais alta perfeição 
não é preciso pedir, ba ·ta manclru· . Renovou-se como a agtúa a j uventude elo reino, 
?'enovctbitlw ttt aqtbila jtt'Uentus ttta. 'erá permanente a nossa vennu·a, porque uma 
nação tão zelosa elos eus direitos não assmne o poder para o largar, nem chegou 
tanto acliante para retroceder. P ortuguezes, Deus no: metteu ele posse da felici
dade, sem o seu auxilio não a podíamo.· conseguir , nem tão pouco a poderemos 
conservar. T antos feito: heroicos, tantas acções grande:, tanta uniformidade ele ·en
timento: e ele vontades . . . isto é mais de Deus elo que elo homem, digítus Dei est 
hic : . ó elle tem poder ele levantar imperios e de os olidar, de os abalar e fazer 
caír. Exaltavit hmniles ; os p01·tuguezes humildes e abaticlos, foram exaltados; não 
sej amos ingrato. a t ão grande. beneficio . 

Por meio de cant icos e acções ele graças .·e elisp1mha o povo ele I srael para elo 
esquecimento pa. sar á lembrança elo seu Deu:; se no meio da noite uma. colunma 
de fogo lhe, mo~ tra o caminho e ele dia outra ele nuvem o esconde aos oThos elo ini
migo, prostrado por terra adora o Deus ele seus paes, tributando-lhe o: puros in
c~n:'>os de um coração since1·o e agradeci(lo, .-e na pa ·sagem elo Mar Vermelho se 
eliv~clem as agua · para beneficio elos israehta ·,·ficando os egypcios . ·ubi?-crgidos no 
lllelO elas :nas ondas, Maria, irmã ele 1\ioysé:, convida os hebreus a dil·igirem ao Se
nhor sonoro. canticos ele acção de graças em prova do seu reconhecimento i se De
bora valorosa con. egue victoria elos inimigos ela sua patria, se Zacharias escapa 
ele entre as gan a: ela morte, !saias elo meio do: perigos, t odos cantam ao Senhor 
hymnos de louvor e de gloria, todos por meio de uma ·iucera acção ele graças 
mo ·tram o· sentimentos que dominam seus corações agradecido: . E ·ta foi . empre 
aNpraxe elas alma grande·, não cle\e ser outro o sy tema elos portuguezes, pru·a 
nao J?lerecerem aquella re1Jrehensão que J esu. Clu:i:to deu ao· lepr~sos, quando 
cle.J?Ols ele o: haver curado, recebeu oTaças apenas ele um samaritano, c1Jzenc1o : «CU-

l'e l a dez, aonde estão os nove?>> 
0 

· 



138 

Eu penso, senhores, que todos estamos conformes em sentimentos de amor e 
reconhecimento para r.om Deus, de amor e :fidelidade para com a patria e rei, e 
seria injuriar a nobreza elos vossos sentimentos, se me persuadisse do contrario. 
N'este dia, talvez o mais plausível nos fastos ela nação portugueza, em que o egoísmo 
dá ô ultimo arranco, a inveja e raiva se escondem exasperadas, se é que não fo
gem espavoridas, levantemos as mãos ao céu, agradeçamos a Deus os beneficios que 
nos tem feito, para nos continuar o seu amparo. Imitemos aos pastores ele Belem,.. 
que depois de haverem ouvielo e visto as maravilhas do Senhor, glorificavam e lou
vav~m a Deus em seu coração; nós que temos visto brilhar o seu poder e misericor
dia de um modo até l)erceptivel aos olhos elos cegos discípulos de Democrito e ele 
Epicuro, o·lorifiquemol-o tambem com canticos e acções; que mostrem que elesej âmos 
pertence.r~lhe tanto quanto. desej âmos que elle nos pertença a nós. Sem Deus e sem 
religião nenhum bem se gosa na t erra e muito menos se alcança em o céu; estrei
temos pois ao amor de Deüs o amor ela patria, e então Portugal assombrará o mun
do como assombrou em ontras eras. Prestemos uma sqjeição inteira e proinpta aos 
paes ela patria, na certeza que suas leis, suas providencias e seus trabalhos se enca
mimharão para utilidade do r eino, para beneficio dos portuguezes e de todos os povos 
de alem mar, que fazem comnosco uma só família. Sem obecliencia não ha harmo
nia, sen;t harm~nia tudo é confusão e no meio da confusão tudo é desgraça. Soce
gaclos e tranqmllos espe1'emos em D eus, obedeçamos aos nossos chefes, que Deus 
será comnosco para nos ajudar e defender ele toclos os nossos inimigos. 

Assim o esperâmos ela vossa infinita misericorclia, ó r ei ele tremenda mages
t ade e senhor absoluto de todos os imperios ; levantando como David nossos olhos 
ao~ montes eternos d 'onele vem aos homens os auxílios, vos rogâmos a continua
ção do vosso amparo e que illustreis com os brilhantes raios e1a vossa g raça aos 
nossos r epresentantes, para dü·igir em a nau do estaclo sem temel: contradicções; 
fortalecei-o· em seus trabalhos, ajudae- os 'em suas emprezas, para que com gloria 
vossa e proveito elo r eino levem ao fim t ão grande obra. Sobre elles e so.bre toelos 
os membro$ elo nosso governo, que tão sabiamente nos dirigiu, lançae tantas ben
çãos , den•amae t antas consolações, quantas esper âmos elos primeiros e recebemos 
dos segundos, gue na porção elo bem que fizeram á patria já. t êem uma parte da 
sua recompensa. Escutae, Senhor, as nossas supplicas, despachae como pae as 
nossas petições e r eceb ei as nossas graças lJela nova restauração de Portugal, pela 
continuação ela dynastia de Bragança, pelo governo que nos destes, pelos deputa
dos que se j Lmtam e p elas noyas côrtes que se installam. 

Te D ewn laudcmws: te clomintt?n confitem'l.w. '1je ceter1w1n pctt?·em: ornnis te1·1·ct 
vene1·atwr. 

Ao acto ela installação e primeira sessao ordinaria assistiram, nos logares que 
lhes estavam reservados no recinto ela sala do congresso , os membros ela junta 
provisional do governo SL1premo do r eino e da junta preparatoria elas côrtes, assim 
c~mo na r espectiva tribuna os elo corpo cliplomatic~ e consular, a quem fôra diri-
gido convite pela secr etaria elos neg9cios estrangeiros. '' 

<? presidente elo governo (conde de Sampaio) recitou p erante o congresso o 
segumte · 

Discurso 

Ill ustres representantes ela naçã.o portugueza: -- Chego li emfim o dia ventu
roso que os portuguezes t ão anciosamente clesejavam, e que vae a coroar seus 
ardentes votos e suas lisonjeiras esperanças; dia para sempre o·lorioso e me
moravel, que fará a mais brilhante epocha na historia ela monarghia e nos an
naes do r einado elo nosso pio e augusto .J.nonarcha, o senhor D . . João VI; e 
que, apresentando á Europa admirada o r esultado verelacleiramente prodi O'ioso de 
nossos energicos,. mas pacíficos esforços, grangeará de novo para os porh1guez;e~ 
o nome e a glona que nossas precedentes desgraças haviam escurecido e quasl 
extincto. · 

Em vossas mãos, senhores, está ao presente a sorte d'esta magnanima nação, 
a felicidade da nossa cara e commum p atJ.:ia. O illustrado zêlo e patriotismo dos 
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port~1guezes a confiou á vossa virtude e sabedoria; elles não se acharão enganados 
em sua escolha, nem serão illudidos em suas esperanças . 

O governo, elepois de render á face dos sagraelos altares as devidas graças ao 
soberano auctor ele todo o bem e de rogar-lhe com instantes supplicas se digne 
derramar sobre vós o espírito d~ sabedoria e ele prudencia, tão necessario para o 
bom cumprimento ele vossos sublimes e areluos deveres, vem congratular-se com
vosco da vossa feliz reunião, e julga satisfazer um do s seus mais importantes e 
nobres empenhos, recommendando ao vosso desvelo e solicitude os interesses e os 
destinos ele um povo illustre, que deseja e m'erece ser feliz. 

Gravados estão nos animos e corações ele toelos os portuguezes, e altamente 
proclamados á face elo munelo inteiro os dois funclamentaes princípios sobre que 
eleve r epousar a feliciclaele publica, e que todos jurámos manter: obeeliencia e fide
lidade a el-rei o senhor D. João VI e á sua augusta dynastia, profissão pura e 
sincera ela santa r eligiíto elos nossos paes . 

O primeiro nos assegura, nas virtudes hereclitarias da família ele Brag~nQa, a 
cloç~na e delicias ele um governo paternal ; o segundo nos offerece o ~~·lS ±i:rme 
apow e seguro penhor ela nossa ventura nas maximas ele uma moral ehvma, que 
t ão perfeitamente se ajusta e identifica com as necessidades e sentimentos elo ho
mem. 

Sobre estes funelamentos é que eleve erigir-se o magestoso eclificio ela ·consti
húção portugueza, a qual, tenclo em vista os sagrados direitos ela liberdade civil, 
da proprieclacle e ela segurança ineliviclual elo cidadão, ha ele traçar com mão se
gura e firme a linha invariavel ele demarcação que eleve separar para sempre en
tre si a lei e o arbítrio, o poder e o clespotismo1 a liberdade e a licença, a obe
cliencia e a escravidão . 

Quando esta grande obra tiver sido profundamente meditada e sabiamente eles
envolvida e executada, com á attenção que merece o estaclo e circumstancias da 
nação, com a energia que demandam as suas instantes necessiclaeles, com. a pru
dencia e circumspecção que cumpre á superioridade e á inclepenclencia, por assim 
o elizer, impassível elo legislador ; então os portuguezes, r estituídos aos seus direitos 
e á sua cligniclaele, r eassumirão o distincto logar que lhes compete entre as nações 
civilisaclas, livres e independentes; verão prosperar á sombra ela paz e ela felici
dade domestica as instituições políticas que fazem um povo granele e respeitado; 
formarão em roda do augusto throno elo seu monarcha uma barreira firme que o 
torne igualmente inaccessivel ás paixões intemas, inimigas ela ordem social, e ás 
tentativas externas de qualquer poder ambicioso e usurpaelor; e,· nobremente or
gulhosos ela. justa e preciosa liberdade ele que os seus dignos r epresentantes sou
beram adquirir-lhe e afiançar-lhe, transmittirão a seus Yinclouros os nomes elos 
paes da patria cobertos ele mil bençãos e acompanhados das mais ternas e glorio
sas recorclacões . 

Taes sã; os felizes e:ffeitos que o governo augura e espera elas Yóssas sabias 
deliberações, elo yosso illuminaclo zêlo, da vossa consummacla pruclencia e das vos
sas eminentes virtudes. E lle vãe terminar em breve as funccões honrosas e cliffi
ceis ele que até agora tem sido encarregado ; e, dando- se pm· 'mtúto feliz ele haver 
mantido a paz e a tranquillidacle publica, aproveita eda occasião ele dirigir aiucla 
uma vez as expressões sinceras do seu louvor e agraelecimento a todas as classes 
de cidadãos, a quem, depois elo favor elo céu, se eleve tão singular e inapreciavel 
beneficio. 

Permitta o mesmo céu que este povo heroico alcance e gose por largos secu-. 
los a felicidade ele que é digno, e que tão amplamente lhe promettem. as eminen
tes (],Ualiclacles ele seus illustres representantes ; que o nosso acloraclo monarcha, 
annumc1o aos votos publicas e sanociqnanclo com o seu real assenso a obra ela sa
bedoria nacional, venha occupar o throno ele amor, lealeb.cle e gratieUto que lhe 
está preparado nos corações elos seus povos; e que nós todos,. unidos em fi:aten~al 
concordia, e ligados reciprocamente pelos sagrados vinculas do amor da patna, 
po~samos um elia applauclir a nossa ditosa sorte, abençoar a epocha da nossa 
f~hz regeneração e dar dignos exemplos ele virtude á nossa mais remota postc
nclacle. 
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A este discurso re'>poncleu laconicamente o presidente interino elo congresso, 
o qual declarou installadas as côrtes geraes, extraordinarias e constituintes d<L 
nação portugueza, e, depois de patenteado o r etrato de et-rei deram-se vivas á r e
ligião catholica apostulica romana, ao senhor D. João VI e sua augusta dynastia, 
ás côrtes e <.\, constituição que ellas fizessem. • 

Concluída esta cerernonia, r etiraram-se ela sala os membros elas duas juntas, 
excepto aquelles a quem foram conferidos di1Jlomas de deputados. . 

Decidiu-se que a eleição do presic~ente e vice-presidente se effeituasse mensal
mente por escrutínio secreto á plurahclacle absoluta de votos, e a elos secretarias, 
em numero de quatro, pela mesma fórma, sendo porém para estes sufficientc a 
maioria relativa. . 

Eleita a mesa~, · os dois secretarias mais votados occuparam os lagares ao lado 
do presidente, r epetindo-se· os vivas. 

Como pela r eferida installação deviam cessar· as attribuições da junta provisio
nal, o soberano congresso .promulgou o seu primeiro 

Decre-to 

As côrtes geraes e extraorclinarias da nação portugueza c1ecretan1 que a junta 
provisional elo governo supremo elo r eino continue no exercício de suas funcções 
até á nomeacão e installacão de novo governo . 

As aucto;_·iclacles a qu~m competir o tenham assim entendido e executem pela 
parte que lhes toca. Paço elas côr tes, em 26 ele j aneiro de 1821. =A1·cebispo clc6 
Bahicb; presidcnte=João Baptista Pelg~wims; secretario=José Joaq~ám Rocl!ri
gtws ele Bastos; secretario. 

Na sessão immediata (27) deliberou-se, depois ele breve debate, que <<Os depu
tados não poderiam ser empregados fora das côrtes, salvo em caso de urgencia e 
perigo imminente, previamente cle:fiuid:o e pelas mesmas curtes decretado )) . Por 
parte da j unta JJl'eparatoria apresentou o barão de Molellos um projecto de r egi
mento interno, cujas noções preliminares j á tinham sido observadas. O congresso 
clecicliu que ficassem desde. logo interinamente em vigor os títulos IX, x e xr, e 
pa.ra o examinar elegeu-se uma commissão ele cinco membros, a qual ~cou com
posta de Bento Pereira do Carmo, Antonio Camello _Fortes ele Pina, Antonio Pi
nheiro ele Azevedo e Silva, Manuel de Serpa Maehaclo e João Maria Soares ele 
Castello Branco. Eis o 

Projecto de reg·in'l.en-to 

]1ara o !JOYcrno iulcrior «ias côrlcs UCJ'a cs, cxlraol'llinarias c cousliluiulcs 

A jlmta provisional preparatoria elas côrtes, querendo por uma parte corres
ponder ao que lhe foi determinado na portaria ele 27 de sE\tembro elo corrente 
anno, e considerando pela outra quanto seria proveitoso ao adiantamento dos tra
balhos elas futuras côr tes extraorclinarias o fixarem-se com autecipação alguns 
pontos em que assentasse o systema ele seu governo interior : conveiu em ordenar 

!>- para esse fim o seguinte proj ecto ele regimento, que suj eita á sua approvação. 

NOÇÕES PRELIMINARES 

§ 1. 0 ~s deputados elas côrte~ , assim 9.ue chegarem á capitn.l, se apresentarão 
ao secretan o de estado dos negamos elo r emo, o qual fará r egistar os seus nomes e 
os das províncias que os elegeram, c remetterá clepois este r eo·isto com as actas 
elas eleições provinciaes para a secretaria das cOrtes . 

0 

§ 2. 0 Logo que tiverem chegado os dois terços elos deputados se juntarão na 

1 Os nomes el e todos os membros ela mesa, eleitos clLu·ante a legislattua, mencionam-se eJU 
quadro especial. . 
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sala destinada ás suas sessões, e ele entre si nomeadi.o á pluralidade ele votos um 
que faça as vezes ele presidente, o qual designará os que sirvam provisoriamente 
de seci·etarios. 

§ 3.0 N'esta junta preparatoria apresentarão os eleputaelos as suas procurações 
e nomear-se-hão depois duas commissões, uma ele cinco incl!vicluos para examinar 
os pocleres ele que vem munidos os deputados, e outra ele tres pa.ra examinar os 
poeleres dos cinco membros ela primeira commissão . . . · . 

§ 4.0 No mais curto espaço ele tempo que lhes for poss1vel devem as_ comn::I~
sões dar conta ele seus trabalhos, depois ele haverem apurado cabalmente a legiti
midade das procmações á face elas actas elas eleições provinciaes, remetticlas ela 
secretaria ele estado dos negocias elo reino . . 

§ 5. 0 Esta junta é a· competente para decidir á pluralidacle ele votos todas as 
eluviclas que se ' possam levantar ácerca ela legitimidade · das procurações e ela qua
lidade dos procuradores . 

§ 6. 0 Deve saír ela sala o cleputaclo emquanto se questionar a legitiiJ:!.ielacle ele 
seus poderes, e não assistirá mais ás sessões aquelle cuj a procuração íicar repro
vada . 

. § 7 .o Os secretarias formarão uma lista por elles certificada dos deputados 
CUJas procurações ficar em approvadas . .A-s procurações se depositarão no archivo 
elas côrtes e ·a lista, depois de Ímpressa e conferida por um dos secretarias, se en
tregará aos deputados para seu titulo . 

§ 8 .0 Verificados os poderes dos deputados dar-se-ha parte á jmita elo supremo 
governo, por via da secretaria de estado elos nego cios elo reino, a qual em dia apra
sado comparecerá na sala elas sessões, e, juntamente com os deputados, se enca
minhará á basiolica ele Santa Maria da Sé a implorar o elivino auxilio por meio ela 
missa votiva do Espírito Santo, que será celebrada pelo eminentíssimo cardeal 
patriarcha. Acabado o Evangelho passarão os deputados, dois e elois, a pôr 'sobre 
elle as mãos, jurando a santa r eligião catholica apostolica r omana, o senhor 
D . J o ao VI e sua augusta clynastia, e ele desempenhar bem e fielmente as func
ções ele que estão encarregados . A formula elo juramento lhes será lida pelo se
cretario ele estado elos negocies elo reino, e logo que se acabe ele prestar se entoará 
com a maior solemniclacle o hymno Veni Scmcte Spi?·ittbS e depois o Te Detwn lcbtb
clçl?ntts . 

§ 9 .° Findos estes actos r eligiosos volverão os deputados e a junta provisoria 
elo supr emo governo elo reino á sala çlas sessões, aonde os deputaelos indistincta
mente, e sem preferencia alguma, occuparão os logar es que lhes estão destinados 
e os membros elo governo as suas respectivas cadeiras adiante elo throno, mas fóra 
el' elle. Então r ecitará o presielente elo governo, ou quem- suas vezes fizer, um dis
curso analogo ás circumstanéias, e, findo que seja, retirar-se-ha a junta acompa
nhaela até á porta ela sala por doze deputados. 

§ 10. 0 Procecler-se-ha logo á el~ição do presielente, vice-presidente e secreta
rios, e ele seus direitos, obrigações e bem assim ele tnclo o que é mais es:;encial ao 
r egímen interior elas côrtes se tratará nos títulos seguintes . 

. TITULO I 

DO PRESIDENTE 

§ 1.0 O presidente eleve ser unico, sempre suhorclinaclo ao congresso, exer
c~nclo n'elle sómente as funcções elo seu officio, eleito só por elle, só por elle amo7 
VIve L 
· § 2.0 É ela attribuição elo presidente abrir e fechar as sessões a horas ' compe
t~ntes , conceder a palavra aos deputados que a pedirem por seu turno, e annun
cu:t:r, no fim ele c~cla sessão, as materias que se cleyem tratar na sessão se
gmnte. 

§ 3 .0 Deve pôr em activiclacle a assembléa, fallar em seu nome e manter a 
ordem, estabelecer a questão, recolher os votos, poclenclo até mandar sair ela sala 
aquelle deputado que, depois ele advertido primeira, segunda e terceira vez, se 
não contiver nos limites ela moderação . 
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§ 4. 0 Deve evitar a inacção, a decisão inutil, a indecisão, as queixas, a sur
preza, a precipitaçã.o, a fluctuação nas medidas, as falsidades, as decisões vicio-
sas na fórma, as decisões viciosas na substancia. · . 

§ 5·. 0 O presidente eleve promover a publicidade dos actos elas côrtes. 
§ 6. 0 A publiciclaÇle eleve abranger os pontos seguintes : 1.0

1 o teor de cada 
moção; 2 .0

1 
o teor elos discursos ou argumentos p1·o e cont?oct; 3.0

, o exito de cada 
mocão · 4.0

1 
o numero ~le votos por uma e outra parte; 5.0

, o nome dos vogaes; 
6. 0 ' os' documentos que serviram ele base á decisão. 

'§ 7. o Deve suspender a publicidade, quando possa produzir os effeitos seguin
tes: 1. 0

1 favorecer os projectos de um inimigo; 2.0
1 offender, sem necessidade,· 

pessoas innocentes; 3. 0 , infl.ingir aos culpados uma pena nimiamente severa. 
§ 8 .0 Quando n}'io ha· questão a discutir o presidente póde suspender o depu

tado que se levantar para fallar, salvo propondo-se este a fazer uma moçã.o. 
§ 9 .0 Durante o debate a moção escripta fica sobre a mesa, diante do presi

dente. Qualquer deputado tem direito de consultai-a, ou, se lhe parecer, ele pecHr 
ao presÍclente que a leia. Isto, todavia, sómente se pratíca com o fim de chamar 
a atteução das côrtcs ácerca ela fórma ou dos termos da moção que dão logar {ts 
observações que o deputado tenciona fazer. 

§ 10·.o Não lhe compete voto decisivo, mas singular, como a qualquer outro 
deputado. 

§ 11. 0 O presidente nunca póde fallar em um de bate, sal v o quanclo se trate 
de explicar a ordem ou o modo ele proceder no negocio que se delibera. N'este 
caso, limita-se a expor qual é a ordem da assembléa, qual é a maneira de proce
der, mas não se lhe permitte nenhuma especie de discussão. 

§ 12. 0 Não deve accecler a partido algum e eleve conservar a mais estricta 
imparcialidade. 

§ 13.0 O presidente deve ter na sua mesa este regimento para o fazer obser
var inviolavelmente. 

§ 14. 0 A eleição do presidente se repetirá todos os mezes. 
§ 15.0 Dar-se-ha parte a el-rei, ou,· na sua falta, ~í. regencia, ela .nomeação do 

presidente, por via do secretario de est ac1o dos negocios do r eino, e se fará publica 
na Gazeta do govm·1w. 

§ 16.0 Na correspondencia official cabe ao presidente o tratamento de excel
lencict. 

TITULO II 
DO VICE-PllESIDENl'E 

§ 1 .0 Á hora aprasada para a sessão, se b presidente não tiver chegado, occu
pará o seu logar o vice-presidente, que o largará logo que appareça o primeiro, a 
quem dará conta da materia de que se estiver tratando. 

§ 2. 0 Incumbe, portanto, ao vice-presidente exercer todas as fimcções elo pre
sidente na sua falta, e na de ambos ao secretario mais velho. 

§ 3 .0 Na eleição elo vice-presiclente se observará o que fi ê'a clisposto no§ 14.0 

do titulo I. 
TI'fULO III 

DOS SECn.E•.r.AJ!IOS 

§ 1. 0 Haverit q'l.latro secretarias eleitos ele entre os deputados, cuja eleição se 
repctiní. el~ tres em tres mezes. 

§ 2. 0 E do seu dever dar lJarte ás côrtes : 1.0
, de todos os officios que remet

ter o governo; 2. 0
, dos pareceres das commissões, podendo, todavia, qualquer in

dividuo d'ellas lel-os pela primeira vez nas côrtes; 3.0
1 das proposições feitas pe-

los deputados. . 
§ 3. ° Cumpre-lhes, outros1m, lançar as actas das sessões, que elevem: compre

hender Hma r elação clara e precisa do que se tratar e résolver em cada uma. 
§ 4 . o E bem assim lançarão e assignarão as ordens e decretos das côrtes para · 

communical-os depois ás estações respectivas. 
§ 5. 0 Os secretaries receberão todos os projectos, memorias e represent~-
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ções ácerca de objectos privativos das côrtes, e lhes clarão a conveniente cli
reccão. 

~ § 6. 0 O seu tratamento · na correspondencia o:fficial é o de excellenc·ia. 
§ 7.0 Aos dois secretaries mais modernos toca: 1.0

, acompanhar a el-rei, prin
cipe real ou a regencia aos seus respectivos logares; 2. 0

, dirigir todos os actos 
solemnes ele jm·amento e o mais que n'este regimento se contém; 3.0

, acompanhar 
os deputados que ele novo entrarem nas côrtes a prestar o juramento, saínclo a 
recebei-os á entrada ela sala; 4.0 , finalmente, .acompanhar toda a pessoa que, por ' 
qualquer motivo, haja de apresentar-se ás côrtes, a fim ele que tudo se faça com 
regularidade e decoro. 

TITULO IV 
DA SECRETAlliA DAS CORTES 

§ 1. 0 Os quatro secretaries mencionados no titulo antecQclente serão os chefes 
ela secretaria elas côrtes durante o tempo das sessões . 

§ 2.0 O :numero ele o:fficiaes cl'esta secretaria, seu ordenado e attribuições se
rão regulados pelas ·côrtes 1• 

'TITULO V 
DOS DEPU'rAUOS 

§ 1.0 O deputado tomará assento no salão elas côrtes indistinctamente e sem 
preferencia alguma. O presidente, porém, e os secretarias têem logares clistin
ctos. 

§ 2.0 Durante as sessões deverá usar elo vestido uniforme em que as côrtes 
convierem i comtanto, porém, que seja ele fabricas nacionaes. 

§ 3.o O deputado eleve fallar elo seu logar a pé e descoberto, e dirigir o clis~ 
curso ao congresso e não a 'cleterminacla pessoa. 

§ 4.0 Só falia assentado o deputado que tiver indisposição ele saude, sendo clis
pensaclo pela assembléa; 

§ 5. 0 Nenhum deputado de e jamais fallar, salvo tendo por objecto terminar 
o seu discurso por uma moção, ou quando queira debater uma moção já feita. 

§ 6.0 Tomada uma resolução geral pelas côrtes relativa ao seu modo ele l)ro
cecler, a que se chama m·dem permanente, cada deputado tem em todo o tempo o 
direito individual ele fazer executar esta ordem, sem fazer moção alguma nem 
consultar a opinião elas côrtes a este r espeito . 

§ 7.0 Deve ser pontual em assistir ás sessões i se, porém, o não poclér fazer , 
por motivos justos que lhe assistam, dará parte cl 'isso ao presiclent~ i mas se a au
sencia excecler a oito dias o participará ás côrtes pelo meio competente. 

§ 8 .0 Se àlgum deputado pedir licença para ausentar-se, dirá por escripto os 
motivos e o tempo- que ha mister i as côrtes tomarão tudo em consideração par~ 
lhe deferirem como acharem ele justiça. 

§ 9.0 Regular-se-hão por tal maneira as licenças que não pacleç~ o serviço por 
falta ele deputados. 

§ 10.0 Se, porém, se impossibilitar o deputado proprietario, se chamará o sub
stituto ela província a que pertencer, regulando-se o chamamento pela maioria ele 
votos ela eleição, e em caso ele empate decide a sorte. 
' § 11.0 Os deputados ele côrtes não podem ser presos, em'quanto deputados, 
por nenhuma auctoridacle, salvo por ordem do congresso . . 

§ 12.0 O cleputaclo é livre em seus votos; elle não pôde ser r esponsavel ante · 

1 Durante algum tempo, até fuar-se o quadro definitivo, o serviço foi feito por officiaes elas 
s~cretal'i.as ele estado, ein tu mo semanal, confonne a affluencia de expediente. Emquanto t\ reclac
çao elo Dicwio elas c6?·tes tambem houve altemativas, pois, sendo quasi clesconhccicla entre nós 
a. tachygraphia, teve de estabelecer- se uma aula publica 110 edificio elo correio geral, para en
smar a 1uella arte, cujo mestre, Angelo Ramon Marti, h espanhol contratado pelo .g:overno, exer
ceu depois o emprego ele tacbygrapho mór das côrtes. Este individuo, com o m;unho ap~nas elos 
poucos cliscipulos que ía habilitando, era quem ao princi1Jio tirava todas as_n?tas.clos chscur~os, 
havendo um só redactor para coordenar as sessões. D'aqui proveiu a deficiencia ela allucl~da 
pqbli~a~ã?, onde faltam documentos importantes na integra para a hi.storia do corpo legislatiVO 
_na prumtrva epocha, lacuna que subsiste tambem nci registo das actas. 
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nenhum tribunal, nem de modo algum fóra das côrtes, por mais justas e fortes 
que sejam as rasões para o pe~·seguirem. _ 

§ 13 .0 O eleputado pócle, todavia, ser puniclo pelo presidente (§ 3 .0 , titulo r), 
ou pela assembléa em que disse aJgmna causa r eprehensivel. O castigo pó.cle ser 
uma re1Jrehensão, prisão e até expulsão. A assembléa/ porém, não pócle lnmir ne
nhum ele seus membros pelo que disse em sessão diversa d'aqnella em que se trata 
ele castigai-o . 

§ 14.° Formar-se-ha um tribunal para julgar ·as causas criminaes elos depu
tados ... O fiscal e os membros el'este tribunal serão cleputaelos, e as côrtes Jhe cla
rão o competente regimento . 

§ 15 .0 Emquanto durarem as sessões elas cÕrtes não poclerão os deputados ser 
demandados civilmente, nem executados por dividas. 

TITULO VI 

DAS SESSOES 

§ 1.0 Precederá á abertura ela sessão a celebração do santo sacrificio da missa 
pelo capellão que as côrtes nomearem. 

§ 2. 0 O presidente abre a sessão pela seguinte formula: «Abre-se a sessão >J; 

e a termina por est' outra : «Fecha-se a sessão >J . Começará esta pelas dez h<n·as da 
manhã e durará por todo o t empo que exigir a urgencia elos negocias e a sua im
portancia . 

§ 3. 0 Basta que estej am reunidos na sala dois terços dos clept1taclos para se 
dar começo ás sessões . 

§ 4. 0 Principiarão pela leitur a da acta anterior, que será depois assignada pelo 
presidente e pelos dois secretarias. Segue-se a conta dos officios que houver r emet
ticlo o governo, elas proposições que tiverem novamente feito os deputados, e findo 
este relataria seguir-se-ha a eliscussão elo assumpto indicado. · 

/ § 5 . 0 Quando se discutir qualquer proj ccto deve sempre estar presente o se-
cretario de estado da repartição a que toca a materia de que se trata, para o que 
será avisaclo com antecedencia. 

§ 6. 0 O presidente e os quatro secretarias qualificarão os negocias que se elevem 
tratal.· em sessão secreta; tendo em vista o § 7. 0 elo titulo I d'este regimento, e 
esta quali,P.cação ser á approvacla pelas côrtes . · 

TITULO VII 
DAS COlL\!ISSÕES 

§ 1. 0 Para facilítar a prompta expedição dos negocias, cumpre que haja com
missões para Qs examinar e apurar até o ponto de poder sobre elles recaír uma 
acertada decisão. 

§ 2 .0 Oommi~sões são ele tres maneiras : commissões escolhidas, commissões 
patentes e commissões secretas . ~~~ 

§ 3 .0 A commissão escolhida compõe-se das pessoas que as côrtes nomeiam 
expressamente para serem membros cl'ella. 

§ 4 . 0 A commissão patente, ou aberta, compõe-se não sómente Glos. deputados 
que as côrtes nomeiam particularmente para a sua formação, mas tambem ele to
elos aquelles que quizerem assistir ás suas sessões, e na acta do seu estabeleci
mento se cletermina que todos os membros ela assembléa, que n'ella se acharem, 
terão n'elle voto . 

§ 5. 0 N'estas · commissões serão aclmitticlas, sem voto, todas as pessoas de fóra 
elo congresso , que por suas luzes e talentos se fizerem dignas ele serem consulta
elas sobre a ma teria ele que se tratar. 

§ 6. o Oommissões secretas dizem-se as que têem umas vezes poderes , outras 
vezes ordem ela assembléa para não admittirem outro algum deputado, como es
pectaclor, em sessão ele suas operações. 

§ 7. 0 A commissão não tem numero determinado ; mas em cada uma das cir
cumstancias a assembléa designa o numero, segundo a natureza e importancia elas 
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matcrias que tem ele examinar ou negocies a fazer expedir; todavia, em geral, o 
numero não é menos de cinco, nem mais ele no,e . 

§ 8.0 Nem o presidente nem os secretaries podem ser membros cl'estas com
missões (h.u-ante o tempo ele seus empregos; sah-o ela jtmta ela inspecção, a quem 
especialmente compete a policia e governo interi01· do eclificio elas côrtes, como se 
verá no titulo XI cl 'este r egimento. . . 

§ 9. 0 Os poderes c funcções elas commissões dependem sempre ela aucto:·1clacle 
e elas instrucções particulares que lhes dá a assembléa, assignaclas pelo pres1clente 
e secretarias . 

§ 10." As côrtes poderão sempre tirar ele entre os seus deputados commissões 
particulares a que se entregue o exame ele algum projecto ou a preparação ele 
algum trabalho . · 

§ 11.0 Em todos os casos em que o peclido ele uma commissão for feito ou 
apoiado por cinco membros, este pedido se porà a votos . . 

§ 12.0 Estabelecida uma commissão, qualquer cleputaclo poderá pecbr a pala-
vra para enunciar os pontos de que deseja que a cmnmissão se occupe . . . 

§ 13.0 As commissões serão nomeadas de cluas maneiras : 1.0
1 por uma mcli

caçào feita pelo presidente, que submetterá a lista elos escolhidos á approvaçao 
da_ assembléa por assentado e a pé; 2.0

1 por escrutínio, e á pluralidade absoluta no 
pnmeiro tmno, e no segundo por plmalidade relativa. 

§ 14.° Consultar-se-ha sempre a assembléa sobre qual elos clois modos prefere. 

TITULO TIII 
DAS PROPOSTA.S 

§ 1.0 Todo o depntaclo tem direito ele propor uma moção sobre qualquer obj e
cto; cumpre, todavia; que seja escripta e motivada . Lida por duas vezes em clif
ferentes sessões, ou na mesma se o negocio for urgente, pergtmtará o presidente, 
se se admitte á cliscussão. E declarando-se que sim, se remetterá ú comm.issão res
pectiva. 

§ 2.0 Toda a moção tendente a lJrocluzir um acto elas côrtes será concebida 
nos t ermos proprios que elevem constituir o decreto. 

§ 3.0 Na reclacção eleve observar-se : 1.0
, concisao nos artigos; 2.0

1 simplici
clacle nas proposições; 3. 0, expressão pura da vontade; 4 . 01 a e:s:posiçao completa 
ele todas as clausulas que a lei eleve encerrar. 

§ 4 .° Cada artigo deve ser r eduzido a uma proposição pura e simples, ou pelo 
menos cada a,rtigo nunca eleve encerrar duas proposições completas e independen
tes , de natmeza tal que o mesmo incl.ividuo possa approvar uma e rejeitar a 
outra. 

§ 5.0 A. reclacção eleve limitar-se a tuna dP.claração pma e simples ela vontade, 
sem mistura de rasões, opiniões ou affeições clistinctas cl' li)sta mesma vontade. 

§ 6.0 O pTojecto eleve abr anger uma exposição completa ele todas as clausu
las que a lei deve comprebenc1er . 

§ 7. 0 Qualquer membro poc1erú, dmante o debate, propor o adiamento, com
t~nto que não interrompa discurso algum; e senclo esta proposição apoiada por 
cmco pessoas tomará o logar da que estiver em discussão. 

§ 8.0 A proposição ele acliamento poderá ser feita mesmo no intervallo entre o 
derradeiro discurso e o acto ele pôr a questão a votos . 

§ 9.0 .O adiamento pócle ser indefinido ou para praso determinado. 
§ 10.0 Quando muitos membros se levantam a um tempo para fazer uma mo

ção, o primeiro que obtem a palavra é que tem direito ele fallar primeiro . 
§ 11.0 Enunciada a moção pelo presidente, os deputaclos têem plena liberdade 

ele fallar sobre o objecto indicado. 
§ 12.0 Proposta a moção pelo presidente á assembléa, o c1eputaclo que a fez j á 

a não pócle r etirar sem permissão da assembléa, a qual permissao raras vezes se 
recusa. 

§ 13.0 Não eleve permittir-se que un;ta moção r ejeitada se apresente de novo 
antes ele passar tres mezes . 

10 
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TITuLO IX 
DAS D!SCUSSUBS 

§ 1. 0 A discussão começa pela leitura do projecto. 
§ 2.o Nino·uem tem direito de ser ouvido primeiro; nem a idade, nem o em

preo·o nem 0 blogar que representa fóra das côrtes lhe dá titulo de preferencia. 
§ '3 .o Quan~o ~uitos deputados ~e ~evantem quasi a um ~empo para fallar, 

toca a fallar pnmmro áque~le que .pnmmro_ obteve a palavra (titulo vnr, § 10.o) . 
§ 4 .o Suscitanelo-se duv1e~aN a este respmto, toca ao presidente o decidil-a; du

vidando-se da justiça da deClsao, pe~·tence á assembléa o resolvel-a. 
§ f> .o Todo o deputado. tem dn·elto de fallar sob~·e uma questão todo o tempo 

que quizer ; uinguem deve mterrompel-o, sa~vo elesvw.~1do-se da q~wstão por qual
quer maneira, ou nomeando o nome ele el-rm no seu d1scurso com mtento de influir 
nos votos . 

§ 6.o Em todos os casos elo artigo precedente é elo dever elo presidente inter-
romper o deputado que f~lla, e não preenchendo esta funcção qualquer deputado 
tem elireito de bradar «A ordem», isto é, ele denunciar o comportamento do de
putado que se desvia da regra, e de pedir que o presidente faça r espeitar o regi
mento da assembléa. 

§ 7. 0 Se algum dos outros membros quizer fallar sobre a questão da violação 
da ordem, elles elevem ser todos ouvidos, e cumpre então clecielir-se se áquelle, 
que foi trazido á ordem, é permi.ttido continuar o seu discurso, ou se se lhe deve 
denegar a palavra, ou mesmo soffl;r u~~ ce~sma pelo coTI?-portamento que teve; 
e isto antes ele se resolver a questao ongmanamente debatida. 

§ s.o A n.inguem é .dado fallar mais ele uma vez sobre a mesma questão em o 
mes~o debate. Esta r egra sómente soffre excepção a favor elo deputado que fez 
a moção . 

§ 9 .0 T oelavia deve ser ouvido segunda vez o deputado, quando se trata ele 
esclarecer á assembléa um fa.cto, ou qtlanclo os que lhe r esponderam foram menos 
corr·ectos sobre o sentido ele suas palavras . N'este ultimo caso elie tem direito ele 
explicar o seu eliscurso, clevenclo, porém, limitar-se rigorosamente a uma expli-
cacão. 

' § 10.0 Posto que um deputado não possa fallar senão uma vez sobre a mesma 
questão em um mesmo debate, póele, tocla~ia, fallar tantas vezes sobre um obj e
cto quantas forem as mudanças qu: : moçao s~ffrer . 

§ 11.o Os membros das comm1ssoes que tiverem apresentado algum informe 
poderão fallar, quando lhes parecer conveniente, para satisfazer aos r eparos elos 
deputados, sem, todavia, molestarem o congresso com repetições, nem embaraça
rem cs que tiverem pedido a palavra. 

§ 12.° Feita e apoiada uma moção, não pócle fazer-se outra sem que a pri
meira esteja decidida; salvo trtttando -se ele uma violação ele ordem durante o ele
bate ou de alguma moção relativa á quesULo primitiva, conio : 1. 0 , quando uma 
moção é complicada pócle pedir-se que se divida, e que cad0- ·a ivisão sej a apresen
tada separadamente á assembléa ; 2 .0

1 quando se fez uma moção em commis.·ão 
póde propor-se oub·a para corrigil-a, quer seja coarctando-a , quer addindo-a, quer 
mudando algumas pala.v_:as; ~ a: ?orrecç:o eleve ser decidida antes de ser apresen
ts.da á assembléa a moçao pnmlttva; 3 . , quando, proposta uma emenda, se póele 
fazer ainda uma moção para corrigir a emenda; e esta derradeira moção eleve ser 
levada a votos primeiro que a outra. . 

§ 13. 0 I-Ia porém diversos meios por que se pócle evadir uma moção, sem a fa
zer r ej eitar, colhenelo votos·; taes são : 1.0

, . a moção lJreliminar; 2 .0
, adiamento ele 

debate · 3 .0 , suscitanelo a ordem elo dia, isto é, pedindo que a assembléa se occupe 
elo obj~cto fixado para esse dia; 4 .0

, adiamento ~1a ~ssembléa;_ ~. 0 , uma emenda 
que destrua totalmente ou altere a natureza da pruneu·a propos1çao. 

§ 14.o· O auctor ele uma moção eleve fallar primeiro que nenhum outro. 
§ 16.o O deputado que abriu o debate, eleve ter a fact~ldacle de fallar por ul· 

timo . 
. § 16.0 A unidade elo debate eleve ser rigorosamente ol?servada . 
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§ 17. o Jamais elevem clesignar-se os nomes proprios elos membros ela assem-
bléa a que se r esponde . · 

§ 18.0 Na discussão não eleve jamais consentir-se que se faça allusão a moti-
vos maus . . . . 

§ 19.0 Se no calor .ela discussão se proferir alguma pala-:-·a m~l soante ou 
offensiva a algum deputado, poder-se-ha reclamar, :findo que seJa o_ cl1scurso. E no 
caso ele se não dar sa:tisfação ao congresso ou ao deputado offenc1Iclo, mandará o 
presidente que se escreva, e se tomará depois deliberação sobre o que devem fa
zer as côrtes para manter o seu decoro e a união que de:ve reinar entre todos 0s 
seus membros. 

§ 20.0 Não eleve nunca mencionar-se o voto elo rei ou do pocler executivo. 
§ 21. 0 Discutir-se-ha· o projecto por tanto tempo quanto as côrtes o julgarem 

necessario para illustrar a materia. 
§ 22 .0 Logo que a materia esteja su:ffi.cientemente discutida se procedei·á a 

votos. 

TITULO X 
DO .A.CTO DE VOTAR 

§ 1.0 Debater ~ votar são cluas operações clistinctas. Esta só deve começar 
terminada aquella. 

§ 2. 0 Por tres maneiras se poclem dar os votos : 1. :t, pelo acto de se levanta
rem os que approvam, e ficarem sentados os que clesapprovam; 2. ", pela expres-
são individual ele sim ou não; e, 3.'\ por escrutiuio . · 

§ 3. 0 Em geral vale mais que os votos se dêem em aberto do que secreta
mente. 

§ 4.0 T em logar o primeiro methoclo nos assumptos cliscuticlos, salvo quando al
gum cleputaclo r equerer que se vote pelo segundo, o que se fará se as côrtes. con
vierem. 

§ 5 .0 Devem dar-se os votos por escrutínio em todos os casos em que houver 
mais a receiar ela influencia ele vontades particulares elo que a esperar-se ela in
fluencia ela opinião publica. Taes são os elas eleições e propostas de pessoas para 
clifferentes empregos. 

§ 6. 0 Se algum deputado ·requerer que se contem os votos, quanclo são claclos 
pelo primeiro methoclo, o presiclente nomeará dois deputados que tenham votado, 
um pela a:ffi.rmativa e outro pela negativa, para contarem os que votarem pelo 
sirn; e nomeará mais outros dois, que tambem ten·ham votado clifferentemente, 
para contarem os que votarem pelo não. E achanclo elles que a conta está con
forme o annunciará um de cacla laclo em voz alta, e o secretario publicará se fica 
ou não approvacla a proposição . 

§ 7. 0 Quanclo, porém, os votos forem nominaes, se apresentarão cluas listas, 
uma para os cleputaclos que approvarem c outra para os que clesapprovarem. Co
meçarão a votar os secretarias, ·segundo a sua idade, seguir-se-hão clepois os de
putados ela primeira ordem ele assentos da direita e os mais cl' este lado, passando 
então a votar os elo lado esquerdo pela mesma ordem. Concluiclo o acto, pergun
tará um dos sec/etarios, por duas vezes, se falta algum para votar; e, não fal
tanclo, votará por clen;acleiro o presidente, sem se admittir depois mais voto 
~g~. . 

§ S.o _Os secretarias apurarão os votos em voz ba.ixa perante o presidente, e 
logo pubhca.rão um os nomes elos deputaclos que votaram pela a:ffi.rmativa e outro · 
os nom~s elos que votaram ·lJela negativa, e depois o numero ele uns e outros, de
clarando a final o re:mltaclo que se venceu. 

§ 9. 0 D e duas maneiras se votará por escrutínio: 1. a, chegando-se os deputados 
à mesa, perante o presidente, um a um, e declarando ao secr etario a ]Jessoa em 
(],l1em vota. E por esta fórma se elegerão o presidente, vice-presidente e secreta
rios; 2. a, por ceclulas cl~ papel escriptas e entregues a:o presiclente, o qual, sem as 
ler, as lançará em uma urna clestinacla para este mister. E por este modo se ele
gerão os membros ela regencia. 

§ 10.0 A maioria absoluta ele votos, isto é, a de ametade elos votos e mais um, 
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decidirá todos os negocias em que se não exigem precisamente as duas t erças 
partes. 

§ 11.0 Nas eleições de pessoas para clifferentes empregos s6 se requer a. maiO
ria absoluta ele votos; mas se ella se. não verificar no primeiro escrntinio correr
se-ha segundo sobre os dois mais votados, e no caso ele empate decicle a sorte. 

§ 12.0 Os empates em materias de lei ou ele coustituiçã.o elevem decidir-se na 
n1esma sessão, votando-se ele novo . Mas se ainda resultar empate torna-se a abrir 
a discussão. 

§ 13.0 Toclos os deputados que estão 1)resentes são obrigaclos a votar sem se 
lhes admittir desculpa alguma, salvo se elles pessoalmente interessarem no ne
gocio, porque então se inh?'bilitam l)ara o voto. Aquelles, porém, que não assisti
Tam ao debate não são obngados a votar. 

§ 14.0 rroclo o deputad.o tem direito de fazer inserir o seu voto nas actas, uma 
vez que o apresente em vinte e quatro horas, e sem ser motivado. 

§ 16.0 Sendo composto de muitos artigos um objecto qualquer, sujeitar-se-hão a 
votos separadamente. 

TITULO XI 

DA J UNTA DA INSPECÇAO 

§ 1. 0 Será composta a junta da inspecção do presidente, e na sua falta do vice
presideute, elo secretario mais autigo e de tres deputados . 

§ 2. 0 Iucumbe-ll1e a policia e governo interior elo ecli:ficio elas eôrtes. 
§ 3. 0 Todos os subalternos e depenclentes elas côrtes estão debaixo das- ordens 

immecliatas d'esta junta, as quaes lhe serão participadas pelo presidente. Exce
l)tuam-se os officiaes, e mais empregados da secretaria, nos objectos da sua parti-
cular attripuição. ~ · 

§. 4. 0 :bj da alçada cl'esta junta manclar preucler a pessoa ou pessoas que den
tro elo ecli:ficio elas côrtes commetterem c1ualquer desordem, e se da averiguaçãó elo 
facto resultarem motivos sufficientes para procedimentos mais severos, serão en
tregues os culpados, em vinte e quatro horas, ao juiz competente, elo que se dará 
parte ás côrtes. 

§ 5.0 Podem assistir ás suas sessões toclas as pessoas naturaes e estrangeiras. 
§ 6.0 Nenhuma pessoa assistente poderá fazer signal de approvação ou cles

approvação, e fazenclo-o, será posto fóra ela casa por ordem ela junta. 
§ 7. u Quanclo, l)orém1 o rumor se for angmentanclo em demasia o presidente 

levantadL a sessão . 
§ 8 . 0 A juuta ela inspecção dnrarà por to elo o tempo q ne clnrarem as sessões. 

TITULO XII 

DOS SUBAL'l'EllNOS DAS CORl'ES 

§ 1.0 Haverá um porteiro mór e os porteiros menores cjpe se h01,1verem mis
ter para serviço elas côrtes e ela sua secretaria, e bem assim dois arrumaclores 
para o serviço elas tribunas. Pertence {L junta ela iuspecção o nomeai-os, e ao pre
sidente e secretarias o expedir-lhes os alvarás ele mercê . 

§ .2.0 As côrtes fixarão os ordenados ele cada um cl'estes officiaes, seg·uudo a 
sua graduação . · 

§ 3. 0 O porteiro mó r :fica especialmeute encarregaclo elo edi:ficio das c6rtes, ele
baixo elas ordens ela junta. 

§ 4. 0 Incumbe-lhe, outrosim, vigiar que os porteiros menores sejam poutuaes 
na entrega . d?s officios ~la secretaria elas côrtes ás competentes estações, fazendo 
nota no seLl hvro ele reg1sto para este effeito 'destinado. 

§ 5.0 Os porteiros menores assistirão por seu turno ao serviço ela secretaria1 

ao das côrtes e elas commissões . 
§ 6 .0 Afóra estes empregados haverá· os CI·eados necessarios para o asseio e lim

l)eza elo 13cli:6.cio, e para tuclo o mais 51ue occorrer. A juuta ela inspecção regulará 
seus ordenados, e os tomará e despeairá como bem lhe parecer. E elles servirão 
debaixo elas ordens inunecliatas_ do porteiro mór. 
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TITULO XIII 
D.l. GUARDA DAS CORTES 

§ unico. Haverá uma guarda militar de infanteria e cavallaria no edificio elas 
côrtes, e o seu commanclante só receberá ordens elo presidente . A força cl'esta 
guarda e a distribuição elas sentinellas será regulada pela junta ela inspecção. 

TITULO XIV 
DO THESOIDtEIRO DAS COR'l'ES 

§ 1. 0 As côrtes nomearão um thesonreiro que tenha a seu cargo receber elo 
thesouro nacional os funclos necessarios para pagamento elos deputados, na fórma 
elo paragrapho elas instrucções ele 31 ele outubro, para satisfação elos ordenados
dos subalternos, para custeio ele officinas e eclificio . 

§ 2. 0 Um elos officiaes da secretaria elas côrtes lançará em livro competente 
a receita e clespeza que se for fazendo. 

TITULO XV 
DO CEREMONIAL COlll Q;UE EL·l\Et DEVFJ SER RECEBIDO Eill CORTES 

. § i. 0 Em todas as occasiões em que el-rei ,se apresentar nas côrtes será rece
bido pela maneira seguinte : 

§ 2.0 Uma deputação ele trinta membros baixará ao lagar em que sua mages-
tade se apeia e o acompanhará ao throno . · 

§ 3.0 El-rei entradt descoberto no salão elas côrtes, e todos os eleputaclos se 
levantarão e conservar-se-Mto em pé até que sua roagestacle se sente. Os officiaes 
móres ela casa r eal que o acompanharem, ficarão ele pé por cletraz ela caelei;ea, e 
o resto ela comitiva nas tribunas . 

4 . 0 Assentar-se-ha o presidente elas . côrtes, ao laelo direito elo ~hrono, mas fóra 
cl' elle; e os quatro secreta.rios na primeira ordem ele assentos, junto ao presidente. 

§ J) . 0 Quando el-rei prestar o juramento eleve o presielente subir ao throno 
com os secretarias; o primeiro se porá á direita ele el-rei e os segundos defronte, 
tendo os dois mais antigos aberto o livro em que estará bnçacla a formula elo ju
ramento. Apresentará entfio o presidente o livro elos Santos Evangelhos em que 
el-rei, levantando-se e panela a mão, prestará o jm·amento; conservando-se os de
putados em pé durante este acto , findo o qual voltarão todos a seus lagares. 

§ 6.0 O presidente dirigirá elepois a el-rei um breve discurso apalogo a tão 
angusta cereroonia, a que sua magestacle responclerá como for elo seu real agrado. 

§ 7.° Concl!.üclo o acto rétirar-se-ha el-rei com as mesmas ceremonias . 
§ 8. 0 Todas as pessoas 'que se acharem nas tribunas ficarão em pé emquanto 

el-rei se demorar nas côrtes . · · 
§ 9. 0 A guarda elas côrtes se reunirá esse elia para fazer a sua magestade as 

cleviclas continencias . 

TITULO XVI 
DA REGENCIA E CEJlE~IONIAL COM QUE DEVE SER RECÉlllDA E~l CORTES 

? 1.0 Organisaclas e installaclas as côrtes nomearão ·uma regencia ele quem se 
confie o pocler executivo na ausencia elo nosso r ei o senhor D . João VI. 

N § 2. 0 Os membros da regcncia elevem prestar juramento em côrtes, aone~e se
r ao recebidos á primeira porta ela sala por uma deputação ele doze membros . A sua 
entrada levantar-se-hão todos os deputados, salvo o presielente, _que só o fará 
quando elles chegarem ao meio ela sala. Diante elo throuo, mas fóra cl'elle, collo
car-~e-hão as cadeiras para o presidente e regentes, porém ele tal maneira ~ue o 
pr~siclente elas côrtes fique á direita elo presidente ela regencia. Quando prestarel'?-
0 Juramento serão acompanhados pelos dois secretarias mais moclernes (§ 7. 0 elo ti
tulo m) á mesa elo presielente, aonde ouvirão ler o decreto ela sua nomeação; pon
clo-se clepois. ele joel~os prestarão o juramento, cuja form:lla lhes .será lida po:: m~ 
elos secretanos . Assim que voltarem aos seus lagares faru o presidente das cortes 
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um breve discurso analogo ás circumstancias, a que r esponderá o presidente da 
regencia; e :findo este acto serão os r egentes acompanhados por doze cleputaclos, le
vantando-se todos os outros, até ao logar indicado no parag;rapho antecedente, e 
por quatro e um secretario até ao palacio do governo, para que sejam mettidos ele 
posse pela junta provisional elo supremo governo elo reino. 

TITULO XVII 

DO DIARIO DAS CORTES 

§ 1. 0 A r eclacção elo Dicwio elas cô1·tes será encarregada a uma commissão es
pecialmente destinada para este fim . 

§ 2.0 O objecto do Diario é patentear á nação os trabalhos de que se occupam 
os seus representantes pa1:a levarem felizmente ao cabo a grande obra da nossa 
regeneração politica. Em consequencia do que : 

§ 3.0 Todas as camaras do reino de Portugal e Algarves serão obrigadas a 
assignar para o Dicwio das cô1·tes . 

§ 4. 0 P[wa facilitar a sua extracção e leitura, cumpre que os portes do correio 
sejam francos, e que a tarifa da assignatura seja regulada em tal maneira que 
baste lJara fa~er face ás clespezas do papel e impressão . = O presiclente, Com
?nendaelo?' S ebctstião Dntgo Valente de B1·ito Cab1·eint =João ele.~ c~&nha Sotto 
Maim· = Luiz Ped1·o de Andrada e B1·eclm·oele~ deão= .. lihtncisco ele L em.os Betten
cmwt = Lttiz jJ!fonteÍ?'O = José jj!fcwict Xavim· de A1·ctujo = Fntncisco José ele Ba1·ros 
Lim.a =José J.l!fam.tel Fen·ei?·a ele Smtsa e Cast1·o = Joaqt&i?n P ecl?·o Gomes ele Oli
veÍ?'Ct=Roque Ribei1·o de Abmnches Cástello Bmnco=Bento P e1·ei?·ct elo Ccmno= 
Be?·na1·clo Cm·1·eic& ele Cast?·o e Sepulvecla =José da Silva Ca1·valho = Ba1·ão ele 
Molellos = F1·ancisco Gomes clct Silva . 

Ainda na mesma data se deliberou crear uma regencia, e foram eleitos os indi
víduos que a deviam compor, :ficauclo votado o numero ele secretarias elo governo 
executivo, m:üa eleição se fez no dia 29, resoluções ele que provieram os seguin
tes diplomas. 

Decreto 

As côrtes geraes e extraorclinarias da nação portugueza decretam o seguinte : 
1. 0 Haverá uma r egencia que, em nome ele el-rei o senhor D. João VI, exerça 

em seu real nome o poder executivo. 
2. 0 A r egencia constará ele cinco membros, entre os quaes sedL presidente o 

que para isso for designado pela lei ou costume elo reino ; e ele cinco secretarias. 
encarregados dos diversos negocios - elo reino, fazenda, guerra, estrangeiros e ma
rinha- com voto nas materias ele suas respectivas repartições . 

As auctoridacles a quem competir o tenham assim entendido e executem pela 
parte que lhes toca. Paço das côrtes, em 30 de janeiro de 1,~2 1. = A1·cebispo dct 
Bahict, presicleute =João Baptista Felgueims~ secretario = L~dz Antonio RebeUo 
da Silva" secretario. 

Decreto 

As côrtes geraes e extraorclinarias da nação portugueza, tendo em data de hoj e 
decretado uma r egencia, composta ele cinco membros e cinco secretarias, para, em 
nome de el-rei o senhor D. João VI, exercitar o poder executivo, nomeiam para 
membros ela r egencia o marquez de Castello JYielhor, o conde de Sampaio, Fr. Fran
cisco ele S. Luiz, José ela Silva Carvalho e João da Cunha Sotto Maior; e para 
secretarias o desembargador Fernanclo Luiz Pereira ele Sousa Barradas para os 
negocios elo reino, o desembargador Francisco Duarte Coelho para os da fazenda, 
Anselmo José Braamcamp ele Almeida Castello Branco para os negocios estran
geiros, o marechal ele campo Antonio T eixeira Rebello para os ela guerra, e o chefe 
ele divisão ·Francisco Maximiliano de Sousa para os ela marinha; os quaes todos, 
prestando juramento perante as côrtes seg·unclo a formula prescripta, serão imme
cliatamente investidos no exercício de suas fuucções; :ficando extincta por sua iu-
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stallação a junta provisional do governo supremo elo reino, que até esse momento 
havia sido prorogacla por decreto ele 26 elo corrente mez e anno . 

As aucioridacles a quem competir o tenham assim entendido e executem pela 
parte que lhes toca. Paço elas côrtes, em 30 de janeiro de 1821. =A?"Cebispo âa 
Bahict, presidente= João Baptistct Felgzteims = Lztiz Antonio R ebello da Silva . 

'"' 
Em se_ssão ele 30 compareceram no congresso, em _virtucle ele previo co~vite, e 

foram recebidos com o ceremonial prescripto no titulo XVI elo regulamento mterno 
os rultos funccionarios a que se refere o decreto supra, excepto o marquez ele Cas
tello Melhor, por se escusar alleganclo impossibilidades physicas, e prestaram n'es
tes termos o 

Juran'l.e:nto 

Juro em nome ele Deus e aos Santos Evan'gelhos desempenhar bem e fielmente 
as obrigações elo meu cargo, com suborelinação ás côrtes geraes e extraorclinarias 
ela nação portugueza, segundo as leis estabelecidas e as reformas que se houve
rem ele fazer, mantida ·a religião catholica romana, o tbrono elo senhor D. João VI, 
rei elo reino unido ele Porn1gal, Brazil e Algarves, e tonservacla a clynastia ela se
renissima casa ele · Bragança. 

O presidente elas côrtes gerae~ e extraordinarias recitou por essa occasião o seu 

Discurso 

In. mos e ex. mos srs. - É para mim ao presente um dever sagrado, e por ex
tremo agraclavel e lisonjeiro, o ter de dirigir-lhes minha palaVTa em nome elas 
côrtes e de toda a nação portugueza, n'ellas tão dignamente r epresentada no 
solemne acto em que v. ex. as vão apossar-se elo governo executivo c1'este rei
no, por ellas depositado em _ vossas incorruptíveis mãos, e cujo exercício será 
desde logo um feliz ensaio e venturoso agouro ela reforma, e suspirado melhora
meuto que as côrtes estão incumbidas ele dar a todos os ramos ela publica admi
nistração. 

Não careço eu ele instruir a v. ex. as sobre a importancia elos deveres que hoje 
contrabiram1 e ele cujo cumprimento ficam cleveelores a toda a nação desde o mo
mento em que, assumidos pela mais escrupulosa e acrisolada eleição, para tão alto 
e importante emprego, se acham obrigados a pôr em uso to.da a dexteridade, effi
cacia, incorruptibilidade e mais virtudes qne cumpre ao fiscal da lei, e cnjo eles
envolvimento. a nação inteira espera de· vossas luzes e bem notorio honrado com
portamento. 

Bem sabeis, senhores, que a lei, embora sabia, previdente, e o melhor medi
tada para conseguir o seu fim, qual eleve ser o bem commum ela socieclacle, que 
outro não é sen[to a somma do bem possível ele todos os inclivicluos que a for
mam, que esta lei, digo, quando sómente estampada ainda nos mais bellos e ni
ticlos caracteres, mas sem a devida pratica, é uma lei, uma regra .morta, silencio
sa,. inerte, incapaz ele conseguir seu granele fim, e que é sómente o seu fiscal e 
achvo promotor, que a vivifica, anima e põe em sauclavel uso, para bem elo toclo 
e ~articular de cada um. Sem esta mola real, sem este principio reanimante ela 
l~ars sabia legislação, toda ella seria, quando muito, o digno objecto éla aclmira,
çao elo sabio e elo philosopho, no segredo elo seu gabinete; nunca, porém, qual 
cumpre, seria o fundamento ela felicidade social, bem como a materia ela luz, i:lor
mente e inutil, sem a presença elo primeiro e luminoso astro que a desperta e põe 
em doce movimento. 

Verdades são estas a toelos patentes, ainda os menos inst:t;uic1os, quanto mais a 
v. ~x . as, c1.lja avultada instrucção a todos é conhecida, e cuja probidade e honra 
serao um pungente despertador e vivíssimo estimulo ela sua execução, acres
cendo .a isto a profunda consicleraç.ão e respeito em que _v. ex . as terão c?-~a um 
dos obJectos em g_ue vão a occupar-se, e que formam as drfferentes repartlçoes elo 

,. 
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governo executivo, como são os negocias ditos do reino, particularmente ender eça-
• dos ~í manutençã.o ela j ustiça, á distribuição elos· premias, e tmlo o mais que r es

peita ao interior elo reino ; os ela fazenda e thesom·o nacional, fonte perenne qual 
eleve ser e vivificante elos empregados e funccionarios publicas; os ·da guerra e 
seus bravos professores, corpo conser vador da paz interna elos nossos lares e for
tíssimo baluarte contr a qualquer aggressor externo ; os nego cios estrangeir os, cujo 
delicado manejo, apoiado na mais sã política, conserva a firmeza elos uteis trata
elos com as potencias amigas e alliaclas,, sustenta e defende os ·elireitos e interesses 
ela nação; finalmente os ela marinha, que é ou um vehiculo cl'aqlúllo que a nat;ão 
não tem e de CflW precisa, ou cl'aquillo de que abunda e com lucro exporta, ou 
tambem o propugnaculo ambulante do util commercio e ela liberehele elos ma
res, tao necessaria a toda a nação marítima; a consideração, digo, el 'estes impor
tantíssimos obj ectos, que formam o vastíssimo campo elo vosso emprego , excitar á 
sem duvida e porá em t oda a activiclaele o zêlo patriotico ele v. ex. ''S, elo qual al
gtms ele v. ex. as deram j á á nação exuberantes testemunhos, que eu j á em nome 
el'ella ti v e a honra de agradecer-lhes, e elo qual seus novos e honraelos collegas se
rão nobres emulas, em desempenho seu e utilidade nossa. 

M~nos car eço eu de lembrar a v. ex. as a santidade e inviolabilidade elo sa
graelo juramento, pelo qual "perantc o supremo ente, e sobre o eterno coc1igo da 
nossa santa religião, se ligaram ainda mais ao fiel cumprimento elos seus de
veres . 

Os precisos i;.©rmos em que elle é concebido, e foi por v . ex. as altamente pro
nunciado n' este santuario ela nação, conelecoraclo com a veneranda effigie elo nosso 
amado monarcba, foram maduramente consider aclos e firmam a marca ele seus po
deres, confiados a v. ex. as para felicidade da nação . 

Em taes termos o illustre congresso elas côrtes, legislando n'estc assento seu, e 
v . ex. as executando n'aquelle que lhes é destinado; olhando-se com mutuo e ami- -
gavel respeito, intimamente ligados pela iclenti{lade ele princípios que nos animam, 
sempre em doce harmonia e perfeita intelligencia1 absolveremos a nobre e gloriosa 
empreza em que entrámos; a qual o Senhor Deus Omnipotente

1 
supremo arbitro 

elos reis e elas nações, que elle alevanta ou abate e confunde como lhe apraz, 
por effeito ela sua antiga e constante protecç:J:o ao seu Portugal, faça prosperar 
para gloria d' elle e bem entendida· felicidade nossa. 

O conde ele Sampaio, fazendo as vezes ele presidente da r cgencia, .corresponcleu 
d 'esta maneira : · 

Discurso 

Senhor: - O governo executivo, apreciando na justa extensão que lhe cumpre 
a honra que vossa magestade acaba de fazer-lhe, como t ambem as clistinctas ex
pr essões que se eligna mandar-lhe dirigir pelo orgao elo seu illustre e respeitavel 
presidente, sente sobremaneira não l)ocler exprimir com a cl~reza e energia que 
deseja, os puros sentimentos ela sua gratidão e reconhecimento, pela nobre e cliffi
cil incumbencia de que vossa magestacle foi servielo encaxregal-o, a qual o faria 
por certo tremer á vista das suas elebeis força, a não se .·entir airimado pela {i.rme 
esperança el e seu auxilio em tfLo espinhosa e arclua tarefa : de um laelo pela alta 
sabedoria e corclial benevolencia de vossa magestade, e elo outro pelo b om senso, 
mansidão ~ a~or da ordem, que tem caracterisado o illustre povo· portuguez em 
todas as clrffice1s epochas ela monarchia, c que na presente ú tornam digno ela as
sombrosa aclmiraç~i.o elos nacionaes e dos estranhos . 

Em troco porém, ·senhor, das snas cleb eis expressões, o governo executivo t em 
a honra ele offerecer a vossa magestacle os mais sinceros e firmes protestos ela 
sua fiel aclhesão ú, causa publica, de uma perfeita unidade de sentimentos com as 
justas e lu minosas determinações ele vossa magestade a bem da mesma causa, e, 
:finalmente, da mais assídua e incansavel vigilancia, a fim de que a justiça se dis
tribua com a devida igualdade, o direito da propriedade se conserve illeso, .e a 
ordem e tranquillidade publica se mantenha por tal maneira, que não sóment c 



vossa magestade possa f1~zer progreclir e tranquillamente ultimar os preciosos tra
balhos elo magestoso edificio ela nossa constituição, mas tambem para que nosso 
aclorado monarcha ou seu augusto filho, o principe real, desfructe, no feliz momento 
em que v ier enxugar as lagrimas ele saudade e ele a~argura, que sobejamente te
mos derramado, a gloria deliciosa ele encontrar os :fims povos portug-uezes, vercla
cleiramente felizes e acreclitH.dos pelo maravilhoso effeito ela paz e harmonia de· 
que geralmente têem gosaclo todas as clifferentes classes ele ciclaclãos, durante a 
crise quasi milagrosa ela nossa presente r egenemção. . . 

. Tal é, senhor, a firme resolução com que o governo e-xecutivo esper a cumpnr o 
juramento sagrado que acaba ele prestar, e com· que se propõe clesempe~ha~· Igual
mente as sublimes obrigações em que vossa m.agestacle se cligno11 constltml-o. Se 
assim fizer, como espera no aux ilio da Providencia, lisonj eia-se o mesmo governo 
ele que vossa magestade lhe fará a justiça ele confessar que elle não só tem plena
mente satisfeito com os seus deveres, mas tambem com o conceito e gratidão de 
c1ue é devedor a vossa magestacle. 

_ Em acto continuo uma eleputação elas côrtes acompanhou os membros ela re
gencia y ara os investir na posse dos seus cargos, :ficando assim instaurado o poder 
executivo. · 

"'' 
O formularia par a a expedição de peças officiaes emanadas elo novo ·governo 

cleterminou-se do seguinte modo : 
D e creto 

As côrtes geraes e extraordinarias da nação portugueza cl ecretam que a regen
cia do r eino na expedição elas po_rtarias e orcl ens tocantes ao exercício elo poder 
executivo que lhe está confiado, use da seguinte formula : «A regencia do reino 

. em nome de el-rei o senhor D . João VI>> . Outrosim decretam que os tribunaes e 
mais r epartições elo reino, que têem auctoriclacle para expedir provisões, diplomas 
ou sentenças em nome de el-rei, continuem sem alteração alguma as formulas até 
agora praticadas. 

A regencia do reino o tenha assim entencliclo e faça executar. Paço das côrt cs, 
em 31 ele janeiro de 1821. =.il?·cebispo clct Bahia> presidente= João Bwptistct 
Pelg'tteints> secretario = Lt&iz Antonio Rebello ela Silvn> secretario . 

O deputaclo :Manuel ele Serpa Machado, · em nome el a commissão elo r egula
mento elo interior das côrtes e 'l:elativamente ao cer emonial com que devia serre
cebiclo no congresso qualquer elos secretarias ela regencia, apresentou e leu na ses-
são de 17 a seguinte ' 

:Inforu:J.a<?ão 

T endo este annunciaclo a sua vinda, o porteiro elas côrtes o · irá esper ar e o 
acompanhará até ao cimo das escadas e sala de entrada i cl'ali será acompanhado 
pelos dois secretarias das côrtes, os ultimos em nomeação, até ao salão das côrtes, 
e cle1Jois ele fazer o cleviclo cortejo ao congresso na pessoa do presidente, irá occu
lJal~ uma cadeira que lhe estará preparada ao lado esquerdo do presidente e seCI·e
tanos, . e principiará a faz.er o relatorio ou participaçãQ1 que> sendo ela parte da 
r egenma> a recitará assentaclo, e senclo em nome d'elle secretario a recitará em pé. 
Concluido o negocio. e ouvida a r esposta elo presidente se retirará com as mesmas 
formalidades e acompanhamento, e a guarda exterior e militar elas côrtes lhe fad 
na entrada e saída as continencias elo estyl,? · 

Approvou-se com a emenda de que em côrtes só fallaria sentado o seu presi-
dente. · 

Na mesma data foi recebida com o ceremonial prescripto e apresentacla pelo 
flecretario elos nego cios ela marinha uma deputação àa ilha da JYI:1deira i depois el e 



se lerem as suas credenciaes e documentos, o brigadeiro Palhaxes, membro cl'ella, · ~ 
pronunciou este 

Discurso 

Senhor: - O puro e sagrado fogo da lib_enlac1e, que lavrou com tanta rapidez 
n'estes reinos desde o dia 24 ele agosto e lb ele setembro, atravessando o oceano, 
foi abrazar a ilb.a ela Madeira no dia para sempre memoravel de 28 de janeiro pro
ximo passado. Nem era possível que os habitantes da filha primogenita das gran
des descobertas, que aos portuguezes grangearam tão maravilhosa nomeada no 
seculo xv ficassem indifferentes ·aos pasmosos feitos que immortalisaram a mãe 
patria no 'seculo xiX, sacudindo os ferros com que por largos annos agrilhoou o 
despotismo ministerial. Não é dado ao homem fazer uma pintUTa fiel elo que se 
.passou n'aquelle famoso dia. Ao _grito unanime ele mais ele noventa mil almas fo
ram proclamados o senhor D. João VI, a sua augusta clynastia, a santa religião 
elos nossos paes, as côrtes da nação e o novo pacto social que ellas houvesseJ?l de 
estipular. . 

E quando a effervescencia elo enthusiasmo estava levada ao ultimo apuro, 
quando as paixões exaltadas pelo fogo animador ela nova regeneração faziam tal
vez receiar que vinganças particulares viessem mànchar o brilhantismo ele tão claro 
dia, éntão, senhor, é que a Madeira offereceu um espectaculo dign0 elo céu. Todos 
os oclios, todas as vinganças se sacrificaram. no altar ela patria; reconciliaram-se 
inimisacles invetemdas e doces lagrimas ele prazer rebentaram dos olhos ele todos. 
Coube-nos em sorte a honra ele ser nomeados para depositarmos n'este augusto 
congresso os fieis sentimentos elos habitantes da ilha da Madeira: estes sentimen
tos são es da mais perfeita harmoni~ com o reino ele Portugal, ele que fazemos 
parte; o desejo de sermos representados nas côrtes do reino pelos nossos ~egitimos 
deputados, que já se .ficaram elegendo na conformidacle elas instrucções, e finn1-
mente a solemne promessa de que, tanto na boa como na má fortunà, a ilha ela 
Madeira será sempre fiel aos seus irmãos elo reino. Estas promessas, feitas no 
meio ela mais terna effnsão de nossos corações e na presença da magestacl.e ela re· 
presentação nacional, nunca morrerão em nossos peitos. 

Respos-ta da preside:n.cia 

Senhores :-A mão elo Omnipotente acaba ele abençoar nossos desejos e ele
premiar nossos esforços, mànifestauclo por um novo acontecimento quanto lhe é 
agraclavel a heroica deliberação que tomámos ele reclamar a nossa inclependencia. 
Os homaclos insulanos ela Madeira, nossos irmãos, ·querem unir-se a nós, 1)ara aju
dar-nos a sustentar e defender a santa causa em que nos achâmos empenhados e 
para l)articipar dos grandes bens que da nossa reforma se podem esperar. Elles 
reconhecem a auctoriclacle e legitimidade do governo agora estabeleciclo em Lisboa, . 
e juram manter firme em seus corações a relig·ião santa clo,-,primeiro Affonso e o 
throbo do senhor D. João VI em sua venturosa descendencia. 

O immortal infante D. Henrique, concebenclo a m11gnanima resolução de fran
quem· o oceano e derramar entre os habitantes do globo, até ahi desconhecido, a 
luz elas verdades eternas e os inestimaveis bens ela civilisação, descobriu a l\1a
deirà, e os ,homens animosos que executavam seus planos bem combinados, arr0-
janc1o-se afoutos a mares nunca chtrntes navegados, a povoaram e cultivaram . Esta 
descoberta, a mais gloriosa dos portuguezes, porque nem custou sangue, nem fez 
escravos, foi a primeira empreza ele tao atrevidos navegant<:]s. e o primeiro fi·ucto 
de suas afortunadas fadigas. Os herdeiros elo seu nome e ela sua fama, os descen
dentes el'estes heroes esclarecidos, mandam hoje offerece~· no altar ela querida mãe 
patria os votos ele seu :::mor e o sacrificiõ de sua obecliencia. Era justo, senhores, que 
fossem primeiros no tnbuto da gratidão os que o tinham sido na ordem elo beneficio. 

Senhores deputados da ilha ela Macleira! Vós sois testemunhas elos sentimentos 
d'este congresso e do enthusiasmo el.e tocl~ a capital. Participae tudo áquelles que 
representaes. Informae-os com part1Culandade dos nossos trabalhos, para que el
les conheçam que o codigo que vamos traçando será digno d'elles e da nação por-



155 

tugueza. Dizei-lhes que nós jà somos liv~·es e que elles o serão tamb~m, porgue o 
querem s.er. Recommenclae-lhes que contmuem a dar ao n:1.u~clo, a~lm1ra:clo e. mve
joso ele nossos feitos espantosos, as mesmas provas de patnotls~o, mgemta VIrtude 
elos portuguezes, porque em si só encerra a icléa ele todas as VIr.tucles sociaes . Que 
continuem a mostrar a mesma moderação, sisucleza e sangue fno com que procla
maram sua inclepenclencia no dia para s.empr e memoravel d~ 28 ele j aneiro à'este 
anuo. Dizei-lhes, emfim, que clesejânios anciosamente ver Já sentaclos entre nós 
os procuradores que devem solicitar os seus interesses; mas que elles venham cer
tos e bem convencidos ele que não saírão cl'este sagrado recanto se~ ficar posto o 
ultimo sêllo à inclependencia nacional, e que venham tambem r~solv1dos, con;w nós 
estamos a morrer antes e a ficar sepultaclos debaixo das rumas da patna, re-' . cluzicla a cinzas, elo que a renunciar à liberdade ele um só portuguez. 

Após os discursos deram-se r epetidos applausos e vivas às côrtes, à constitui
ção, a el-rei constitucional e aos nossos irmãos da ilha da 1\'lacleira; e a deputação 
retirou-se com as devidas honras e ceremoruas . 

. Em harmonia com a nova fórma ele governo e para attenuar os rigores infli
g:c1os por motivos de dissensões políticas, as côrtes praticaram o acto ele toleran
Cia constante da seguinte 

Portaria 

A regencia elo r eino, em nome ele el-rei o senhor D. João VI, faz saber que 
as côrtes geraes, · extraorclinarias e constituintes ela nação portugueza têem clecre
taclo o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes ela nação portugueza, tenclo 
feito as mais proflmdas considerações sobre os imprevistos e extraorclinarios acon
tecimentos que desde o anuo de 1807 impelliram alguns cidadãos portuguezes a 
destinos forçados, , a opiniões clictaclas péla combinação das circumstancias occor
rentes, e a darem passos ordenados pela coacçã.o; tenclo as mesmas côrtes consi
derado como um clever clictado pela religião christã, pela justiça e pela humani
·aacle, restituir estes cidadãos á sua })atria, e franquear-lhes os meios ele se resta
belecerem na opinião publica, decretam. o seguinte: 

1.0 Todos os cidadãos portugue;:~es, que por seu comportamento ou opiniões 
políticas foram perseguiclos ou o temeram ser, e por isso estão ausentes ela sua 
patria, sem terem sido -processados e sentenciados, podem voltar a este reino para 
gosarem o livre exercício elos seus clireitos. 

2 .0 O artigo antecedente comprehende todas as pessoas sem distincção ele sexo 
e de classe, que desde . o anno de 1807, pelos motivos e nas circumstancias decla
radas no mesmo artigo, se tiverem ausentaclo de sua patria. 

3. 0 Os que tiverem sido processados e conclemnaclos a degredo, que estejam 
cumprindo em alguma parte elo reino unido, pelos motivos declarados no primeiro 
artigo, ficam habilitados :para poder voltar á sua patria e ao livre exercício ele 
seus direitos, como se tivessem concluiclo seus degredos. 

4.0 Os que tiverem sido conclemnados, mas não executadas as sentenças, ficam 
pe~:cloaclos para o mesmo fim ele voltarem á sua patria e ao exercício de seus cli
r eltos. A estes, e aos comprehencliclos no artigo 3.0

, fica livre o direito ele embar
gm·em }}elos meios juclic1aes as sentenças que os condemnaram, pg,ra 1)oclerem mos
trar, sem embargo do lapso de tempo, que o percUto não recaiu sobre crime. 

5.o Asviuvas, ascendentes, clescenclentes ou transversaes, dentro elo quarto grau 
d'aquelles que pelas mesmas causas so:ffreram a pena ultima, poclerão; sem embarg-o 
elo lapso ele tempo, requerer revistas elas mesmas sentenças, para re?lamarem a 
horu·a, boa fama e memoria elos seus maridos ou parentes dentro elo dito grau. 

6.0 O presente decreto assegura os direitos ele terceiro, adqui1:iclos por titulo 
onercfso sobre os bens que. tivessem sido ele algum elos comprehenchdos no mesmo 
decreto, ele qualquer natureza que sejam os mesmos bens. 

A regencia elo reino assim o tenha entendido e faça executar. Paço elas côr -
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tes, a 9 ele fevereiro de 1821.=A1·cebispo da Bahia) presiclente=Joa:o BajJtistct 
FelgHeÚ·cts = José Joaqtdrn Rodrig·ues de Bctstos . 

Portanto manda a todas as auctoridades, a quem competir o conhecimento e 
execucão do presente decreto, que assim o tenham entendido e o cumpram e fa
çam c~tmprir e executar como n' elle se contém; e ao chanceller mór do reino que 
o faça publicar na chancellaria e regist_ar nos livros respect.ivos, remettendo o 
original ao archivo da Torre do Tombo e copias a todas as estações elo estylo. Pa
lacio ela regencia, em 12 de fevereiro ele 1821.= (Com as 1'ttb1·icas elos nwrnb1·os dct 
regencia elo 1·eino.) ~<, 

Dois dias depois promulgou-se, sobre mudança no pessoal do poder executivo, 
o seguinte 

Decreto 

As côrtes geraes e extraorclinarias ela nação portugueza, tomando em consicle
raç~io a representação ele Fernanclo Luiz Pereira ele Sousa Barradas, escusanelo-se 
por suas actuaes impossibilidades physicas elo cargo ele secretario ela regencia em os 
negocias elo reino, para que foi nomeado por decreto ele 30 de janeiro elo presente 
anno: houveram por bem acceitar a sua escusa, e nomeiam para secretario ela r e
gencia na dita repartição a Joaquim Pedro Gomes ele Oliveira, desembargaelor de 
ag·gravos da casa da supplicação, o qual prestará juramento segundo a fo~·mula pre
scripta e serà investido no exercício ele suas funcções. 

A regencia elo reino o tenha assim entencliclo e faça executar. Paço elas côrtes, 
em 1!) ele fevereiro ele 1821. = .f:Ü·cebispo clct Bcth·ict) presiclente=Jaa:a Baptista Fel
g?.6ei?·as) secretario= José Joaqui'112 Rod?'Ígues ele Bastos) secretario . · 

Cumpra-se, rcgiste-se e passem-se os despachos necessarios. Pa.Iacio ela regen
cia, em 21 ele fevereiro ele 1821. =(C'01n cL 1·nb?·iw elo p1·.esidente clct ?'egencict.) 

No dia immecliato compareceu perante o congresso a prestar juramento o 
novo secretario ela regencia1 sendo recebido c despccliclo com as formaliclades pre
scriptas . 

Tendo as côrtes estabelecido a no;va fórma elo governo e preparado alguns· 
proj e c tos consentaneos ao regimen liberal, cuidando tambem ele cohibir quaesquer 
suggestões elos cliplomaticos que lhes eram clesaffectos perante os soberanos es
trangeiros 1, tratou ele informar el-rei ácerca das principaes providencias que an 
tecederam a installação elo corpo legislativo1 assim como dos seus primeiros actos, 
e para esse fim clirigiu-lhe, com o curto intervallo ele quatro dias, as cartas que 
suguem. 

Car-ta 

Senhor :- As côrtos geraes e exteaorclinarias ela nação portugueza, pr eparadas 
pelos memoraveis acontecimentos de 2L1 ele agosto e .15 ele setembro1 e annuncia
clas pelo manifesto de 31 ele outubro ·elo an.no antececl~nte, tendo reassumiclo o 
deposito augusto ela representação nacional 1 levam á real presença ele vossa ma
gestade uma. conta fiel elos actos solemnes que precederam a sua installação, e 
umn. exposição, tão succ.inta como ingenua., da maneira por que têem conduzido 
seus espinhosos e sublimes trabalhos, clescle o momento em que se investiram no 
exercício ele suas attrib-uições até ao presente . · 

Este congresso, supponclo a vossa magcstacle cabalmente informado dos moti
vos pOl' que, em logar ele se ter procedido {~s eleições elos cleputados elas presen-

1 Ei.s a •communicaçõ.o feita á rcgcncia.: «111."'0 e ex."' 0 sr. -As côrtcs geraes c cxtra.ordi
Jlarias ela nação portuguczft, tendo-lhes sido rcprcstmtaclo que os ministros diplomaticos portu
guezcs Wcm intentado indispor contra a sua patriu. os soberano.· juuto elos guaes resicl·iam: dc
cl~r~tm ser attribuição da regc!1cia ,do reino ~ mancla1· de':ass~r do comportamento elos referidos 
m1mstros, e proceder a respeito cl clles conformo for ele .]usttça. O que v. ex.• fará presente na 
mesma rcgencia elo reino p1tra surt i.nt~lligcuci?- c cxecuç~o. Deus guarde a v. ex." Paço elas eôr
tes, em 12 cle .feve1·eiro ele 1821. = Joc~o Baptlstc6 Felguez1"Ct8>J. 
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tes côrtes segundo as instrucções ele 31 ele ouh1bro e circular ele 8 cl~ novembro 
elo anuo prox imo passado, veiu depois a prevalecer o methodo sancc10naelo pela 
constituição el e H espanha, principia a sua conta clescle a epocha elas eleiçõ.es elos 
.actuaes cleputa,elos em eliante. . 

A junta provisional elo governo supremo elo r eino, ceclenclo aos desejos e im
paciencia que manifestavam os povos pela convocação elas côrtes, expechu ~m 22 
el e novembro passado segundas circulares, para que em t oda a p arte elo r emo se 
procedesse á eleição elos clept\taclos em conformiclacle ela constituição ~espaJ?-~ola i 
accommoclanclo-a desde loo'o ás ci.rcumstan cias par ticulares ele econonna pohtlca e 

b l . . 
administrativa d 'este r eino· mar cando os dias em que se c ev1am reumr as respe-
ctivas jtmtas eleitoraes ele 'parochias , comar cas e prov1ncias ; facilitando os meios 
ele r esolver todas as clnviclas que poelessem occorrer clurante a ~elebraç~o cl~ caela 
uma elas sobreclitas juntas eleitoraes, e a :final confi.rmanelo o cha 6 el e Janen'o elo 
corrente anuo para a r eunião elas côrtes n 'estn. ciclael e ele Lisboa.. . . 

Não é possível, senhor, descr ever completamente o acatamento r ehg10so, a 
imparcialielael e sem exemplo na historia elos paizes constitucionaes, a con:fi.anç~ 
sincera, a uniformidade espontanea, e o socego quasi milagroso com que se ver~
:fi.caram na totaliel acl e el o r eino as successivas assembléas eleitoraes, clesele as elei
ções dos compromissal"Íos el e parochia até ás elos eleputaclos ele côrtes . 

T odas est as eleições pr incipiamm p ela imploração elos aux ílios divinos e ex
hortações elos par ochos, dictadas pe~o zêlo santo ªla r eligiao e pelo espírito vir 
tuoso elo bem eh patria i todas se fi zeram em publico, não só sem a presença ele 
força ármacla, mas nem ainda levando espada ou outra qualquer arma os ciel a
clãos, militar es ou paizanos, que concorriam a ellas i em todas exprimiram a sua 
vontade em plena liberclacle, to elos e cacla um elos ciclaelãos cl' estes r einos i t o elas 
se conclniram com solemnes Te Det~m lnttdc~?n·us em acção el e graças JJela visível 
assistencia do favor divino i e todas finalmente foram festejadas com as mais ex
pressivas demonstrações ele regosijo publico e enthusiasmo patriotico. 

Ainda que estas solemnissimas eleições se concluíram em tocla a parte antes 
elo fim de el ezembro, não foi comtuelo possível que se achassem r eunidos em L is
boa no prefix o clia 6 ele j an eiro, ou todos ou pelo menos mais ele dóis t erços elos 
cem el eputaclos ele côrtes ; por quanto nem o Clli'to intervallo el e t empo o p ermit tiu 
aos deputados elas · províncias mais distantes, e a uma granele parte elos outros 
que estavam ausentes ele suas casas e famílias ao momento em que foram eleitos, 
nem tão pouco podiam emprehencler suas jornadas os ele1mtados que se achavam 
fóra ela província ela E x tremaclura, por causa elas copiosissimas chuvas que tor 
naram intransitaveis as estradas até mais elo meiaelo ele janeiro : }Jelos quaes moti
vos foi forçoso differir a r eunião elas côrtes até ao clia 24 ele j aneiro, em que já 
tinham poelielo concorrer a Lisboa mais ele dois terços elos deputados. N 'est-e clia , 
havendo preceeliclo a respectiva convocação por m·clem ela jtmta provisional elo go
verno supremo elo reino, r euniram-se · n ' este paço e sala elas N ecessidaeles mais 
elos elois t erços elos eleputados1 e formaclos em sessão preparatoria pela nomeação 
ele presidente e secretario, que elegeram para este acto 1 e para os mais que se 
seguiram até á instaYlação elas côrtes, verificaram e legalisaram com a maior cir
cumspecção os diplomas e pessoas c1e todos os deputados presentes i prescrever am 
~ formula elo juramento que deviam prestar os deputados na igr eja basílica ele 
Sa~ta Maria no dia ela abertura elas côrtes1 e deix aram elecicliclo que as côrtes se 
abnssem no dia 26 elo mesmo mez. 

Em conformidade elo que na sessão preparatoria ele 24 se havia elet erminaclo 1 

conc?1~reram no clia 26 elo mesmo mez na igreja b asílica ele Santa Maria a junta 
p:oVIswnal elo governo supremo do r eino, a jtmta provisional preparatoria elas 
cortes e os deputados cujos diplomas e poderes se achavam legalisaelos i e el epois 
ele assistirem á celebração elo santo sacrificio · ela missa, ele prestarem os depu
tados o juramento ele seus cargos entre o augusto sacrificio, e de r enderem todos 
a Deus as devidas graças , se encalninharam a este paço e sala das côrtes, aonde 
o presielente ela junta provisional elo gove~·no supremo elo r eino, em nome, e quanto 
estava da parte elo mesmo g'overno, cleclruron abertas as côrtes, e r etiraram-se elo 
congresso as sobreditas juntas elo governo supremo e preparatoria elas côrtes . 
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Procedeu então o congresso nacional á nomeação do presidente} vice-presi
dente e secretarias, e P.caram eleitos para o primeiro mez: presidente, o arcebispo 
ela Bahia, D. Fr. Vicente da Soleclade; vice-presidente, lVIanuel Fernandes Tho
maz; secretarias, João Baptista Felgueiras, José Joaquim Rodrigues ele Bar:;tos, 
Luiz Antonio Rebello da Silva e José Ferreira Borges, e o presidente declarou as 
côrtes installaclas. 

O momento ela installação das côrtes foi solemnisaclo e honrado com a mani
festaÇão elo retrato ele vossa magestacle, que se acha collocaclo sobre o throno, e 
por todo o salão e galerias elas côrtes resoaram com o mais sincero enthusiasmo 
repetidos vivas á religião catholica apostolica romana, a vossa magestacle e toda 
a real família, á augusta clynastia da serenissima casa de Bragança, á nação 
portugueza, á~ côrtes e á constituição que ellas fizerem. 

Não tem s1clo nem menos solemne, .nem menos regular a marcha que este con
gresso tem seguido desde a sua installação até ao presente. 

Como pela installação das côrtes tinham cessado as funcções da junta provi
sional elo governo supremo do reino, foi portanto a 1Jrimeira providencia. cl'este 
congresso prorogar a mesma junta até á nomeação do novo governo ; e porque 
esta medida era ele sua natureza provisoria, por isso as côrtes pouco depois crea
ram o novo governo com o titulo ele regencia, para exercer o lJoder executivo no 
real nome de vossa magestaele. _ · 

Esta regencia é composta. elo marquez ele Castello lVIelhor, conde ele Sampaio, 
Fr. Francisco ele S. Luiz, José da Silva Carvalho, João da Cunha Sotto Maior, e 
elos seguintes secretarias, com voto nas materias de suas competentes repartições: 
Fernando Luiz Pereira ele $ousa Barradas, para os negocios elo reino; Francisco 
Duarte Coellio, para os nego cios da fazenda; Antonio Teixeira Rebello, para os 
negocios da guerra i Anselmo José Braamcamp ele Almeida Castel.lo Branco, para 
os negocios estrangeiros, e Francisco Maximiliano ele Sousa, para os negocios ela 
marinha, os q_u;ws tocloR, á excepção do marquez ele Castello Melhor, por legitimo 
impeelimento ele molestia, prestando juramento perante as côrtes, foram investi
elos no ex"ercicio ele suas funcções no dia 30 de j aneiro por uma deputação das 
côrtes, declarando-se-lhes a formula ele que deviam usar nas portarias e ordens 
tocantes ao poder executivo que houvessem ele expedir no real nome ele vossa 
magestade, e declarando-se-lhes tambem que os tribunaes e mais repartições elo reino, 
que têem auctoriclaele para expedir provisões, cartas ou sentenças no real nome de 

· vossa magestacle, continuem sem alteração alguma as formulas até agora praticadas. 
Pelas actas seguidas elas côrtes, que este congresso leva por esta occasião á 

real presença ele vossa magestacle, ha de descobrir facilmente a alta comprehen
são de vossa magestacle que no curto intervallo que tem decorrido desde a instal
lação elas côrtes até ao momento actual; apenas tem chegado o tempo a este con
gresso para regular a marcha elos seus trabalhos internos e externos, e para ir 
recolhendo informações elo estado ultimo êm que se acham os cliYersos r amos ele 
administração e legislação elo reino; sendo por em quanto pouco~ os objectos el' estas 
duas especies que até ao presente tenham podido fixar a su~ attenção e provi
dencia, pela depenclencia em que estão os primeiros ele um systema regeneraclor 
em todas as partes da administração publica, e os segundos pela de um cocligo 
provid.ente que reduza os direitos e obrigações dos cidadãos ao seu clevielo grau 
ele certeza, e os segure e f~ça ~raticaveis por u~na ~dministração ele jnsti~a expe
dita na sua clesenvolução, mfalhvel na sua apphcaçao, sempre elependente ela lei 
e nunca elo magistrado. 

As côrtes, para não .maguarem o r eal a~im.o ele vossa magestacle, lançam um 
véu espesso sobre o lastimoso quadro ele mtsena a que se acha reduzido este r eino, 
exhausto ele nuroerario, v~xado co~1 o pe:·nicioso simulacro do papel moeda; se:m 
agrieultura, sem commercw_, ~em m:lustr1a i e para cumulo ele males, opprimiclo 
ainda com uma horrorosa ehv1da nac10nal; supplantaclo com uma multidão ele em
pre"'aclos publicos, e curvado com o peso enorme de uma immensiclade de corpos 
ele ~ão morta; e é para prepara,r os estp,belecimentos, melhoramentos e reformas 
que demandam insta~1temente todos. estes objec~os, unicos mananciaes ela subsis
tencia, abunclancia, nqueza, força e mclepenclenCla elos estados, que ~ste. congresso 
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tem formado eliversas commissões de e:ntre os seus membros, especialmente dedica
.clas à todos os refericlos o bj e c tos. 

Entre os principaes cuidaelos cl'este congresso, t em merecido a sua devida pre
ferencia a organisação das bases sobre que ha ele assentar a constituição politica 
ela monarchia; a estreiteza elo tempo não tem permittido ainda que ellas se achem 
discutidas e apuradas; logo que o estejam este congresso não tardará em as levar 
muito fielmente á r eal presença de vossa magestade. . . . 
· A constituição politica da monarchia é entre todas a mms subhme empreza 

que a nação tem commettido a este congresso; pela nação está circumscripto o 
espaço que ella eleve occupar, e este espaço está marcado nas clausulas essen
ciaes elas procurações ele todos os el eputados d ' este mesmo congresso . 

As côrtes seguram a vossa magestade que no desempenho e acabamento d'esta. 
obra magestosa serão tão fieis ao deposito inviolavel que a nação lhes tem con
fiado, como aos vincules sagrados do juramento pelo qual se obrigaram a manter 
a religião catholica apostolica romana, a manter o throno_ ele vossa magestade, e 
a conservar a augusta dynastia da serenissima casa de Bragança. 

As côrtes seguram ainda a vossa mage .. tade que na constituição politica da 
monarchia hão de resalvar a vossa magestael e as preeminentes attribuições que 
são inhereutes ao r eal decoro e esplendor ela magestacle, e aquellas que formam 
o supremo aparí.agio ele um poder oso monarcha, na clirecção e movimento político 
da machina administrativa. . 

Este congresso espera mer ecer as b ençãos ela geração presente e das gerações 
futuras pelo cumprimento religioso dos altos deveres que lhe impoz a nação que 
representa; e tambem espera proporcionar a vossa magestade, como a mais glo- ' 
riosa e brilhante epocha ela monarchia portugueza, aqueUa em que vossa mages
tacle, collocanclo o seu real throno nos cor ações elos portuguezes, explique sobre a 
terra os attributos ela divindade, clistribtúndo os bens e prosperidade aos povos, 
sem manchar a sua sagrada pessoa com a responsabilidade de suas desgraças . 

Os mares que separam este reino da presença ele vossa magestacle, se não 
t êem podido afrouxar os laços ele ficleliclacle e amor que os portuguezes professam 
a vossa magestade e á sua real clynastia, têem comtuclo produzido em grancle parte 
os desastres fataes que íam precipitando este reino na sua dissolução politica, e 
apurado a mais viva saudade para com a pessoa ele vossa magestacle e sua r eal 
familia. 

As côrtes sentem o mais vivo dissabor por não terem no seu seio os repr esen
t antes do reino elo Bmzil e mais possessões ultramarinas, a fim ele formarem ele 
commum accordo nm cocligo bemfeitor, que es treitasse ainda mais as prisões ele 
sangue e ela confraterniclacle·· que, apesar das üumensas distancias e vicissitudes 
elos t empos, t êem ligado entre si pelo decurso ele seculos os portuguezes da E u
ropa com seus irmãos elo ultramar ; . e chamasse a um centro de u:piclacle os inte
r esses reciprocas ele todos os membros ela monarchia, tirando vantagi')ns familia
r es, commerciaes e politicas das suas mesmas distancias, variedade el e climas. e 
lJroclucçõcs . Quanto cabe nas faculdades elas côrtes é levantar o edificio político 
ele modo que possa comprehencler no seu ambito todos os filhos ela monarchia, e 
esperar que a mão providente e b ene:fica ele vossa magestaele guie toda a dispersa 
familia portugueza até ao recinto commum cl 'este mesmo eclificio. 

T al é, senhor, a situação ultima em que se acham os cli:fficilimos trabalhos 
el ' este ?ongresso : elles têem sido poncler aelos com toda a circumspecção corres 
pondente á sua grandeza, e preenchidos com ignal franqueza, imparcialidacle e 
clecoro á face de numerosos cidaclãos de todas as classes que os t êem presenciado ; 
e estas são tambem, senhor, as expressões sinceras ele amor e fidelidade para com 
a. augusta pessoa el e vossa magestacle e a sua real familia, que os portuguezes ra
tificam solemnemente na real presença de vossa magestade pelo orgão legitimo de 
seus representantes . 

As côrtes segtúrão sobre estes nobres vesti gios e illibaclos sentimentos a mar
cha futura ela sua penosa tarefa, e irão successivamente levando o seu resultado 
á real presença ele vossa magestade até que chegue o grande dia da mona~·chia 
l)Ortugueza, em que vossa magestade, coroando as fadigas d'este congresso, e en-
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chenclo os desejos e esperanças elos portuguezes, firme com o timbre da sua real 
sabedoria o pacto ele alliança inclissoluvel entre vossa magestacle e o seu povo, e 
immortalisando a sua m\')moria pelo mais abalisaclo feito que a Provielencia pócle 

_ reservar a um monarcha, deixe aos seus augustos clescenclentes o unico leme_ po
lítico que póde coneluzir com segurança os destinos ele uma nação ; aos povos a 
preciosa herança ela sua feliciclacle, e ::'L ~onarchi_a inteir~ a inclepenclencia e a.lta 
repr\jsentação que lhe cabe ·entre as ma1s potenCias nas quatro partes elo mu~do. 

A muito alta e poderosa pessoa ele vossa magestacle gua.:rcle Deus por mmtos 
e afortunaclos aunos, como toda a nação deseja e ha mister. 

Lisboa, no paço elas côrtes, em 15 ele fevereiro ele 1821. = A·l'cebispo clct Ba
hia~ presidente = Lt&iz Anton'io Rebello ele~ Silvct~. secretario =João Bapt'ista Fel
gttei?'CtS; secretario= José Joaq~tim Roel1·igttes ele Bastos; secretario= José F e1·1·eint 
Bo1·ges~ secretario. 

C a:r-ta 

Senhor :-As côrtes geraes e extraor clinarias ela naçã.o portugueza, aclclicio
nanelo a sua conta ele 15 elo corrente, aproveitam ainda a opportuniclacle cl'este cor
reio para levar á real presença de vossa magestacle a fausta participação ele que 
no dia 17 cl'este mez se apresentaram a este congresso tres deputados ela ilha ela 
:Madeira, enviados respectivamente pelO" govemaelor e capitão general, camara e 
povo, em nome elos quaes prestaram as homenagens ele adhesão e obediencia ao 
congresso nacional e á constituição que as cô:dcs fizerem:. 

As creclenciaes e mais papeis ele que vieram munidos os sobreditos deputa
dos, e que vão juntos debaixo do n. 0 1, deixarão a vossa magestacle cabalmente 
informado, não só elos memoraveis acontecimentos que tiveram logar n'aquella ilha 
no clia 28 ele janeiro proximo passado, mas tambem ela sabedoria, unanimidade e 
patriotismo com que todas as auctoridacles e habiümtes da mesma ilha sou beraro 
concordar a mais -virtuosa declaração p ela santa causa ela liberdade constitucional 
ela mãe patria, com a mais inalteravel ficleliclacle e amor para com a real pessoa 
ele vossa magestacle. 

Este congresso, tendo recebiclo no dia 1.5 do presente mez a communicação 
o:ffi.cial elos gloriosos successos ela ilha ela l\1adeir:t e ela chegada ele seus deputa
dos, interrompeu por momento o fio elos seus a,ugustos traball10s para applauclir 
tão grata noticia; todo o congresso nacional, e com elle os numerosos espectado
res elas galerias, possuídos elos grandes sentimentos elo amor da patria e ela sua 
característica ficleliclacle para com a real pessoa ele vossa magestacle, encheram o 
salão elas . côrtes de vivas os mais sinceros e . conliaes á ilha ela, Madeira, ~~ nação 
·portugueza, a vossa magestacle constitucional, á serenissima casa ele Bragança; ás 
côrtes e iL constituição que ellas :fizerem; patenteando-se o retrato de vossa ma
gestacle para dar a este interessantíssimo quadro ele enthusiasmo e confraterniclacle 
nacional toda a im1Jortancia ele que podia ser susceptível na saudosa ausencia ele 
vossa magestacle; e este mesmo quadro ma,gestoso de sentimentos e virtudes pa
trioticas foi repetido, e, se é possível, foi augmentaclo ainda no dia 17 elo corrente 
mez, na occasião em que os deputados ela ilha ela Madeira preencheram junto a 
este congresso nacional as elevadas funcções ele sua missão . 

As côrtes, reconhecendo nos brilhantes feitos ela ilha ela Madeira a mão ela 
Providencia, que continua . a abenço?'r a . s~nta cau_:;a em que se acham empenha
das, acolheram no seu smo esta pnmogemta porçao de portuguezes ultramarinos 
como primici~s e feliz presagio e~.a reun~ão ele toda a dispersa . familia portugueza 
dentro do recmto commum ela mae patna, que os gerou, nutriu e civilisou a toelos. 

Finalmer;te, sen~or, o congresso nacional offerece a vossa magestade, com a 
sua promett1cla ficlehclacle, t odas as actas que se têém seguido desde o dia 15 do 
cOITente mez até esta data, pa:ra com ellas informar a vossa magestacle elo est aêlo 
ultimo elos seus penosos e subhmes trabalhos. 

Á muito alta e poderosa pessoa de vossa magestacle guarde Deus 1Jor muitos 
e afortunados annos, como toda .a nação deseja e ha mister. · 

Lisboa, no paço elas côrtes, em 19 ele fevereiro ele 1821. =A1·cebispo ela Bcd~i(t~ 
presidente= Ltdz Antonio Rebello ele~ Silvct~ seCl·e~ario =João Bctptistct Felguei1 ·as, 
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secretario = J osé Joaqui?n Rocb·igtws ele Bastos~ secretario= J osé Fe1·1·ein6 Bo1·ges) 
secretario. 

' Emqlianto o congresso ele Portugal rendia as homenagen~ ele fidelidade a 
D. João VI, na côrte elo Rio ele Janeiro promulg·avam-se duas 1mportantes peças 
o:fficiaes. São as seguinte:=; 

Decreto 

Exigindo as circumstancias em que se acha a monarchia justas e aclequaelas 
provicl encias para consolidar o throno e assegurar a felicidade ela . nação por tu
gueza, resolvi dar a maior prova elo constante desvelo qLle me amma pelo bem 
elos meus vassallos, eleterminando que o meu muito amado e prezaelo filho D . Pe
dro, príncipe real elo reino unido ele Portugal, Brazil e Algarves, vá a Portugal 
munido ela auctoriclacle c instrucções necessarias, para pôr logo em execução as 
medidas e provicle11cias que julgo convenientes, a fim ele restabelecer a tranquilli
dacle geral cl 'aquelle reino, para ouvir as representações e queixas dos povos, e 
para estabelecer as r eformas e melhoramentos, e as leis que po. saro consolidar 
a 9-onstituição portugueza i e tendo sempre por base a justiça e o bem ela monar
c~ta~ procurar a estabiliclacl e e prosperidade elo r eino unido, devendo ser-me trans
lnitticla pelo príncipe real a mesma constituição, a fim ele receber, sendo por mim 
approvada, ·a minha r eal sancção . Não podendo porém a constituiçkto qne, em con
sequencia dos mencionados poderes, se ha el e estabelecer e sanccionar para os r ei
nos el e Portugal e Algar ves, ser igualmente aclaptavel e convenient e em todos os 
seus artigos e pontos essenciaes á povoaçfto, localidade e mais circmnstancias, t ão 
ponderosas como attendiveis, cl' este r eino elo Brazil, assim como ás elas ilhas e do
mínios ultramarinos, que não merecem menos a minha r eal contemplação e pater
nal cuidado : hei por conveniente mauclar convocar a esta côrte os procuraclores 
que as camaras elas cidades e villas principaes, que têem juizes letraclos, tanto elo 
reino elo Brazil, como das ilhas elos Açores, Madeira e Cabo V m·e1e elegerem i e 
sou outrosim serviclo qne ellas haj am el e os escolher e nomear sem demora, para 
que reunielos aqui o mais promptamente que for possível em junta de côrtes com 
a presiclencia ela pessoa que eu houver por bem escolher para este log-ar, não só
mente examinem e consultem o qtle elos r efericlos artigos for aclaptavel ao reino 
elo Brazil, mas tambem me proponham as mais r eformas, os melhoramentos, os 
estabelecimentos e quaesquer outras providencias que se entenderem essenciaes ou 
uteis, ou ·s~ja para a segurança incli viclual e elas propriedades, boa aclministr a.ção 
ela justiça e ela fazenda, augmento elo commercio, ela agricultura e navegação, es 
tnclos e educação p ublica, ou para outros quaesquer objectos conducentes á pros
peridade e bem geral cl 'es te r eino e elos clominios da ' corôa portugueza. 

E , para accelerar estes trabalhos e 1Jreparar as materias ele que dever ão oc
cupar-se, sou t ambem servido cr ear ' desc1e j á uma commissão, ,composta ele pes
soas residentes n1esta côTte e por mim nomeaclas, que entrarão logo em exer cício 
e continuarão com os procuraclores elas c~~mm·as que se forem apresentando, a tratar 
éle todos o.s referidos objectos, para com pleno conhecimento ele causa ell os decidir . 

A mesa elo clesembargo elo paço o tenha assim entendido, faça publicar e exe
cutar, pa:!>sanclo as ordens necessarias <1s cam·aras e os mais despachos e partici
pações que pxecisas forem, as quaes tambem se farão aos govemos · elas províncias 
pelas secretarias de estaclo . Palacio elo Rio ele Janeiro, em 1.8 ele fevereiro éle 
1821. = (Corn a 1·~~b?·Úxt ele suct rnagestacle.) 

-Decre-to 

Tendo manclaclo convocar os procuradores das cidades e villas do r eino elo 
B_razil e ilhas, para em junta ele côrtes se tratar elas leis constitucionaes que se 
discutem nas côrtes ele Lisboa, e elos melhoramentos que forem uteis ao BTazil, 
creanclo uma commissão ele pessoas elo meu conselho para preparar estt~s averi
guações e evitar a clemora ela convocação ele procm-adores mais distantes: hei por 
bem que a mesma commissão seja composta elas pessoas que constam ela relação 

11 
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inclusa, assignacla por Thomaz Antonio de Villa Nova Portugal, ministro e se
cretario ele estado elos negocias elo reino, e a ella poderá assistir o meu procurador 
ela corôa, ser chamado qualquer elos outros fiscaes, ou empregaclos publicas q1.1e 
for conveniente. 

O mesmo ministro e secretario ele estado o tenha assim entendido e lh'o par
ticipe, para que, sem depenclencia ele outro titulo, hajam ele entrar em exm:cicio. 
Palacio elo Rio ele Janeiro, em 23 ele fevereiro ele 1821. =(C'om a ?'~tb?·ica ele stta 
mctgestctde.) 

Diploma a que se refere o decreto supra 

Pessoas nomeadas para a commissão ela junta creacla pelo decreto ele 18 ele 
fevereiro de 1821:- Presidente, marquez ele Alegrete; deputados, barão ele Santo 
Amaro, monsenhor Almeida, Luiz José ele Carvalho e Mello, Antonio Luiz Perei
ra da Cunha, Antonio Rodrigues V elloso ele Oliveira, João Severiano Maciel da 
Costa, Camillo Maria Tonellet, José ela Silva Lisboa, Maximo José Pereira ela 
Fonseca, João Rodrigues Pereira de Almeida, Antonio José ela Costa Ferreira, 
Francisco Xavier P:ires, José Caetano Gomes, José de Oliveira Botelho Pinto Mos
queira (procurador da corôa) ; secretario, Manuel Jacinto Nogueira ela Gama ; 
secretario, Manuel Moreira ele F igueiredo; secretarias supranumerarios, para sm·
virem no impedimento elos referidos, o coronel Francisco Saraiva ela Costa Refoios, 
o desembargador João José ele Menelonça. 

Palacio do Rio ele Janeiro, em 23 ele fevereiro ele 1821. = Tho1iwz Antonio de 
Villct Novct Po?'tttgal. 

Precisamente n'esta ultima data chegou {t côrte do Brazil o conde ele Palmella. 
Na manhã de 24 formou toda a tropa na praça do real palacio, tendo á sua 

frente o pTincipe D. Pedro éle Alcantara. 
Appareceu á varanda elo paço el-rei D . João VI, e, entre vivas acclamações 

do povo e elas forças militares, foi-lhe pedida a constituição, a que sua ma.gestade 
annuiu, clestituinelo logo os ministros da corôa, e nomeando para os negocias es
trangeiros e da guerra, Silvestre Pinheiro Ferreira; marinha e domínios ultrama
rinos, Joaquim José Monteiro Torres; reino, Ignacio da Costa Quintella ; e presi
dente elo m·ario, conde ela Louza (D. Diogo). 

No clia 26 teve ahi logar o juramento á constituição, que as côrtes reunidas em 
Lisboa estavam fa.zenclo, prestado por sua alteza o príncipe real, em nome ele el
rei seu pae e no proprio nome, como igualmente o prestou o infante D . Miguel, o 
que tudo comprovam os documentos abaixo transcriptos. 

Decre-to 

Havendo eu claclo todas as providencias para ligar a constituição que se es tá 
. fazendo em Lisboa, com o que é conveniente no Bra.zil, e te).lelo chegado ao meu 
conhecimento que o maior bem que posso fazer aos meus povos é desde já appro 
var essa mesma constituição, e sendo todos os meus cuic1ac1os, como é bem con
stante, pro~m·.a1}hes todo_ o descanso e feliciclacles : hei por bem ~esclê já appro
var a consütu1çao que ah se está fazendo, .e recebei-a no meu remo elo Bra.zil e 
nos mais domínios ela minha corôa . 

. Os meus ministro~ e secreta~ios ele estado: !' quem este vae dirigido, o farrto 
assun con~tar, e:x;peclmdo a~s tr1bunaes e capita~s generaes as ordens competen
tes. Palac10 elo R10 ele Janmro1 em 24 ele fevermro ele 1821. =(Com r:t ?'~tb?·iw r:le 
stw mctges(acle.) 

Au-to 

Anuo elo na~cimento ele Nosso Senhor J esus Christo ele 1821 aos 26 ele feve
reiro elo dito anno, _n 'esta cidade elo Rio ele Janeiro, em casa do theatro, sala onde 
appareceu o ser enissimo senl10r príncipe r eal do reino unido ele Portugal, Brazil 
e Algarves, D. Pedro de Alcantara, onde se achava reunida a camara d'es ta 
mesma cidade e côrtc elo Rio ele Janeiro, actualmente, o mesmo serenissimo senhor 
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príncipe real depois ele ter lido na varanda ela mesma casa, perante o povo e tropa 
que se ach~va presente, o r eal decreto ele sua magestacle el-rei .nosso senhor, ele 
24 ele fevereiro elo presente anno, no qual sua magestacle certifica ao seu povo 
que jurará immediatamente e sanccionará a const~tuição q~1e se està fazendo no 
reino ele Portugal; e para que não entre em duvida este JUramento e esta sanc
ção, mandou ao mesmo serenissimo senhor príncipe real para que em nome d'elle 
jurasse já no clia de hoje, e n'esta presente hora; a constituição, tal qual se fizer 
em Portugal. E para constar fiz este auto, que assignou o mesmo. senacl?; e . eu, 
Antonio Martins Pinto ele Brito escrivão elo mesmo senado, o escrev1 e ass1gnm.= 
Antonio Lopes de Calhei?·os e 'JYienezes = F'mncisco ele SotGSCG de Olivei?'CG =Luiz 
José Viannct Go1·gel elo Amcwal e Roclw = lVIamwl Caetano Pinto = Antonio Alves. 
rle Amtrjo =Antonio Nlm;tins Pinto ele B1·ito. 

Em _seguida o príncipe real, tendo-lhe o bispo capellão mó r apresentado o livro 
elos Santos Evangelhos, prestou este juramento e assignou-o : ~«Juro, em nome de 
el-rei, meu pae e senhor, veneração e respeito á nossa santa religião, observar , 
guardar e manter perpetuamente a constituição, tal qual se fizer em Portugal 
pelas côrtes. =Como procuracloi: ele el-rei meu pae e meu · senhor, P1·incipe Rectl 
D. P ecl1·o ele AlcantCG?'et» . 

Depois, em seu proprio nome: «Juro, em meu nome, veneração e respeito á 
nossa santa religião, obeclienc.ia ao rei, observar, guardar e manter perpetuamente 
a constituição, tal qual se fizer em Portugal pelas côrtes . =P1·i?wipe Rectl D. Pewro 
de Alcantcwa >> • 

O termo de juramento foi assignado por sua alteza real, pelo infante D. Mi
guel, ministros ele estado e outras muitas pessoas. 

Em consequencia dos factos a c1ue acabámos ele referir-nos, foi expecliclo pelo 
ministro e secretario ele estado dos negocias estrangeiros ela côrte elo Rio ele J a
neiro ao governo elo r êino ele P01·tngal um o±licio n'estes termos: 

O:ffi.cio 

Til. mos e ex. mos srs.- Tendo el-rei nosso senhor havido ·por bem declarar, por 
seu real clecreto, da copia inclusa, na data ele 24 do corrente mcz, que para mais 
firmemente consoliclar os interesses de todos os seus vassallos de um e ôutro he
mispherio, tinha -resolvido approvar, como com effeito approvava, para ser acceita 
e executacla em todos os estados cl' este reino unido, a constituição que pelas 'c6r
tes actualmente convocadas n'essa cidade for feita e approvada, tocla a real famí
lia, o povo e a tropa d'esta côrte juraram, da maneira a mais solemne, observarem 
e manterem a mesma constituicão. 

Sendo por este modo cheg~cla a feliz epocha, marcada por sua magestacle, ao 
moment9 da sua saida cl'essa cidade, parn, o desempenho ela sua real palavra, de 
.que voltaria a felicitar com a sua augusta presença a antiga capital ela monarchia, 
logo que r estabclecícla a paz geral lhe fosse licito regressar, sem compr omettimento 
elos interesses dos seus vassallos, nem ela clignielaele ela sua real corôa; tem sua 
magestac1e resolvido partir para essa côrte, com toda a sua rea.l família, logo que 
sua alteza serenissima a princeza real do reino unido, restabelecicla do seu feliz 
p~rto, que se espera dentro em poucos dias, se ache em estado de emprehencler a 
VIagem ele mar. . · 

Felicito-me de que a honra que sua magestacle me acaba ele conferir, dignan
do-se de encarregar-me n'estas circumstancias elo ministerio elos negocias estran
geiros e ela guerra, me procure a iucomparavel satisfação de transmittir a V:· ex. as, 

ele ordem ele sua magestacle, tão agradaveis noticias, que não podem deixar ele 
encher de jubilo a todos os bons vassallos do mais benigno de todos os sobe
ranos. 

Rio ele Janeiro, aos 28 ele fevereiro de 1821. = Sil•vest1 ·e Pinhei1·o F'm·1·eim.= 
Srs. do governo do reino de Portugal. 
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Effectivamente, poucos dias depois eram corroboradas as asserções elo minis
tro e secretario ele estr.clo elos negocios. estrangeiros e ela guerra junto ele el-rei 
D . J o ao VI, publicanclo-se no Rio ele Janeiro o seguinte 

Decreto 

Tendo-se dig·nado a Divina Providencia ele conceder , apoz um:a tão devastadora 
guerra, o suspirado beneficio ela paz geral entre todos. o~ estaelos ela Em·~pa, e de 
permittir que se começassem a lançar as bases ela fehc iclacle ela monarcl11a portu
gueza, meeliante o ajuntamento elas côrtes geraes e extraorclinarias, congreg·a
das na minha muito nobre· e leal cidade .ele Lisboa, para darem a todo o rein0 
unido ele Portugal, Brazil e Algarves uma constituição política conforme aos prin
cípios liberaes que pelo increment? d~s luzes se acham geralmente recebidos por 
todas as nações ; e constando na nunha real presença, por pessoas elontas e zelosas 
elo serviço ele Deus e meu, que os animos elos meus fi eis vassaJlos, e principalmente 
elos que se achavam n'este reino elo Brazil, anciosos ele manterem a união e inte
gridade ela monarchia, fl.uctuavam em um penoso estado ele incerteza, emquanto ett 
não houvesse por bem declarar ele uma maneira solemne a minha ·expressa, abso
luta e decisiva approvação cl'aquella constituição, para ser geralmente cumprida e 
executada, sem alteração nem differença em todos os estados ela minha real corôa: 
fni servido ele assim o declarar pelo meu decreto ele 24 ele fevereiro proximo pas
sado, prestando, juntamente com toda a minha r eal família, povo e tropa d'esta 
côrte, solemne juramento ele observar, manter e guardar a dita constituição,. n'este 
e nos mais r einos e domínios ela monarchia, t al como ella for deliberada, feita e 
accorclaela pel<LS mencionadas côrtes g-eraes elo reino; ordenando outro sim aos go
vernadores e capitães generaes, e auctorichcles civis,. militares e ecclesiasticas, e111 
toclas as mais províncias, prestassem e deferissem a todos os seus subclitos e su
balternos similhante juramento, como um novo penhor e vinculo que el eve assegu
rar a união e integridade ela monarcbia. 

Mas senclo a primeira e sobre todas essencial coneliç~o · elo pacto social, n'es ta 
maneira acceito e jmaclo por toda a nação, dever o soberano assentar a sua resi
dencia no logar oncle se ajuntassem as côrtes, para lhe serem promptamente apre
sentadas as leis que se forem cliscutinclo, e cl'elle receberem sem delongas a sua 
inclispensavel sancção ; exige a escrupulosa. r .eligiosielade com que me cumpl'e 
preencher ainda os mais arcl'uos deveres que me impõe o prestado juramento, que 
eu faça ·ao bem geral de toelos os meus povos um elos mais custosos sacrifici.os ele 
que é capaz o meu paternal e regio coração, sepm·ando-me pela segunda vez de 
vassallos cuja memoria me será sempre saudosa e cuja prosperidade jamais ces
sará ele ser em qualquer parte um elos mais assíduos cuidaelos do I?J.eu paternal 
governo. 

Cumpria, pois, que, ceelenclo ao dever que me impoz a P l'oviclencia ele tudo. s~
crificar pela feliciclade ela nação, eu resolvesse, como tenho· resolvido, transfent· 
de novo a minba côr te para a cidade ele Lisboa, antiga s6c1é e berço m·!ginal df.lJ 
monarchia, a :fim ele ali cooperar com os eleputaclos procuraclores e}os povos na glo
riosa emp-reza ele restituir á briosa naç~o portugueza aquelle alto grau ele esplen
dor com que tanto se assignalou nos antigos tempos, e deixando n'esta côrte ao 
meu muito amado e prezado filho, o príncipe real elo reino unido, encaneo·ado do 
governo provisorio cl 'este reino elo Brazil, emquanto n'.elle se não achar e~tabele
cida a constituicão geral ela micão. 

E, para qn; os meus povos,d'este mesmo ·reino eloBrazil possam quanto antes 
·participar elas vantagens ela repi·esentação nacional, enviando proporcionado nulllel'O 
de deputados procuradores ás . côrtes g·eraes elo reino unido, em outro decreto, da 
data el'este, tenho dado as precisas determinações para que desde loo·o se comece 
a proceder em todas . as províncias á eleição elos mesmos cleputáclos ~a f6rllla elas 
instrucções que no remo de P~rtugal se adoptara~n para esse mesmo e.ffeito, yas
sanclo sem demora a esta corte os que successrvamente forem nomeados nesta 
provincia, a :fim de me poder~~ acon:panl:ar os que chegarem antes dfl, min~a 
saída cl' este reino, tendo eu alias provrclenmado sobre o transporte elos que depoiS 
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cl'essa epocha ou das outras províncias elo norte houverem ele fazer via.gem para 
aquelle seu destino . 

Palacio elo Rio de Janeiro, aos 7 ele março de 1821. =(Com a _1·ubriw ele sue~ 
magestacle.) 

Voltanclo á succinta menção elos principaes actos elos poderes lJolit~cos const~
tnidos em Portug·a1 el e que alo·Lms documentos promulgados no Brazlln?s obn-

' b 'l ' garam a alterar a rigorosa ordem chronologica, cumpre c 1z:r que a regenCla m~n-
dou expedir, pela secr etaria dos negocias elo reino, um av1s0 en?- 26 ele fevereno 
ao cardeal patriarcha de Lisboa, determinando-lhe que por J?eiO de pa~t~r:l ~·e
commenclasse a toelos os habitante.s elo patriarchaclo união remproca e SUJmç.ao ao 
goveruo ; provando-lhes que as reformas e melhoramentos de que se occupayaJ? 
os legítimos representantes da nação nada o :!fendiam a religiã.o professa~la; m~l
mando outrosim aos parochos, alem ele fazerem publicar a vaston~l, que mstnus
sem os seus parochianos nos m<'ismos objectos uto necessan os ao mteresse geral. 

Iclenticos se expediram a todos os arcebispos e bispos elo reino. 
Com respeito ás prerogativas elos representantes do poYo, manclou o congresso, 

por a: iso remetticlo á r egeuc]a em 9 de março, que se expedissem as ordens ne
cessarias para immecliatamente se sustar a . causa ciYel que no juizo geral ch villa 
ele _Ceia se est ava promovendo contra o deputado Agostinho de MeJ?-donça FalcfLo, 
assnn como quaesquer outras peuclentes ou que se movessem, « po1s q~1~ nenhum 
deputado de côrtes podia ser civilmente clemanclaclo clurante o exerClClO da sua 
deputação >l. • 

No dia 10 foram mandaclas publicar, pôr em execução e JUrar, conforme os 
respectivos avisos expedidos pelas côrtes e pela regencia do r eino as 

Ba~Ses ela con.stituiçào politica dtlL 1nonarchia 
}:)Ortug·ucza 

A ~·egencia do r eino, em nome de el-rei o senhor D. J oão VI , faz saber que 
as côrtes geraes; extraorclinari~s e constituintes ela nação portugueza têem clecre
ta.do o seguinte : 

As côrtes gemes, extraordinarias e constituintes da nação portngueza, antes ele 
proceG1erem a formar a sua constituição politica, reconhecem e decretam como 'ba
ses d'ella os seguintes principias, por serem os mais adequados para assegurar os 
direitos inclivicluaes elo cidadão, e estabelecer a organisação e limites elos poderes 
publicas elo estado. 

SECÇÃO I 
DOS DIREITOS lNDlYIDUAES DO CIDADÃO 

1.0 A cous~ituição politica ela nação portugueza deve manter a liberclacle, se -
gurança e proprieclacle ele to elo o cic1aclão . · 

2. a A liberdade consiste na faculclacle que compete a caclSl. um -ele fazer tudo 
o que a lei não prohibe. A conservaÇão cl' esta liberclacle depende ela exacta o bs.er
Yancia das leis . 

3 .o A segurança pess?al consiste na protecção que o governo deve dar a to
dos para poderem conservar os seus direitos pessoaes. 

~ · 0 Nenhum individuo· eleve jamais ser preso sem culpa formada . 
. . b .o Exceptuam-se os casos determinados pela constituição, e ainda n'estes o 
Jlllz lhe dará em vinte e quatro horas , e por escripto, a rasão da prisão. 

6. 0 A lei designará as penas com que cleYem ser castigados, não só o juiz que 
ordenar a prisão arbitraria, mas a lJessoa que a requerer e os officiaes que a exe
cutarem. 

7_. 0 A propriedade é um direito sagrado e inviolavel que tem todo o cidadão 
de d1spor á 'sua vontade ele todos os seus bens seo·tmelo a lei . Quanclo por alguma 
cu:cumstancia de necessidade 1mblica e urgent~ f o~ preciso que . um cidaclã.o. seja 
pnvaclo cl' este direito, eleve ser primeiro indemnisado pela manmrru que as le1s es
tabelecer em. 



166 

8. 0 A livre comnnm.icação dós pensmnentos é um elos mais preciosos dir eitos 
do homem. T9clo o cidadão póde conseguiu temente, sc~u depenclencia de · censura 
previa, manifestar SLlas opiniões em qualquer materia, comtanto que haja de res
poncler pelo abuso cl'esta liberdade, nos casos e na fórma que a lei determinar. 

9. 0 As côrtes farão logo esta lei, e nomearão um tribunal especial para prote· 
ger a liberdade da imprensa e cohibir os delictos resultantes do seu abuso . 

10.0 Quanto porém áquelle abuso que se pócle fazer d'esta liberdade em ma
terias r eligiosas, fica salva aos bispos a censura dos escriptos publicados sobre do
gma e moral, e o governo auxilim·á os mesmos bispos para serem castigados os 
culpados. 

11. o A lei é igual para todos . Não se devem, portanto , tolerar nem os privi
legias elo fôro nas causas cíveis ou crimes, nem commissões especiaes. Esta dispo
sição não comprehende as causas que pela sua natur eza pertencerem a juizos par
ticulares, na conformidade das leis que marcarem essa natureza. 
. 12.0 Nenhuma lei, e muito menos a penal, será estabelecida sem absoluta ne· 
cessidade. Toela a pena deve ser proporcionada ao clelicto, e nenhuma deve pas
sar ela pessoa do delinquente. A confiscação ele bens, a infamia, os açoutes, o ba
raço e :pregão, a marca de ferro quente, a tortura e todas as mais penas CJ;ueis e 
infamantes ficam em consequencia abolidas. 

13 .0 Todos os cidadãos podem ser admitticlos aos cargos publicos sem outra 
clistincção que não s~j a a elos seus talentos e das suas virtudes. 

14.0 Todo o cidadão poderá apresentar pox escripto ás côrtes e ao poder exe· 
cutivo reclamações, queixas ou petições, que deverão ser examinadas. 

15 .0 O segredo elas cartas será in.violavel. A administração dó correio :ficadL 
rigorosamente responsavel por qualquer infracção d 'es ta lei. 

SECÇÃO li 

D.A N AÇÃ.O POR~'UGUEZA 1 SU.A RELIGIÃO, GOVERNO E DYNASTIA · 

16.0 A nação portugueza é a união ele todos os portuguezes de ambos os h e
mispherios . 

17.0 A sua religião é a catholica apostolica romana. 
18 .0 O seu govemo é a monarchia constitucional hereelitaria, com leis funcla

mentaes que regulem o exercício elos tres poderes políticos. 
19. 0 A sua dynastia reinante é a da sérenissimà casa de Bragança. O nosso 

rei actual é o senhor D. João VI, a quem succeclerão na corôa os seus legítimos 
descendentes, segundo <t or dem regular ela primogenitura . 

20.0 A sob~rania reside essencialmente em a nacão. Esta é livre e indepen-
dente, . e não póde ser patrimonio de ningueni. ~ 

21. 0 Sómerite á nação pertence fazer a sua constituição ou lei fundamenta~ , 
por meio cle ·seus representantes legitimamente eleitos. Esta lei fundam ental obn
gará por ora sómente aos portugi1ezes r esidentes nos reinos de Portugal e Algar
ves, que estão legalmente representados nas presentes côrtes:' Quanto aos quere
siclem nas outras tres partes do mundo, ella ·se lhes tornará commum, logo que 
pelos seus legitimes r epresentantes declarem· ser esta a sua vontacle . 

22 .0 Esta constituição ou lei fundamental, uma vez feita pelas presentes côr
tes extraorclinar~as, sómente poderá ser reformada ou alterada em algum ou alguns 
de seus artigos, depois de haverem passaelo quatro annos contaelos elesde a sua pu
blicação, devendo, porém, concordar dois terços dos deputados presentes em a ne
cessidade ela pretendida alteração, a qual sómente se poderá fazer na legislatura 
seguinte aos ditos quatro annos, trazendo cs eleputados poderes especiaes para 
isso mesmo. 

23 .0 Guardar-se-ha na constituição uma bem determinada divisão· elos tres po
deres, legislativo, executivo e jucliciario . O legislativo reside nas côrtes, com a cle
penclencia ela sancção elo rei, que nunca terá um veto absoluto, mas suspensivo, 
pelo modo que determinar a constituição . Esta disposição, porém, · não compre
henele as leis feitas nas presentes côrtes, as quaes leis não ficarllo sujeitas a veto 
algum. 
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O pocler executivo está no rm e seus ministros, que o exercem debaix o ela au
ctoridaele elo mesmo rei. 

O pocler juehciario está •nos juizes . Cada um cl'este~ podere:<; s~1~ respectiva
mente regulado ele modo que nenhum possa arrogar a Sl as attnbmçoes do ou.tro. 

24.l' A lei é a vontaele dos cidadãos declarada pelos seus representantes Jl.m
tos em côrtes. Todos os ·cidadãos devem concorrer para a formaçao da lei, elegendo 
estes representantes pelo methodo que a constituição estabe~ecer. N'ella: se ha ~e 
tambem determinar qnaes devam se~· excluídos d'estas elmções . As .le1s se farao 
pela unanimielade ou pluralidade de votos, precedendo cliscussão pubhca. 

25.0 A iniciativa elirecta das leis sómente compete aos r epresentantes da na
ção, juntos em côrtes . 

26 .0 O rei não poderá assistir ás deliberações elas côrtes, porém sómente á sua 
abertura e conclusão. 

27.0 As côrtes se reunirão uma vez cada anuo em a capital do reino ele Por
t~gal, en: determinaelo elia, que ha de ser prefixo na constituição; e se con~erva
rao reumdas 1)elo tempo de tres mezes, o qual poderá prorogar-se por mms um 
mez, parecendo assim necessario ao-s elois terços dos eleputados. O r ei não poelerá 
prorogar nem elissolver as côrtes . 

28 .0 Os deputados elas côrtes são, como representantes da nação, inviolaveis nas 
suas pessqas, e nunca responsaveis pelas suas opiniões. 

29.0 As côrtes pertence nomear a regencia do reino, quando assim for preci
so; prescrever o modo por que então se ha, ,de exercitar a sancção das leis, e de
clar§tr as attribuições da mesma r egencia. Sómente ás côrtes pertence ta.mbem ap
provar os tratados ele alliança offensiva e defensiva, ele subsídios e de commer
cio ; conceder ou negar a admissão de tropas estrangeiras dentro do reino ; deter
minar o valor, peso; lei e typo das moedas, e terão as demajs attribuições que a 
constituição ·designar. 

30.0 Uma junta composta ele sete inclivicluos eleitos pelas côrtes, de entre os 
seus membros, permanecerá na capital onde ellas se reunirem, para fazerem con
vocar côrtes ext raorclinarias nos casos que serão expressos na constituição, e cum
prirem as o~ltras attribuições que ella lhes assignalar . 

31.0 O rei é inviolavel na sua pessoa. Os seus ministros são responsaveis pela 
falta de observancia elas leis, especialmente pelo que obrarem contra a liberdaele, 
segurança e propriedade dos cidaelãos, e por qualquer dissipação ou mau uso elos 
bens publicas . 

32 .0 As côrtes assignarão ao rei e familia real, no principio ele cacla reinado, 
uma dotação conveniente, que será entregue em cada anuo ao adrninistraclor que 
o mesmo rei tiver nomeado. 

33.0 Haverá um conselho de estado, composto ele membros propostos pelas côr
tes, na fórma que a constituição determinar . 

34.0 A imposição- ele tributos e fórma ela sua repartição será determinada 
exclusivamente pelas côrtes. A repartiçao dos impostos clirectos será proporcio
nada ás fáculclacles elos contribuintes, e cl'elles não será isenta pessoa ou cm·pora
ção alguma. 

35 .0 A constituição reconhecerá a divida publica, e as côrtes estabelecerão to
elos os meios aclequaclos para o seu pagamento, ao passo que ella se for liquiclanclo. 

36 .0 Haverá uma força militar permanente de t erra e mar, cleterminaela pelas 
~ô.rtes . O seu clestino é manter a segurança interna e externa elo reino, com su
Jeição ao governo, ao qual sómente compete empregal-a pelo modo que lhe pare
c.er conveniente. · · . 

37.0 As côrtes farão e dotarão estabelecimentos ele caridade e instrucção publi
ca.= lJtl~anuel Fe?·nandes Tho?Jwz, presidente, eleputado pela Beira = Agostinho José 
F1·~i1·e, deputaclo pela Extremadura = Agostinho de ]l{endonça Falcão, deputado pela 
Bena = Agl)stinho Teixeim Pm·eim de ]l{agalhães, deputado pel~ lYiinho =Ale
xand?·e Thomaz de .JVIo?·cws Scwmento, depntaclo pela Beira = Antonw Cct?nello Fo?·
tes ele Pina, deputado pela Beira= Antonio José Fe?·?·ei?-ct de Sousa, cleputado pela 
Beira= Antonio Lobo de Ban·bosa Fe?Teim 'l'eixei?·a Gi1·ão, deputado por Traz os 
Montes= Antonio Pe1·eim, deputado pelo Minho = Antonio Pe?·eint Ccwnei1·o C a-
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ncWW'1'0; deputado por Traz os Montes =Antonio Pinlw·i1·o ele Azevedo e Silva; de
putado pela Beira= Antonio Ribei1·o ele~ Costc~ , deputado pelo lVIinho = .i:kcebispo 
dct Bahic~, deputado pelo Minho =BctTão ele JJ1olellos, deputado pela Beira = Bc~
silio AlbeTto ele S ousa Pinto; deputado 'peJo JY.rinbo =Bento Pe1·ei1·a elo Ca1··nw) de
putado pela Extremadura = Benu~1·clo Antonio ele ]?igt&ei?·eclo> deputado pela Bei
ra =Be?'JWJJ'do Co1·?·eia de Cc~stro e Sept~lvecla> deputado por T l'az os Montes = Lttiz; 
Bispo de Bqja> deputado pela Beira= Caetano Rod1·(qt~es ele Nlc~cedo> deputado pela 
·Beira= Cct1·Zos I"ion01·io ele Gouveia Du1·ão) deputado 1)elo Alemtt;jo = F?·anciscu 
Antonio ele Almeida J.l!lomes P essanha, deputado por Traz os Montes = F1·ancisco 
Antonio ele Rezende) deputado pela E x tremadura = F?·ancis.co Antonio elos Santos) 
de1mtado pela Extremadura =Francisco Bct?'?'OSO Pe1·eint> deputado pelo Minho= 
F1·ancisco ele L r;,mos Bettencotwt, deputado pela Extremadura = F1·ancisco ele J.l!lct
galhães ele A1·a1.~Jo Pimentel, deputado 1)elo Minho = Fmnm:sco ll!lmwel '11·igoso ele 
A1·agão J.l1o1-ctto, deputado pel~ Beira= Francisco de lelello B n .vne1·> cl eputado pelo 
Alemt~j o = Pu~ncisco de Patda, Tntvctssos> deputado peJa Extremadura = lfhtn
cisco Simões J.W.m·giochi; deputado pela Extremadura = Fnmcisco Som ·es F1·anco > 

deputado ]Jela Extremaclura = F1·ancisco W anzelle1·) deputaclo pelo Minho = F?·an
cisc& XavieT C'âlheú·os> deputado pelo Minho = F?-ctncisco Xavie1· lJ!lontei?·o> depu
tado pela E xtremadura = Elem·ique Xavim · Bcwta> deputado pela E xtremaclnra = 
Elermano J osé B1·aamcamp elo Sob1·al; deputado pela Extrcmachna = J e1·onymo 
J osé Ccwnei?·o? cleputado pelo Algarve = I,qncwio ela Costa B1·c~ndão) deputa,clo pelo 
Al~mtejo = João A lexancl1·ino de So~tsa Q~tei1·oga) deputado 1)ela Extremadura = 
João Baptista Felgueints1 deputado pelo Minbo = João ele P.ig•ttei?·eclo1 deputado 
pela Beira = João J.l1aTÍa Sow·es de Castello B1·anco, deputado p ela Extremaclu
ra =João Perein~ ele~ Silve~ ele S m~sa e JJ!Fcnezes , deputado pelo Minho = João Ro
cl?·igL~es ele B1·ito> deputado pelo Alemtejo =João de Smtsa Pinto ele JJ1àgalhães; 
deputado pelo Minbo = João Vicente P únentel J.l!laldonaclo) deputado pela Extre
maclura =João Vicente da Hilva> deputado pelo Alemtejo = Joaquún P e1·eiJm An
nes ele Ccwvctlho> deputado pelo Alemtejo = Jo ctquim José elos Santos Pinhei1·o1 de
putado pelo Minho = J osé Anton:io F cwict de Cc~Tva.lho) deputa elo pelo Minho= 
José Antonio Gt~er1'ei? ·o) deputado pelo_ Minho = José Antonio ela Rose~, deputado 
pelo Alemt~jo = Jo sé Ccwlos Coelho Ccwne'i?·o Pacheco> deputado pela Extrema
dura = J osé Fe1·1·ão de ll!lenelonç;a e Sousct, deputado pela Extremad ura =José Pe?·-
1'eÍ1·a Bo?·,c;es> deputaclo pel0 Minbo = José ele Go·ttveia Oso1·io 1 de}Jutaclo pela Bei
ra= José I-fomem Oo?'?'e?:c~ 1'elles1 deputado pela Beira = Josd Joctqnún ele JJ'cm·ic~1 
deputado pela Beira = José Joaquim, .F'e1·1·eint de JJ!lozwa., deputado pela Beira= 
José Joaqt~im Rod1·igues ele Bctstos; deputado pelo Minho = José 111cbnuel A ffonso 
F1·ei?·e? deputado por Traz os Montes = José J.1!lcwia ele Smbsa e AZmeielct; deputado 
pela Beira= José ll!lcwia Xavie1· ele .i:kct·u.Jo, deputado pelo Minho = José ele J.l1ello 
e Cast?·o ele Ab1·e~~) deputado pela Beira = J os6 PeelJro ela Costa Riuei?·o T eixe·im·; 
deputado pela Beira= José Peixoto Scwmento de QtteÍ1'0Z1 deputado pelo Minbo = 
José Ribei?·o Scwa·ivct> deputado peb Beira:= José Vaz CoT1·eia ele Seabnt ela Silva 
Pm·ei?"Ct; cleputaclo pela Beira = J osé Vúz Yelho> deputaclo pel9,, Algal·ve =José 
Vict01·ino Ba?'?'eto Feio; deputado pelo .Alemtejo = lzido1·o José elos Scmtos> depu
tado ]Jela Beira= Ltdz J.l1ontei1'01 deputado pela Extremadura = J.l1anuel A lves elo 
Rio> cleputaclo pela Extremadura = J.l1anttel Antonio ele Ccwvctlho, deputado pela 
Extremaclnra= jJ!fà1wel Bo1·ges Ccwnei1·oJ deputaclo pela E xtrema lura = Jl!Fcm•ttel 
Gonçalves de J.11inmdcb, cleputado por Traz os Montes = jJ!lcmuel José Placi elo ela, . 
Silw Neg1·ão, deputado pelo Algarve = JJ!l"ct ·n~~el JJ!lcwtins elo Couto, deputado pelo 
Minho = J.l1cmnel Paes ele Sande e Cast1·o 1 deputado pela Beira= JJ1anttel ele S e? '}_JCb 

Mctchaclo~ deputado pela Beira = J.1!Tant~el ele Vasconcellos Pm·ei1·a ele JJ!Iello, depu
tado pela Beira ==PeclTo José Lopes ele -Almeicla1 deputado pela Beira= Rocl? .. ,;,qo 
Ribei1·o Telles rlct Silva; deputado pelo Minho = ThomG Rocl1·igues Sobml> deputado 
pela Beira = Vicente Antonio . ele~ Hilva. Co?'?'eicG; deputado pelo Alemtejo . 

O presente decreto se pubhque, reg1ste, guarde no archivo nacional da Tone .do 
Tombo, e por duplicado no das côrtes, e se remetta por exemplares impressos a todas 
as estações a quem competir, para ter desde logo prompto cumprimento, ficando 
as bases, que n'elle se contGem, servindo provisoriamente de constituição, com ele-
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.claraçã<o , porém, que os casos e}Çceptuados, de que trata o art igo 5 .0 , serão inte
rinamente os mesmos da legislação actual, e que a xecução dos arti gos 8 .0

1 
9.0 , 

10.0 e 11.0
1 :ficar<'. suspensa por clBpencler ele novas leis, que serão feit:;ts immedia

tamente. A regencia do r eino jure as r eferidas bases , e faça expedir as ordens n e
cessarias, para que, em deterruina.do dia, sej am tambem juradas por todas as au
ctoriclacles ecclesiasticas, civis e m ilitares . 

A mesma r egencia o tenha a.ssim entencliclo e faça promptam ent e executar. 
Paço elas côrtes, em 9 ele m ar ço ele 1821. = 111cwwel Pe?'7utncles Thomaz, presi
dente= José F'e?'?'eint Bo?·ges, deputado secretario = João Baptista, Pel,q~wims, de

, putaclo secretario = ilgost?:nho José F1·ei?·e~ deputado secretario = F'?·ancisco Bm·1·oso 
Pm·eint~ deputado secretario. 

Portanto manda r. todas as auctoriclacles, a quem competir o conhecimento e 
execução do presente decreto, que assim o tenham enteucliclo e o cumpram e o fa
çam cumprir e executar como n'elle se contém · e ao chanceller mór do r eino que 
o_faça p-ublicar na chancellaria e r egisfar nos liy~· os resp ectivos , remetteucl~ o ori
gmal ao archivo nacional ela Torre do Tombo e copias a toclas as estações elo es
tylo . Palacio ela r egencia, 1 O de mar ç.o ele 1881. =Conde ele Samzxtio = João ela 
Cunha Sotto lJtfctio·r = B'1· . FnmC'isco ele S . L~tiz = J osé clct Silva Ca1·valho = Joa
qttirn Ped?'O Gomes ele Olivei?'Ct = F1·ancisco Dztcwte Coelho =A?.~selmo José B?'Ctetm
carnp = A??tbnio' 1'eixeint Rebello = F?'Ctncisco J.l1ctxi?Jvilicmo ele SatbSCt. 

* 
O m1mstro dos negocias da fazen da enviou ~ts côrtes, e leu -se em ses~ão de 

10, o or çamento ou estimativa da r eceita e c1espeza elo estado para 1821, calcu 
ladas as verbas conforme as elo anno anterior, e que se t ranscr eve aqui na integra 
por se:v o primeiro submetticlo á analyse elo soberano congresso. 

Orçan'l.en-to 

R e c eita 

Alfandegas .......... .. ... .. 2.800:0007$000 
Decima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 :000$000 
Restos da contribuição el a de-

Bi[~:'.' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Real ele agm1 . . .. ... . .. . . . . . 
Terças . .. ........ . . . . .. • ... . 
Chancellarias e sellos . .... . . . 
Donativo elos 4 por cento . . .. . 
Commencl as . . ..... . .. .' .... . . 
Subsidio litterario .. .... . . .. . 
Proprios cl a corôa, entrando al-

moxarifados . .. .. . . . . .. . . . 
Anuo vago dos ecclesiasticos .. 
Rendimento el a casa da moeda 
Dito elo terreiro .publico, e qne 

per~cncc ao 01·ario ..... . ·: . . 
Bulla da cruzada . .. ...... . . . 
Rendimento de lotcl'in,s .. .. . . . 
Companhia do Alto Domo ... . 

C
Cartas de jogar .......... .. . 

asa c1 c Bra o·ouP. n · C f 'o '" '>' " " .. · · · · · .. 

D~ re de 1\1al t<L . . ..... .. , .. . . 
~to elo correio . . .. . . . ...... . 

Dlto da polvora .. . . .. .... . . . 
Contra.to do tabaco e s~1bito en-

trando tudo o que deve IJ~o· a1· 
. ' b(, 

10:000$000 
280 : 000~000 
50: 000,Jl000 
50 : 000~000 

150:000$000 
260:000$000 
70:000 ,~000 

100:000#)000 

60:000$000 
10:000$000 
4.0:000$ 000 

16:000$000 
40:000$000 
20: ooo,;;ooo 

260 :000$000 
6:000$000 

140 :000;!)000 
15:000$000 
10:000$000 
10:000:S000, 

neste atUno, como é obra. pia 
J orclenados, etc .. . . . . ... .. . ~ 1.417 :OOO.B'OOO 
unta elos juros : e1u pa.ga.- ·· 
n1ento das apolices grandes 
que se lhe remetterem. . . . . . 50:000$000 

Diversos renclimentorJ pcquc-
n?s, que por muitos clcita-
rao a . . . .... . . . . . . .... . . . 5o:ooo$ooo I 

Importa.ucia elas duas letras 
sacadas pelo era.rio elo Rio 
de Jancixo a faYor elo de 
Po.rtugal, sobre J .. ouclres .. . . 

Cobrança por conta de rendi
mentes dos ~1mos anteriores 

Cofres par ticulares: 
Remlimento el a casa das se

nhoras r ::l.iuhas, alem elos 
24:000,J)OOO róis que rece
berá do erario a titulo de 
juros e Yào lançados ua 
cleSJJeza, ... . .. . . . .. .. . . . 

Dito ela patrla.rchal ..... .. . 
Dito cb basílica ele S•mta 

Maria ... . . ..... . .. ... . . . 

120:000$000 

SO :OU0$000 

37:000 ~000 
230:000~000 

60:000$000 

7.241 :000$000 
Saldo disponível que se achou · 

em ser uo balanço do iim elo 
mmo de 1820, e que passou 
por l)rincipio el e receita para 
o anuo ele 1821 ; a saber : 

Em metal. . . . . . . . . . . . . . . 20:25'9,J)021 
Em paJJel moeda. . . . . . ... 11:354~200 
Em letras da ill.""' junta ch1 

companhia geral elo Alto 
Douro.. ..... . . . . . . . . . 400:000$ 000 

Em escriptos ele assignau-
tes ....... . . .. . .. . .. . . 

Alem ele 155 :387fl)64() réis ele 
apolices grandes que não po-
~lem entrar no giro, e em tem-
po competente hilo ele ser 

4:526$147 

queimadas. - --- --
7Jj77: 139$868 



Despeza 
Exercito: 

Par a o commi8sal'iado, seguu:Jo 
o oryamcnto que deu a secre
t aria de estado pam o pri-
meil·o semestre ele 1820 .... . 1.342 : 000~000 

Para a thesourarla ger al elas 
tropas, dito ........ . . ..... 2. 404:000~000 

Para o arsenal elo exercito, dito 540:000,))000 
Para as obras militares e for -

tificayão, dito.. . . . . . . . . . . . . 288:000$000 
Para os hospitaes militares, 

di to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36:000$000 
Inspectorcs de transpol'tes que 

r ecebem pelo erar.io . . . . . . . . 4:200;5000 
Cousignayão á extincta j1.mta 

ele muniyões ele bôca, pa.ra 
pagamento ela sua divida . . . i04 :000$000 

Marinha : 
Pelo oryamento que deu para o 

primeiro semestre de 1820, 
na fórma que antecedente
Jnente se declara para o exer-
cito .. . · ..... . . . . . . . . . .... . 

Para prcts e soldos ·da bl'ig·a cl a , 
dito .... . .. . .. .. . . .. · · · · · · 

Para o hospital, dito . . ...... . 
P~tra ferias dos artífices do ar-

senal, dito ...... .. ....... . 
Para os pinhaes de Leiria, dito 

Pensões pagas por João Lou
renço de Andrade, e outras 
despezas ...... . . . ....... . 

Theso.ureiro da casa : para, pa 
gar ordenados de creaclos elo 
interior do paço que ainda 
existem ... ......... . ... . . . 

G uarda r eal dos ar cheiros . .. . 
J arclim botauico .. . .. . ...... . 
G uarda resposta ou clespeza de 

cera nas procissões do Corpo 
de Deus, e Ol'Clena.dos que se 
entregam n'csta cspecie ... . . 

T apada de Mafra . ...... . ... . 
Falcoaria ....... . ..... . .. . . . 
Pam conservação elo palacio 

ele Cintra e vencimento elos 
Cl'eaclos que lhe pertencem .. 

Coute.ixos . . .. .. ...... ..... . . 
Casa elas obras, que vem a ser 

os artífices empregados na 
conservação de diversos pa
lacios reaes, comprehenden
clo-se tambem a , elespeza de 
moços de agua ........... . 

!Iluminação do paço êm que ha
bita a família feminina que 
ficou em Portugal ..... . .. . 

Cavallariças r eaes : para paga
mento de areados, pensões a 
viuvas, manadas, mantimen

. to e curativo ele areados, e 
outras clespezas propxlas ele 
cavallariças . . .......... . · · 

M usicos instnunentistas da casa 

4. 718:200$000 

600:000;))000 

50:000;))000 
14:000$000 

240 :000$ 000 
22: 000$000 

926:000J)000 

78:000;))000 

40:000$000 
12:000$000 

6:000$ 000 

6:000~000 
' 1:000$000 
3:500,))000 

1:600,))000 
10:000;))000 

15:000$000 

1 : 000~000 

real ... ...... ........ .. .. · , 

80:000$000 

4:000$ 000 

258:100$000 
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Ordenados, juros, tenças, 
e tc.: 

Paga11,1ento annual ao cof: e ela 
casa das senhoras ramhas 
cl'este r eino, por conta dos 
.i m·os reaes, para se pagarem 
os ordenados Í1; sua famíl ia, 
que reside em Portugal e no 
Rio, e para outras despez~Ls , 
e isto segundo o maior ou me
nor rendimento da mesma 
casª': por orçamento .... . . . 

Dito á. serenissima senhora 
princeza viuva D. Maria 
.Francisca, por conta dos réis 
40: 000,)) 000 aunuaes das suas 
tenças . . ...... . .......... . 

Pensão annual ao duque ela Vi-
ctoria .... .. .. . ... . ...... . 

Ordenados ela comJJCtencia do 
thesoureiro· geral cl'ellcs, da 
pagacloria elo erario, em que 
se incluem os dos professores 
de ler, escrever, etc . .... . . . 

Pensões pagas particularmente 
pelo thesoureü·o mór a diver-
sas pessoas .............. . 

Ditas e ordinarias satisfeitas 
pela dita thesouraria elos or
denados e pa.gadori.a do era
rio, incluindo-se muitas d'el
hLs nas folhas dos referidos 
ordenados, por terem essa 
na~ureza por diversos moti-
vos ............. . ... . .. .. . 

Aj udas de custo a cliffm=entes 
enJpregaclos .............. . 

Ordenados de ministros diplo
maticos nas côrtes estrangei
ras e despezas elas suas le
gayõcs, a que não }JOcl erão 
chegar os productos do pau 
Brazil, urzclla, etc ........ . 

Ditos ele consulcs nas praç.as 
da Europa e despeza do seu 
expediente .. . .. .. . . .. .... . 

Officiaes ou guarcl ~Ls móres da 
saucle publica . .. . . ... . . . . . 

J aros 1·eaes ..... : .......... . 
T enças .. . ........... . . . ... . 
Vencimentos de g uard as bar-

r eir as ... . .. . . . ... . ...... . 
Para a enfermaria elos · presos, 

seus processos e sdi a eco-
nomica ........ . .... . .... . 

Para congTL1as ee.clesiasticas 
que os parochos vem recebm· 
ao m·al'io, por lhes não terem 
satisfeito os respectivos al
moxarifes, Ol1 por não chega
rem os rendimentos dos al-
moxarifados . ..... . . ...... . 

Para obras publicas ...... . .. . 
Entregas a particulares por 

conta de fundos seus que es
tão depositados no mesmo 
m·ario . ... .. . ............ . 

Ditas a credores dê cscriptos 
ele assignantes falliclos, cujos 
bens se têem cliscuticlo ... .. 

Illuminação ela cidade, entran
·do custo de azeite, j ornàes, 

42:000$000 

9:600;5000 

8:000$000 

480:000$000 

7:000$000 

135:000$000 

6:000$000 

40 :000$000 

15:000$000 

4 :000$000 
270 :000$000 
200:000$000 

4 :800$000 

8:000$000 

15:000~000 
85 :000~'000 

12:000$000 

6:000$000 



concertos; obras nQvas, orde
nados, rendas ele armazens, 
'ete . . .... . . . ............. . 

Academia das scieucias : consi
gnação e renda do eclificio 
em que se accommoda . . ... . 

Casa da correcção na cordoaria 
ou colleg.io ele Santa Marga-
ricl a ele Cortona ....... ... . 

Pagamento ao barão de T ei
xeira lJelo distrate elo capi
tal e jmos de um anuo, rel a
tivo ao emprestimo que fez 
ele 800 :000~000 réis ...... . 

· Dito ao dito, importancia da le-· 
tra de 24:000 patacas, esti
puladas a.nuualo1ente pela 
p~z ele Argel, alem elo pre
mio e peitence ao armo ele 
1820, ignorando-se os ::]j Llstes 
que ha pata o corrente anuo 
de 1821 . ............... . . . 

Convento ele Mafra : 
Sustentação dos padres ... .. 
Reparos . e concertos dos e di

fi' ClOS . .................. . 

Ordenados elos empregados .. 
Obra elo palacio da Ajuda . . .. 
Pagamento á iil."'"jmlta da com

panhia dos vinhos elo Alto 
DotU'O, para an1.ortisar o ca
pital e jm·os do emprcstimo 
de 1 milhão ... . . . . ..... . . . 

Entrega de apolices grandes á 
j unta elos juros. elos empres
timos para serem queimadas 

D espezas elo expediente ele tri
bunaes e das secretarias d'es-
taclo ......... . .. . . . ... . . . . 

R ebate do papel moeda redu
zido a metal, visto que os 

, prets são pagos n 'esta ultima 
especie : por orçamento mui 
contingente, sem fallar nas 

60:000,.$000 

6:'200 ,P OOO 

4:000:$000 

140:000$000 

19:200~000 

9:600:$000 

4:800$000 
4 :500;$000 

178:000;il000 

260:000$000 

50 :000$000 

30 : 000~000 
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perdas que por este motivo 
soifi:em as repartições mili-
tares .. . ... . .... . .... . ... . 

Despezas com as côrtes .. . . . . 
Ditas miuclas ele muitas e di-

versas naturezas .. . . .. . .. . 
Soccorro a terras invadidas no 

anuo de 1810 ..... . . .. .... . 

Cofres particulares : 
Despeza do cofre elas senhoras 

r ainhas .. .. .. . . .... ... ... . 
Dita da patriarchal. ....... . . 
Dita ela basílica ele Santa Ma-

ria .. .. ... . .. . . .. · ·· ·· ·· · · 

20:000~000 
120:000:$000 

30:000$000 

6:000$000 

2.289 :800;SOOO 

37:000$000 
230 :000$000 

60 :000$000 
Esta clespcza é igual ü, sua re-

- ---- -
ceita .... . . . . .. . . . ....... . 327 :000 .~000 

P revenções : 
Par a amortisar a divida do es-

tado até ao fim do aJlno de 
1820 .. . . .... . . ... .. . ... . . - $-

Pm·a clespezas extraorclinar ias 
que possam occorrer, e ou-
tras imprevistas . . . . . . . . . . . - ri'------
. Hecapitulações : 

Da receita .... . . ... . . ... . ... 7.677:139~368 

Da clespeza : 
Do exercito . .. ... ......... 4.718:900$000 
Da marinha........ . . . . . . . 926:000;$000 
Da casa 1·eal . .... . . . . . . . . . 258 :100$000 
De ordenados, juros, etc . . . . 2.289:800$000 
De cofres particulares. . . . . . 327:000$000 
De prevenções . . . . . . . . . . . . - $-

8.51~: 100~000 

De.ficit ou empenho no anuo de 
1821, sem comprehendcr as 
prevenções . . . . . . . . . . . . . . . 841:960$632 

Observações 

1.• Este orçamento ou estimativa é calculada segundo o regular elos ultimas anuas. 
2.a O que se . lança para o exercito e marinha é igual ao orçamen.to ou ao que pediram as 

secretarias de estado respectivas 1mra o primeiro semestre elo a1mo que findou ele 1820, e isto 
para não demorar a ex,peclição cl'este trabalho, pois, tendo-se pedido ao governo passado os or
çamentos das duas ditas repartições p~,ra este mesmo anuo ele 1821, ainda não chegaram á 
commissão elo thesouro publico. 

3.• A liquidação da divida passiva elo estado eleve constar ela commissão para esse e:f:l'eito 
ultimamente estalJelecida, certeza que nunca o exario lJÔcle conseguü:, apesm· das suas diligen
cias , porque i:to dependia e depende das apresentações e liquidações de titulas que as partes 
devem exhibir, la'Vmclos em diversas repartições. 

, 4.• Ao dito erario ou thesouro publico, porém, com1Jete a liquidação elas dividas activas 
a~e . ao fim elo anuo ele 1820, em que se está trabalhando com activiclade, classificando-se c di- . 
VIchndo-se em dois tempos, que vem a ser desde o estabelecimento do erario, ou de 1762, até ao 
fim ele 1808, e desde 1809 até ao :fim. elo dito anuo ele 1820, declarando-se as que são exigíveis 
e cobrayeis e as que sao falliclas . 

'" 
_ Ácerca ela amnistia concegicla por clivergencias ele opiniões políticas publicou-se 

mars esta 

Por-taria 

A regencia êlo reino, em nome el e el-r~i o senhor D. João VI, faz saber · que 
as côrtes geraes , extraorclinarias e constituintes ela nação. portugueza t êem eleCl·e
taclo o seguinte : 

As côrtes geraes, extraorc1inarias e constituintes ela nação portugueza, querendo 
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manifestar o espirito de beneficcnci.a, que as dirige· em tudo o que .é compatível com 
a justiça e com a segurança da ordem publica estabelecida, decretam : 

1. ° Fica ampliado e declarado o decreto de 9 de fevereiro elo corrente anuo, 
para comprehender na sua disposição todas as pessoas que, }JOr seu comporta
mento e opiniões }JOliticas até ao clia da installação das mesmas côrtes, se acham · 
presas . ou adstrictas a residirem determinadamente em algum logar. 

2. 0 As pessoas comprehendidas no artigo antecedente ficam por este decreto 
e por aquelle a que este se refere restituídas á sua liberdade, e ao livre exerci
cio ele seus clú:eitos, e á faculdade ele iJoderem justificar-se em juizo, mas não ao 
exercício elos postos ou elos cargos que occupavam antes elos factos que deram 
causa a ser em presos ou retirados . · 

A regencia do reino assim o tenha entendido e faça executar. Paço elas côrtes, 
em 12 ele março ele 182l. =.J.lllanuell-~e1"1zetncles Thomaz) presidente=José Pen·eú·ct 
B01·.r;es) deputado secretario ....:_p'I'Ctncisco Ba?'?'Oso Pe1·eint) deputado secretario . 

Portanto manda a todas as auctoriclacles, a quem competir o conhecimento e 
e:s:ecução elo }Jresente decreto, que a.·sim o 'tenham entendido e o cumpram e fa-

. çam cumprir e executar como n'elle se contém; e ao chanceller mór do reino 
que o faça llilblicar na chancellaria e registar nos livros respectivo.·, remettenclo 
o original ao archivo da Torre do Tombo e ·copias a todas as estações elo estylo. 
Palacio da regencia, em 16 de março ele 1821. =(Com as . ?"ttb1·icas elos ?nembJ·os elct 
?'egencia elo 1·eino) .v. 

O presidente participou em sessão ele 12 ele março que o senado ela camara de 
Lisboa desejava apresentar-se a comprimcntnr o soberano congresso, e portanto era 
necessario resolver se clevia ou n~i.o admittir-se, e por que forma, podendo a com
missão elo regulamento interior elas côrtes propor o formularia elo ceremonial, caso 
assim coneorc1asse a assembléa, que deu pleno assentimento . No clia immecliato 
leu-se o seguinte 

Relatorio 

A comm1ssa.o infornta que o senado cleverá dirigir-se por eseripto ao congres
so, expondo-lhe o motivo que tem para se apresentar ao mesmo; o congresso, to 
mando em consideração o motivo exposto, e achando-o sufJiciente, designará em 
resposta o dia c hora em que o senado deverá ser aclmittido . 

Chegada a hora deter.minada, a guarda exteJ;"ÍOr das côrtes farà ao senado as 
contiuencias do estylo, por ordem ele~ commissfi.o ele })Olicia antecipadamente dada . 
O porteiro mór das côrtes e os seus subalternos descer~to ao fundo ela escada para 
acompanharem até á primeira sala os membros do senado, que ali serão r ecebidos 
}Jelos dois secretarias ultimos em nomeação, e i.ntroclniiclos no saHio elas côrtes ; e 
feita a venia ao congresso na pessoa do seu presidente, tomarão assento em ca
deira: ao lado esquerdo elo mesmo, occupanclo o logar mais proximo o presidente 
do senado, e seguindo-se os mais membros . rranto o presicleute ·como os mais que 
tiverem de fallar no congresso, o farão de pé, e ouyjda a respo·. ta que dará o pre
sidente elas côrtes, se retirar~io com as mesmas formalidades . 

Salão elas côrtes, 13 ele março de 1821. = JJ![an~tel de Se11Jct JVIachaelo =Anto
nio P 'inheiTo de Azevedo e Silva=Bento Pe7·ei7·a elo C'cwmo . 

Foi approvaclo, excepto quanto ·á continencia militar e à partici1mção por es
cript~, resolven_clo-se que sómente a guarda das côrtes pegasse em armas, e era 
su:ffieteute o av1so vocal, como á presicleucia o fizera o clcsembargaclor s:ynclico. 

Fixado o clia 20 para a recepção, compareceu o sena.clo da camara a prestar 
sua homenagem, sendo recebido conforme se cleliberúra; e o desembargador con
selheiro Bernardo Xavier Barbosa Sachetti, servindo ele presidente, }Jl'onunciou o 
seguinte 

Discurso 

Senhor : -O senado ela camara cl' esta cicla.cl'~, no intento ele combinar as suas 
congratulações ás côrtes extraorclinarias mt sua installação com o devido agrade-
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cimento que elevia ter logar pelos e:ffeitos elo desvelo com que as mesmas côrtes 
têem cledicado as suas penosas tarefas ao beneficio da nação, di:fferiu este dever 
inc1ispensavel para tempo em que poclesse envolver no obsequio o agraelecim~nto, 
e podesse prometter não só a pontual submissão que deve, mas aqu ella espeCie de 
gratificaçã.o que costuma. . . . 

Sim, senhor, o senaclo, depois ele ter aelmiraclo em respeitoso s1lencLO toda a 
serie de deliberações da augusta assembléa, sempre inspiradas pelo ~mor elo bem 
geral, é que verdadeiramente pócle com a mais pura e:ffusão c1~ sentnnentos con
gratular os escolhidos cb. nação portugLleza, bem como só clepms ele te~· o~sery~clo 
o maravilhoso quadro político, em que vivamente se representam á pnmmra v1sta 
os objectos proximos ela m·clem ,publica, e se deixam entrever ao longe os futuros 
e consequentes ela nossa r.egeneração, é que julgou devia ter op~or~uno logar o 
agradecimento em nome ela capital elo reino, por uma nova constltmção, firmada 
em tão solielas bases, que nos promette uma elmação eterna. . 

N'esta certeza, e com este motivo, que posto não s~j a iclentico, não clmxa ele 
ser analogo ao do livramento ele outros grandes males, clevielo sempre á divina pro
tecção, o senado peele licença ao soberano congresso para solemnisar por um voto · 
perpetuo em caela um anuo o dia correspondente ao primeiro ela nova instauração 
e aperfeiçoamento das antigas côrt~s do reino, dia em que mais particularmente 
rogará ao Omnipotente seja servielo abençoar a mesma regeneração política, con
servar a ·viela preciosíssima ele el-rei o senhor D. João VI, perpetuar a sua au
gusta clynastia, e conceder os bens que são elesejaveis aos presentes e futuros srs . 
deputados ele côrtes, que com tão heroicos esforços têem promovielo, aqu elles uma 
tão util e necessaria reforma, sendo ele esperar que haja de ser efficaz e constan
temente sustentada pelos outxos. 

Resposta elo vice-presicllen.te 

Senhores:___:_ As côrtes extraordinarias e constituintes ela nação portugueza 
haviam tomaelo a resolução ele não receber n'e.·te recinto deputação alguma elas 
auctoridacles e corporações elo reino com o fim ele não interromper suas importan
tes discussões, nem retardar a decisão elos grandes objectos para que foram con
vocadas . 

Julg·ará.m comtuclo ele seu elever aclmittir uma excepção a favor elo ex.mo se
naelo ela camara ele Lisboa, tanto para dar aos elignos representantes elo generoso 
povo da capital um testemunho publico 'do particular apreço que fazem elos seus 
nunca clesmentidos,. e agora novamente expressados sentimentos ele amor e ficleli
clacle a el-rei e á sua augusta dynastia, ás côrtes e á santa religião de n~J.·sos paes, 
como para mostrar a elistincta consideração que lhes mer ece o leal, submisso e 
brioso comportamento elos habitantes el'esta grande ciclaele, em toclo o decurso ela 
nossa política regeneração. 

A historia imparcial ha ele colligir e transmittir á posterielaele os nobres feitos 
que nas actuaes circumsta,ncias têem singularmente caracterisaclo este povo illus
tre, e os vindouros c0m clifHculclacle l)oelerão clecidir em qual elas epochas memo
raveis ela monar chia elle se mostrou mais benemerito da patria e mais eligno elo 
louvor e aclmiracão elos seus concidadãos . 

O pTojecto ele celebrar annualmente o dia ela instamação elas côrtes nacionaes, 
como um favor singular da. Providencia, faz honra aos sentimentos do primeiro 
corpo municipal elo Teino, e ha ele servir para perpetua.r a memoria ele um tão 
fausto acontecimento . 
. A vós, senhores, está confiada a guarda e administração dos mais immediatos 
1n~eresses el'este povo, vós os provereis, como elle merece, ponelo em execução a:s 
le1s que o protegem; a r egencia vigiará sobre a exacta obscrvancia cl'estas leis! _e 
o congresso nacional reformará aquellas que se oppozerem .ao seu bem e á utili
dade publica, progreclinelo com infatigavel zêlo em promover a felicidade ela naçl\o. 

Segurae aos honrados cidadãos de Lisboa que estes são os sentiment.os elas côr
tes : ellas tudo confiam elo vosso patriotico zêlo, e tudo esperam da feliz união e 
combinação de taes elementos. 
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Seja-me licito ajuntar que nenhuma cousa podia ter para mim maior apreço do 
que ser o orgão ela expressão das côrtes n'esta memorn.vel occorrencia. 

Concluído o acto retirou-se o senado com o mesmo ceremonial acima exposto. 

Na sessão de 22 compareceu ele novo no congresso a deputação ela ilha da 
Madeira, pronunciando o brigadeiro Falhares este 

Discurso 

Senhor : - Os deputados ela ilha ela Madeira, nas vesperas de voltarem para 
a sua patria, julgam do seu mais sag:ra.d? dever ratificar no seio cl 'esta augusta 
assembléa os solemnes protestos que .Já tiver am a honra ele fazer perante a ma
gestade ela representação nacional. Testemunhas fieis elo que temos observado 
n'esta heroica cidade ; elas lagrimas de prazer que r ebentaram ele todos os olhos 
quando annunciámos a grata noticia ele que fomos portadores; ·por extremo sen
síveis ao mimo e gasalhaclo com que fomo s r ecebidos ; penetr ados emfi.m ele tantos 
e tão diversos sentimentos que nos trasborclam do coração, nós iremos, senhor, 
depositai-os no peito dos filhos ela Madeira, para lhes darmos novo ser, novo alento 
e uma existencia nova. E quando abordarmos áquella venturosa ilha, quando nos
sos conciclaclãos, anciosos pela nossa chegada, se apinharem sobre as praias para 
nos receberem em seus braços, nós saltaremos em terra levando em nossas m fLOS 
as bases elo sag'i'aclo cocligo c1ue os paes da patria ha pouco sanccionaram, este rico 
patrimonío que a geTaçã.o 1Jresente lega por herança ás gerações futuras. Nós lhes 
diremos então : <(Filhos ela Madeira, colhei o primeiro fructo ela vossa heroica reso
lução no dia para sempre memoravel ele 28 ele janeiro; ainda ha pouco tempo não 
passaveis de vassallo!3, hoje sois homens, sois cidadãos; gosareil? em toda a sua 
plenitude de vossos c1ireitos civis e políticos . A patria vos adaptou por seus filhos, 
e filhos mui queridos . Em vosso nome assegur{~mos ao augusto congresso que a 
Madeira nunca se tornaria indigna é!-o alto conceito que mereceu, por seu brioso 
comportamento, aos seus irmãos elo continente. Nós presenciámos a virtuosa por
fia com que os r epresentantes ela naçr!.o trabalham por cor tar os abusos, sem to
davia causarem violentos abalos á machina política. Sabedoria nas deliberações, 
circumspecç:to nas medidas e rapidez na sua execução, eis- aqui o que caracterisa 
as côrtes e o governo . Esperao tudo o que fol' felicidade, nossas esperanças n~to 
serão mallograclasn . 

Tal s~rá, senhor, a nossa linguagem, e as nossas obras e as obras elos :filhes 
ela IVIac1eira corresponclerão aj'ustaclamente {ts suas palavras .. 

Resposta d.o vice-presidente 

Senhores: - A solemnc promessa que pronunciastes dentro cl este recinto a pri
meira vez que tivemos o gosto ele vos escutar, ele que <(tanto na boa como nn. mtL 
fortuna a ilha ela Madeira seria sempre fiel aos seus irmãos do r eino>> ; as expres
sões de fraternidade e generosa lealdade e união com que agora ele novo penho
raes a nossa gratidão e correspondencia, se conservarão incleleveis na memoria ele 
todos os pOTtug nezes, como prova ela nobreza elos sentimentos que animam os ha
bitantes el'aquella ilha, e estreitarão cacb vez mais os preciosos vínculos que ha 
muito tempo unem em feliz concorclia estas illustres porções ela grande família por-
tugueza. · 

Vós tendes sido testemunhas ela assicluiclacle elos nossos 'trabalhos, e de que to
elos elles têem por objecto a prosperidade e a gloria ela nação . Narràe aos vossos 
concidadãos o que entre nós haveis observado, e dizei ao governo, á camara e ao 
povo ela Madeira que as côrtes suspiram anciosas pelo momento em que hão ele 
occupar-se particularmente elo que diz r esl?eito aos progressos elo im1Jortante com
mercio da ilha e ao melhoramento de sua mterna administração. Que se apressem 
os seus representantes a vir tomar entre nós o lagar que lhes compete, e que no 



175 

cordial acolhimento com que hão ele ser recebidos, e no bem que farão á sua pa
tria, a esse paiz tão favorecido ela natureza, acharão a_mais ampla recompensa de 
suas gloriosas fadigas e um premio digno ela nobre ambição ele animgs verc1ac1ei
ra,mente portuguezes . 

O vice-presidente, levantando-se, deu vivas aos habitantes ela ilha ela Madei
· ra, a el-rei o senhor D. João VI e á constituição, que foram geralmente repe
tidos. 

Como prova ele r econhecimento aos cidadãos que iniciaram os movimentos. po
líticos ele agosto e setembro ele 1820, as côrtes decretaram e a r egencia mandou 
promulgar esta 

Por-taria 

A regencü1. elo reino, erri nome ele el-r ei o senhor D. João VI, faz saber que 
as côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação portugueza têem clecre
tado o seguinte : 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação portugueza declaram 
e decretam o seguinte : . 

1.0 Os gloriosos feitos, que tiveram logai·. nos dias 24 ele agosto e 15 ele se
tembro ele 1820, foram legitimas e necessarios, como unico remeclio para a salva
ção e regeneração politica da nagão portugueza. 

2.0 Os illustres varões que. os premeditaram, effectuaram e desenvolveram, 
são benemeritos ela patria e credores da sua·graticUto . Por outro decreto serão de
clarados seus nomes e graêl.uaclos seus serviços c recompensas. 

A regencia do reino o tenha assim entendido e faça publicar nas estações com
petentes. Palacio das côrtes, em 22 de março ele 1821. =He1·ma.no José Bntctm
carnp elo Sob?·al) vice-presidente = José Fe?"'?'eint BO?·ges) deputado secretario = 
João Baptistct Felg~wims) deputado secretario . 

Portanto maucla a todas as auctoriclacles, a quem competir o conhecimento e 
execução elo presente clecreto, que assim o t_enham entendido e cumpram e o fa
çam cumprir e executar como n'elle se contém; e ~\o chanceller mór elo r eino que 
o faça publicar na chancellaria e r egistar nos livros respectivos, remettenclo o ori
ginal ao archivo ela Torre elo Tombo e copias a todas as estações elo estylo. Pa
lacio ela regencia, em 24 ele março ele 182l . =(Com as ?'nb?·iws elos memb1·os clct 
?'egencict elo 1·eino.) 

As despezas das côrtes e a sua s·ecretaria foram reguladas por esta fórma: 

Decre-to 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constítuintes ela nação portugueza, consicle
ranclo que convem á boa ordem e ao melhor expediente ele seus trabalhos o regu
lar o pagamento elas ajuchs ele custo, salarios e mais clesp zas devidas aos deputa
elos e aos officiaes elas me.smas côrtes, decretam o seguinte : 

1.0 Haver<Í um thesoureiro elas côrtes, que no ultimo dia ele cada mez rece
ber~ elo thesouro nacional a quantia ele 15:900~000 réis, orçada interinamente 
pa1:a o pagamento elas clespezas mensaes . E thewmeiro elas côrtes o deputado 
Lmz Monteü·o. 

2.0 O referido thesoureiro fará os pagamentos aos deputados e empregados elas 
mesmas côrtes no primeiro dia· ele cada mez por mezaclas adiantadas, inteirando 
aos clep,utaclos os dias ele cli:fferença vencidos, para ficarem iguaes no pagamento 
elo mez seguinte; porque aos cleputaclos elas provincias pertence o vencimento 
desde o clia em que saíram elos seus clistrictos, e aos residentes em Lisboa só com
pete o vencimento ela· sua respectiva ajuda ele custo c1esc1e o' dia 24 ele janeiro 
elo presente anno . 

3.0 Os vencimentos elos pagamentos serão legalisaclos pelos reciJ:JOs elos mesmos 
deputados, e pelas folhas e recibos elos empregados no serviço e officmas elas côrtes. 
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4 .0 As despezas incertas e indeterminadas serão pagas pelo thesoureiro e abo
nadas a este por folhas assignadas por clois deputados das commissões a que per
tencerem . 

5 . 0 Haverá no thesouro nacional um livro em que um official do mesmo thc
souro lançará a despeza -feita com o thesoureiro das côrtes, e este fan\, lançar em 
ontro livro, por um official das mesmas côrtes, a r eceita e despeza que fizer. Esta 
disposição comprehencle a receita e despeza já feita· pelo mesmo tbesoureiro e1n' 
vil:tLlde dos av1sos _de 14 e de 20 ele fevereiro elo presente anno . 

6 .0 Na ultima sessão que as côrtes fizerem, o thcsoureiro d'ellas dan'L as suas 
contas, e se houver · sobejos passarão immetliata,mente para o thesouro nacional. 

A regencia do r eino assim o tenha entendido e faça executar. Paço elas côr
tes, em 30 ele março de 1821. = 1-lm·mcmo José B1·actmcmnp elo Bob1·al, presi
dente= Agost-inho José Ji'?·e_i?·e, deputado secretario = João Bapt·ista li'elgtteÍ?'(tS, 
deputaelo secretario . 

Cumpra-se. 'Palacio da regencia, 2 de abril de 1821. = (Com a ntb?"Íw do conde 
ele B ctmpcáo .) · 

:>;: 

Antes de expor um grave assumpto, cujos documentos. abrangem differentes 
datas que não convem interromper, transcreve-se o di scurso de ] ilippe Alberto 
Patroni, proferido como membro e . em nome ela deputaç~Lo elo Par<'~, quando esta 
compareceu perante o soberano congresso a felicitai-o na sessão de 5 de abril , 
acom1Janhanclo-a o secretario de estado dos nego!3ios da marinha . 

DiSCl11"S0 

Senhor : -A ling;uagem ela rasão, a voz da natureza, que fez estrondo no Dou
ro, e correndo com impetuosielade pelas prateadas areias do Mondego r ebentou no 
Tcj o, oncle se deixou oLwir com a mais ampla sonoridade ; do occidente ela Em·o
pa, soando alem do Atlantico, fez echo nas abobadas que cingem a zona ardente 
ao meio dia do novo mundo, e pela primeira vez se ouviu o cloce nome da liber
dade murmurar nas crystallinas agu .. as do sobm·bo Amazonas, que, j azendo havia 
já duzentos annos agrilhoado pelo mais fe ro elespotismo, soube emiim desprencler
se, e, como verdadeiro monarcha, erigir-se um throno a parr do portentoso Dela
ware, o fecundo solo, o paiz natal ela pel'feita ingenuidade e depurada philan
thrOl)ia. 

A famosa Belem, senhor, qual outra Belem sagrada, que nos fastos da histo
ria santa não é de certo reputada _como a mini ma entre as t erras de J udá; o berço 
ela intrepidez, com que aguerridos alumnos ele lVIarte cleviam n'aquellc mundo de
bellar a arrogan cia elos novos vandalos, qu e com sanguentas aguias faziam tremer 
as grandes 1)otencias n'est'outro mundo ; a famosa Belem, que nos annaes elos t res 
reinos da natureza offerece aos olhos do observador milhares de prodígios nunca 
assás admirados, e que pela benignidade ela sua atmosphera1 loualiclade1 extensão, 
fertiliclacle e riqueza, dever-se-ía t er constituído a r epublica do grm1cle mestre ele 

. Aristoteles, a terem siclo manejaclas por pbilosophos as redeas elo governo ; a fa
mosa Belem, que, isenta por sua essencia da corrupçã? e orgulho do s cynicos, foi 
em todas as epochas o fóco elas virtudes de um SoCl·ates : essa mesma Belem, em
fim, tem sido pelo immenso espaço ele dois seculos o theatro das scenas tmgicas 
que fizeram enervar o seu valor, baquear sua existencia política e adormecer o 
genio a:ffeito a sublimadas virtudes, o caracter nativo elos habitantes do o·rande rio. 

Ali. o ardor ela j ~lve~il idad~, soltando os cliques que só a rasão suspende, op-
. pondo-lhe por barreira macc~ss1vel os sentimentos ele pundonor; ali o suborno? o 
peculato, a descarada venah:lade ; ali o vicio, a libertinagem, a irrelig ião ; ah o 
crime, emfim, ergueu um so l~o magestoso sobre a oppressa innocencia; ~ despo
tismo, arvorando o pendão tnumphal em os hombros da aclulação, da serviliclacle, 
do egoísmo, do temor, ig norancia, hypocrisia, superstição e fanatismo, fez emron
decer a philosophia, tomando por primeiro movei das suas operações a Cl"eação e 
conservação da hyclra anthropophaga decifrada em os recrutamentos, e cimentando 

prepotencia sobre as ruínas da prosperidade publicana estagnação das fontes das 
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riquezas nacionaes, que deviam ser vir sómente ao seu capricho, aos seus impuros 
e depravados votos. 

Mas o povo do Grão Pará, senhor, o povo elo Grão Pan'L ainda é aquelle mesmo 
povo que nos lJrimeiros momentos ele . sua existencia, o punhal em uma mão, _e 
na outra os ferros, agrilhoou seu prime1ro governador por ter observado n'elle vi
sas ele despotismo. O povo do Pará ainda é aquelle mesmo povo qu~, a~tolhan
do-se invicto athleta na conservação ela. sua propriedaele ; mas. sendo mfehz~ente 
guiado por um prejuízo que ~\ ignorancia tinha idolat~·n:do, e JUlgaelo de~potlCa a 
linguagem da rasão que fallava o ínclito, o famoso Vwu·a, attentou por 1sso co~
tra a liberdade d'este Santelmo elos direito s connatos elo homem que outr'ora tl
nha servido ele assombro ás nações ela Europa. Ainda hoje é moralmente a mesma 
cidade paraense, ct~os socios em outro tempo :fizeram tremer um l\'Ienelonça, apa
niguado elos despotas. 

Se motivos tão pouco fortes reanimaram o zêlo dos habitantes do Amazonas, 
que diremos que elles elevam obrar quando cheguem a conhecer cabalmente que o 
clespotismo tem lançado profundas r aizes e se tem firmado em um throno ele fer 
ro? . . ; Ah! senhor, o direito, o valor, a gloria, o enthusiasmo, o amor ela patria, a 
virtucle, mesmissimo sangue, em{i.m, que circula nas ' ' eias ela brava raça do Douro 
é Tejo, são tambem }Jroprieclacle nossa. Tendo sempl'e em vista as intimas relações 
que os ligam fraternal e filialmen,te, os habitantes elo Guajará e Amazonas clm7iam 
elar ao munelo inteiro provas irrefragaveis ele que são filhos ele h eroes, e heroes 
elles mesmos . -

Cunhas, Baptistas , Carvalhos, Villaças e Baratas, eis os sagrados nomes que 
elevem clom·ar as paginas elos fastos paraenses . Di.sputanclo-se mutuos a palma e a 
victoria, sobre qual cleveria ser mais assicluo e fervoroso nos trabalhos que deviam 
prececler aos cimentos elo vasto edifício ela nossa politica regeneraçao; apenas raiou 
a brilhante aurora elo dia 1. 0 ele janeiro cl'este anuo, dia r cmarcavel na historia 
elo novo mundo, dia ditoso em que elos céus paraenses, fuginlo cometas infaustos, 
a mesma natureza apresentando uma face risooha e alegre, nos agourou uma sorte 
ele prazer, um futuro ele felicidade ; estes cinco heroes deram á minha capital um 
espectaculo digno dos peitos heroicos, dos lusos peitos, lançando por terra o throno 

· cl0 despotismo, arvoranclo o trophén ela liberdade sobre O-'> muros que banham o 
Guajarà; operanclo, emfim, acções dignas elo.· cedros, dignas ele s·erem em laminas 
ele oiro enviadas á mais remota posterielacle. 

Ah! CJUe prazer sinto, ele que transportes me deixo anebatar, quanclo meus 
ÍI,J.censos, queimando no altar da j ustiça, e11 tributo homenagens ao- merito e r endo 
culto á virtude! ... Labéus da humanidade! Oh Cesares ! Espadas de Arbellas ! 
Oh clespotas! Monstros de horroí·! Ja é tempo, já é tempo cl~ ficar o:fiuscada, de
pl'imida, extincta e aniquilada essa gloria, ganhada sómente a clespeito elos di
r eitos elo :)lomem, gloria que a musa antiga canta; elo crime em ciozas desfeito 
virtucle r enasceu alta e sublimada; mais alto agora outra gloria se alevanta. 

Quem julgaes, senhor, quem jul gaes ter sido aquelle que, mostrando -se quaes 
outros seus irmãos ele brio, ele coragem, ele honra, portuguez na alma, portuguez 
no coração, expoz sua viela para dar viela á lJatria, manifestando com intrepidez 
~entimeutos que outr'ora no Douro patentearam Sepulvedas e Cabreiras? Quem 
Julgaes ter sido aguelle qne, arvorando primeil'o o penelão ela liberdade sohre as 
margens elo Amazonas, proferiu com · o mais profundo acataniento o sagrado nome 
ele constituição! Elle está diante ele vós, eil-o aqui, libertaclor es ela Lusitania, o 
sr. Cunha, o meu brioso e destemido concidadão; eis, redemptores ela patria, eis 
o vosso socio, outro vós, ele entre campeões o campeão primeiro .. 

. Não sei, senhor, não sei que triste lembran ça me suggere este passo elo meu 
chscurso . . . Revolvo agora as minas ela antiguidade, e vejo as mesas elo Pritanêo, 
as corôas de louro e oliveira, as medalhas, os bustos, as estatuas, honras, cligni
clacles, riquezas, em uma palavra, a Grecia antiga, a antiga Rq'ma, serem outros 
tantos monumentos cleclicaclos aos premias elos amantes ela patria, elos zelosos cle
f:nsores ela sua liberclacle. Mas que quadro deploravel se me ap_resenta á p~:opor
çao que .vou lançanclo um golpe de vista sobre os seculos posteriores!!! As 1clades 
nsurpacloras dos Cesares, as epochas machiavelieas elos Augustos, os seculos cles-

12 
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carados elos Tibcrios, Caligu.las c Neros; os tempos rudes, impostores, ambicio
sos e fanaticos dos Gregorios1 Alexandres, Innocencios, Carlos, Luizcs, Fcrnan
clos e J: apolcoes; tudo isto se me antolha e me faz tremer ele horror! .. . N'aqucl-_ 
les secnlos os amantes da patr ia eram premiados , n'estes são punidos. Então a elo
qucncia elos Ciccros, Demosthencs e Catões, em augustas assembl6as1 fulminava 
raios contra as sombras elo despotismo; hoj e proferir sómentc o doce .nome ele li
berdade é um attentado inaudito, o maior crime. Nos seculos da virtude, os aman
tes ela patria eram honrados, enriquecidos, immonaEsaclos; nos tempos do crime, 
ambiçrio c fanatismo, são estrangulados em um cadafalso, seus corpos desfeitos em 
cinzas, suas cinzas lançadas ao mar. Oh tempos ! Oh costmnes ! Oh seculos infe
lizes! Oh sorte humana ! Que seria de vós, immortaes r cclemptores ela L usitania1 

que seria . .. 
lVIaf:i que? ... Onde mo conduz o cnthusiasmo? ... Percloae, senhor, percloae 

esta digressão, a que me obrigou o fogo em . que me sinto arder, todas ,as vezes 
que deploro a miseria e mesquinha sorte do merito e ela vittucle. Eu continuo j á 
o meu discurso. 

O Amazonas, nrio contento com os grandes feitos, no acccsso do seu arn~bata
mento, envia ao antigo mundo o penhor ela SLlblimidacle ele suas façanhas ; e con
gratulando-se com o rrejo lbe manda por garante da sua confraterniclacle, por si
gnal cln sua nova alliança, agora mais estreita, mais firme e porclur11vel quo os 
marmores c bronzes, mais eterna, emfirn , que as idades e tempo, lhe envia seu 
libertador aqueJlc que primeiro quebrou seus ferros . 

B que gloria para mim! . . . (Esta gloria mio a tro<;:o por ontm gloria) . Que 
gloria para mim ser eu o proprio relator elos sub limados feitos cl'aqucllc monarcha 
do rios! As margcn.~::~ que suas nguas regam, os campos que seus soes fcrtilisam, 
quanto produzem, tudo, tudo é digno ele a lto apreço . Do Amazonas nã-o ha um fi
lho sr) qne clejxc ele ter s ntimentos briosos; todos querem ser livres, todos appa
recem no campo ela gloria; e sacurlinclo o pesado e odioso jugo, que havia chu·aclo 
lois secnlos c um lustro, os paraeuscs, dentro elo curtn espaço ele s is horas, des
pecla~am suas algemas, acclamanclo no meio cb pn.z c elos mais vivos transportes , 
o soberano congresso da naçi'io, o seu fl.maclo rei constitucional, a familin. ora rei
nante, a augusta religiào elos seus mniores; ao mesmo tempo perdoando aos seus 
inimigo·, confraternisanclo-sc com clles, c offereccnclo ao mundo todo uma scena 
digna dos hcroes, dos anjos, dos portuguezes . 

Eu desconfio, senhor, promnJganclo minhas r eflexões, esgotar vosso so:ffrimen
to; nfto é, todavia, nenhuma theologia transcendental a urgencia em que me v jo, 
de nfLO ultimar n'cste ponto meu cliscurclo . 

O fogo, em que c1 sele o berço me sinto abrazar, o desejo innato ele chr a1mtt 
ao brio dos meus compatriota:;, ao brio até ngora adonncutaclo pela prepotcncia a 
mai subida, e que trnnscende a mct.1. ela humana intel1igcncia, se ateioLl nas dif
fercntes epochas de gloria, em r1ne vi com enthus iasmo manifestar-se o amor da 
patria, profundamente gravnrlo no~::~ corações dos magnanimos :filhos da briosa Ln
sitania . 

Interrompi con.scgui.ntementc meus estudos acaclemicos, e expon do-me á ínsta
biliclmle da sorte nas volnveis e proccllosn.s vagas elo espantoso Atlantico, nenhum 
outro projecto concebi qne não fosse o de cle,;prenclcr minha patria dos grilhões 
lo despotismo . Sem ganhar, porém, esta gloria r ser vacla aos hcrocs sómentc, eu 
apcna3 conservo o prazer de me ter esforçado, quanto pude, por consolidar o ecli
:ficio, da nossa politica regeneração. 

E, pois, o amor da patria q ne tenho manifestado nas minhas noções, porven
tura o nnico motivo que resolveu a junta do governo ela minha província a en
carregar-me ele uma cleputaç?i.o tão honorífica, sem que eu possua as relevantes 
qualicbcles que demancln ':lm emprego ele ümta importancia . Meus debeis hombros 

emem e se curvttm clebmxo elo accumu1ac1o peso d'este nssás espinhoso encargo, 
e só animado com os raios ele luzes que ele tão Msombrosos homens em mim re
-verbcrmn, só assim eu posso agourar-me o desempenho dos meus arduos deveres . 

Org:J.o dos sentimentos ele todos os meus compatriotns, e muito principalme~te 
dos illustres membros elo governo, que com a mais atilada pruclencia e sabcclor1a, 
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em crises tão arriscadas, se t êem conduzido no m::.nejo ela administração publica 
~a minha província, eu me congratulo com vossa ma.gestade pelos prospero~, fe
lizes e grandes acontecimentos que têom inundado ele prazer o munelo antigo e 
o novo mundo. 

Emquanto a incalculavel extensão elo vastíssimo paiz lo Amazonas .e seu es
tado político obstam iL nomeação elos representantes que se elevam enviar ao so
bm·ano congresso da naç~io, pelo governo elo Grão Pará eu sou enc~rregaclo. ~le 
manejar n' esta capital os nego cios concernentes ao~ íntere~~ses da mu~ha patna, 
bebendo na perenne fonte ela consummacla sabeclona de tao extraorclmarws ~o
meus, a quem está confiada a felicidade nacional, as luzes que me cleva:m gmar 
ta~bem na mesma obra. Este o objccto cln. minha depLüação, esta a glona a que 
umcamentc aspiro; serei ditoso se me souber aproveitar. . 

. . Mas, senhor, se ao philosopho é dado desprezar alguma v~z as formahclacl es , 
alias neeessarias para a finneza elos actos que os homens pratJCam; se .a um p~
ra.ense, digno ele tal nome, é licito fallar a pura verclaclc, transcenclorm eu os .h
lnttes da minha auctorisaçrio, manífestanclo a vossa magestacle os arclentes cleseJOS 
qu~ tem o governo ela llliuha provincia, e todos os meus compatriotas , ele ver já 
umclo o Amazonas com o 'l'ejo; identificados ambos os hemisphcrios, cimentada e 

. absolvida a mutua lib rclacle ele ambos os mundos? Ah! não . A distancia infinita 
com que a n_atureza physica nos separa, em nada, senhor, em nada altera a união 
I?oral de ambos os hcmisphcrios, de ambos os mundos . Animados dos mesmos scn
ttmcntos, apreciando os mesmos elireitos, viuculaclos com o mesmo sangue, os p~
raenses elevem querer, e querem effcctívamente, fazer um só corpo com os lusi
tanos . 

l\~mr compatriotas suspiram pelo cl[toso momento em que po~sam.clepositar ,seus 
eoraçoes nas mãos sagraclas elos se 1s representantes, para os v1rem unmolar n aste 
santo e venerando templo ela liberdade; mas o cumprimento ele seus ardentes vo
t~s foi retardado pelo profLmdo acatamento com que obser am e respeitam as sa
bias deliberações ela illuminacla junta, a quem foi conf-iada a auctorielacle de con
greg~r a naçfLo. 

,Sun, augusta e veneranda assembléa, eu, eu mesmo, conhcceuclo a fundo o ca
racter do generOSO pOVO p0rt:1gNUCZ) eStUda~dO _os QOl'açõeS el OS meUS COmptltl'ÍOtas, 
enclo o futuro, propuz a ele1çao extraordmana de um deputaclo que, sendo no

mcaclo pelos habitante~ ela CHJJital (~ cujas decisões sempre o resto ela província 
fielmente aclhere) viesse já estreitar os laços da nossa coufraterniclade, tomando 
seu justo e devido logar entre os rep1~esentantcs ela nação ; inutilisaram-se, porém, 
meus esforços, porque meus conciclaelrios nào l]_uizeram transpor os limites marca
dos aos seus direitos, se bem que ele bom grado renunciarü~m á immensa riqueza 
que possu m na vastidão do seu paiz, sómcnte por se r ealisarem quanto antes seus 
bem fundados elesejos . 

Tal é, augusto senhor, tal é a vontade dos meus conterraneos ; tal o objecto 
que attrahe suas attenções . Nem outros poclet.n ser os sentimentos elos habitant es 
do Guajará. Os paraenses briosos apreciam seus direitos, e tendo proclama lo a 
constituição livre, estão na hcroica· e firme 1·esolução ele a clcfcncler à custa ela 
:J=>ropria viela . Interprete fiel elos sentimentos ele todos os meus compatriotas, cu 
JLU'o perante o céu, perante a terra, perante o munelo inteiro, que scn-1 mai.s facil 
c?nvertercm-se em roxo ou negro sangue as claras agnas elo Amazonas e r edu
Zir-se o Pará toclo a cinza, pó, terra e nada, elo que abaixar ele novo a cerviz ao 
sacud~clo jug;o . Tremeí, clespotas, que o Tojo e o Amazonas já são livres. 

V1va o soberano congresso ela nação portugueza ! I Viva el-rei e a casa ele Bra
gança, que r einam pela constituição!! Viva Portugal livre, fazenclo uma e a mesma 
n~ção com o livre Grão Pará! l Viva e impere por todos os seculos, uniclo, o livre 
re1no de Portugal, Brazil e Algarves I!! 

1~espos-ta do presiden-te 

, Senhores : - As côrtes geraes, ext1'aorclinarias e constituintes ela nação portu-
gueza, acabando ele ouvir com iuexplicavel prazer a expressão elos honrados e pa-
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trioticos ,·entiiJleÍ{tos que da parte dos habitantes da provincia do Pará lhes ha- . 
veis annunciado, não podem deixar ele conceber nobre e justa vaidade, p01: se acha
rem r epresentando uma nação illustre, cujos f-i lhos, em qualquer parte elo globo, 
se mostram tão di o·nos elo seu nome e da sua virtuosa grandeza. 

É na verdade
0 

o·lorioso lJara essa distincta I)Orcão da inclita gente lusitana, ' ) o _t • ~ • • 
ser a priilleira a o:ffereccr sobre o altar :ta patna as fehzes e bem ago;uraclas pn-
micias da cl.csejacla união dos nossos irmãos ameri_canos, .dando 1;or este modo . o 
mais illustrc exemplo, tanto do generoso amor da JUSta liberdade, que é propno 
elos povos illustrados, como ela sincera ~rater~iclacle que eleve ligar em feliz con
corclia os portuguezes ele ambos os hemiSphenos. 

Sobre esta união, sobre estes preciosos sentimentos e sobre a reciproca igual
dade de direitos e officios, é que ha ele repousar ele hoje ávante a prosperidade 
o·m·al ela nossa cara e commnm patria, e a particular felicidade dos paraenses (e 
~usâmos espcral-o) elas outras províncias elo Brazil, a quem o systema colonial ti
nha até agora privado dos incomparaveis beneficios que amplamente lhe promet
tia a procligiosa fecudidacle e riqueza do seu paiz e o nobre caracter dos seus di
gnos habitantes. 

As côrtes sentem-se vivamente eommoviclas ::'t simples recorclaçfio elos males 
que t~io errado systema tinha accmnulaclo no decurso de tres s culos sobre os nos 
sos amm·icanos. Elias desejam 1·epaxal-os, e suspu·am anciosas pelo momento em 
que hão de ver no seu seio os r epresentantes d'essas vastas e formosas províncias 
para advog-arem a causa ela sua patria e consolidar com aug·mentos novos ele força 
a grande e magnífica obra da regeneraçr-to política de todos os povos portuguezes . 

Participao-o, senhores, assim aos illustres l1abitantes do Pará, c assegurao-lhes 
que, bem como a e:ffusão de seus patrioticos sentimentos e os votos solemnes da 
sua adhesão á causa geral ela patria, elo rei e da religião, têem merecido o nosso 
1ouvor e o nosso cor lial acolhimento, as. ·im tambem os seus interesses, a sua fe
liciclaçle o a sua gloria acharão scm1;re o mais seguro apoio no infatigavel de~ -
velo elas côrtes, na vigilancia e justiça elo governo, e na geral bcnevolencia e a:ml
sade de seus irmãos, os portuguezes ela Eur01)a. 

Após enthusiasticos vivas da assembléa, o deputado Manuel Fernandes Tho
maz propoz que o Par{t n~to mais se denominasse capitania, mas sim província de 
Portugal, porquanto «se immensa distancia nos separava, o amor fi-at rnal e a igual
dade de sentimentos nos unia>J . 

Foi unanimemente approvado, assim como se considerassem benemeritos da 
patria todos os cidadãos que cooperaram na l'egeneração do Pará. 

No templo de S. Domingos, em Lisboa, celebrou-se a 29 missa solemne, finda 
a qual prestaram ali mesmo juramento its bases da constituição os de1nttaclos, a· 
regcncia c ros1)ectivas auctoridades civis, militares, j L1dioiacs c ecclesiasticas, can
tanclo-se seguidamente 'Te Dm.wn em acçl:~o de ·graças ao Todo Poc1croso por esse 
fausto acontecimento, assim como houve na cidade festejos publicas commemora
tivos. 

A formula do alludido juramento foi: «Juro aos Santos Evangelhos observar 
as bases da constituiçfio portugueza decretadas pelas côrtes geraes, extr aorclinarias 
e constituintes. Assim Deus me ajude)> . 

O cardeal patriarcha (D. Carlos da Cunha) :fizera expedir pelo seu secretario 
ordem ao vigario geral, com a copia do aviso da regencia, determinando-lhe que 
convocasse ::'t camara patriarc"hal toclas as auctoridades ccclesiasticas de Lisboa 
paTa prestarem o dito juramento nas suas mãos, prestando-o ellc clepois nas de 
s . em . a, residente então no Tojal. Assim se cumpriu· na manl1ã ele 29; mas este 
púncipe da Igreja, escusando-se de ü· pessoalmente jurar as bases, passou procu
ração ao principal Estevão Telles da Silva para o fazer em seu nome, com a r es
tricção poTém de dois artigos, o que não fdi acceito . 

Similhaute facto deu Jogar a largo debate nas sessões do congresso de 31 de 
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março e 2 ele abril, na primeira elas quaes o secretario elos negocias elo r eino in
formou ele viva voz, satisfazendo ao convite ela mesma data, que o principal Silva 
se apresentára a 29 na igreja ele S. Domingos com uma procuração elo em.111 0 car
deal patriarcha para jurar as bases ela constituição,.' excepto os artigos 10.0 e 17 .0 , 

pois entendia elo seu dever ngto suj eitar-se a elles, visto versarem sobre ma terias 
religiosas. Recusando-se o ministro a admittir restricção no juramento prescripto 
pelo g·overno, fô.ra com o principal perante o presidente ela regencia, e ele accordo 
c?nvieram em guardar a procuração e despedir o portador cl' ella . Finda a solem
mclacle no templo j~~ mencionado, a regencia, reunida no palacio elas suas sessões, 
cleciclíra que o ca.rcleal saísse elo patriarchaclo e se recolhesse ao convento elo Bus
saco. Eram estas as providencias .que o poder executivo julg·ára proprias n~ mo-

- ~ento, e não deixaria de dar outras, ainda indeterminadas em consequenCla ela 
~11versiclacle ele votos elos seus membros, os quaes estavam deliberando sobre tão 
Importante assumpto . 

Pozeram texmo á discussão em 2 ele abril os· seguintes quesitos, o primeiro ap
provaclo l)Or 88 votos contra 1 e o ultimo por 84 contra 5 : 

. . «1. 0 Se eleve formar-se um decreto declarando q ne toda a a.uctoriclacle ou in
cllVIcluo que se recusa ao juramento elas bases ela constituição, sem restricção al
guma, deixa ele ser ciclaeÜto portuguez ; 

· <<2 .o Se eleve por tanto saír elo reino .)) 
Em cumprimento ela refer ida resolução foi r edigido e approvaclo um decreto, 

mandando-se executar por esta 

A regencia do reino em nome de el-rei o senhor D. João VI, faz saber que 
as côrtes geraes, extra~rclinarias e constituintes ela nação portugueza têem decre
tado o seguinte: 

As côrtes geraes , extraordinarias e constituintes ela· nação portugueza, consi
derando que s6 é membro ela sociedade aquelle que quer submetter-se á lei fun
c~amental da mesma socieclacle, declaram que todo o portuguez que r ecusa jurar 
su~plesmen Le e sem restricção al::;uma a constituição ela nação, ou as suas bases, 
deixa de ser cidadão e deve saír imrnecliatamente elo tenitorio portuguez . 

A regencia elo reino o tenha assim en.tencliclo e faça executar. Paço elas côrtes, 
em 2 . ele abril ele 1821,. = I-Ie1·rncmo José B1·acmncamp elo SobTal) presidente= 
AgostLnho José Ji'?·ei?·e) deputado seCl·e~ario =João Bctptista Ji'elg·uei?'Cts) deputado 
secretario . 

Portanto manda a todas as auctoriclacles, a quem competir .o conhecimento e 
execução do presente decreto, que assim o tenham entendido e o cumpram' e fa
çam cumprir e executar como n 'elle se contém; e ao chauceller mór elo r eino que 
o faça publicar na chancellaria e registar nos livros respectivos, remettenclo o ori
gin al ao archivo ela Torre elo Tombo e copias a todas' as estações elo estylo. Pala
cio da regencia, b de abril ele 1821. =(Com as ntb?·iccts elos rnernb?·os ela ?·egdncia 
elo 1·eino.) 

~onsoante as doutrinas que incitaram os povos á mudança ele regimen político, 
~ua::n no começo elos tra.balhos legislativos apresentou-s uma indicação para ex
tmguir elos clominios portuguezes o terrível tribunal introduzido n'elles ha. tl'es se
culos sob pretexto ele defender a religião catholica, mas que servíra apenas ele B.a
~·ello ela humanidade, ele poderosa arma vibrada pelos fanatico ·, e muitas vezes ele 
Instrumento para abjectas vinganças particulares . No soberano congresso não se er
gueu uma unica voz contra. 

Portaria l 

-A regencia elo reino, em nome ele el-rei o senhor D. João VI, faz saber que 
as côrtes geraes, extraorclinarüts e constituintes ela nação portugueza têem decre-
tado o seguinte : · , 

, 1 O púmi.tivo pl'Ojecto, ela iniciaÚva ele Francisco Simões Margiocbi,. e a~r?s~ut~clo na s?s
sao de 5 ele fevereiro, era redigido n 'estes termos: «1.• Os trihnnaes ela mqmS1C;.ao ficam extm-
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As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portngueza, consi
derando que a existencia do tribunal da inquisição é incompatível com os princípios 
adaptados nas bases da constituição, decretam o seguinte: 

1.0 O conselho geral do santo officio, as inquisições, os juizos do :fisco e todas 
as suas dependencias ficam abolidos no r eino de Portugal. O conhecimento dos 
processos pendentes, e que d~ ~uturo .se .fm:m~rem ~obre causas espiritnaes e me· 
ramente ecclesiasticas, é r estltmdo á JlU'Ischcçao eprscopal. O de outras quaesquer 
causas, de que conheciam o referido tribunal e inquisições, fica pertencendo aos 
ministros seculares , como o dos outros crimes orél.inarios, para serem decididos na 
confonuidade das leis existentes . 

2.0 Toclos os r egimentos, leis e ordens r elativas ê't existencia do referido tribu
nal e inquisições ficam r evogados e de nenhum effeito. 

3.0 Os bens e rendimentos, que p ertenciam aos ditos estabelecimentos, de qual
quer natureza que sejam, e por gua.lquer titulo que fossem adquiridos, serão pro
visoxiamente administrados pelo thesonro nacional, assim como os outros rendi
mentos publicas. 

4. 0 Todos os livros, manuscriptos, processos :findos e tudo o mais que existir 
nos cartorios elo mencionado tribunal e inquisições, serão r emettidos á bibliotheca 
publica de L isboa para serem conservados em cautela na repartição dos manu-
scriptos, e invent ariados. · · 

5. 0 Por outro decreto, e depois de tomadas as necessarias informações, serão 
designados os ordenaclos que ficm·%o percebendo os empregados que serviram no 
dito tribunal e inquisições. 

A r egencia do r eino assim o tenha entendido e faça executar . Paço elas côr
tes, 31 ele março de 1821 . =rie1·mano J osé B1·acmncamp do Sobml, presidente = 
Agostinho José F1·eire, deputado secretario= João B aptista F elguei1·as, deputado 
secretario . 

Portanto manda a todas as auctoriclades, a quem competir o conheciment<_> e 
execução do pTes'ente decreto, que assim o tenham entendido e o cumpram e façam 
cumprir e executar como n'elle se contém; c ao chanceller mór elo reino que o 
faça publicar na cha:ncellaria c registar :nos livros respectivos, r emettenclo o origi· 
nal ao archivo ela Torre elo Tombo e copias a todas as estações do estylo. Palacio ela 
regencia, 5 de abril ele 1821. =(Com as ?'Ub1·iccts dos nwmb1;os dct 1·egencia elo 1·eino .) 

'X' 

De entre os documentos apresentados no soberano congresso pelo respectivo mi~ 
nistro áccrca do con:fiicto com o patriarcha ele Lisboa, reproduzem-se aqui os dois pri
meiros, assim como outros de clataE< posteriores, que elucidam sufficientementc sobre 
o t ermo d'esta questão . · 

ctos no reino de Por tugal, como j á o foram ha J'nuito nos outros clominios portuguezcs; 2.•, sen 
poclcr espiritual :fica se11C1o, como eleve, um l~ a.ttribuiçào ClJÍscopal i 3.•, os seus cartorios serão 
r cmettidos para a sala dos mam.1SCl'Íptos ela bibliothee::a publica de Lisboa i 4.•, os seus bens se
r ão acln:rini.str aclos ou alienados como bens nacionacs ; 5.•, os sens empregados conser varão arne-
taclc dos orclcnaclos» . · 

Em 8 elo .clito mcz o deputado J o.-é Fcuão ele Mendonça c Sousa fez-lhe aclditmnentos . Ao 
artigo 5.": «Que vençam. amctadc dos scufl ordenados, cxccptuanclo aqucllcs que télcm concsias 
ou beneficios ele cuja rcsidencia estavam dispensados, devendo agor a ir servil-os ; e só no cnso 
de n ão ser o seu rendimento bastante j:mra os sustcnta.r, vencerão _a di ta a metade dos referidos 
orclenacl?s.» Ao .artigo 3." : «Qnc se recol~1 a1~ na bibliot~cca nacional todos os seus regimentos, 
n1.~nuscr11Jtos .e 1mprcssos, ~todos os maiS hvros que al1 se acharem, ou sej~rtl pertencentes ao 
tnbunal ou SCJalU ele tomad1as que se fizcrnm aos r6L1S. Qnc todos os cstupitlos c bm·baros pro· 
cessas de feiticcrias, de jndaismo c outros similhantcs, pelos quacs fi zeram apparccer sobre os 
cadafalsos }Hiblicos em habitas ele infamia 23:0G8 r 6ns recebidos e 1:454 ccmélenmados ao fogo, 
infamando assim . tantos milhares el e famílias de todas as cl asses d 2. n ação, que todo l'l esses pro
cessos sejam qucunados sobr e um cnclafalso no mc.io elo Rocio, ultimo auto ele f6 que os reduza 
a cinzas, para qLlC mais se n ão saibam ns manchas com que denegriram ·tantas farni.lias inno
centCS». Artigo n.cldi.cionado: «Üs notarias c mais pessoas que têcrn as chaves elos secretos fi.ca1n 
l'Csponsavcis pela guarda de todos os sob1·cclitos cscriptos, impressos ou não impressos, fazen-
do-se ele todos um rigor oso inventario, á vista dos cadernos-em que estão 11otaclos» . . 

Não const11 dos r egist os parlamentares a integra do pa.rcccr ela commissito que foi. ouv1~a 
sobre o assumpto, discutido em 24 de março, votando-se n'cs.-c cl ia, por tmani.mi.élade, a aboliçao 
do tribtmal. Sobre a rcdacção do decreto ainda houve debate em 31 do referido me<~ . 
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Carolus I, carclinalis patriarcba lisbonensis: . . 
Pelo presente alva_rá ele procuração e em obs~rvanCla ela ordem ela regenCia elo 

reino, que nos foi intimada por aviso clataclo a ~2 elo corrente, e a que, ~a con
formielacle elo Evangelho, devemos fielmente olJeclecer em tudo o que só cbga res
peito á política ou poder secular, constituímos nos~o procurador ao ex.mo e rev.mo 
sr. 1Jrincipal Silva, para em nosso nome presta,r o JUramento que _se nos ordeno~1, 
e cuja formula é a seguinte : «Juro aos Santos Evangelhos aclhenr e obec1~cer _a.s 
bases ela constituição política c1' este r eino, que as côrtes gcraes, extraorch?an_as 
e constituintes ela nacão portugueza reconhecem, decretam e mandam provlsona
mente guardar como ~onstitniçãOlJ i e clamos portanto ao dito e:x .mo e Tev.mo nosso 
procnraclor os poderes sufficientes para jurar as mencionadas bases em todos ~q~;_,el
l eNs art!gos que, como puramente civis ou políticos, nada tenclo com a r el1güw, 
nao SCJaJn da nossa competencia, e por isso nos artigos 10. 0 e 17 .o das mesmas 
b_ases, o nosso juramento será ligado a estas c1istincções : 1. ", que a censura ~ccle
Slastica mencionada no artio·o 10.0 seja anterior á impressão cl'aquelles escnptos, 
visto que só assim fica salvg o rtecess~rio reconhecimento do artigo da fé catholica 
da essencial depenclencia elo juizo ela igreja em taes materias i e 2. "", que aquell~ 
«sua rel igião)) apontada no artigo 17.0 se entenda ser a religião tal qual sempre fm 
n'este reino, isto é, unica elo paiz, e sem alteração ou mudança alguma em seus do
gmas, direitos e prerogativas. Para o que. tudo mandámos passar o presente alvará 
ele procmação por nós assio·naclo e sellac1o com o sêllo cla.s nossas armas, no nosso 
palacio elo Tojal, aos 24 ele ~arço de 1821. = C . Ccwdec~z Pc~tricwcha= (L . S.)= 
D?·. Joaqt~Í?n José Pc~checo e SotGSCG. . . . 

Alvará ele procuração por que v . em.a ba po_r bem constl~un· seu procurador 
ao ex.mo e rev."'o principal Silva, para presta~· o JUram~J_lto a01ma cle claraclo e na 
fórma especificacla. ~Para v . em.a ver e ass1gnar. = (S1gnal e sêllo.) 

Portaria 

~enclo apresentada na regencia elo reino a procuração elo em. mo e r ev.mo cardeal 
patnm:cha, para jm·ar as bases ela constituição decretadas pelas côrtes gerv,es, e:x
traorclmarias e constituintes ela nação portugueza, restringinclo no mesmo jura
mento os artigos 10.0 e 17. 0 , e reconl;tecenclo a regencia pelas ditas restricções que 
o mesmo em. mo e rev."' 0 cm·deú patriarch~• entra na duvida ela sincericlacle corn que 
se ~cham ~xpressados os ditos artigos, quando elles com os mais foram objecto ele 
mm combmadas considerações elas côrtes, e tendo attenção a que a r epugnancia 
que elle mostra em ta.es restricções em reconhecer os fundamentos ela consti
tuição política e1'este r eino, não só se a:iusta com os precedentes procedimen
tos elo mesmo carcleal patriarcl1a, que se fizeram publicas }Jela imprensa, reCI·es
cenc1o novas duvidas, quando pq.recia terem terminado toclas com a sua repre
sentação em data ele 22 elo corrente, que tamb em · foi impressa, mas envolve 
contraclicção com a outra sua deliberação, em que ordenou que as auctoriclades 
ecclesia.'ticas cl'esta ciçlacle prestassem juramento na conformidade elo aviso ela re
gencia, sem lhes ilJClicar alguma restricção . E resultan 1o ele tudo isto a convicção 
ele que o mesmo em.mo e r ev .1110 carcleal1Jatriarcha não pócle continuar a exercer 
as funcções elo seu alto ministerio, sem e.·tar em amiudada contraeliccão com as 
disposições c~o governo, quando a felicielacle e socego publico clepencle ela concorclia 
entre os clms poderes: ordena a regencia elo reino, em nome ele el-rei o senhor 
~- .!oão VI, que o elesembargaclor Manuel ele M<Lceelo Pereira F01jaz Coutinho se 
dn~Ja ao IJalacio ela r esiclcncia elo mesmo em. mo e rev. rno cardeal patriarcha, no sitio elo 
ToJal, e ali lhe intime que deve cl' elle sa-ír paTa o convento elo Bussaco no dia de se
gunda feira, 2 elo IJro:ximo futmo mez, oncle residirá até nova orcle.m, podendo acom
panhar-se das pessoas c1ue para esse :fim escolher ·á e:xcepcão elo seu actual secretario . 

O mesmo desembargador, Manuel de Macc~lo Perei;.a Fmjaz Coutinho, o exe
cute e dê parte de assim o haver executado. Palacio ela regencia, em 30 de março 
ele 1821. =(Com, as ?'ZGb?vicas elos memb?·os ela 1·egencic~ elo 1·eino.) . 
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Aviso 

.Á regencia do reino fiz presente o officio ele v. m. ce ele 8 elo correu te, e com 
elle a copia elo auto ela entrega que v. m. c& fez ela pessoa elo em.1110 cardeal patl'iar
cha ele Lisboa ao prior elo convento do Bnssaco no mesmo ·dia 8 elo corrente; e a 
regencia elo reino me ordena, em nome de el-rei o senhor .D . J orLo VI, que eu re
metta a v. m.cll o decreto elas côrtes, elo exemplar junto, expecliclo na data ele 2 
do presente mez, para que v . m .cê o intime a s . em.a, a fim ele que n'elle veja 
qual deve ser o seu clestino e o execute. E v . m.ca proceclerá immediatamente a fa
zer esta intimação, dando conta de assim. o haver effectuaelo . 

Deus guarcle a v . m .ce Palacio da regencia, em 14 de abril ele 1821. =Joaqtdm 
Ped1·o Gomes de Ol-ivei?·cb. = Para Manuel ele Macedo Pereira F01jaz Coutinho. 

Officio 

Ill. 010 c ex .010 sr. -N'este momento chego · elo Bussaco, onde intimei ao em. mo 
carcleal patriarcha o aviso que v . ex. a me expediu com data de 14 elo corren
te, assim como o decreto das côrtes geraes, extraorclin arias e constituintes ela 
nação portugueza ele 2 elo corrente, em que se cleclarou que não gosa elos pri
vilegias ele cidadão aquelle que r ecusa jurar as bases da constituição. Do auto 
junto verá v. ex . a a formalidade da intimação para o fazer presente á regencia 
elo reino. 

Deus g uarde a v . ex. a Coimbra, 21 de abril de 1821. = JJ!Ianuel de JY[ácedo 
Pm·eÍ1Yt C01ttinho . =lll. 1110 e ex.010 sr . Joaquim Pech·o Gomes de Oliveira. 

Pnbl·ica fó:r:n'i.a 

Auto de di lirren t ia c de intimação feita ao cx."'0 carclea l, palriarcha JlCio descrnbarrrador 
Man uel de Macedo Pereira Co ttl inho 

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Chr.isto de 1821 annos, aos 21 
dias elo mez de abril do dito anuo, n'este mosteiro ele Santa Cruz do Bussaco, 
onde eu escrivão vim em companhia do desembargador Manuel ele :Macedo Pereira 

~ Coutinho, e com o oflicial escrivão do cível, meu companheiro, Antonio ela Silva 
Gnimaraes, [),hi intimou o dito desembargador Manuel de Macedo Pereira Couti
nho ao em. mo cardeal patria.rcha da cidade de Lisboa o aviso de 14 de abril elo cor
rente anuo do secretario de estado dos n ego cios elo reino Joaquim Pedro Gomes ele 
Oliveira, e o decreto das côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação por
tugueza, datado de 2 de abril do clito anuo, por virtude do que deve o dito em. mo 
cardeal patriarcha saí.r cl'este reino immecliatamente, visto ter recusado jurar as ba
ses ela constittúção, e de como se fez a dita intimação dou minha fé, e ele tuclo fiz 
este auto, que elle dito desembargador assignou, ,a que foram testemunhas pi'esentes 
José Ferreira Pires ela Veiga, meirinho dq juizo do cível da cidade de Coimbra, 
e 1\'I~~nnel Antonio Ferreira, homem ela vara elo mesmo juizo, que acompanharam 
esta diligencia. E eu, Manuel Moreira .D.ias Junior, escrivão que o esc1·evi e assi
gnei . =JJ!Ianuel JJ!Io?·ei?·cb Dias Jt~nio?· = lJI[CIIIn~el de JJ!Iacedo Pm·ei1·a Coutinho = 
Antonio clct Silva Gtâma?·àes=José F'e?'?·ei?·a Pú·es da Veiga= Jll{cmtu:-l Antonio 
E'mTei?·a. 

Está conforme com o proprio original de que dou fé . Coimbra, 21 de abril ele 
1821.- E eu, :Manuel Moreira Dias, tabellião que o fiz escrever e assignei em 
publico e raso . ---:- Em t estemunho de verdade = ll!fanuel Jl1o?·einb Dias . 

Aviso 

Foi presente à r egencia elo reino o seu officio ele 21 do corrente, em que par
ticipa a intimação feita ao carcleal patriarcha elo decreto de 2 elo mesmo mez, e 
em consequencia ordena a r cgencia, em nome ele el-rei o senhor D . João ·vi, que 
v. m. cu faça observar as disposições que o dito cardeal patriarcha toma, em exe-



185 

cução elo dito decreto, . participanclo-as pela secretaria ele estado elos negocias elo 
reino. 

D eus guarele a v. m. cc Palacio ela r egencia, em 27 ele abril ele 1821. = Joa
qtbi?n P ed?·o Gomes ele Olive·int. = Para Manuel ·{l e Macedo Pereira; Fmj az Cou
tinho. 

Aviso 

Sendo presente á r egencia elo reino o o:ffi.cio que Y . m. c~ lhe elii·igitl em data 
ele 6 ele maio, que acompanha. a copia elo aviso que remetteu ao em .mo cardeal pa
triarcha, e a re ·posta que o mesmo deu, peeliuclo um mez ele licença l)ara se 
apromptar, a mesma regencia, em nome ele el-rei o senhor D. Joao VI, .orclena que 
Y . m."" lhe intime que eleve saír para fóra elo reino at6 ao dia 20 elo corr ente. 
O ·que J?articipo a y , m.ce para que assim o execute . ' 

Deus gua.rcle a v. m.cê Palacio ela r egencia, em 8 ele maio ele 1821. = Joa
q·uim P ecl? ·o Gomes ele Ol·iveim. =Para Manuel ele JYiaceelo Per eira Fo1jaz Coutinho . 

. E:ffcctivamente em fins ele maio o cardeal patriarcha ele Lisboa s::du elo reino, 
melo fixm· resiclencia em Bayonna, cielacle ele França (Baixos Pyrenéus) , bispaelo 
su~raganeo ele AuclJ, cl'oncle só regressou a Portugal em 1823, depois elo restabe-. 
lec1mento elo goyerno absoluto, como adiante se verá. 

Logo que o prelado se retirou ela sua patria a regencia fez expedir, pela se
cretaria elos Í1egocios elo r eino, ao principal Estevão Telles ela Silva, as seguintes 
ordens : · 

O:fficio 

VI Ex. 1110 e r e v.. mo sr. - A regencia elo reino 1 em nome ele el-rei o senhor D . João 
, orclena que o collegio patriarchal cl~ santa igreja ele Lisboa mande tirar ela 

collecta ela missa o nome elo cardeal patrmrcha. 
O que v. ex." fará presente ao mesmo collegio, para ~ue assim o execute . 

. De~s. guarde a v . ex." Palacio ela regencia, em 2 ele junho ele 1821. = Joct
qtbt?n 1 ed?·o Gomes ele OliveÍ? 'Ct . 

Oflic io 

Ex. mo e rev. mo sr . - 'Tendo saíelo as fronteiras cl' este r eino o cardeal patriarcha 
pelos motivos que são ~otorio s , e clev,enclo considerar-se por esta rasfLo o patriar
chaclo vago : ordena a r egencia elo r eino, em nome ele el-réi o senhor D. João VI, 
que o collegio patriarchal n' esta consideração proceda elo mesmo moclo que proce
deria t enclo a vac~tncia procedido por fallecimento elo -dito patriarcha, seguindo em 
tuclo a disposição elas leis. 

O que v. ex." fará presente ao sobredito collegio, para sua intelligencia e exe
cucão. 

, Deus guarde a v . ex. a Palacio da r egencia, 2 ele junho ele 1821. = Joag_t~im 
P ecl?·o .Gomes de Olivein~. 

T endo as eôrtes provielenciaclo, como fica expo.·to, a respeito elo juramento elas 
bases constitncionaes, commettenclo ao poder executivo a sua pontual observancia, 
por J?eio ele mais amplas prerogativas sobre os funccionarios publicos, tratou ele 
estreitar as relações elos. portuguezes ela meti:opole com os elo ultramar, e conferiu 
aos ~·overnos provinciaes cl'este e elas ilhas adjacentes a faculclacle ele regularem 
a ele1ção elos seus representantes em côrtes pela fónna seguinte. 

Decre-to 

As côrtes geracs, extraorclinarias e constituintes ela naç~LO portugueza, ponde
rando quanto importa ao bem geral elo estaclo e ao particular ele ca~la inclivicluo 
que os empregos publicas, civis, militares e ecclesiasticos sejam exermclos por pes
soas que, alem ele possuírem a sciencia, probidade e desinter esse, sej am aclcl~cla.s 
ao systema cons·titucional ; e conhecendo que muitos actuaes empreg·aelos, elest1tm-
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dos cl'aquellas essenciaes qualidades, não só abusam ela .sua jurisclicção em pre
juízo e oppressão elos povos, mas até procuram contrariar a r egeneração politica 
da nação ; querendo remediar estes males com a prompticlão que a sua graviclacl_e 
e as circumstancias extraorclinarias ela nação exigem, decretam provisoria e inten 
namentc o seguinte : 

1. 0 A r eg;encia do reino, .pelos meios que julgar mais convenientes, se infor
marú do procedimento ·d'aquelles magistrados e mais em1Jregaclos civis, militares 
e ecclesiasticos que, abusando ela sua jurisclicção, opprimem e vexam os povos Otl 

procuram contrariar a regeneração política ela naç.ito. 
2.0 Removerá immecliatamente aquelles magistrados e mais emr r egaclos publi

cas, civis e militares que achar comprehend.iclos nas faltas indicadas no artigo pre
cedente .. 

3.0 A mesma regencia :fica auctorisada }JaTa poder prover os empregos, que 
por aquella remoçao ou por outra qualquer causa estiverem vagos, em pessoas que 
por suas luzes, probidade , desinteresse e aclhesao ao systema constitucional, tive
rem merecido a con:liança pu bEca ; independent e ele consultas ele tribunaes , nem 
propostas de donatar.ios; guarclacla porém a 01·clem da antiguidade e accesso em
quanto for possível e compatível com as circumstancias extraor linarias em que a 
nação se acha. 

4 .° Constando-lhe que alguns ministros e mais o:fficiaes elos juizos ecclesiasti
cos sã.o comprehenclidos nas faltas inclir;adas JlO artigo 1. 0 , ordenará aos prelados 
diocesanos a remoção d'elles, e que os façam substituir por pessoas que tenham as 
qualidades especificndas no artigo precedente, pelas quaes os ditos prelados :fica
rão responsaveis. 

5 . 0 Os empregados publicas , que assim forem r emovidos, ser ão admittidos a 
justificarem-se, se o requererem. 

A rcgencia do r eino assim o tenha entendido e faça executar . P aço chs côrtes, 
em 14 ele abril ele 1821. =Ffe?·nwno José B?·cta?nccm~p do Sobml, presidente= 
Agostinho José 1i'1·ei?·e, deputado secretario =João Baptista Pelg~6eÍ? ·c6s, deputado 
secretario. 

Cumpra-se e r egiste-se . Palacio ela r egcncia , em 14 ele abril de 1821.= ( Com a 
?·ub1·ica do 7'J1·esidente ela 1·egencia.) 

P o r-tari a 

A r egencia do reino, em nome de el-rei o senhor D . João VI , faz saber que 
as côrtes geraes extraorclinarias e constituintes da naç~io por tugucza têem decre
tado o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação por tugueza, consicl e
rando a obrig::tção que têem de estreitar cacla vez mais a união dos portuguezes 
de ambos os he~ispherios por meio de seus inter esses políticos, e attenclenclo tam
bem a que nenhum cidadão pócle adquirir o sublime caracter ele deputado de côr
tes sem que este lhe seja confericlo pelos votos ele seus constituintes, nos quaes a 
soberania essencialmente reside, declaram e clecretam o seguinte : 

1.0 Serão havidos com.o legitimos todos os governos estabelecidos ou que se es
tabelecerem nos estados portuguczes elo ultramar e ilhas aé\jaccntes, para abraça
rem a sagrada causa da r egeneração política ela nação portugueza, e serão decla
rados bcnemeritos ela patria os que tiverem premeclitaclo, desenvolviclo e executado 
a mesma regeneração . . 

2 . 0 Todos os ditos governos mandarão logo proceder ás eleições dos deputados 
de côrtes, nas quaes se observarão quanto for possível as instruccões que a junta 
provisional do governo cl'este reino, em datu ele 22 ele novembro ~lo anno passudo, 
mandou publicar, assim para esta capi tal, como para as províncias elo r eino, ajus
tando as mesmas instrucções ás circnmstancias locaes ele cada uma ]Jrovincia . 

3. 0 Nas províncias em <Jue, pela sua extensão, se .ach arem muí distantes as 
cabeças das comarcas1 poderão estas consiclerar-se, para este e:ffeito sómente, como 
capitaes ele províncias . 

4.0 Logo que os deputados tiverem sido eleitos, o governo respectivo os far!L 
apresentar n'cstas côrtes, instruidos das competentes procurações, e lhes arbitrará 



187 

para suas viagens e estada ajudas ele custo, que serão pagas pelas r endas publicas 
das r espectivas províncias . 

5.0 A occupação violenta ele qualquer porção ele territorio portuguez será con-
siderada como cleclaraçã~ de guerra feita a Portugal. " .. 

6.0 Quaesquer auctonclacles e pessoas que se oppozerem á r egeneraçao pohtJCa 
da nação l)Ortugueza, dando causa a que os povos clesesp~raclos ensanguentem as 
suas revoluções, serão r esponsaveis pelos males que. occas1~narem . . 

7.0 A regencia elo r eino apertará cada vez mms os vmculos de fratermdacle 
que felizmente unem este reino com as províncias ultramarinas, prestando-lhes os 
possíveis au:xilios· para se tornar perpetua e indissoluvel a mutua união. 

A regencia do reino o tenha assim entendido e faça executar . Paço elas côrtes, 
em 18 de abril ele 1821.=1-le1·mano José .Bn:tmncctmp do Sobn1l, presidente = 
Agostinho José li'.Tei1·e, deputado secretario--: João Bcptistct Felgttei1·as, de1)utaclo 
secretario. 

Portanto ma~da a todas as auctoridacles, a quem competir o conhecimento e 
execução elo 1n·esente decreto, que ãssim o tenham entendido e o cumpram e fa
çam cumprir e executar como n'elle se contém ; e ao ch auceller mór elo r eino que 
o. faça publico na chancellaria e r egistar nos livros respectivos, r emettendo o ori
g.mal ao archivo ela rrorre do Tombo e copias a todas as estações elo estylo. Pala
ClC cl_a regencia, em 24 ele abril ele 1821. =(Com as ?'t&b?·icas .dos memb?·os da 1'C-
g~ncta do 1·eino.) .... 

·,\-

Attenclenclo ás precarias circumstancias da fazenda publica, e como medida 
cousentanea ás instituições r ecentes, . as côrtes decretaram o que consta da seguinte 

Portaria 

A regencia elo reino, em nome ele el-r ei o senhor D . João VI, faz saber que 
as côrtes geraes e extraorclinarias ela nação portugueza t êem decretado o seguinte : 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação portugueza, atten
- cl~nclo á necessidade ele fixar a natureza elos bens ela corôa, ele consolidar o cre

chto elo thesouro nacional · e ele amortisar a divida publica, r econhecida pela na
ção, decretam o seguinte : 

1. 0 Todos os bens ~la corôa, ele qualquer natureza que sejam, pertencem á na
ção e se chamarão consequentemente ,bens nacionaes. 

2. 0 Tuclas as propriedades e capellas ela corôa, direitos r eaes, commenclas elas 
tres ordens militares e de ))falta, possuiclas por clouatarios e commeudaelores, que 
vagarem, ficam desde já applicadas á baixa ela amortisação da divida publica. 
N'esta disposição se não comprehenclem os palacios, quintas e tapadas clestinaelas 
para habitação e re!}reio ele el-rei e ele sua real familia, nem as commenclas per
t encentes á universidade ele Coimbra, as quaes continuarão a ser providas como 
até agor a . . 

3.° F icam comprehenc1iclas na disposição c16 artigo antecedente as proprieda
des e capellas ela corôa, direitos reaes e commendas elas tres ordens militar es, 
ainda no caso ele haver n'ellas viela ou vielas; salvo se estas tiver em sido conce
didas em r emuneracão ele servicos decretados na fórma das leis . 

~-0 A applicaçã~ elos r eferielos r endimentos, bem como a elo proclucto elos bens 
nacwnaes e capellas ela corôa., quanclo se venderem , se fará pela junta elos juros 
elos novos emprestimos, ampliando-se para esse fim o alvará la sua Cl·eação á 
amortisação ele toda a divida n acional. . 

5 .0 O })residente elo thesouro nacional o será tambem ela referida jtmt~, em 
conformidade elo citado alvará . A regencia elo reino empr egará n'el la os officiaes 
que mais convierem ao seu bom expediente, tomados ele entre aquelles que em 
consequencia das novas instituições forem supprimiclos em outras estações ; e e~ 
tudo o mms a organisará como for conducente para preencher a sua nova attn
buição. 
. ~. 0• A venda elos bens nacionaes, á qual se deverá proceder . sempre que ~ 
aclm1mstração d'elles for prejudicial, se fará no logar onde forem sltuaclos,_ se ahi 
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houver juiz ele fóra; e, não o havendo, n'aquelle que o tiver mais proximo; pre· 
cedenclo eclitaes no d ito log-ar e na cabeça ela comarca, e annuncio no Dia?·io clct 
?'egenc-ia, pelo menos quinze dias antes da ancmatação . Os lanços se f::trão ~m p~· 
pel moeda, e se poderá receber o pag·amento em quaesquer tit'ulos ~le credito, li
quidados pelo seu valor correspondente ao mesmo papel moeda no cha ela arrema
tação. 

A reo·encia elo .reino o tenha assim entendido e faça executar. Paço elas côr
tes, em 2:::.5 ele abril ele 1821.=1:le?·mano José B?·ac6mcmnp elo Sob1·al,_ pr · siclente= 
Agost·inho José li'?'e'i?·e, deputado secretario= João Bapt·istc6 Pelguewas, le1)utado 
s ccretario . 

Portanto manda a todas as auctoriclacles, a quem competir o conhecimento e 
execução elo presente decreto, que assim o tenham enteuclido e o cumpram e fa
çam cumprir e executar como n'elle se contém; e ao chanceller mór elo reino qu_e 
o faça publicar na chancellaria e registar nos livros respectivos, remettenclo o on
gi.nal ao archivo nacional ela Torre elo Tombo e copia,s a todas as estações elo es
tylo. Palacio ela regencia, em 26 ele abril ele 1821.= (Com cts ?'lbb?·iws elos memb?·os 
dc6 1·egencic6 do ?'eino .) . 

De novo teve conhecimento o congresso ele grave pcn lencia entre o alto cle1:o 
e os poderes constituídos pelo systemn, liberal, porquanto em ses ·ão ele 12 ele mmo 
o elepntaclo Manuel Borges Carneiro elcclarou que o bispo le Olba, D . Vasco Jose 
Lobo, cleão ela real capella ele Villa Viçosa;, n~~o só jurá.ra as b::tses ela constituiç~o 
com restricções ineptas, insultantes e perturbadoras ela ordem publica, como c~n
stava do respectivo auto e por testemunha. , mas espalhára que el-rei dera nm_J u
ramento coacto, e voltanclo a9 reino desfaria tllclo quanto a.s cOrtes tiJJ.ham felto i 
e afóra isto, o mesmo prelado estava comrn ttenclo prepotencias aos seus clioces~
nos. Em vista cl'estes abusos o orador propoz que se expedisse ordem á rcgenc1a 
elo reino para mandar fazer ·averiguações a respeito dos alluclidos factos, dando 
conta do resultado ao congresso. 

Após breve disc·ussão assim se resolveu, procedendo á prisão cl'aquelle bispo, 
inclepenclente ele culpa form·:tcla, para que, couhecicla a veracielade dos factos l)clos 
meios competentes1 nã.o só se lhe applicasse o decreto de 2 de abril sobre queUl 
r ecusa acceitar a lei fundamental ela sociedade 1)olitica portugLleza, mas se lhe iu
flingissem as penas applicavei: aos sediciosos e pertmbaclores ela ordem. 

A 21 do dito mcz desembarcou o preso no caes da Ribeira Velha., escoltado por 
uma força ele cavallaria, custando a conter a ira popular contra clle, e f0i condu
zido á torre de Belem, proseguindo entretanto o corregeclor ele Bej a na deva,ssa. 

lJ inalmente, a 28 ele j ulho approvou-se o l)arecer ela commi ·são ela constittliçl'to 
sobre a petição elo bispo titular ele Olba, peclinclo que, attento o seu estado ele 
doença, se lhe desse por homenag-em a côrtc ele Lisboa, ou pelo menos o convento 
ele S . Vicente ele Fóra, ao qual pe1-tencia como conego regnnte; snpplica que a 
commissão opinou se remettcsse ao governo para cleferir como fosse justo . 

No principio ela sessão de 28 'elo elito mez o presidente participou ao augusto 
cou~51:·csso a chegada ele uma fi:a,g<"Lt:l. de guena vineb. elo Rio ele Janeiro, com a 
notlc1a de el-rei D . João VI ter aclhericlo á causa ela liberelacle e jurado manter e 
abraçar a constituição que as côrtes ele PortLwal fi:6cssem. 

Em seguida. descobriu-se o retrato ele sut;, mao·cstacle e o mesmo !)residente . l . . . b I 
ergueu vr;a.· a e -rm, ~ c?nstltmção, ao reino uniclo de Portug·ü, Brazi.l e Algar-
ves, que foram entlll~smstlcamente _correspondidos pelos deputados e pelo povo ag
glomeraclo nas gn.lenas, o qual deitou para a sala grande quantidade de flores e 
cm·ôas ele louro . · 

Sob proposta da presiclencia todos os deputados dirigiram-se á igreja das N~
cessidades para assistir a um Te Dewn, o:fficia.nclo o ~~rcebispo ela Bahia, em 'acçao 
de gnoças por tão grata quanto importante nova. 

Reg-ressando à sala da· sessões, encontraram a cadeira ela presiclencia o as de 
o~.ltros muitos representantes ela nação ornadas de h .urcis e flores. 

O secretario elos negocias da marinht~ foi então introduzido com as formalida-. 
eles elo estylo e proferiu perante o soberano congresso estas p~Llavms : « Comple-
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tou-se a grande obra ! O Supremo Architecto do Universo coroou os vossos ti·aba
lhos ! Sua magestade acaba ele accecler á nossa causa, o que manifesta o officio 
qu.e tenho a honra de apresentar 1 >> • 

As côrtes resolveram escrever a el-rei, communicanclo-lhe o acolhimento que 
tivera similhante noticia. 

Comtuclo, na immecliata sessão ele 30 votou-se por unanimidade uma declar-a
ção de protesto contra as pala.vras ctppTovcw, sancciona?·, vassallos e el-1·ei nosso se
nha?·, que se encontravam exaradas no decreto ele 24 e auto ele jtuamento de 26 
el~ f~vereiro, · porque o congresso reputava taes phrases contrarias ~s bases ela COJ?-
stltmção, aos principias, r egras e preceitos constitucionaes, e offens1vas á soberama 
ela nação i entenelenclo-se que isso não exprimia r eprovar a conclucta elo rei, nem 
elos seus ministros, mas sim estabelecer a exacticlão ela phraseologia conveniente 
em qualquer documento official, quando se falla a linguagem constitucional. 

. O corpo legislativo resolveu definitivamente um grave assumpto sobre que a 
Jllllt~ elo Porto proviclenciára rios primeiros dias de exer~icio para satisfazer aos 
deseJOS dos militares portuguezes . O decreto foi mandado cumprir pela seguinte 

Por-taria 

" A regencia elo re.ino, em nome ele el-rei o senhor D. João VI, faz saber que as 
cortes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação pm·tngueza têem decretado 
o seguinte : 

As côrtes geraes, extraorcli1?arias e c_onstituintes da nação portugueza., . co~si
derando a necessiclacle ele recluzn· o exercito de Portugal a uma nova orga.msaçao, 
compatível com as eircumstancias em que a mesma nação se acha i e sendo in
compatível com estas circumstancias a conservação elos officiaes inglezes no mesmo 
exeTcüo, decretam: 

. 1. 0 Os officiaes inglezes, que serviram no exercito ele Portugal, e que foram 
retirados elo exercício de seus postos pela declaração official ele 2G de agosto ele 
1820, ficam ela data cl' este clemitticlos com honra e com agradecimentos da nação 
portugueza. 

2. 0 Os mesmos o-fticiaes :ficam gosanclo o soldo ele suas patentes por tanto tempo, 
quanto foi o que serviram durante a guerra . Aquelles que não têem serviço feito 
na mesma guerra, :ficam recebendo o soldo de. suas patentes por tempo ele um 

· anuo. Estas grati:ficações são pessoaes. 
3. 0 Aos brigadeiros que não têem commencla ela ordem ela Torre e Espada lhes 

fica concedido o poderem usar cl'essa insígnia, e aos coroneis e tenentes coroneis 
usarem elo habito da mesma ordem, por lhes fazer graça. 

A regencia do . reino o tenha assim entencliclo e faça executar. Paço elas côrtes, 
em 5 de março ele 1821. = 111ant~el Fe?'?utncles Thomaz, presidente= José Fe?·
?'eÍ?'Ct Bo1·ges, deputado secretario= João Br.tptista Felglwi?·as, cleputaclo secretario. 

Portanto manda a toclas as auctoriclacles, a quem competir o conhecimento e 
execução çlo presente decreto, que assim o tenham entendido e o cumpram e fa
çam cumprir e executar como n' elle se contém; e ao chanceller móT do r eino que 
o faça publicar na chancellaria e registar nos livros respectivos, r emettendo o ori
ginal ao archivo ela Torre do 'l'ombo e copias a todas as estações do estylo. Pa
lacio da r egencia, em 5 ele maio de 1821. =(Com as ?'ttb?·icas elos membTos ele~ '?·e
gencic~ elo 1·eino.) 

* 
. Proseguinclo no systema ele informar el-rei das occorrei}.cias políticas, as côrtes 

d1rigiram-lhe a sua terceira 
Car-ta 

Senhor :-As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, 
depois ele haverem levado ao conhecimento ele vossa magestacle, em 15 e 19 de 

1 É o ele 28 ele fevereiro ele 1821, transcvi1)to a pag. 163. 
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fevereiro, a relação fiel ele seus procedimentos desde a sua installação, e a inclic~
ção dos factos e causas que a precederam, resolveram em sessão ele 10 ele a~ril 
levar novamente á presença de vossa magestacle os seus constantes votos do mmor 
respeito, amor e adhesão á sagrada pessoa de vossa magestade, e apresentar-lhe 
as bases da constituição .ela monarchia portugueza, na bem segma. e bem funclaela 
esperança ele que vossa magestade se prestaria com gosto a rub1·icar immecliata
mente com o seu juramento este sustentaculo eterno do throno ele vossa mages
tacle, alçaclo sobre corações portuguezes, antemural inabalavel ela liberdade, e pe
nhor seguro ela felicidade ele uma nação tão merececlora do amor elo seu monarcha, 
como digna ele ser livre. 

Mas a rapidez com que os gloriosos feitos ela nossa regenerução política se 
succecliam uns aos outros, augmentanclo todos os dias a justa esperança de vermos 
em breve tempo coroados os nossos ultimas elese:jos, fez com que fossem pl·eveni
clos pela agradavel noticia ele que vossa magestacle nã.o cluviclan\, assentir aos votos 
ela naçU.o, e que effectivamente jurará n'essa cn,pitn,l mn,nter e guardar a constitLú
ção em que estas côrtes se acham trabalhanclo . 

A participação que vossa magestade mandou fazer pelo seu ministro elos ne
gocias · estrangeiros ele tão acertada deliberação, e. de ter r esolvido voltar a estes 
reinos com toda a sua real famíl ia, escolhendo noyo,· ministros acred.ores ela con
fiança ela nação, foi acolhida com a mais expressiva sati,{ação e alegria. Entre os 
vivas e accbmações elo maior contentamento e regosijo, .·c proferiu sempre o sa
gTn.elo nome ele vossa magestacle com o mais exaltado enthusiasmo e justíssima 
saudade. E se o r etrato ele vossa magestaele, pre. ·ente a testemunhos ele tanto 
amor e tanta lealclaele, bastou a produzir tão acrisolados sentimentos e vivas ex
pressões ele affecto, que affectos não 1Jl'ocluzír6. a sua presença pessoal, e como dei
xará o c01·aç::to benigno ele vossa magcs ta.cle ele se sentir profunclamente eommo
Yiclo, sabendo que s us filhos ele Portugal lhe tributam sempre o mesmo respeito 
e amor, e sl:io sempre clignos ele merecerem os paternaes desvelos elo setl bom rei ! 

Todas as ma.i.· cilacles e povoações cl'estes reinos de Portugal e Algarves 
desdobraram em. espontaneo jubilo, regosijo e alegria ele que os encheu tão fausta 
nova. 

Apressurados os portuguezes, toelos caminharam aos altares santos, e eleram 
graç~~s ao Senho1· elos destinos, ao Deus de Affonso Hcmiques, cuja mrio poderosa 
abençoa e guia sem equivoco os passos dos portuguezes clescle· o memorn.yel dia 
24 de agosto. 
, As côrtes se persuadem não poder congratular mn.is lignament~ a vossa ma
gestacle, nem provar-lhe melhor a sua gratidl:io, elo que apressando-se a n.presen
tar-lhe as bases ela constituição, nas quacs a naçí:io portugneza legitimamente re
presentada exarou a carta ela sua nobreza, ela sua segurança indiviclual, da invio~ 
labil.idacle elo direito de propriedade, ela estabilidade do governo ele vossa mages
taele, da succcssão augusta eb dynastia ela seronissima casa de Bragança, e da 
perpetuidade da santa r eligião ele seus avós. · 

Estas bases contêem a express~io authentica chs regras e condições com que 
o povo por tugnez g_uer ser governado . Os princípios n' llas adaptados nada. têe1u 
ele extrn.ordina.rio . Nacla diminuem as justas prerogativas e clireitos do monarcha; 
e não eclipsam, ant.es sim esmaltam o brilho e o esplenelor do throno, alem de se
rem os mesmos que o direito universal tem sanccionado, derivando do direito que 
Deus cimentára no coração elo homem creanclo-o livre i ellas contêom as mesmas 
principaes maximas que o~ povos de Portugal em differ entes epochas fallaram 
clin.nte da magestacle elos re1s, e as mesmas condições com que, por tres vezes, já 
depositaram em sua~ mãos ::1: ~orção ele liberelacle ele cuja alienação pende a exis
tencia de toda a someelacle Civil. 

No elia 29 de março foi só 1.una a voz ele todas n.s auctorielacles ecclesiasticas, 
civis e militares, que soou em todo o Portugal e Algarves. «Juro as bases ela con
tituiç[io IJOlitica ela monarchia portug·ueza>), disseram ellas i e a ma.gestacle divina 
que ,as escutou zelará escn1pul?sa o seu exact.o cumprimento. . 

E superior a toda a descnpçã.o a regulan la lo, a pompa e respeito e o reh
gioso culto que brilharam na celebração de tão solemne acto n'esta capital. Os ele-
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putados em côrtes foram os primeiros a jurar com a regencia por amor ela ordem, 
mas cada ciclaclão foi o primeiro na vontade. 

Unicamente o cardeal patriarcha de Lisboa teve a incoherencia ele mandar ju
rar sem restricção alguma toda a sua diocese, e querer no seu proprio juramento 
excluir os artigos 10.0 e 17.0 Não pócle bem atinar-se com o motivo ele similhante 
d~saccordo, a não clerivar ele persuadir-se que o seu j1..uamento envolvi& diverso 
vmculo r eligioso, e o obrigava ele outro modo que ás demais auctoridacles do seu 
patriarchaclo. Mas deixando de ser portuguez, a sua consciencia será o seu unico 
verdugo . 

Entretanto, senhor, o fogo bene:fi.co de uma saudavel constituição, que volverá 
os. portuguezes á sua primeira dignidade, se propagava com a velociclacle da luz e 
o 1mperio elo raio . A flor elo oceano, a mais bella elas ilhas portuguezas, a ilha da 
lYiacleira, foi a primeira que á voz ela liberdade abriu os braços e abraçou Portu
g~l nos sentimentos . Seus deputados se reuniram já e tomaram assento n'estas 
cortes. A ilha de S . Miguel a imita logo, e seus briosos moradores oppõem a mais 
nob1·c firmeza ás astucias elo servilismo e aos ameaços elo despotismo do seu go
V~I·nador . Os paraenses foram os primeiros na ordem elos tempos que n'esse he
ll_llspherio alçaram ao céu mãos agradecidas, clespeclaçanclo as algemas ela arbitra
necla~le . E quasi ao mesmo tempo e igualmente primeiros os nossos concidadãos 
da nca e amenissima província ela Bahia, a chave cl'esse vastíssimo continente, 
cles~nvolveram aquelle caracter heroico 1 :fiel e grandioso que sempre estremou seus 
habitantes e·m todas as epochas arriscadas e di:fficeis . 

. Ultimamente vossa ·magestacle acaba ele fechar a abobada d'este magestoso 
ecli:fi.cio . O seu juramento sellará a sua gloria e a felicidade dos portuguezes . E a 
união elos reino's de Portugal, Brazil e Algarves, até hoje puramente nominal e for
çada, é já real e voluutaria. Nós seremos com o Brazil uma só família em direitos 
~ em deveres, e tendo a ml;lsma religião e o mesmo pae, nenhum poder conseguirá 
Jamais o cliviclil-a. 

. Ao chefe ele fa~nilia t ão numerosa incumbe o prover ao seu bem e á sua feli
Cidade, assim como á familia incmnbe o respeital-o e fazer-lhe guardar seus clirei
tos e prerogativas; ·e taes são os votos d'este augusto congresso, que nivela a sua 
esperança pelos princípios constantes elo seu patriotismo e da justiça de vossa ma
gestacle. 

Agora, senhor, resta o complemento cl'esta obra tão maravilhosa. Cumpre que 
vossa magestacle faça accelerar as eleições elos cleputaclos de todas as províncias 
cl'esse reino, 110s termos elo decreto elas côrtes ele 18 de abril proximo passado. 

O reino unido de Portugal, Brazil e Algarves é agora mais que nunca conce~
t raclo em sua união mystica. A representação nacional carece ele ser perfeita. E 
necessario que cacb habitante el'esse continente tenha voto e escolha, e que dele
gue em seu representante a porção ele poder que na sociedade lhe cabe, p,ara que 
elle venha assim a impor-se a si proprio a lei que eleve reger-nos todos. E este o 
direito que lhe guarclou a natureza, e que a sociedade, constituindo-se outra vez, 
lhe entrega e restitue . As instituições humanas envelhecem como tudo com o 
volver elos annos. O tempo, que tuclo estraga e cloma, altera as mais bem com
binadas bases dos governos; mas a rasão e a natureza, mais fortes que elle, rein
tegram a seu despeito o homem na posse ele seus mais apreciaveis fóros e direi
tos . Então o homem é digno cl'este nome, e faz digno e ennobrece o monarcha 
que o r ege . 

As côrtes, porém, continuam sem interrupção seus assíduos trabalhos ; e os que 
se succecleram desde a data elas cartas que antececlentemente clirigiram a vossa ma
gestade constam elos impressos e documentos que com esta levam á presença de 
vossa magestacle. 

Nada tem perturbado a boa ordem e o socego publico . Os portuguezes confiam 
nos seus deputados em côrtes, e, certos no amor que têem á sagrada pessoa ele 
vossa magestacle, não duvidam ela sua a:ffeição paternal, e vivem ~e~uros ele que 
vossa magestade ha de sempre concorrer gostoso para a sua felimdacle, confor
manclo-se com os votos da nacão. 

P raza ao céu que, ao chegar á presença. de vossa mages tade esta carta de con· 
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gratulaçfLo elas côrtes por tão felizes acontecimentos, a sau le ele vossa magestacle 
pros_r,ere como todos clesej 2Lmos e havemo~ mister . 

A muito alta e poderosa pessoa le vossa magestacle guarde Deu: por muitos e 
afortunados annos. 

Lisboa, paço elas côr tes, em 0 ele maio ele 1821. = F[e?·mctno José B?·cwmccmvp 
do obntl) presidente = João Baptistct F'elgueints) deputaclo secretario = igostinho 
J osé lih3i?·e) cleputacl_o se ·retario= Antonio Ribei?·o da Costct) deputado secretario= 
Agostinho ele J.l1enclonçct 11'ctlcão) depnta.do secretario. 

Em 24 de maw foi submetticlo á apreciaçrto elo soberano congresso o seguinte 

Parecer 

A comm issão especial encarregada de examinar as cliligencias ele averiguação 
sobro a conclucta q ne os cliplomaticos portuguezes, residentes nas côrtes estr an
geiras, têem desenvolvido })ara com este reino clepois do s gloriosos acontecimentos 
de 24 de ag·osto o 15 ele setembTo do anuo proximo passado, a que a regencia elo 
reino procedeu em virtude das ordens que para esse f-im lhe foram expcclielas pelo 
soberano congresso em 12 ele fevereil'O do corrente anuo, tem a honra ele substan
ciar na presença, do augusto-congresso aquellas averiguações e relatorio elo sem·e
tario de estaclo ela r egencia elo reino na repartição elos uegocios estrangeiros, e a ele 
arriscar o seu par cor sobre tã.o rnelinelroso c elesa.graclavel assumpto . 

Em data de 19 ele setembro do anuo proxi.mo passalo participou o governo 
interino ele Li:boa a sua installação a todos os mini st ro s elo cori o diplomatico por
tugnez, e em 3 ele outubro do mesmo anno lhes r epetiu iguaes particir açõ s a junta 
provisional elo governo supremo, ontiTo investida no exercício de suas fnucções, pelo 
voto e assenso unanime · cb. nacão inteira . 

De to elos os diplomaticos ~apenas cloi.s r esponderam n estas participações ; fo i 
um d'elles D . José Luiz ele Sonsa Botelho, enviado extl·aorclinario e ministro ple
nipotenciario na côrte ele Lo~clres, escusanclo-se })O r carta p~trticular a.o r espectivo 
secretario ele estado elos negoci.os es trangeiros ele entreter correspouclencia o:fficinl 
com o governo supremo, emquanto não fosse para isso auctorisa.elo po1· , ua mages
tacle. 

O scgnnclo foi José Anselmo Correia, ministro residente em Hamburgo, o qual 
, r espondeu ao mesmo secretario ele estado dos negocios estrangeiros com uma carta 

uto incoherente no estylo, como absurda na materia. 
A commiss?ío está I ersuacl.icla que o simples silencio elo · eliplomaticos portugue

zes lhe não deve fazer imputa,ç1to ou censura, attentn a delicadeza da sua situação 
e caracter; sente, porem, o mais vivo di ssabor em prcpar:tr o augusto congresso 
para escutar o rclatorio succinto elas tentativas c hostili.clacles que têem pratica,clo 
contra a sua patria uma gmnelc parte dos diplomaticos portuguézes . 

Consistiram ost:ts hostiliclacl.cs, primeirarncnto, no lesignio ele porE)m este reino 
em apertado bloqueio pela elenegaç~Lo elos p:tssaportes o despachos elo estylo aos na
vios mercantes uaciouacs e estrangeiros, que s 1)l'opunham. segu.ir viagem l)ara 
Portug·al, o q Lle teria interrompido gran le I arte elo commercio externo elo r eino, 
se os capitães elos navios se n lto tive ·sem aventLu·aclo a navegar sem ellcs, e se a 
junta 1)rovisional elo supremo governo elo reino não tiv sse occoniclo a este mal, 
clisi ensaudo opportnnamcnte o § 9. 0 elo alvará ele 30 de maio de 1820 que fazia 
uecessarios aquelles }Jassaportcs e despachos. . ' 

Consistiram ~m segunc1o logar em recusarem passaportes a diversos portugne
zes que os pecltram I ara regressarem á stu"t pat:J:ia, obstando por este moclo ao 
exercicio da liberdade pessoal ele muitos cicladtios IJOrtuo·uezcs e I:>rivando este 

N • 0 ] • 
reino ela sua cooperaç~to actrva na santa causa ela r egeneração política ela mo-
uarchia. • 

Na generalidade_cl:estas clu~s t entativa:,· está evidentemente comprchcucliclo J~só 
Anselmo Correia, mlmstro residente em Hamburgo, o qual merece ainda ser sl]).· 
gularisado por conviclar os portuguezes á a.uarchia ·por uma proclamação ca.ht-
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mniosa e incencliaria ele 18 ele setembro, e por uma circular elo mesmo cunho eli
rigiela ao senado ele Hamburgo e a todo o corpo cliplomatico portuguez em data 
ele 19 elo mesmo mez, tudo no anuo pruximo passado. N'esta celebre circular, en
tre outros clelirios, apparece um protesto cliplomatico elo seu auctor contra todos 
os actos legítimos qne a nação estava l)raticanclo pela sua regeneração política. 

A commissao julga aincla elo seu dever informar o augusto congresso ele que 
este diplomatico se acha redigindo em Londres um novo periodico intitulado Z tlfi ' -

1'CLgue p olitico elas cô?·tes novas, cujo p1:imeiro numero, ele 20 ele março elo corrente 
anno, cobr~ ele balclões e aleivosias os homens illustres que emprehencleram a li
berdade ela patria e o augusto congresso que a está consoliclanclo . Todas as cm·
tas ele Londres, combinadas com a conhecida linguagem e impruclencia cl'este cli
plon:atico, excluem qnalquer prudente duvida de que elle seja o reclactor cl'este 
sorchclo perioclico; e n 'esta fu·me persuasão a commi ss~to tem juntado o sobroclito 
numero ele 20 ele março ás averiguações que enviou a regencia elo r eino, como 
t~stemunho Yivo da ultima conclucta cl'este tão famoso cliplomatico, como perio 
clista . 

. Na generalidade elas mesmas tentativas estú "claramente comprehencliclo Anto
n~o ele Saldanha ela Gama, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario na 
corte de lVIàdricl, o qual, por circular a todos os consules portuguezes nos portos 
ele ~-Iespanha, prohibiu passaportes, attestações e despachos a todas as pessoas e 
navws que se destinassem para Portugal, e ordenou perfeita incommunicação com 
este . paiz. Entre as averiguações a que procedeu a r egencia elo reino, acha-se o 
offi cw que o sobr edito ministro expediu ao consul poi:tugnez na Corunha em 7 de 
o;,ltubro elo anuo passado ; e tambem se acham um officio do cleleg·aclo da coJ~mis
s~o ele saude publica no Algarve ele 10 ele dezembro e outro elo governador mte
rmo elas armas elo mesmo reino elo Algarve de 20 do mesmo mez, nos quaes se 
observa que, grassanclo u'aquella occasião um funesto contagio no sudoeste ela Hes
l:a?-ha, e ficando as auctbridades portuguezas privadas cl as correspondencias e no
tt:ms dos consules, ele que pendiam para obstn.r á sua communicação no Algarve? 
VIeram por isso as sobreditas prohibições absolutas ele toda a comm1.micaçã.o e cor 
r~sponclencia, a expor este reino á devastação ele um flagello destruidor com cles
pr_ezo ela . humanidade e infracção elo proprio direito das gentes entre ·nações ini
llllgas. 

Nas mesmas tentativas se eleve julgar comprehencliclo o marquez de Marialva., 
embaixador na cOrte de París, como se prova pela nota do consul geral ele sua 
magestade christianissima n'esta capital, dirigida ao secretario de estado elos nego
cios estra,ngeiros elo g·overno supremo do reino, em 13 de outubro, e ele quatro 
protestos em fórma legal feitos perante o tribunal do commercio do HaYre de 
Grâce contra o consul portuguez n 'aquelle porto, nos quaes todos se declara que
por ordem · do sobredito embaixador se denegavam passa1)ortes e despachos aos, 
navios que se dispunham saír elos portos ele França para Portugal, o que se con
firma tambem pelas corresponclencias particulares e se tem publicado nos papeis. 
publicos . 

Deve julgar-se comprehenclido nas mesmas tentativas Francisco José l\ifaria ele 
Brito, enviado e ministro plenipotencia.rio na cOrte de Haya, não só pelo facto ele 
t erem saiclo sem passaportes e despachos os navios mercantes, que elos portos. 
cl'aquella potencia vieram para Portugal nos mezes proximos seguintes á regene
ração cl'estes r einos, e que lhes não podiam ser negados pelos consules portugue
zes sem expressa ordem elo sobredito ministro, que estava na r espectiva cOrte de
sua missão; mas tambem pelo artigo publicado em Bruxellas em 18 ele fevereiro,. 
e.transcripto no n .0 70 do Dicwio ela 1·egencia, pelo qual consta que o mesmo mi
lllstro mandára continuar os passaportes e de pachos consulares, revogando as or
dens que tinham dado em contrario por circulares ele 17 de setembro e 18 ele no
vembro elo anrio prox imo pStssaclo . 

MerGce, :finalmente, ser comprehencliclo nas mesmas tentativas D. Joaquim Lobo 
ela Silveira, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario em Bm~lim, não .só 
l)elo mesmo facto ele terem saído sem passaportes e despachos os naVIos que vie
ram para este reino dos portos da Prussia nos seguintes mezes ú r egeneração da 

13 
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roonarch.ia, mas ainda, a dar credito ao JJfo?·ning clu·oniGle c1e 16 de novembro., 
que até agora não c<Dnsta q1ile s.e ache .desmentido, p.or t er solicitaclo elo gover~o 
prussiamo a pr.ovidencia ele um embau:go s0bre todos os navios cl'a<ijn .ella potencü1 
q'ue se clispunkam na;vegar 11ara est e r eino, 1L .q_Hal solicit ação respondeu o governG 
prussiano « qute, arunda que n lili0 r econhecia a m.0va m ·cl em de co u sas em Portugal, 
n à'J0 p0dia com.1tmcl.o t<Dumrar mee1~c1as lw0stís .e~mt,ra este iJ.il •aiz ~J . Resposta JiLO,tavel, que 
ao mesmo t eDllpo qrute moralis·a ,com. o verclacl.ei.ro nome de m,eclicbs \b.pstí.s .0 blCi>
queio, em ~q_u.e os sobreulit0.s dip~o,IDati.cms t ent.a;vam ,;pô1· este r eino, i.mporta. a m ais 
severa r eprelfuenswo ,que unn.a curt e .estrangmra póde dar a, u m cliiploa:;natLCo qtJ.e 
r eql'ler contra a s<u:a patria. 

Ap1narecem aim.cla na ios q{_me el1!brruram lll'es·te p0rto ele L isb G>a set'(l clespa
d.ll.os elos consules portugueZJes e q<lllle vi.er mm dos s.eguiiJI:Ltes por,tos: d e NapG>les 1, 
ele LuilDeek 1, d e Geruwva 1, ele St0ckolmo ,e <il.e Antuerpia 2, ele Amstendam 1, Cle 
Goc~efwolcl 1, .ele GrauM 1 .e .ele Bost01.1. 1; t 0elavia, não c0m.stand.<D coailll. certeza qu: 
os m!Lni:h~0s, a •ú]llllrffi11l comnpe!tia ·dla!l: est as OJ:cle11s aos comsules, esti.vessemr na.s stU\JS 
r esiclencias, e constando por ou tra parte que a lg uns elos mesmos ministros n ?to es
tav;aliD.l e:ffi'eeltiwa<me!liiJte nas nesi]!>ee't iiVas eiD.rtes, e.mt íl.0 ~o0,lil.teceíll1 a0 c0 ítde c1e Lilinha
r er; , enviad0 te'Xt!l·ao n(iLilítiDJ'L'ili0 e liD.lillaistm> i}l>le.EJJip iD teuciario em '[ \uim, i·gliM>ra-se por
t a nto se 0s CID.ID.S1.~es '!_portmgnezes "los s0b11ec'Litos p0rtos negarallll . .<!>.S passaportes e 
clespad10s :por pr0po:ia de.1r!J>el~açã.o , .ou ele qtu em receh.e!l:am. O!l:cUeJitS para assilm 0 
prat.icamm. 

Consistiram em tm,ce.llro e ultiro0 ~ogar ·as t entativas e ~wstilidaeles dos cliplo
rnatic<!ls p onj; ug·u1.ezes etll!l. n!Jila esr>ecie ele congres ·0 • lil.ti-colil.sti.JtlJwional , reumido .m.a 

• Evm1Jrui.xacla d e Paris t00m o :.6i.m tole <Dhstau: aos progressos .ela feliz c tP.acific.a r cge
raç~to cl'.est e r eino 1 por um J!lbno combina ~o ell!tre ,os el1)Dl0lnaticos gJUe o fo rma
r rurn . 

· D'este congJ·esso, segm.ucl0 <<D r el rutori0 <Llo · minis1tro elas ;relações estrangeira~ 
q1m_e ac®mp atJJ'l!ln:l.lJ as mais a"Veu:j g\hla~~ü1les a rGJ<Ue :J!li'0cedeL1 a ileg;emóa elo r e.bno, ,sah'aro: 
1. 0 

7 as Ea1sas col!es c0~n fj'_(:l'le mos prui.~es .es tJ.· ang~eÍII•os se .telilil pret emd,ido manc.har a 
:mmdbnça :po.Limea t<ile P t0xtUtgall, J:iL at-tr~ha~úl.ol0-Ll•e scelil.as sam.guinolemtas,, j á imrfa
DJlanc10 <QS vall®es ·ilhmstres t]il!H::i a 01íll!prelu..e•t<1 il.eram .e exe.cutm;a;Iilil , com 0 ;titulo ele 
üuccÍQS'os, e com o horriwel :pr0jecto tele que11ereilllJ vender a toma n açãJ(i) vizilil.ha a, 
liberdade e indepenclencia ela sua p atáa ; 2 . 0 , uma perseguição surda, cjue em a l
g umas côrtes têem. soffricl0 cli'l"ersos p or.tugue:ões h .onrilJel0s, gJUe por seus t a lentos e 
patri<D'úism0 se toxn.awam ,stlS,J?e~tos a esta od.i.osa liga ou lDoGl iam desvanecer suas 

' rurtif:ici@sas macmlil.ações·; .0 .0
, a anúi-po~itica .e h0stil m issti0 cl0 millis.tro })len.i.po.te.n

ciao:i0 na \CÔr te ele lYia~~L'icl , Autenio <!1e Saldanha da G:arm.a, ,ao .eongresstil .c10s sob e
r anos ,em La.yhaek, emjo :fim in:ào J»0ú1ia ser •0,lil!tro seuã0 0 úle s0Jiciltar ·a .i.nger encia 
elas ]i!Otencias aliliaclas líl.®S n eg0cios :p0l1tioos úle Por.tugal ,e alttrruhilir .sobJ.·e es.t e re~mo 
as desgr aças q1í1.e têem f®!J!>;pllimi<i'LG 10 r eino • ile N~üF@les .e ~1ante cilre Italilla. 

A~n.da <!fu e .se \lll~t<D ~ oss:a d es:igoJUar e<Dm •Cea·liez·a '<il attctor Gt~l ,a;l.!tctoa:e.s ,cl'esta ,con
federação clil]!>10mattica, 00nJJt utcl0 <DS ~ ar>eis l}ílulvlicos ,a t êe•t1il o.om.stautememte .attribuido 
à embaixada portug ueza e m Paris, e a esta mesma cmb aixacla t êem tambem a.t
in:ibui.íl(i) .o ;p>1htn0 . ~:;le biloqueie e •O COJil.'V!Í!te a0s G'LÍilíll <illítHutioos J_Dor.tugl!l.e!l'e{l GJUe a1i. con 
corre:cam·; pelo .meiDos ,, é fact® demoris.tnllc10 e ceJelvrac1<D :Pela Ju,istor ' a .cl,o tempo, <!}ne 
a emllvaixada ~~1e PaJ.'<Ís tern si~l0 ® p ondo centrad úl 'esta C.<Dililspiraç~o, qu e eobrirá ele 
eterno O.J!lpi·oilDrio a eh]Dl@maerua J.D0lltNg'l~te!ila . . 

A •colll.1llí.Úss~io, '1.DeiD.sanc10 oom. wm.tdhmreZia ·0s J?JJee.eqhJmen.tos elos r eferidos . c'tiJ~ lo.J:nati
cGs, ccm:sidera (C@líllO crimes ele J.esa <il.iglillÍ<ilaclie naciomal as iail..<;;a·s OGii.\CS cGm <!JU C os 
n1esm.0s dli9'1!l.om1atio0~ )Dtlete~~leram llílal ·c'luar nas rnaçlDes es·t rangeiras a .r egener ação 
p olit i•ea «la lllD.Onrur clruia, ·ve:rmcacla eoJilil ll.Ulíra .<sruhec1'imia e •Ullíl.if0il.'ill.Í~lacle sem exelíllplo 
'na Ja,ist®r ia c~0s jpOMGS li ~'il'C~ ~ f]ass~fiea as m.il.eãVi~s-as iiD.putaç0es c0m ~u.e tem J!>l'O· 

Cl'lil:'aclo ÜIJD.fatmrur (os ih<Dmens 11llustres~ !iJU!e le;vanta1'WtllD. o .eahfi.ci.G da 1i®erG1ac1e ela :E a
tria, como uma prostituição escandalosa cl\tqn ella l'lil.O'l:al e fé plob1ica, a que s.~o 
essencia!hJUeDJbe •olbriga[los •os .1~e11u·esentantes ale qHal<]!l.!le!l:' nação itlas côrte~ estran
gmras. 

Contempla (0 emb araço que CD]!>p@e;er a:m ao liv.re r egres-so Gl.e. vatrios :pOl<tl~guezes 
à st11.a patria., como uma me~lida !h.ostill., qule impGa:tou a estes .ciclaGl ã.0s um f0rçaclo 
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captiveiro e ~ nação a . perel,a elos seus serviços, exacerbando ainda esta medid~ 
com ~ perseg1uição que moveram a· e~ses mesmos ciclaclãos, em logar de protecção 

, que lhes cleviaJ;D. p,e~a patureza .elo ~eu ~aracter publjc,o. Dá o v,e1~dadeiro non;w elo 
proceGli.m<mto hosti•l ao J?Ào,queio em que pretenderam pôr este rei;uo e que teria 
levaclo a nação ás u1~imas extr,emiclac1e.s1 se sort,isse o exito a que ~e destinava. 

Finalme:Q.te, a commissão ;não sllibe moralisar com termos pi-o:prios o horrível. 
pr.ojecto ~le i;ugeJ:·,1r as U,J01te11cias ~liadas nos negocias dome~ticos da na~ão, sujei
t~JJ.do a ~11Glep,cnc1enciijl. c~a mQ,u.a:rch~a ao ilictame elas po~ene1as es~r~ngmras, ~ ar
~lS.cantllQ a wais p.er\eit~ .Qbra ele qu,e é capaz tun povo nobre e clrgno ele ser hvre, 
as ca.laJilit.idacles ele uma g;uen.;ijl. ~·:Q.j \1-St?> . 

. A .CQJn.!pÍssão não póGle cleix~.r Gle i.rn.p,utar aos clipl·omaticos por,tuguezes as ;re
~<md~s tentativa~ e hostili<ilad.~s, l)Or isso t}!\16 fopam praticacl~s contra a natureza 
e carac,ter ele suas mi~s0,es, norqu.e n~o po.~iam ser . auctori~ados por prévias in
str,ucções de sua mages~a~e a q.uem :t.rm .~p~stro obstip.aclo fascinava com as pe;r
su:;ts9es de .que new era .necess~ria ne}n .po.s.sivel qu~lq\wr m,uclança politica ew 
Por,tu~·rul; po.rq,t~e Çte faot<;> .Jpsé Aljl.s,elmo Con-~a na .cit},LÇta ca,r~a ao minis,tro Gl,os 
negoCias estrangeiros elo governo suprem0 do reino, Ant<;>;uio G,e Salclanha ela 
Gama, n:;t indiqaa1a car.ta ao ,consul ,elÇL ,C<;>ru.uha, . e FJ:ancisco J os.é Maria ele Brito, 
~o menc.io,n~<llo ~rt.igo d.e 1.0 <ile fevereiro, d.ecl~mm ex1)1·essamente que nen,humas 
mstru?ções tinham ele sua magestacle que lhes marcasse,m a linha ele co.;uclucta que 
dever1an1. · seguir na nova 01·clem de cousas em Portugal; declaraçõe::; estas que 
sem temerida<ile ~?e po.Cile.m e,:;;Jtejllde,J.· .a to!ilo.s os majs cliplomatico.s, pela uniformi
<llacle c\e suas funccões e ;j,miclade do mesmo mini:;;terio, cl'onde ,todos recel;>iam 
as suas instruccões ·'e flnalm~nte; não po~lem tambem attríbuir-se taes ,pro,cec1i.J;nen- ' 
t l , ' ' d' 1 o 0~ a . lll. teriores orcleJ;~.s de .sua mage:;;.tac~e, ~.<?r isso_ <;tt\8 os mesmos Nl.Jl o;n_atico~ as 
pr1ncw1aram e pr<;>seg\1ir3p1 .<ile:;;cle as pp,meu·as notiCias ela 1:eg.eneraç:;w (1 este re.mo, 
aJ;J.~es ele esjperm:em 91,1 poderem J:eceber po;;itivas ordens da côxte .clq Rio ele J a
nelro; antes, pelo contrario, a commissão, ,observ~nclci qu..:: sua magesta~e tem fran
queaclo seJ;llrn:e to~as as ,re;laçÕe$ famili.~·es, co,mme~·ciaes e políticas sem a mais 
leve sombra Gle animo ·.hostil COJP. e~te reino, e lendo o sobredi,to artigo elo minis,tro 
<lle iffÇtya, publicado em Bruxehlas em 10 <ite fe;verei,ro, incJ,ina-:;;e muito a pensar 
que o levantamento elo blQquE\ÍO e a <it~miJ;J.tl.i,ção das mais hos,t,ilidacles, que €lesde 
certa epocib.a se qonhecem €la par:te do!> mes,mos cliplomatiqos, sejam naturaes re
snltaeloi? de po.sitivas ordens ele )sua D;J.age,sta€le. 

A commissão, tend9 assim rel3ttaclo e moralisado as tentativas e hostilielacles 
elos cliplomaticos portuguezes; reconhece que ellas são inauditas na historia ela di
plomacia, constituem verdadeiros crimes ele lesa dignidade, liberdade e indepenclen
cia naci~n~l; ,mas tambem .reconhece, que se nãp acham previstas nas leis elo rei
no, ,para ~erew lega~me.nte punid~s . E venla~le que .a o:~;·élena'Ção no liVTo 5.0 , ti
tt'JllO 6. 0 , o§ 5. 0 classifica ,entre os cr~mii;Jmos ele lesa magestad.e, aquelles que fazem 
conselho e confederação contra o rei e seu est[!.clo, <;>u tratam de se levantar contra 
elle, ou clãQ para isso ajua\;.t, conselho ou favor; ,entretanto to€la esta ordenação 
tem essencial referencia á pessoa ele el-rei, assim como o têem similhantes crimes 
em todas as monarchias abt>olutas; cleplo,J.:avel condição a que estava ·recluzido o 
governo de Portugal, ao tempo ela publicação da citada ordenação, e tem CQnti
nuaclo Çt es~ar até á ,p,resente .epocha dfl. sua regeneração política. O momento che
gm,.l, em que a sobe,ranift da nação sancc~onará os c,rimes ele lesa mag-estacle nacio
nal, e os procedimentos ç1os dipiomaticos qu,e preven~ram esta sancção apresentaram 
~s priJ;~.cipaes e.speqies ele tão horroroso[; cr~mes. Qua,mlo, porém, a coml,1lissão não 
Julga O@ sobreclitos cliplomfbticos incuxsos nas penas CQmminaclas pelas leís patrias 
CQntra os cr~inosÇ>s ele lesa mag~stade, está bem longe ele os excluir ,ç1a san?çã_o 
ela opinião publica e ela mora,l un~versal, política e civil, perante as quaes Slml
lhantes pmceclimentos forf~.m, são e ~erão sempre crim,es q1mlificaclos contra o de
coro .naciçmal, contra a legi•tima e gloriosa regeneração cl'este reino, contra ~ re
putaçãQ ~;los homens ~llw'\tres que a emprehen~Elram e executaram;. contra a h?6.l'
dacle ele cidadãos impedidos ele regressarem á sua patria e persegmclos nos p~1zes 
estJ.:apg:eiros, e :contra o crec\ito e ·fé p11blica, ,inberentes ao cara?t~r ele Ul,Jl cli,plo
:qJ.atico, e .que os so1;>rec1itot> çliplomaticos ,pJ;o~tituiqtm com jgnon,1m1a do n.pme por-
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tuguez : pelos quaes motivos a commissão, att~nclendo a que os mesmos diploma
ticos nã.o só têem perdido a confiança ela nação, mqs têem alem cl'isso incorrido na 
sua justa clesapprovação e censura, é ele parecer que o augusto congresso desap
prove e censure a couclucta de todos os cliplomaticos portu5uezes que t êem pro
curado infamar a r egeneração lJolitica da monarchia e prnticaelo hostilidades con
tra a sua patria e ciclaclãos portuguezes, e como taes os eleclarem inhabeis para 
continuarem suas missões e empregos 1mblicos, havendo por comprehenclidos n' esta 
desapprovação e censura os sobreditos José Anselmo Correia, marquez ele Ma
rialva, D. Joaquim Lobo ela Silveim, eoncle ele Oriola, Antonio ele Saldanha 
ela Ga,ma, Francisco José Maria ele Brito e a todos os ministros que se verifi
car terem passado ordens aos consules portuguezes, para n egarem pas aportes 
e despachos ás pessoas e navios q~le se dispunham sair para Portugal, depois das 
participa,ções officiaes da reg·eneração politica el'cste reino , e a todos os consules 
portuguezes que tiverem negado aquelles mesmos passaportes e despachos por 
propria deliberação ; encarregando-se á r egencia elo r eino as diligencias precisas 
para apurar os elemais mil1istros e consules a quem forem assim applicaveis a dcs
approvação e censura de que se trata. 

Paço das côrtes, 15 de maio ele 1821. = L~tiz .. tlnton'io Rebello ela Silva= José 
Joag_~~im F e?·?·ei? ·cb ele .Ll1mwa= Nlc~nuel ele Se?"JX~ .Lliachaclo = Bcwão ele JJ1olellos = 
]ih~ncisco Xavie?· JJ1onteÍJJ·o . 

Na referida se."são houve breve debate ácerca d'este parecer, que foi depois 
• mandado imprimir, ficando sobre a mesa da presiclencia toclos os I a1Jeis que lhe 

diziam respeito . 
Continuou a cliscu. suo em 8 ele junho, .na qual o deputado Braamcarnp lem

brou que seria conveniente que este as ·umpto se tratasse em sessão secreta, ao 
que o congresso não anuuiu, . e por isso continuou nas sessões 1Jublicas de 9 e 14 
ele junho, resolvendo a final o congresso: 

cc 1 . 0 Que foi hostil o procedimento dos cliplomaticos I ortugnezes em negarero 
passaportes e despachos elo estylo, não só aos navios mercantes nacionaes e estran
geiros que se propunham seguir viagem para Portugal, mas tambem a diversos 
cidadãos lJortuguezes que queriam regressar á sua patria; 

«2 .0 Que elevem ser r emovidos por terem perdido a confiança da nação; 
cc3. 0 Que esta deliberação se transmitta a el-r ei, para clle os remover; 
cc4. 0 Que se deve esperar pela r emoçã.o, para então se declarar se se lhes 

eleve formar causa. >> 

Em 14 .de junho teve o soberano congresso conhecimento do officio elo nnms
tro c secretario ele estadb elos negocias estrangeiros ela côrte elo Rio de Janeiro, 
participando :ficar demorada, por algum tempo a partida ele el-rei para Portugal; e 
como o docum ento tem a data de abril, e n'esse mez se lavraram outras peça~ 
importantes no Brazil, com respeito á constituição e r egencia el'aquelle r eino, aqut 
se transcrevem. 

Officio 

Ill.n,os e ex . mos srs. -'.rendo annuncia.do a v. ex. as, no meu precedente o:fficio, 
a resoluç-ão que el-rci havia tomado ele cl eixar ao princi1Je real eucarreo·aelo elo go
verrto ·d' este reino do Brazil, at6 ao estabelecimento u' elle ela constitui;"to o·eral clfl 
monarchta, c que sua magestacle tencioná.ra lJartir nos primeiros dias elo gorrente 
mez, elevo hoje fazer saber a v. ex . as, de ordem do mesmo senhor, que tendo oc
corriclo alguns em~araços na promptidfio dos meios c~e transporte pela estreite~a 
do praso, fica a smda ela esquadra demorada por ma1s algum tempo; mas o c1es~) 0 

que sua magcstacle tem de se ver no meio ela augusta assembl6a, que faz hoj e. a 
mais bem fundada esperança da nação, não consente que esta demora s~ja m.a·lor 
do ql'l.e a absolutamente necessaria p·:tra o seguro cumprimento d'aquelles mesmos 
desejos. 

Pelas repartições competentes serão v. ex. as sem duvida informados do que 
cumpre prevenir para a cheg·ada do nosso augusto príncipe; tendo eu sómente a 
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acrescentar em seguimento ao que disse no meu precedente officio, que os vasos 
destinados a este serviço são : a nau D. J oão VL a fragata Ccwolincb; uma char
l~ua e cinco transportes, a saber : Gi·cm-Cnbz ele Aviz, Sete ele llfa?·ço; Quat?·o de 
Ab?·il, Phenix e 01·estes; toclos estes vasos levam ele tropa unicamente uma me
cliana guarnição, e, como avisei a v . ex.as, sua magestacle conta com os trans
po.rtes para trazerem a divisão que eleve render a que actualmente se acha n'este 
l'elllo . 

É elo meu dever participar a v . ex. as que, constando a el-rei haver quem nos 
con~Tessos ele Troppau e L ayback persuadisse aos soberanos ali congregados que 
clevmm tomar como base incontestavel elas suas deliberações, que os elas nações 
n~politana, hespanhola e portugueza ele nenhum moclo aclheriam á~ constituições 
ah proclamadas, e que cumpria distinguir a parte sã com os r espectivos soberanos 
emmuclecicla pela força, e o r esto ela nação arrastada pelo crime elos ~alevo los : 
o~·clenou-me sua magestaele que ela sua parte fizesse saber aos seus env1aclos, nas 
chfferentes côrtes, que bem longe ele consentir em similhante asseveração, lhes or
denava muito positivamente que, ela maneira a mais solemne, fizessem constar em 
toda a parte, onde preciso fosse, que, tendo-se r esolvido a prestar o mais livre, 
voluntario e augusto juramento ele cumprir e fazer cumprir a constituição em que 
a~;c?rc~assem as côrtes geraes ela monarchia, este acto havia procedido unicamente 
c~ mt1ma e sincera convicção ele serem aquellas côrtes o legitirno orgão e expres
sao ela vontade nacional, e que, portanto, nada podia alterar a fil'lne e muito ma
duramente abraçada r esolução ele fazer guardar em toda a extensão cl'est~s reinos 
q:lanto, por um modo tão legal, se possa estabelecer e decretar para servir de co
clJgo a todas as classes ela nação, que todas, sem excepção, sua magestacle reco
nhece deverem obedecer {L vontade geral cl 'ella, por similhante modo expressada; 
e que, bem longe ele annuir á annunciada alliança contra as tres nações em ge
ral, e particularmente contra a portugueza, sua magestade considerará como um 
acto ela mais revoltante aggressão contra a inclepenclencia da sua real ' corôa todu 
e qualquer passo, convenção ou ajuste, por onde _soberauos estrangeiros se possam 
lembrar de assumir a a uctoriclacle de intervirem, por algum modo, qualque;r que 
esse possa ser, nos obj ectos que fazem hoj e o assumpto elas côrtes geraes elo reino . 

Estou C\=lr to que esta sincera e espontanea declaração ela parte ele sua ma.ges
t_acle. n_ão pó de deixar de inspirar :q.o animo ele todos os bons portuguezes as mais 
li_sonJ en·cts esperanças, tanto mais que estes mesmos são os sentimentos do prín
Cipe r eal do reino unido, e assim mesmo os dos povos cl'este reino elo Brazil. 

. Deus guarde a v . ex:. a muitos annos. l~io ele Janeiro, 3 ele abril ele 1821. = 
s~zvest?·e PinheÍ?"O Fe?TeÍ?•ct . = Srs. da r egencia de Portugal. 

Decre-to 

Havendo t~maclo em consideração o termo de juramento que os eleitores pa
rochiaes d' esta comarca, a instancias e declar ação unanime elo povo cl' ella, presta
ram à constituição hespanhola, e que fizeram subir á minha real presença, para 
ficar valendo interinamente a dita constituição hespanhola. clescle a data elo pre
sente decreto até á installação ela constituição, em que trabalham as côrtes actuaes 
ele Lisboa, e que eu houve por bem jurar com t oda a minha côrte, povo e tropa, 
11? dia 26 ele fevereiro elo anuo corrente : sou servido ordenar que de hoje em 
cl_1ante se fique estricta e libm;almente observando n'este reino do Brazil a men
CIO_n~cla. constituição hespanhola a té o momento em que se ache inteira e cle
fimtivamente estabelecida a constituicão deliberada e decidida pelas côrtes de 
Lisboa. · ' 

Palacio ela Boa Vista, aos 21 de abril ele 1821. =(C'om a ntb?·ica de sucL ma
gestacle .) 

Decr~-to 

. Subindo hontem ~í minha real presença uma r epresentação, c1iz~nclo-se ser elo 
povo, por meio ele uma cleputaçã.o formada dos eleitores elas paroch1as, a qua:l me 
asseg·urava que o povo e~igia, 1 para minha felicidade ·e cl'elle, que eu cletermmas-
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se que ele. honte·m em diante este meu reino elo Brazil fo,sse r e·g·iclo pela constittti:· 
ç~b' hespanhola, houve então· por Hem decretar que e·s·sa constituição regesse até {f; 
chegada ela constituição que sabia e socegaelamente estão fazentlo as côrtes · con
vocadas na: minha 1mtito ~1obre e leal cidade ele Lis'hoa ;• observa:nelb-s-e, porém, 
hoje que' éstà i'epresentação ei'a mandada fàzer por homens mal intenciml'aelos e 
que· que:Í'Íam a anarchia, e vendo que o meu po'Vo se cons'ei·va, como eu llte agra..: 
deço, fiel ao jura~ento que eu com elle, de commum accordo, presU~mos na p'i'aÇw 
elo Rocib no dia 26 de fevereiro do presente anno : hei por bem determinar, de
cretar e declarar por nullo todo o acto feito lionte:dl', e que o governo p·rovisol'ib, 
que fica até io't chegada ela constituiÇão poHugueza,• seja da fóTmâJ quê determina@ 
outro decreto e instrdcÇões que manclo publicar com a mesma· datá cl'este, e que 
meu filho o J1rincipe real ha ele cu:inpTii' e sustentar até chegar: a mencionàda con
stittiiÇãb' portügtieza 

Palácio ela Bda Vista, àbs 22 de abril Jle 18'21. = (Co1n à n~b1·ica ele suct nw
gestctcle.) 

Sendo inélisp ensa~el prover ácerca elo governo e ad:dünisiraçãb tl'este r eino do 
Brazil, ele onde 1;ne apartb com vivos sentimentos ele saudade, · voltando para Por
tl'lbal, por exigirem as actuaes circumstancias políticas, enunciadas no decreto de 
7 de marÇo cl corrente anno ; e tenclb ett em vista, nfto só as rasõl:is de publica; 
utiliC1acle e inter esse, mas tamb en:i a particulai· cb'nsicleraçã0 que merecem esteê 
meus íieis vassallos clb Brazil, os qt1aes ihstam para que eh estabeleça o govemo 
qtw cle,7e r egei-os na Jninha auseneia, e emquauto ±tã0 chega a co·nstittúção, d~ 
tim modo conveniente ao estado i)resente elas cousas, e á categoria política á que fo_~ 
elevado este paiz, e crtpaz de cbn:soliclai· a prosperidade publica e p:i.rticular : hel 
poi· bem e. 1i1e pht:z encanegar o g·overho geral e inteii'a atlniinistrn.Ção de t<Jdo o 
reino do Brazil ao meti muito am::tdo e prezi:tdo filhb, D. Pet1ro ele Alcantara, prín
cipe i'eal elo rbinti uriiclo ele Portugal, Btazil e Alg:irves, constituindo-o i'egente e 
m eti logar tenente, para que coh1. tfl.o preeminente titulo e segundo a, ihsti'ucções 
qüe acompanliatrl a este decreto e vão por mim assignadas, governe n::t minha au
sencia e emquautb 1)ela C\)nstituiÇU:o se n:lb estabelece outro systema ele regimen, 
t dclo este reino cbm sabedoria e amor elos povos : pelo alto coriceito que formo df1l 
sua pntclencia e mais virtades vou certo ele que nas ctmsas elo gd-verno, firmando 
a publica segurança e ir::tncjuilliclatle, promdvendo a prosperidade geral e eones
ponclendo por tbclbs os modos ás minhas esperanças, se haverá como bom prínci
pe, amigo e pae d'estes povos, cuja saudosa memoi'ia levo profundamente gravada 
no meu coraç~io, e ele quem tambem espero que pela sua obecliencia às leis, S'l~ei
ção e respeito ~1s auetoridacles me recompensar~io elo grande sacrificio que faço 
separando-me ele meu filho primogenito, meu herdeiro e successor elo throno, para 
lh'o deixar e.omo em peü}wr do apreço que cl'elles faço . 

O mesmo príncipe o tenha assin:i ehtendiclo e executará, manclautlo expedir as 
necessarias particlpaçfles. Palacio ela Boa Vista, em 22 ele abril ele 1821. =(Co1n 
ct ?"Ub?·ica de s~ta ?ncogestá'Cl'e:) 

O príncipe r eal elo reino unido tcnua o titulo de príncipe regente e meu logar 
tenente no governo provisorio elo r eino do Bra.zil, tle que iica encarregado. 

N'este governo será o conde elos Ar·cds ministro e secretario ele estado elos ne
gócios elo reino elo Brazil e neg0dds estrángeiros i o conde da Lortzã, D . Diog·o 
ele Menezes , ministro e secretario ele estado elos negocios ela fazenda, como actual
mente é i serE'io secretarias ele estado interinos, ·o mare'chal ele campo Carlos Fre
derico de Caula, na repartição ela guerra; o major general ela armada, l\l[anuel An
tonio Fm·inha, na repartição ela marinha. 

O príncipe real tomará as suas resoluções em conselho, formado elos ministros 
ele estado e dos dois secretarias ele estado interinos, e as suas determinações serão 
referendadas por aquelle clqs ministros ele estaclo ou secretarias ela eo1ppetente re
partição, os quaes :ficarão :responsaveis. 



199 

O príncipe real terA todos os pocleres para a administração da justiça, fazen
da e governo economico, pÇ>clerá commutar ou perdoar a pena de morte aos réus 
que estiverem incursos n'ella por sentença; r esotverá todas as consultas relativas 
á administração public~. · 

Proverá todos os logares ele letras e officios ele justiça ou fazenda que estive
rem vagos, ou venham a vagar, assim como todos os empregos civis ou miütares ; 
entrando logo por seu decreto os nomeados no exercício e fruição elos seus lagares, 
officios ou empreo·os depois ele pagar os novos direitos, ainda quando os respecti
vos diplomas clev~m' ser .remetticlos á minha real assignatura, por serem elos que 
exigem esta formalidade a qual nas cartas e patentes será inelispensavel; para a 
prompta expec\ição cl' ell~s poderá o príncipe, não só assignar os alv_arás, em virtuele 
dos quaes se passam ao cartas, mas tambem conceder aquellas cl1spensas que por 
estylo se concedem para os encartes. , 

Igualmente prove1;á todos os beneficios curados ou não curados, e mais éügni
clacles ecclesiasticas, á ex.cepção elos bispados, mas poderá propor-me para elles as· 
pessoas que achar dignas. 

~oclerá faz er guerra offensiva ou defensiva contra qualquer inimigo que atacar 
o r~n:-o elo Brazil, se as circumstancias forem tão urgentes, que se torne ele summo 
preJmzo aos meus fieis· vassallos cl' este reino o esperar as minhas reaes ordens, e 
pela mesma rasão, e em iguaes circumstancias, poderá fazer treguas ou qualquer 
tratae~o provisorio com os inimigos elo estado. 

Fmahuente, poderá o príncipe conferir, como graças honorificas, os habítos 
:las tres ordens militares · ele Christo, S. Bento ele Aviz e S. 'rhiago ela Espada, 
as pessoas que J'ulo·ar dio·na.s d'essa distincção, podendo conceder-lhes logo o uso d . . o o 

a lllsignia e as dispensas elo estylo para a profissão. . · 
. No caso imprevisto e desgraçado (que Deus n~o perm~tta que acol?-te,ça) ~o fal-

leCimento do príncipe real, passará logo a regenCia do remo elo Braz1l a prmceza 
·r eal, sua esposa, e minha muito amada e prezada nora; a qual governará com 
um conselho de reO'encia, composto dos ministros de estado, elo presidente ela mesa 
d.o clesembargo elo bpaço, do regeclor das justiças e elos secretarias ele estado inte-

' n .nos nas repartições ela gL1eiTa e marinha; será presidente d'este conselho o mi
mst~·o ele estado mais antigo, e esta reg·encia gosará elas mesmas faculdades e au
ctorldacle~ ele que g·osava o príncipe real. 

Palacw da Boa Vista, em 22 de abril de 1821. = REI. 

Proclan1.ação 

Ao corpo militar da côrte do Rio de Janeiro : - O valor e a disciplina têem 
sido sempre a divisa das vossas armas1 e a honra e o brio os vossos brazões; com 
estes impenetraveis escu,clos haveis marchado sempre aos campos da gloria, e1 

derrotados os inimigos ela patria, tendes vindo cobertos de louros receber ao seio 
d' ella os mais generosos e energicos agradecimentos. 

Eu e essa mesma patria vol-os damos hoje pelo nobre e discreto compor
t~mento com que, escutando só a voz do dever, e não a elas paixões e par
tidos, suffocastes a discordia; os louros que se ganham pelas victorias alcança
cl~s contra exercitas poderosos, que pretendem opprimir o estado, não são mais 
VIçosos elo que os adquiridos por haver poupado o sangue elos seus concidadãos, 
fir.maclo a publica tranquillidade, e sustentado o decoro do throno e o imperio das 
leiS . . 
~ A vossa honrosa profissão tem os saudaveis fins de salvar o estado das aggres

soes elos seus inimigos ; e tanto o são os estranhos, como os que internamente o 
pr~tenclem lacerar com: eliscordias· e rasgar-lhe o seio com facciosos partidos.; vós 
so1s cada vez mais benemeritos da patria. Eu e ella, torno a dizer-vos, elogrâmos 
e agradecemos a honra e fidelidade com que vos portastes, recusando proteger 
motins e tumultos, e guardando inviolavel e religiosamente o juramento que todos 
havíamos prestado. Espm~a elo vosso brio e patriotismo a continuação de. tão lou
vavel conclucta o soberano que vos ama e tem sempre clistingtúdo, ayatna ass~s
tac1a ele convulsões intestinas que o·eram damnos desastres e males mcalculavms, 

' b ' 
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e todos os vossos conciclaelãos anciosos da conservação da paz e socego publico. 
Sôcle fjnnes e constantes na honrada resolnç~í.o que tomastes ; e a minha l)articn: 
lar confiança, e a estimG, regosijo e agradecimento publico, serão r0compeusa mm 
grata aos vossos corações, só cobiçosos de verdadeira gloria. 

Pah1cio elo Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1821. =REI. 

ProclatnaQão 

Aos habitantes do Rio de ·.Janeiro: ---:-Quando eu, solícito ela vossa , ·egmança, 
tranq uilliclacle e prosperidade, estabelecia com circmuspecção e madureza o govel'no 
que U.evia reger-vos depois ela minha retirada para a nobre e leal cidade ele Lis
boa, para oncle exigem cü·cumstancias ponderosas e políticas que eu transfira a 
sécl e da monarchia, e encarregava o meu muito amado e prezado filho, o príncipe . 
r eal, da r egencia cl'este r eino, com amplos poderes e com instrucções sufficientes, 

•capazes ele procluzir e promover o vosso bem e felicidade geral, e correspondente 
aos fins por que o elevei ú categoria politica com que se acha, e esperava que a 
vossa saudade pela minha ansencia se moderasse, deixando-vos o herdeiro e sue
cessar ela monarchia, ele cujos bons desejos e virtudes confiava a vossa prosperi
dade; vejo com nllúta m::lg tla e clesprazer que pessoas mal intencionada ·, alluci
nando e seduzindo alguns ele vós, pretenderam que se proclamasse a constituição 
hespanhola, para ser guardada desde j á, contra a solemne proclamação do dia 26 
ele fevereiro do corrente anuo, e juramento que eu e todos vó: prestámos ele se 
observar a qne se está fazendo. em Lisboa. 

Portnguezes, esta sediciosa machinação, feita ~í face dos eleitore.· elas paroclúas, 
teve por fim illu:clir-vos com a supposi.ção da representação nacional. Estes pertm·
badores da 01·clem publica e fautores ela auarchia abalaram os fundamentos da 
monarch.ia, postergaram a fé e santidacle do juramento que todos clémos, qtúzermn 
perverter e corromper a fidelidade da: tropa, e attentaram contra a minha r eal u,u- · 
ctoridade e governo estabelecido, que não póde nem deve soffrer outras mudan
ças senão as que legalmente se estabelecerem na constituição que se fizer em Lisboa, 
pelas côrtes. Felizmente nã.o foram ávante os seus sediciosos projeetos, porque o 
corpo militar não quiz apoiai-os, nem clefendel-os, compromettendo a sua honra ' e 
fidelidade. Felizmente, pela bem regalada disciplina c moderação cl 'elle, se acaute-· 
laram paixões e furores. ele partidos, que podiam até procluzir motins furiosos c ele 
muito mais funestas consequencias; e felizmente este peruicio ·o veneno não ten1 
inficionado senão uma pequena parte dos meus vassallos . A.fastae-vos elos p rver
sos, que com fins sinistros abusam da vossa crecluliclacle e vos enganam malícia· 
samentc com a vontade geral da naçrí.o, <iuanclo ella 6 sómente a dos amotinaclo
res, qne, no meio ele concursos, levantam vozes tumultnosas, que outros machi
nalmente acompanham sem intelligencia elo que ellas designam. Acautelae-vos 
cl'esses perficlos; e quando vos perseguirem com suas persuasões, evitae-os, des
amparae-os, abandonae-os, fugi; ide procurar o con:elho na pruclencia elos cidadãos 
bem morigerados, a tranquilliclade na justa, observancia das leis e no cuidado cl~s 
auctoridades, que vigiam a vossa propria segurança e de vossas familias no desv10 
ele aôuntamentos clandestinos e perigosos. · 

Portuguezes, só é patriotismo aq_uella heroica paixão que tende ao bem e gloria 
da patria, e quem offencle as leis e o publico socego c se constitue arbitro dei po
der supremo, não é amigo do estado, antes concorre para a sua niina. Illuclira])l
vos com direitos que não vos competem; os eleitores elas parochias só os tinhanl 
para a eleição elos de comarca, e o povo nénhum mais tinha depois ele eleitos os 
compromissarios . . 

Descansae tranquillos na saLccloria e firmeza elo governo, na execução elas leiS 
·e na pratica dos vossos deveres ; e esperae as uteis reformas e melhoramentos das 
mãos dos que as podem dar. Espera.e que a constituição, que se está fazendo so
·bre bases soliclas e leg-aes, venha estabelecer a liberdade que é compatível coD1 as 
leis e consolidar a vossa prosperidade e de todo o reino unido . A liberdade, qne 
nfto é assim regulada, degenera em licença e produz a anarchia, o maior ele tocl?s 
os males políticos. Conil.ae nos cuidados elo governoJ na benevolencia e prudenCJa 
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de meu muito amado e prezado filho , o príncipe r eal; vivei segtmdo as regras 
que vos prescrevem as leis, e sereis felizes, como vos deseja o vosso rei, que vos 
tem r egido cóm suavidade e amor verdadeiramente paternal. 

Palacio elo Rio de Janeiro, em 23 ele abril ele 1821. =REI. 

, Esperando o breve regresso de el-rei, as côrtes proYidenciaram da seguinte 
forma para a recepção : 

Avi.,;o 

IU.mo e ex.mo sr. - As côrtes geraes e extraordinarias da nação portugueza, 
tendo tomado em consideração a maneira por que el-rei constitucional elo 1:eino unido 
ele Portugal, Brazil e Algarves, o senhor D. João VI, h a de ser receb1do na sua 
chegada a Lisboa alem elas mais dis1Josicões relativas sómente ás côrtes e con-t ) .t , 
s antes da acta, de ct~o respectivo artigo mandam incluir a copia., ordenam o se-
guinte: 

1. 0• ~,uanclo sua magestade fidelíssima chegar á fo~ do Tejo a regencia elo reino 
0 . part~Clpará immecliatamente ao presidente das côrtes e dará logo todas as pro
Vldencias necessarias para que sua magestade seja recebido no logar do seu eles
embarque com todo o appa.rato devido á sua real pessoa. 

2.o. UJ? membro ela regencia e o ministro ela marinha, com o" general ela côrte 
e provmCla da Extremadura, irão clar parte a sua magestacle da satisfação que a 
sua augusta presença · traz a estes reinos, de que tudo está disposto para a sua 
decoro:";a recepção e de que uma deputação das côrtes chegad brevemente para 
compnmentar a sua magestade antes do seu desembarque. 

3. 0 Que em tão fausta occasião· se ponha em effcito o ceremonial prescripto no 
regimento ela mesa do senaclo da camara ele Lisboa., em data de 30 de agosto ele 
1502, para r eceber nossos reis ou pr.incípes herdeiros, em quanto for compatível 
com as disposições da presente ordem . 

4 .o A cl~putação da representação nacional que for comprimentar sua mages
tacle. a bordo deverá acompanhar o mesmo senhor até ao sa.lão elas côrtes, vindo 
el-re1 no meio d'ella e o senado logo depois sem que ,·e metta alguem entre a cle-
putação e o senado. -

5.0 Quando o senaclo apresentar a el-rei as chaves da cidade, aquelle a quem 
tocar fará uma pequena arenga analoga ás cirmnnstancias, mas em phrase digna 
de um rei constitucional e dos representantes ele uma cidade constitucional. 

6.0 Sendo do agrado de sua magestade vir debaixo do pallio desde o caes do 
clesembarque até á igreja que destinar para dar graças a Deus, os vereadores elo 
senado peg~.rão nas varas, segundo o costltme, e a deputação caminha.rá em torno 
ele sua magestacle, mas {óra elo pallio. 

7 . 0 Apromptar-se-ha o palacio elas Necessidades para que cl-rei ali possa dirigir-se 
antes de ratificar perante as côrtes o seu jLU'amento . O senad0 acompanhará a sua 
magestade até áquelle palacio, aonde se (l evo despedir; e a regencia, que ali se 
achará, r eceberá a sua magestacle c o acompa.uhará até ás portas ela sala das côr
tes, ele onde se r etirará para o palacio do governo . 

O que v. ex . a fará presente na r egencia do rei.no, para sua intelligencia e exe
cução . 

. D eus güar(le a v. ex.a Paço das côrtes, em 16 ele junho ele 1821.=João Bct
pt~stct Felg1~eims . = In. mo e ex. mo sr . . conde ele Sampaio . 

A r e.·peito elo pagamento c1 . dízimos promulgou-se na vespera da ch~gacla do 
lllonarcha á Lisboa, esta 

Portai·ia 

A regencia elo reino, em nome de el-r ei o senhor D. João VI, faz saber que 
as côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela. nação portugueza têem decre
tado o seguinte : 
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As €Jôrtes geYaes·, e'Xtraorclinarias e constituintes da naçfi.o portugneza, atten
denclà a que os li1izimos e mais rendüueutos ecclesiasticos que r estarem da mànu
tenção do culto e1ivino e congrua sustentação· elos bene:ficáados ·que aC.tL1almente os 
pe1;cebem, não podem ter 0tltr0 ekstino mais jus-to q1J~e o de s·erem applicaclos para 
o pagamento da· divida naeional, que tanto pesa sobre o estado, decretam o Ee-

- g,uinte: . 
l. 0 Os reudi.ro ertto·s de todas as prelazias, clignidaeles, canomcatos e mais be

neficios ecclesiasticos sem cura ele almas, de qualquer eleuomiu::ução ·OU paclroado, 
vagos, · ou que para o futuro vagarem, ficam provisoriamente applicados á extinc
ção ela divida publica, e· o seu provimento interinamente suspenso, bem como sem 
effeito quaesquer expectativas regias ou pontificias qt1e cl'elles se hajam concedido . 
Tomar-se-ha, porém, em consideração o provimento de nJg·ttma dignidade ou cano
nicato que pelo bispo ou cabicl0 secle vc~cctnte for representado como utgente. Não 
s·e corilpl'e'henclem na disposiçã,o elo presente clecreto as clignidacles, canonicatos e 
com1'Ué:l1das do padroaelo da univm'sidacle _de Coimbra. 

2. 0 Os rendimentos annuaes líquidos ele pensões e encargos legítimos ele todas 
a,s prelàzias, dignidades e ca,nonioatos, abbadias e priorados e mais beneficios, cu
raclos ou simples, comme'l1chs da m~elem de S. João de Jerusalem, prestimonios e 
commendas das tres ordens militares, alem da decima respectiva já applicada para 
pagamento dos juros elo novo emprestimo, serão collectados para amortisaç11.o da: 
divida publica pela nianeü·a seguinte. Toclo aquelle que não exceder 600t))OOO réis 
nada pagadh para a presente collecta. Todo aquelle que exceder 600/j!OOO 1·éis, 

. mas n[ib pn.ssar de 1 :200;~000 réis, pagará uma clecima cl ~'t quantia em que e:xce
cl@t os 600t$000 réis. Todo aquelle que exceder 1 :200t~OOO r éis, mas nri:o passar 
de 1:800/$000 réis, lJagará 60/$000 réis, mais duas decimn,s ·da quantia em que ex
cecler 1:200t;l000 ·reis . Toclo aquelle cuja renda- excecler 1 :800/j!OOO reis, mas não 
pasgar ele 2:400/j!OOO réis, pagará 180t~OOO réis e mais tres decimas ela quantia eDl 
qtw exceder 1:80001000 réis. Todo n,q1.wlle c1~ja rencla passar ele 2i400#000 réis, 
pagará 360/j!OOO réis, e. alem d'isso quatro clecim~ts ela quantia em que exceder 
2:4ooaooo réis inclefiniebmcnte. 

3. 0 As corporações religiosa;s ele um e outro sexo pa.garfio pelo total do sen 
renclimento outra clecima, alem ela que já pagam com di:fferente applicaçno, ficn.nelo 
todavia ao cargo elo poder executivo acceit~w as repre.'entações de alguma comrnu
nidade de freiras que por sua conhecida indigencia se faça digna ela consicleração 

·elas côrtes, o que lhes fan~ presente com exacta, informação. 
4. 0 O rendimento elas. pensões e cavalleiratos que nfí.o exceder a 2001~000 róis 

pagará sÓJmmte a elecima destinada à solução dos juros do novo emprestimo e nada 
para a presente collecta . Aquelle que exceder a 200t$000 réis, mas não pnss:w ele 
4ooaooo réis, pagará a clecima. da quantia em que excecler a. 2001~ 000 réis. Todo 
aquelle que exceder n. 400~~000 réis, mas não subir n. GOOtWOO réis, pagariL 201')1000 . 
réis e mais duas clecimas ela quantia em que excecler 400!$000 réis. Todo aquelle 
que exceder 600t$000 réis, mas. não passar de 800/$000 réis, pagará 601')1000 réis e 
mais tres decima.s ela quantia em cjne exceder 600t~OOO réis. 'Todo aquelle que pas
sa.r ele 800-t$000 réis pagadt 120t$000 réis e ma.is quatro decimas ela quantia, ern 
que exceder SOOt$000 réis inde:fi.nicbmente. 

5 . 0 As rendas da mitra patriarcbal, elos arcebispados e bispados cl.o reino, alem 
da clecima que j<Í pagam para OS juros do nOVO e1111West imo, ser ão collectadas para 
a nmortisação da cli viela publica no rendimento liquido cla.s pensões- e cncaro·os le
gítimos pela maneira seguinte : Aqnelle que não exceder 2:000,/$000 réis nada pa
gadL para a presente collecta; o que excede:;:· 2:0001~000 réis, mas não pn.ssar ele 
4:0001')1000 réis, pagará uma decima da quantia em que exceder n. 2:000-t\000 réis; 
todo o que exceder a 4:000t$000 réis, mn.s nEto pa~ssar de 6:oooaooo réis, pag~trá 
200t~OOO réis e mais duas clecimas da quantia em que exceder a 4:00ôi')IOOO réis; 
todo o que excecler a 6:000-t\000 réis, ma· não passar de 8:000~~000 réis, pagar{~ 
6001~000 1·éis e mais tres decimas êla quantia em que exceder 6 :0001))000 réis ; 
todo o que passar ele 8 :OOOi)íOOO r éis pagará 1 :200.1)1000 réis e quatro de cimas ela 
quantia em que exceder ·:t 8:0ooaooo réis incle:finidn.mente. . 

6. 0 1'odas as pessoas que possuirem clois ou mais beneficios, pensões, prestl-
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:rt:loniós m';i. commenclas serão collectaclas em se:u rend·in:iento como se' fosse pro-va~ 
niente ele um só beneficio, pensão, prestimonio ou commenc1a, obsel'vánc1o~se as re
gras estabeléeiclas no·s m'tigos 2.0 e 4.0 

7 .·0 Tddd o proc1ucto ela collecta estabelecicb p'elo ptesente c1ecteto será appli
:aclo á caixa ele amortisação ela divida publica, cujo' pagamento é incumbido á 
Junta elos juros. · 

8 .0 A elecima que pagam os dízimos e rendimenfos ecclesia,sticos, e ~em .assim 
o ;proclucto do anno elo morto, beneficios vagos e que vagarem na santa 1greJa pa-
truirchal seguirão o destino ela sua já estabelecida applicação . .· . . -

9. 0 A regencia elo reino é auctorisada para prescrever proV!sonamente aquelle 
methodo qtie jnlg:ar màis adequado á boa orclejn elos lançamentos, fiscalisação e 
cobrança ele tod<Js os refetidos impostos, i'egulando·-se pelo praso elesignado na or
dem de 25 de maio elo cm·tente anuo relativamente àds beneficios de que trata o . ' artlg<J 1.0 Quanto, po1:én1, áquelles benefici()s que já estavam providos, começará 
este decreto a ter o seu devido e:ffeito desde o 1. 0 ele julho do e:tJtrente anuo at0 
gw:i .a aplJlicação dos dizinios seja regulada pela maneira mais conforme ao bem ela 
Igr<:ij à e c10 estado. . 
· . A ~eg~tlcia do r eino a t enha assim entendido e faça executar. Paço elas côrtes, em 
28 de Jllllho de 1821.=José JodqtâmFm·Teim de J_lf[oM1'a; presidente=João Ba]!tÍsta 
Felgúei?'as; depubdd seci·etario = A1itonio Ribei?·o ela Costa; deputado secretario. 

Portanto manda a toÇlàs as auctorielacles, a quem competit o conhecimento e 
execução do presente decreto, que assim o tenham enteneliclo e o cumpmm e façam 
cumprü· e executar como n'elle .se contém· e ao chancellet mór elo reino que o fa~a 
publicar na chancellaria e reo·istar nos liv;·os respectivos, remettenclo-se o original 
ao archivo nacional ela 'l'orre

0
do Tombo e copias a todas as estações elo estylo .= 

Palacio da reo·enci'a em 2 de J. ulho ele 1821. = (Com as n~b?·iws dos rnemb?·os ele~ 
5 ' . ?·egencict.) 

* 
. ~nt~·e as disposições preventivàs orclenaelâs pelas cúrtes para se manter a tran

qmlllClade pttblica no aeto elo desembarque de el-reí notam-se as abaixo transcri
ptas: 

Decreto 

As côrtes gm'aes, extraoi·dinarias e conttitnintes ela nação portug'ueza, tomando 
em especial cuidado a segutahça püblica e considerando que para ella se manter 
nas actuaes êircumstancias podem ser precisas providencias extraorclinarias, decre
tam o segainte: 

1.0 A r eg·encia elo reino :fica plenamente auctorisacla para tomar todas as mc
cli~as qúe julg·ar necessarias parru a conservação ela boa m·elem e segm·ança pu-
bhca. · ~ 

2.0 O presente clêcretd; bem como o ele 14 de abril elo corrente anuo, relativo 
ao provimento e remoc;ão dos empregaclos publioos, cessarão inteiramente logo que 
el-rei, t enclo ratificado perante as côrtes o juramento da constituição política da 
motiarchia <'i l1tmieaclo os ministros ele estado das cliversas Tepartições, houver assu
miclo o exercício do poder executivo. 

A regencia elo reino o tenha assim entendido . Paço elas côrtes, etll 3 de julho 
de _1 821 . = José Joaquún Fe?'J'BÍ?'et ele ll1oum; presidente= João BctjJtistc~ F el· 
gMewas; deputado secreta:rio = Antonio Ribei?·o clct Costa.; deputado secretario. 

Cumpra-se e registe-se. Palacio. cla regencia, em 3 de julho de 1821.=3. Lt~iz. 

Decre-to 

As côrtes geraes e extraordinarias ela nação portugueza, desejando ]_Jrevenir 
qualquer perturbação ela ordem publica que possa ter logar na occasião elo des
embarque de el-rei on em outra qualquer, o que poderia acontecer se alg~mas pes
soas dessem vivas inconsidcraclos que encontrem a vontade geral ~a naç~:o, a .que 
sua magestaele tão solemnemente t em aclhericlo : decretam que seja hav1clo c?mo 
pertm·bador do socego publico, e como tal punido, todo aquelle que nas refer1das 
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occaswes levantar outros vivas que não sej am á r eligião , côrtes, constituição, ret 
constitucional e sua real familia . 

A regencia do reino o t enha assim entendido e o fará immeeliatamente publi-,_ 
car por eelitaes. Paço das côr tes , em 3 de julho de 1821. = J osé J oaqtdm Fe?·
·J·ei?·a de J.l{ozt?'a~ presidente = João Baptista , Felguei·JY~s~ deputado secretario = 
Antonio B ·ibel:?'O ele~ Costa.) deputado secretal'io . 

Cumpra-se. Palacio elo governo, 3 ele julho de 1821. = S . Duiz . 

D ecreto 

. As côrtes geraes, extraorclinarias· e constituintes ela Hação portugueza, atten
clenclo ao :q1uito q~1e nas presentes circumstancias convem prover sobre a nomea
ção ou r emoção elos empregos publicos, decretam o seguinte : 

1. 0 Nenhum emprego publico poderá ser conferi :lo a estrangeiros sem consen
timento das côrtes . 

2 .0 Emquanto nfio estiver sanccionacla a constituição, não poderá el-rei, sem o 
mesmo consentimento elas côrtes, remover elo exercício ele seus postos os comman
clantes elas forças estacionadas nas ciclcudes ele Lisboa e Porto e suas · circumvizi
nhanças, o que tambem se entenderá r elativamente ao intendente geral ela policia. 

As auctoridacles a quem toca o tenham assim entendido e· façam executar. 
Paço elas côr tes, em 3 ele julho ele 1821.= José Joaq~~im Fe?Teint ele JJ1mwc~.J pre
sidente = J oão Baptistc~ !Felgueims> deputado secretario = Anton-io Bibei?·o clcb 
Costct> deputado secretario . 

Cumpra-se e registe-se. Pa.lacio ·ela regencia , 3 ele julho ele 1821. = S . bbip;. 

Aviso 

Ill.mo e ex. mo sr . -As côrtes geraes e extraorclinarias da nação portugueza,, 
senclo-lhe notorio que sua magestacle em seu r egresso a este r eino é ainda acmn
panhaelo ele varias pessoas que têem incorrido na inclignação publica, por sereJll 
geralmente conhecidas por auctores elas .desgraças h sua patria, quaes são o conde 
ele Palmella, conde ele Paraty, os Loba tos, o ex-ministro Vill~11 Nova ele Portugal, 
Roclrigo Pinto Guecl es, o T argi:oi , o visconcle ele Rio Secco, e os mon.senhores Miranda 
e Ah11.eida, e JoM Severiano Maciel; consideranio que o desembarque ele taes in
divíduos envolve imminente risco ele sua propria segurança : ordenam que a regeu-

. cia elo reino, por meio da deputação que mandar a bordo comprimentar el-r ei, lhe
r epresente a necessidade de não permittir que simi.llu'L:otes pessoas desembarquem, 
c venham assim perturbar o publico regosijo, com que sua magestacle é esperaclo 
pelo heroico povo portuguez , o que -y. ex. a fará presente na regencia elo r eino, 
para que assim o execute. 

Deus guarde a v . ex .a Paço elas côrtes, em 3 de julho ele 1821.- Sr. conde 
de Sampaio .= João Bapt'ista F elgue·ims. 

Os indivicluos a quem se r efere o documento supra ficaram nas r espectivas ern
barcações, fazendo-se el-r ei acompanhar por outros não considerados suspeitos {L 
política dominante. 
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Chega a L isboa D . .Toiio VI , que 6 comprimenta<lo a boT<lo por uma deputação em nome do soberano congresso, c depois 

comparece ua.s cô.d cs anele reitera o juramento á constltui ç:to.- Discurso do llresideute e re~posto. mandada por sua 
n~agestadc, :'tcercn. ela.' qual se suscita.· clebatc c con espondencia com o go veJ·no.- Exti ngue-se a Tegcncia. elo rcino.-.A.s 
C:?r tes _nomeam outra. deputação para. ir fel icitar el-rei e n. fmnilia real pela sun. cl1e.ga~n. n.o pa.lnc_io de Que l u~.-Pro
' .1dencw.a coudnceu tcs ao destino qu e ele via dru·-se a alguns individnos regressados do RIO de Jauell'O -Novo :lormuJn
r ~ o para a exped ição da s le is, alva.rús, pl'ovisões e mais pupeio officiaes.-Estabelece-se a dotação da f_am ilia real e de-
8 1 g~:w.m-s~ os prt.lacios c qu intas para rcs iclc ucia e recreio de el -rei. - Propostn e escolh a dos conselheu·os de c~tado . --:
Lcl <l a hbe rda clc de imprcnsa.-ProclnnMção das côr t.es aos b!Lbitant es <lo Brazii. -Effectua-se a transferem-1a ele th
vei·sos mi u:i stros diplomaticos.-0 coug1'csso pede esclarecimentos sobre a e<l1tcação dada ao infante D. 1\llguel ; res · 
P~sta tl.o gove rno e parecer emittido. - Cartas (L " e 2.") do principe real d.ll·i giclas a el-rei.-Trata-se ainda da inquisi· 
~,:ao .-]~ defes<> aoS dcp11ta.dos ~cccitn.rcm ou solicitarem pa ra si o n outrem e111pregos ou outras mercê:, .-Dish·ibuiçã.o 
de part~ dos negocias a. cargo da secretaria do re ino por 1Jm u. outrn. denominada da jus t.içn .-Bstabelece-se a. fórma cl_o 
l~ço na.~wn a.l.- Rcorg-a.11i saç.ão do corpo diplomatict> e consul:n , a~sim como do conselho de estado.-Regula-se a admi
ll lstra çao poli ti ca e militar das provincins do Braz-H -- As côrtes indicu.m a CQUYCnic nci a. rlo que o pri11cipc rea. l D. Pe(lro 
<1~ Alcnn tara regt·esse a P01'tnga l pura ir viajar incogni to po r algnus paizeR da E uropa, e el-rei conformn-se e mancln 
hl otnu lgar a t·-espoc.tiva cat'ta elo lei ; col'l'eSlJO tuloncia sobre o mesmo a.ss umpto .- Pastornl (impressa e publicada em 
t _ayonu) do cm·de:tl patri:u·cba D . C:Lrlus da Cunha ú rcmettJda clanclestin Rmonte pur a Lisboa. - CorrÓspon<lencia eu· 
.1e ~ ?Overno e as cÕ I' tes ú.cerca dn. cxtincta inquisição.-Vencime u t.<~s dos setrclario~ de estado.- l!"'icam pertencendo 
~_\S drf:ferentes secrcta.rias de esta.do

1 
conforme n. sua natureza., os negocias das proviucias td t.ramarinas até então depen 

dentes da secre taria. dn. marinha .-Parecer sobre a licençn qnc pe dit·.t.. o conde de P n.lw eUa pa~·a.retira1·-se do re i_no, n 
qun.l_é dou,cg·a.cla.- Cart&.s (3 ." ntó 0.11) elo priucipc rea.J a el-rei seu pae e respect. ivo parecor.-Ul'la.-se o Ua.nco de Ltsboa . 

P elas onze horas da manhã de 3 de j ulho ancorou defronte da Junqueira a 
nau D. João VL que conduzia el-r ei e outras pessoas ela família r eal. Cumpridas 
J>ela regencia as fDTm alidaeles prescriptas nos artigos 1.0 e 2.0 do decreto ele l G ele 
Junh o, apresentou-se a "borelo no dia immecliato a clepnbção nomeada pelas côrtes 
para comprimentar s1~a.s magestades e a1tezas. 

A maneira como esta depntação procedeu e o mais que se passou até o mo
narcha sair do palacio do soberano congresso consta elo r espectivo 

R e l a-torio 

Logo que a cleputação destinada a ir no dia 4 do corrente mez de j ulho a bordo 
ela nau D . J oão VI comprimentar a el-r ei e sua real familia chegou pelas dez ho
ras da manhã ao logar elo seu destino, foi r ecebida com todas as honras e intr o
duzida á presença de sua magestade, que estava em pé, e a r ecebeu com expres
sivas ·demonstrações de satisfação. O arcebispo da Bahia, presidente da deputação, 
pronunciou logo o clisCJ.uso seguinte : 

«Senhor : --Designado pelas côrtes geraes, extraordinarias e constituintes ela na
ção portugueza, para vir com meus companheiros r ender a vossa magestade o fiel 
t estemunho elo nosso amor e veneraçfl.o, no feliz momento em que vossa magestac1e 
volta ao seio dos seus saudosos subditos ele Portugal para cooperar com elles na 
magestosa obra da sua regeneração politica, tal é, senhor, a multidão ele icléas que 
es~e successo desperta em meu espírito, que eu quizera antes· ficar em silencio res
peitoso e admirador . Se trago á memoria os pasmosos successos elos quatorze an
nos precedentes, tristes e dolorosos uns, cuja recordação ainda hoj e é capaz de fazer 
r enascer em nossos corações um susto mortal, faustos e alegres outros, em cuja lem
brança ainda agora nos saborefLmos, como eotão ser viram ele temperar nossas amar
guras, eu não posso, senhor, deixar de ver n 'esta longa cadeia ele bens e males, que 
alternadamente nos cer caram, os effeitos de uma Providencia particular e adoravel, 
qu: velando sobre Portugal e sobré' a augusta dynastia dos seus reis, quando ::s 
de1xava chegar á borda do precipício, éra sómente para lhes estender ~ sua mao 
omnipotente e os salvar. lVIas quando em particular considero a vossa mages~ade 
no r)r esente momento em que cleJ)OÍs elo lono·o retiro de quatorze annos, VeJO a 

' ) t> • 
vossa magestade salvo ele tantos perigos voltar tranqc1illamente a estas prmas, que 
tanto então saudosas e enlutadas o vimm entregar-se aos mares procellosos, quanto 
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hoje serenas e risonhas se alongariam, se possível fosse, até aqui, apinhoadas de 
exultante povo, para dar-lhe uma passagem triumphal e collocal-o no antigo e me
lhorado throno dos seus maiores ; quando r eflicto nos ponderosos motivos que de
cic1irari1 a incerteza da fl.uctuante alma de vossa ·magestade a regressar ao solo por
tuguez, seu berço, assim como antiga séde de· seu throno, com o grande fim ele 
accelerar e solielar a nossa regeneração política por meio ele uma constituiçã<:J liberal 
que fará a feliciclaà.e da nação portugueza, ·é entã.o, senhor, que meu espírito tra~
cencle os bTeves limites ela sua esphera, ~ que eu extasiado tomo em meus lablOS 
a phrase ano·elica no m-omento da r egeneração espiritual do mundo corrompido: 
«Gloria a D~us nas alturas, paz e felicidade a todos os portuguezes, que têem 
«uma v:on.tade recta e aD;J.ante dq, justiça)) . 

cc Ta;l é~ senhor, o particHlar respgito Q1ebai ;x.o .do qual a Ração portugueza ,cgn
templa ihojg .a voss.a mages,tade e o pmclan;m cob.erto çl.e :t,una gl<;>ria superior a t0da 
a gloria Q.e s,eus 1,1-lolg\\Stos p;reclecessor es, e c;~ue ~cl;i.p s rc ,o falso brilh9 dos c<;>D,q;nJs
tadores. Dibtar e segtu.'~J; 0s limites c~e um vasto im;per.i@ .á força ele arm.~s , .e 1~
va:ç.ta.r liLm t·ht:oRo forçado sG>il;n;e mont0es ,ele cada:v;m~es e r:t4Í.;nas, .seja ess_a a yã gloria 
~e il,l)Jil r,ei g;ue;rre)ro, qu.e orclina;rj.amen.te Çl~genera em ãespota é oppr<_:ls.sor dos po
vos que .suibjugoH; sejq, essa a !CRnesta g10lia !!lGs Alexanclres .e Nal~@leões, que fi
ze-ram a . a<i!.Wi~:açã0 e •terror elos se,us seculos, .e rp.m;ecerão a e~ecrGtção <il.qs segitun
t~s . Mu;i s,1,1.p~rj.or e sómen~e so~da é a gloria ele um r ei <IlocitJ. e pacifico, q~1al vo~sa 
magesta<lle; q:ne <Ü',iHII,1-phoe1 elos longos lu11bjtos, <fUI? tanto h:a:vian1. qlepravaclo a dif-

. :/:icu1tosa ar.te Gle governar po;v,os, rasgo1:1 a ;venda que ofil;uscava .suas vistas r~ 
ctissimas, separou de f.lÍ aquelles que e.~tor,pccia,m o rigor &as 'leis, e lhe s\l'bs.tl· 
tuiam o arbítrio, o capricho, o interesse e o feroz despotismo, e r estituiclo asslDl 
aos seus ua;turaes sentimellltos ele j us:tiç,a, piedade e ~an:to ·1te)Jlor líle J)e1,1s, .se ~les ce 
mlgum ,degn11u ,elo seu .antigo t)iu:ono juraJiLdo-se rei ,cons;ti.tucio.nal, se elev;;t e1;n ,G;tl : 
tr0s muli!tes <tle gloria. sua e fel;i.e;idq~;le ;m.o&sa, u,W,co !aho dos _€lesejos e 1c,u.iE1ado~ .do 
l<ei-, q.He til ~ligue ule o s.er. 

e< T aes são, senhor, as ricas ínsig:Q,ias ele que yossa magesta<ile, ~present.~ndo"S@ 
hoje adereçado, . annulí1cia a ,tod::t a na~~o portug.uez;;t ÇL D;J.::tis so~i~la felici~latcle. Ew 
uma mão a constitt'\içã@, na 10.trtra .a fi1rme balança d~ ]in&tiça, eis-aqui os .bl~ilh:;~;!f
tes caracter es com que vossa magestacle apaga hoje a nossa constante saudade e 
merece de todos nós os mais firmes sentimentos ele respeito e amor á sua sagrada 
e in violavel pessoa. Porque,, em verdade, a constituição que outra cousa é senão o 
cocligo elas Jeis fLm<llamen,taes po,r que uma nação de:v~ ser go~ernada, a e~pressão 
g:eral ela sua vontal!le, que fix;;t os inviol;;tveis c1i:r:eitos elos eidaclãos, põem-nos a 
coberto ela violação cl'esses di11eitos, el,lf.reia o c1espotismo, su:ffoca .a mib1trariec1~M 
e segura a .felici~la<ile pt11blica, quaRto é comp?<~ivel com a condição ,€las ' nstittliç0~fl 
sociaes? Pois a jHstiça, s~rí;ho.r, quem chwí(la ser ell;;t :?- J.mica 1b?<se ,(j].'aque,hla fe).i
ciclade, bem como o mais fiTme apoio dos thronos, sempre yacil\?-ntes qu?-ndo s.us
tentaclos pela força? Logo1 o r ei que s(>mente estas ::wmas ·E\.mpre,ga no governo elo 
seu il.·eino dá ao seu throno 11 J;nais :firme estabilidacle1 faz a .felic,iG1ade ela u~ção n~o 
m enos que ,a sna, clorme tranqilllJ.o so·bre a incont1:astavel :&de1iclade ele setlS :;;ub
clitos, a lei .o .to.J.:na .inviolavel, o cl:ime o t eme, a virtude o ama, e ident;i:ficaclo en;t 
um só inter esse com a ma.ssa .do sej.l povo, faz; as delicia(l do seu seculo, e supe
rior ás vicissitudes elos ;tempos e elas facções, ley.a seu noJJ;le glOlÜOI:\0 á mais re
mota posteri<llade. 

ccQ1uão .acerta<Ilo foi, portanto, O C(\nl:lel11o ele vossa ma.gestacile ~m se i\lllÍr a nós 
na grande ,obra que a nfl.ção principiou, impelliela ele toda a espee:ie de ,opiJ?ressão 
em que gemia ,e que ;a ía preéipitar no p,by?~mo da ana1:chia ou çla guerra civil ! h. 
declaração ele ' "ossa magestacle 1foi o remedio saudav;el qe tantos n;J,ales ,e çle tantíJS 
perigos . (<Ü 11ei o quer», exclamam -toclos ; «q1.1 anto ~ll~ é .bom e ,digno de no::; gÇJ
vernar! O r ei jura a constituição , r ecçmhece nossos direitos., somos cic1ac1ãos., som9t' 
livlles e dicaw · sahms os ilegítimos di:veitos ·ela monarchiaJ>.. JJ)itosa voz que tr?-Z QS 
espíritos á conoorclia, m;ranca os e~crupulos , une em um ponto central o portugnez 
e o bra?lileiro o insulano e o co,ntmental_! GranÇle aJ.-·te de ganhar os animos, t~r
minar ,clisc01·cÚas, ,es tancar sangue, fl.ss.imilhar 9 r ei çla tena á 1ÍmagE)m ,cl?- Diwn
daele e fazel"o mai.s que nunca créclor ao ,r el:lpeito e :Amor .ÇJ.os povos! 
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«Ea, 11or tanto, senhor, como membro da Fresente ~1eput_a,çã0 e 0rgão que me 
tocou ser do s0bermw .e0ngress0 das çôrtes, e p0•1:· ellas de t res wilhões de 1eae,s 
portuglil;ezes, felicÍJt@ primeiramenie. a ·v@ss:a ·mag:estacle e a toda a st~a real famil.ia 
peia prospera w'iagem .que o .Smubor m@S l'lllares llilce .e0nrc.eéLe1,11 e p~l0 ~el}o:r estaclo 
ele SHa )!>l'"?CÍOsa saude, .sem que Jíl.0SSaJiROS esquecer-nOS cl0 prÍnÚpe jt ela i]!lrÍ:aceza 
r eal, C'l!lj as virtudes diazelilll as melhores esperanças ela :n::j;ção . Em seguuiJJhQ log.ar, 
offerece:ado nosso respe~to e iuviolavd fi~leli.dacb a v0ssa magestacle e ;ft l?~'l·e~issima 
casa ele Bragança, lhe apresentâmos o nuiLi~ .a.pulT:afio fnueto de n0~sos trabalhos, 
as bases ela c<Dnstit'lll:ÍÇãél politioa .ela monarelil!ia [:>@rtl!1·gtteg;a, ~m ,qille ;y:oss.a IDage,stacle 
verá -e0n1 p•razer estat-1!1ià0s .0s mais soliclos J?rincipios ela ilil!0ssa r.eg,elil!eraçã0, po'l:': 
qtt~ é Eqamtida a sa.nta r.el·~già@ de :aoss0s ·paes, a Glylil!astia çl a · ç.~sa de B~·a_g,al;t.Ça ,ç. 
os mauferiveis clireitos de vossa magestacle e elos cidadãos. O s0le.)il!ll;lle jur,amento, 
co~ que vossa rnagesta<ile 1110 Rio ,G\,e J aneir.(i) aclh.er~u a6ls refmido;; púncipi<Ds, foi o 
f~hz ensai0 cl'este (!),1!1JÜ:o1 ·<ifUB ·a liD:3:Ç:ãO ooje reclama ,d,e V0S.Sa m:;J>g!Pstafjle, .ç0m0 ra
tJ!i-Oação do pri•meir0, e pel@ ®tlal _ain~l-a 'l<J:w:i.s., se f>.0ssfl.-y:el .é, s.~ wlill<ilHlarrã.o os cora
~0e.s de 'V'ossa ma.g;es<ta.cLe .e cl0s úrila<il.ãos -p@rtug~1ezes ·; e ,0,s ~r&>tos Q\)) Hl!l:J.a nação 
ellltlnen>temente leal e ~:m1osa ·:uruid@s a0s .d1@ sel!l rei, C[lil!!'l tã0 dãg119> s,_e mostra Gle !9 
ser, clarã.@ a0 lilll•lllficL0 aolmitrado ~ p.eJ..·feit0J eKelilll]!>lar .do melh0r ol0s povos e elo JJii-G -
lhor dos reis. ll _ -
f· Sua mag;~staele 0\Unl!l 90il!l1 llil.J~ita at.ten~:ã0 es>ta 0i~:;l;.ção, ,ql-~llJ.c10 p.\Pl~ ciLe.m~;rso d'ella 
requeJil.rtes ,<:ngn:aes GLe al~il_íl!L~0iV3i~a@ t8 pr·azer e do mt01\_esse <[U8 l1 .ella t0rn·ava, ,e 

sendo finda, disse com muito agrado: << Ql!1e ela .sci:i\1 lilarte m..en.•huma fal.ta haov.eria 
em se ewm~Júr üec10 0 que '}Deitas côr,tes toss.e .cleterm.iUJado .; GJ_l:lJe CLeseja;va tl:aba~har 
de aceor<i1.0 C0Iil .ellas Ji>am q•l!1atl!Lt0 f@sse ,qla fe1icíjc1aele ®os p0<v0S1 e que ]_íl&ra fazer 
esta ill'0lieicbde e ·se nni·r ·á causa dla ·:aacã0 Niliera com ililln1Ít0 ~0st0 olo BJ'.aúb .. Estas 
e si.m~l!ha:a•tes C'K[press@es re19eitiH p0Jl" cÚversas v-ezes . _!Lo.go recebeu ~la 1não fjlo ~·
ceblspo um tic0 eKelilll1J.Il~ar elas !h>ases &la e01m.stitítitoiçã0, e haven.do pergilmtacl@ :pelQs 
seus nom.es a ea6la ur1n c10s llii>lem.li>r0s @a I!LGIJ!litlrtação, psta se ~1esp€lcliu _recébe.nclo 
todos 0s testeii!.ID.'l!1lljllru0s .ata . c0ilii.S;i~1eração •€1 ag;ra~lo 11le Sl!l;a m,ag.es1ta~1e . 

. Im~eeliat&mente f0i á ª1e]ílll•taçã® ap~~ese.n ta~la :a sua !Lll3!~estacl.e a il.'~iEJ.ha~ ·a G.Jll~l~ 
teRdo junto · ale s.i as serehllissj,roas i·lilifmüas, a reee:_belil. co;Ejl. ,ex!l_ílr~s8'0e~ Gle líl1.uit0 
a&ra~1o, e havendo acceito elas m~os .G10 arc,l:\:b:iS;jíl0 um .ex;emr>hr !ilas ibases .cl:tt C<D;n-
stltUtção, a deputação· se despediu. · 

Emquanto esta estava a bordo, veiu a mesma rainha á porta ela sua camara, 
e cham.and0 para junto ,de si C!LJ.las ,<!1as -sei~eiDJÍs>.'imas :Ílíl!fan.tas, eonvm;sO~J. ]_ilCilr largo 
tempo c0m 0s <ilep.uotacl.Gls Ci{ll!e se .aeiha;v:am n:aquehl!!l Jogar, mostra.nclo ,grande ccm
tentamento pela nova ordem de causas, da qual contavà infallivelmente haver . de 
seguir-se a felicidade de Portugal. 

Pouco depois do meio dia se embarcou el-rei com o serenissimo senhor infante 
D. lVIigael e •com 0 sewl:Jor D .. Se'has.tiãGl, ·Jíla g'aleota 'Pª'm iss0 cil(lstinada., · reúom
menQlande qotte f0ssem .semp.ne g·unto cile si .os U1eJnhr0s da €Leputaçã0, os qouaes se 
assentaJram a0 ·se'lll ~ad0 uli.reÍ!t@, .e ao pass@ •<Jilrte sua magestacite de ;toe'Las .as par.t~s · 
recebia pub1icas de:monstmções !ilo mais vi;v;o reg0si9·o,, lht::s €1irigia ,!}]:leio lile rulegr~a 
e sruiiisfaçao e;s;J?I essões mui agmªbv;eis, .êlázemd1@ ser este 0 mais be1lp üia ela· s.c1a 
v.i<ila. . - · 

A0 desem®arearr n@ caes .da Beclra ouviu ,com largtiilmas a frulJa ,qae lhe .à;ip_·ig,ÍJ.l 
em nome do senado da camara o vereador Bacellar Chichorro. Logo subiu ao coche 
com o serenissim0 senhor :infante .e com 0 •Senh0r D . Sebastião ; segmido ela depu
tação e ele to elo ó . competewte eontej o se eneaminho.u á baEJilica de Sa;n,ta J\br~a, e 
hav-endo feito oração e assistido a um sole.mne Te l)et~?n, se <il1rigiu ao palacio da;; 
Necessidades en.iJre os 'Y'Í\l'as <<ila "innttmm;avel .m;ruJtidão, qae -no entht1siasn;1.0 da ,maior 
alegria .clamava (le tm€1as as "pal:tes: «V.tv;a a constitl:tição, v:iv:a;I\1 as côrtes, viva 
el-rei ccmsliitucionaü e a sua reail farri~li:all; os .quaes ,:vrivas ,e,ra,rn ~·e,p~ticlps IJ.ilelos Jlll~ 
merosos corpos ela tropa da primeira e segunda linha, que estavam postados nas 
r~las e no ~terreiro elo palacio, ,ou~le se cqllooára com .seu estado m~ior o .general 
Sepulveaa, .commanéla.nt.l3 ,geral f.las ·mesmas 'tropas. . · 

A.chavam-s~ as .côrtes .em sessão p(}n:nmlentc::, ~ como ,se apprqxnnou a hqra e1J1 
que el-rei havia de chegar ao dito pàl.acio, a segunda deputaÇão, compos~a de Q\.l-
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tros cloze membros , se dirigiu á primeira sala elo palacio que communica com o in
t erior elo paço elas côrtes, e dando loga.r a que el-r ei rec.ebesse o cortejo ela regen
cia, que o esperava, lhe fez partici1)ar que as qôrtes a mandavam para ter a h?nl'i1 

ele o acompanhar . A esta participação mandou el-rei responder pelo secretarJO ele 
estado elos negocios elo r eino, que necessitava descansar alguns momentos, por se 
achar fatigado, mas que não ta:·clava em '?r receber a cleputaç~io ; e depois ele 
breve demora, apparecenclo na chta sala o b1spo ele Castello Branco, um elos mem-

. bros ela cleputaç~o, lhe fez a falla seguinte : 
«Senhor: - E esta a segunda dep uta ção elas côrtes que vem compriment~r a 

vossa magestacle, manifestar o seu prazer pela sua feliz chegada a este palacJO e 
t er a honra ele o acompanhar até á sala onde as côrtes esperarn a vossa mag~stacle.D 

E l-rei r espondeu : 
ccTenho g rande satisfação em me ver no meio el' estes senhor es . >> 
Reunidas então as duas deputações immecliatamente aos lados ele el-rei, o acom

panharam, indo junto ele sua magestacle o senhor infante e o senhor D . Sebastião. 
Antes ela entrada na sala se fez saber a el-rei que estava preparada uma tribuna 

superior para suas altezas; el-rei, r ecebendo esta parte com agrado, lhes insinuou que 
fo ssem para o logar que lhes estava destinado, ao qual foram conduzidos com 0 

de-vido cortejo. . 
Ali mesmo se revestiu sua magestacle elo manto r eal, e entrou na sala elas côr· 

tes p ela volta elas cinco horas ela t arde, e subindo ao throno t omou assento ; as eluas 
deputações o tomaram nos seus lagares . . 

- Seguiu-se o juramento 1, findo o qual disse sua magestacle, em voz que bem f?1 

ouvida pelo presidente e secr etarias, e por · alguns depntaclos que estavam m&15 

proximos: ccÉ verdade que assim o h ei de cumprir e arss~m o juro e prometto de 
t oclo o meu coração>>, as quaes palavras repet_iu varias vezes c1epois da falla do 
presidente . Então se r ecolheu sua magestacle com o senhor infante e o senhor 
D . Sebastião ao cli.to palacio, até onde foi acom1Janhaclo elas mesmas c1eputações. 
E logo Silvestre Pinheiro Ferreira, ]J1inistro elos negocios estrangeiros, sendo-lhe 
permittido entrar na sala elas côrtes, disse qu e sua magBstade acabava de entre· 
gat·-l11e escripta uma falia, que era a sua r esposta á · elo sr. presidente, e lhe orcle
nára que a lesse em côrtes, ao que logo satisfez . 

O discurso elo presidente elas côrtes, depois do juramento ele el-rei, e a resposta 
manclacla IJOr este, a que se r efer e o r elatorio supra, são do teor seguinte : 

Discurso 

8erihor : ;._ Os r epresentantes ela nação p ortugueza, r odeando o throno elo sen 
r ei, constituindo e :6.rmancl0 a lei funclamen tal da monarchia, seguem hoje gran· . 
eles exemplos, renavain epochas brilhantes ela sua historia e apertam ele um }nodo 
inclissohlVel aquelle vinculo poli ti co que eleve unir os povos aos r eis e os r eis · aos 
povos. Esta união, é, senhor, 0 titulo mais verdadeiro, é o mais soliclo funda1:nento 
da _legitimidade. O throno elos r eis mmca é mais firme n em mais cluravel sen&o 
quando as convenções políticas o levantam sobre as bases eternas ela justiça e elo 
amor elos po-vos. 

Scenas t ão agraclaveis, dias t ão afortunados, que desde o portentoso aconteci· 
ínento elo campo ele Ourique brilharam já por mai.s ele uma vez em Portugal, re· 
p etinclo-se hoj e, collocam o vosso nome, senhor, a par clqs nomes. para sempre roe· 
mor:weis elo graTI!tcle_ Affonso, elo magnanimo João I, elo ínclito João o IV. 

Males passa.€los sobre que é hoje necessario correr o mais espesso véu, bens e 
prosrJericlacles futuras com (.que é hoje pennittido r ecrear a nossa imaginação, a 11r· 

. 1 Eis a fonmüa: cc~u D. João ':1, p ela graça ele Deus e pela consti~u!9fio, r ei .do r ~iu ~ 
um do ele Po1' tugal , Brazll e Algarves, JUro aos Santos Evangelhos manter a reh güw cath.ohca a.pos 
tolica romana obser var e fazer observar as bases da consti tuição decretada p elas côrtes geraes,. 
extraordinari~~s e constituintes da nação portugueza, e a cm1stituic;ã.o que ellas fizerem, e seJ 
em tudo fiel á mesma nação ., . 
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gencia de remediar aquelles males e a icléa ele realisar estes bens nos trouxe fi nal
mente este dia feliz, em qtle urna lei justa e iguaJ, .cle todos conhecida e jurada por 
toelos, preserva o governo político do estado d'aquelles inconvenientes a que é igtl~
rnente suj eito quando está nas mãos de toclos ou quando está nas mãos de llm ~ó . 
Em iguaes distancias ele um e ele outro extremo se equilibra, senhor, o governo con
stitucional representativo, apoiado na liberdade ela imprensa e na inclependencia 
elos juizes, que são as cluas pedras angulares cl' este tão nobre e~ificio . ~stas são as 
condições mais essenciaes do contrato que vossa magestacle JUra hoJe á face ela 
n~ção, e que já el e antemão jnrára em outro hemispherio por effeito ela mais illi
mltacla confiança. 

Vossa magestacle ratifica hoje este mesmo juramento no meio ela r epresenta
ção nacional, e ~ nação toda, por meio el e seus r epresentantes, Portugal inteiro 
~o meio elo mais fervoroso enthusiasmo de respeito e ele amor por vossa magesta
cle, recebe es te juramento como penhor ela sua prosperidade futura . A prosperi
cl acle ele Portt1gal dep ende, senhor, unicamente da firmeza, ela constancia e ela 
perseverança eom que este j tu·amento ha ele ser perpetuamente observado . Ah ! 
senhor, a solemnidacle augusta ele um juramento proferido diante ele Deus e diante 
el os homens nunca jamais pocleTá esqueeer áquelles que t ão solemnemente, áquelles 
que t ão espontaneamente o proferiram ! A nação tem jurado, senhor, manter em 
ambos os mundos a fórma elo governo constitucional e representativo legislado nas 
bases ela constituicão e vossa magestacle promette observar esta carta política ele-

t d > ' • 
cre a a pelas cOrtes nacionaes. Com a mutua alliança ele um povo e ele um rei, 
contrahicla por meio ele condições tão justas e tão obviamente uteis, assegura 
entre Nnós a prattica el 'aquelles grancl_es e~ocumentos da P?liti.c~ .elos estados,_ cuja 
aclopçao nos é recommendacla pela hrstona elos povos ma1s crvihsaclos e mms fio
r entes . 

Reunir teclos os am1os assembléas legislativas, eleger livremente os seus mem
bros, fazer as leis em publico, responsabilisar effectivamente os executores elas 
leis, publicar livremente os pensamentos por meio ela imprensa, inelepenclencia 
nos juizes, invariavel equilíbrio entre as rendas e as despezas elo estado, eis, se
nhm> a que se r eduz em geral o systema que adoptámos . A felicidade publica e 
pa.rhcular não póele ter mais soliclos fiadores; está dividido o poder, resta só con
servar e abonar a divisão. 

Sobeja é a experiencia dos seculos remotos, ainda mais sobeja a ele tempos 
proxímos a nós e desgraçadamente mui presentes á nossa mem01·ia, para nos con
vencermos, senhor, que se os poderes políticos por que se regem os estados não 
estão bem clivicliclos, e se .esta divisão n ão tem por abonador a probidade cívica 
elos que representam e elos que são r epresentados, elos que governam e elos que 
são govemaclos, o governo cleg·enera desde logo, ou no iufrene despotismo ela anar
chia, ou na oppressora arbitrariedade ele um ou de mais indivíduos. A partilha elo 
poder é só quem pócle prevenii· esta degeneração; é a unica tábua em que se pócle 
salvar a justiça e a estabiliclacle elas instituições políticas . E portanto necessario 
que as preser vemos cl 'este naufragio, consolidando aquella partilha. Dêmos, s·enhor, 
ao mundo exemplos ele j ustiça e ele firmeza. A nossa r esolução está tomacla; per
petuamente constitucionaes, v~mos toelos ele mãos dadas, cooperemos todos a pro
m?ver a felicidade publica ele um povo que tantos, ainda qüe tão infnlCtuosos, sa
Cl~Ificios tem feito por esta felicidade; ele um povo tão clocil, que muda as suas 
lm~ f1mclamentaes no meio ela maior tranquilliclade, que sabe frustrar o impulso ele 
parxões contrarias, que sabe obedecer, que sabe pedir e que até sabe r eclamar. 

O sacrificio ·ao interesse particular ao interesse publico é, senhor, a cláusula 
mais imperiosa do pacto social. Todos os portuguezes, senhor, accl~mam esta 
clausula; todos conhecem a urgencia de obedecer a esta lei e de fazer este sacri
ficio; poucos, a quem eleve natmalrrent<1 ser ·penosa a lucta cl'aquelles dois inte·
resses, sentem, mas não reluctam·. E portanto quasi unanime a .vontade. ele todos 
os yortug uezes, e não foi, senhor, nem a instigação ele poucos, nem a 1llusão ele 
mmtos (como alguns fingiram persuadir-se), foi a influencia ele causas geraes e 
b em notarias, que ~scuso referir, quem promoveu estas felizes a~teraçõ~s . A ver~ 
c1ac1e sobre este· obJecto; senhor, nunca es teve tão perto elo soho; a verdade fm 

J.:l, 
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que, resoando n'um ponto de Portugal o primeiro grito de constituição e de rei, 
Portugal inteiro repetiu este grito; e, como a vontade era só uma, não houve nem 
commoção nem dissidencia. Os cidadãos delegaram logo o seu poder, e ainda bem 
não tinham posto em nossas mãos este importante deposi to, tornaram contentes e 
pacíficos ·ao templo dar graças ao Creador, e ao seio de- suas famílias fazer votos 
pela felicidade do seu paiz . 

Ah! senhor, que espectaculo este! lVhúto mais digno ele admiração quando se 
compara com os movimentos convulsivos e freneticos com que alguns povos infe-_ 
lizmente só tê em emprehendiclo ,mudanças para passarem de um despotrsmo ao· ou
tro. Eia, pois, senhor, acabemos de desempenhar o encargo que nos têem confiado 
tão caros · constituintes . O pocler que se nos delegou já se acha dividido entre as 
côrtes e o rei. Toca ás côrtes fazer a lei, toca a vossa magestacle fazel-a executar. 
As boas leis, as leis justas e geralmente uteis, as leis que fazem o menor sacri~
cio do interesse particular e que promovem a maior vantagem do interesse publi
co; a execução prompta, :fiel, severa e indistincta cl'estas leis são o alvo ele nossas 
políticas f~tcligas; se o tocarmos es tá conseguida a felicidade publica . 

Ah! senhor, e se o impenetravel juizo da Proviclencia eterna, qne governa o 
mundo, se compraz ele ouvir nossos votos e ele coroar nossas fadigas com um exito 
c:orrespondente a nossos ardentes desejos, qual deverá ser ainda depois o voto mais 
fervoroso e mais ardente elos portnguezes? Eu o digo, senhor, e não me engano: 
dilate a Providencia os annos ele vossa magestade, para se dilatar entre nós o es
l)ectaculo verdadeiramente plausível de um povo e de um rei cooperando de mão& 
dadas para a felicidade commum; e dilate-se até que, estabelecido o r egimen con
stitucional, diffunda sua bene:fica influencia :por toclas as classes ela sociedade, e se 
possa ainda plantar a arvore ela felicidade publica até á porta elas mais abatidas e 
elas mais humildes choupanas. 

Respos-ta 

Senhores deputados das côrtes cl'es te reino: - Se é natural a todo . o homem 
bem nascido senti1· um particula,r r egosijo ao rever a cara patria, depois de haver 
estado ·por algum ·tempo d'ella ausente, qual não eleve ser o jubilo de um principe_ 
que ao mvbo ele uma larga ausencia ele mais ele treze annos se acha r estituído á 
antiga sécle elos seus augustos maiores e saboreia a inapreciavel ventura ele ser 
n'ella r ecebido com transportes correspondentes ao affecto elo seu paternal cor~v;ão 
por toda ·a nação, ao mesmo tempo na pessoa ele seus dignos representantes, feliz
mente congregados e unidos pelo amor do rei e ela patria n'este augusto congresso. 

Sim, senhores, eu estotl persuadido que o puro amor da patria, clesinteressaclo 
desejo do bem publico, unanime concurso elos votos ela nação, é quem vos concln
ziu e ajuntou no recinto d 'esta assembléa, sobre que P ortugal, a Europa, o mundo 
inteiro t êem fitados os olhos, como aquelle ele quem se espera a ditosa r egenera
ção ele um povo que, pelo seu valor, não menos elo que pelas suas virtudes, occupa 
um dos mais clistinctos lagares nas paginas ela historía . 

Ao r eceber a fausta noticia de que na antiga capital ela monarchia se í am reu
nir COm effeito cidadãos ·COnspÍCUOS por suas luzes e qualidades, designados peJa 
opinião publica e com plena liberdade escolhidos para salvarem a patria do immi
n ente naufragio de que estava ameaçada em o 1)elago elos males accumulaclos na 
longa serie de annos, clescle o estabelecimento da nos sa-primitiva constituição, era. 
impossível que o vossu r ei clifferisse por mais tempo o seu r egr esso ao berco ori
ginal da monarchia, e que pela primeira vez um monarcha portuguez deixa'sse de 
ambicionar _o reunir-se aos reptesentantes da nação, para ele cornmum accordo tra-
tarem ele acuclir ás suas precisões e assegurarem a sua prosperidade. · 

Se fosse possível caber em animos portuguezes a icléa de prnscrever a monar
chia o vosso rei não encontraria nos clictames dos antepassados outra c1outrin!1 
senã'o ele abandonar, penetrado da mais viva mágua, a nação aos decretos ela Pro
videncia; mas os ·portnguezes (com doce satisfação o proclamo ~í face do ·universo) 
não se esqueceram um só instante de que ·eram portug·uezes, cujo timbre foi sem
pre, e sobretudo, valor edlealclacle. ~· d' 

Protestando no acto a convocaçao estas côrtes que o ecli:ficio da nova con--
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stituição, a que iam proceder, assentaria sobre a immudavel base da monarchia he
reditaria, que era na dynastia da casa ele Bragança, e reiterando os juramentos de 
fidelidade que no acto ela minha acclamação ao throno elos meus augustos maiores 
me haviam sido unanimemente pre[:ltados por toda a nação, os povos sancciomllram 
o principio fundamental de toda a monarchia constitucional, que o exercício da so
berania, consistindo_ no exercício do pocler legislativo, não póde residir separada
mente em nenhuma elas partes integrantes do governo, mas sim na reunião do mo
narcha e cleputaclos escolhidos pelos povos, tanto aquelle como estes, para formarem 
o supremo conselho da nação a que os nossos maior·es têem designado pela deno
minação 'ele côrtes, e ás quaes collecti vamente compete o exercício orclinario do 
poder legisla ti v o por maneira que, se jamais o monarcha assumisse a si o exercei-o 
sem a camara cl~s deputados, se reputaria o governo degeneraLlo em despotismo, 
bem como passaria ao estaclo não menos monstruoso, ele ochlocracia, se a cama.ra 
elos deputaclos intentasse exercitar ella só o poder legislativo. 

Penetrado pois d'estes incontestaveis prinéipios elo direito constitucional das 
na:ções, logo que chegou ao metl conhecimento acharem-se eleitos pelos povos c1'este 
r:mo de Portugal os cleputaclos que os deviam representar em côrtes, r esolvi par
tJ.r .sem demora, e occupar n'ellas o eminente posto em que pelo reconhecido prin
Ciplo da successão hereclitaria elo tbrono apTouve á Providencia collocar-me. Não 
send·) porém compatível com o berri geral da monarchia fazer regressar do Brazil 
par~ a Europa a séde elo governo, sem primeiramente lançar as necessarias dis
posições para que a união elos dois paizes e a marcha dos negocias n'aqueHe r eino 
não so:ffressem alteração até ao estabelecimento da fnttua constituição, procedi a 
d~r _as providencias que a esse fim me pareceram conducentes, e d~ que aos n:eus 
m1mstros e secretarias ele estado tenho ordenado vos façam mua mrcumstanmada 
r elação, o que conchúclo passei sep1 perda de tempo a reunir-me com os represen
tantes elos povos a fim de procedermos ele accordo e animados ele igual patriotismo 
ao importante tr~balho que, emanando elo seio cl'~ste supremo conselho, composto 
toclo de pessoas a esse fim chamadas pela espontanea e livre escolha ela naçRo, jà 
de antemão todos e cada um têem juraclo cmmprir e executar como netos emana-

. do~ ele uma auctoridade cujos legítimos poderes nem pelos nacioB.aes que lh'os con
fenram, nem pelos estrangeiros, que para isso são incompetentes, lhes podem ser 
contestados. 

Vós sabeis, pela participação que logo vos mandei fazer pelo meu ministro o 
secretario de estado dos negocias estrangeiros, como o primeiro passo que dei na 
carreira do governo constitucional, que entendo me cumpria abraçar para o bem 
geral dos povos, foi o de prestar em meu nome e ele fazer prestar pelas pessoas 
ela minha real família, exercito e povos dos estados do ultramar aquelle mesmo 
juramento ele ad.herencia á vontade geral ela nação legitimamente expressada por 
estas côrtes, ás quaes çleterminei enviassem deputados escolhidos pela fórma e ma
neu·a adaptada n'este reino. Brevemente representantes ele todos aquelles estados 
se virão reunir a esta augusta assembléa, e na fórma elo seu juramento concorre
rão comnosco em nome elos seus constituintes para a grande _obra que deve estrei
tar os vinculas ela inalteravel união ele quantos se gloriam de possuírem e mere
cerem o nome ele portuguezes em todas as quatro 1Jartes elo mundo. · 

Orgãos dos meus puros sentimentos e dos sincei·os votos que em todo o decurso 
elo meu governo tenho feito pela prosperidade ela monarchia, os meus ministros de 
estado vos exporão sobre cada um dos objectos que se houverem de tratar o que 
eu, t endo unicamente em vista o bem geral ela nação, entender qne cumpre fazer
vos conhecer ou .observar, a fim de concluirmos, o mais breve que ser possa, .o cim
lJOrtantissimo trabalho que havemos emprehenclido . 

.As côrtes resolveram, sob proposta elo deputado José .Antonio Guerreiro? que 
o referido discurso fosse e:o.viado a uma commissão para exa~ar se haverra al
guma causa a contestar. 

O soberano congresso conservou-se em sessão permanente _até lhe ser partici
pada, de officio, a nomeação dos ministros feita por sua magestacle el-rei, o qué 
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se r ealisou ás oito horas e meia ela noite. N'esta conformidade expediu-se o ~e
guinte 

Decre-to 

·As côrtes gentes, extraordinarias e constituintes ela nação portugueza clecl~
ram e decretam que, tendo el-rei r atificado o seu juramento ás bases ela constitm
·çfto política ela mouarchia e á constitui9ão que as mesmas côr~es fizerem, e te~clo 
nomeado os m.inistros e secretarias ele estado elas diversas r epartições, tem assumtdo 
o exercício do poder executivo e fica portanto desde já extincta a regencia cl_o 
reino, m·eada por clecreto de 30 ele j aneiro do presente anuo. Por esta occasião dt
rigem as côrtes seus louvores ~í, mesma r egencia pelo zêlo, intelligencia e dignidade 
com que tem desempenhado as altas e clifficeis fnncções ele q_ue fôra encarreg,adru. 

As auctoriclades a quem toca o tenham assim entendido. Paço das côrtes, em 
4 ele julho de 182 1. = D~· . Jo sé Vaz Velho, vice-presidente= João Bcvptista l!eZ
gt~einr.s, deputado secretario = Anton'iO Ribei?-·o ela Costa) deputado secretario. 

Na sessão de 5 foi unanimemente approvaclo, sob proposta ele lYiarino Miguel 
Franzini, e assim· se communicou ao ministro e secretario de estado elos negocies 
ela guerra (Antonio T eixeira Rebello), para os fins convenientes, que << as côrtes 
cleclaram digno elo maior louvor o patriotico comportamento elos illustr es habitan
tes ele Lisboa e da tropa cl'esta capital, pela boa ordem, enthusiasmo e amor que 
!l1ostraram á constituição, a el-rei constitucional o senhor D. J oão VI e á sua 
augusta família ; e pelos mesmos motivos ordenam se dêem particular es ·louvores 
a todos os chefes e officiaes elos corpos de primeira e segunda linha, e aos gene
raes que os com mandaram>> . 

Em 6 as côrtes manclaram expedir um aviso para o ministro e secretario de 
estado elos negocias estraugeiro.s (conde ele Barbacena, D . Francisco Furtado ele 
Mendonça), transmittinclo-lhe, para ser levada ao conhecimento de sua magestacle, 
·a resolução elas mesmas, ele 14 ele junho, ácerca elo proceder dos diplom atas por
tuguezes7 q L1e têem commettielo hostilidades contra a sua patria; incluindo-se jun· 
tameute o parecer ela commissão especial e mais documentos sobre este obj ecto. 

Na manhã elo dia 7 saíu das Necessidades a deputação elas côrtes, destinada a 
comprimentar el-rei e toda a r eal família na sua chegada a palacio, composta ele 
Fernandes Thomaz (que era o orador), Trigoso, Ferrão, Faria ele Carvalho, Paes 
de Sande, Pessan:ha, Girão, lYieuclonça Falcão, Ferreira Borges, Rebello ela Silva, 
Alves elo Rio e Pimentel lVIalclonaclo, acom1Janhacla ele uma numerosa guarda ele 
honra elo r egimento ele cavallaria n.0 4 . Ao meio dia, que era a hora inclicacla por 
sua magestacle para a r eceber , chegou a Quelnz e ahi foi r ecebida com as mais dis, 
tiuctas honras, na fórma elo cerem0nial acloptaclo para casos similhantes, e intro
duzida na grande sala da a.ucliencia, aonde D . João VI se achava em pé, debrui:s:o 
elo clocel, acompanhado elos infantes D. lYiiguel seu filho e D. Sebastião seu neto, 
fazendo-lhe a cleputaç~to as r everencias do costume, e caminhanclo el-rei alguns pa~
sos ao encontro elo orador, es te, toma.uclo a dir eita ele sua magestacle, lhe clirigtu 
o seguinte · 

Discurso 

Senhor : - Á augusta presença ele vossa magestacle enviam as côrtes geraes1 

extraorclinarias e constittüutes ela nação portLlgneza uma deputação composta ele 
doze de seus membros, }Jara se informarem ela preciosa saucle de vossa magestade 
e ele toda a r enl famí lia, depois ela longa: e penosa viagem que felizmente o resti
tuiu a este reino e antiga morada ele seus maioi·es ; ao mesmo tempo que me clesi
o·nam para ser o orgão e o interprete fiel' ele seus sentim ent os em obj ecto de t?i.o o . ] 
geral e imp0rtante mteresse,_ querenno que eu os expo~ha a vossa magestade colll 
aquellas expressões que mms capazes forem ele os fazer ver em toda a stw força 
e pureza. , . 

Facil me seria inculcar deseJOS de que todos os portugnezes se acham since· 
ramente :possuídos. Eu não teria mais que r epetir os votos una.nimes ela nação pel~ 
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saude e prosperidade ele vossa magestade: então, ao ouvir-me, cacla um, consul
tando seu coração, acharia na conformidade de minbas expressões, fracas que fos
sem, com os seus proprios sentimentos, todos os meios ele persuasão, toda a força 
natural da eloquencia. Mas é outra a tarefa que hoje me incumbe desempenhar. 
Devo mostrar que toda a felicidade actual elos portuguezes cle}Jencle em grap.clc 
parte ela saucle, ela conservação ele vossa magestacle, e que ella ~os é por isso 
tanto mais preciosa. A clemonstracão cl'esta verdade funda-se em v1r~ucles novas 
que vossa magestacle tem clesenvol~iclo, · alem de outras muitas que já adornavam 
seu augusto throno. 

Males· incalculaveis, males ele toda a es]_)ecie, ele que a exposição não eleve 
agora perturbar o animo ele vossa magestacle, haviam pesaelo sobre os clesgraça
d?s }Jortuguezes no longo período ela ausencia ele vossa; magestade, até que, per
dida_ ele todo a esperança de os remediar ele 1.tm modo orcli.nario, esgotado todo o 
s~ffnmento compatível com a natureza humana, a nação foi obrigada a lançar mão 
c1 aquelles meios que sempre lhe sã.o lícitos para salvar a sua inclependencia, man
t~r o ~lecoro nacional e evitar a quéda que infallivelmente a riscaria ela lista elas na
çoe~ hvres, deixando-a, por sua pobreza e abatimento, pela dissolução d9 pacto 
soc:al, exposta a ser, ou a victima ele uma desenfreada anarchia, ou a presa do pri-
meu·o ambicioso que quizesse lançar-lhe os ferros . · 

Os. portuguezes, que em toelos os seculos deram á Europa, ao mundo inteiro, 
as mms clistinctas provas do seu valor, do seu caracter clecicliclo, sim juraram 
ago_ra manter sua indepenclencia, sem duvida e11es a sustentariam, elles a elefen
clermm contra os ma.iores esforços reunidos; mas que contraelicções, que clifficul
dacles, que embaracos não teriam a vencer antes ele levarem ao :fim o mag-estoso 
ecli~cio da sua reo~eneração política! Vossa magestacle, porém, declarando-se o 
apmo elo systema ~onstitucionali veiu unir todas as vontades clissielentes, cortar· 
t?clas as difficuldades, aplanar todos os caminhos par~ a felicidade geral : N ov?s 
t~tulos, novas obrigações para que os portuguezes se mteressem com mms an01a 
~:Mncla, se }JOssivel é, na saucle, na conservação ele vossa magestaele, sentimentos 
em que _sem duvida· se avantaja o congresso nacionaL . 

~neu~ o céu não alterar jamais a união jurada entre . vossa magestacle e a 
~açao, .pms que ela perfeita observancia el'este juramento reciproco depende a glo
r~a elo throno ele vossa magestacle e a ·felicidade elos portug·uezes, elignos sem clu
VJ.ela ele serem felizes . 

.r a alegria ele seu semblante, emquanto clurou a recitação el'este cliscmso, mos 
trou sua m~gestacle quanto lhe era agraclavel e conforme ao seu coração; assim o 
expressm.~, mterro~penclo por vezes o orador, protestando-lhe por ultimo, ele um 
modo m~ut? energ·wo, «que jamais faltaria ao que muito livremente havia jtu·aclo, 
nem sena mg1:ato á coJ?_sicleração que o congresso e a nação tinha por sua pessoa; 
que a agracleCJa e corresponcleria fazendo quanto se exigisse para o bem publico, 
e que desejava que estes seus sentimentos fossem patentes a todos». 

Saínclo a deputação ela sala para outra immecliata; e destinando-se a fazer as 
devidas felicitações a sua magestade a r ainha e a sua alteza a princeza D . Maria 
Beneclicta, por molestia das mesmas senhoras não pôde ser admitticla; mas tanto 
ele sua magestaele como ele sua alteza r ecebeu os mais affaveis agradecimentos, 
communicaclos pelo marquez ele V aliada, que havia sido o portador elos desejos da 
cleputação. 

. Ao ministro e secretario ele estado elos nego cios ela marinha, Joaquim José :iVIon
teu·o Torres, expediu-se este 

Aviso 

Ill. mo e ex . mo sr.-As curtes geraes e extraordinarias da nação portugueza, to
mando em consideração o destino que eleve dar-se ás pessoas comprehe_ndidas_ na 
orcl~m cl_e 3 do corrente mez, relativa ao seu desembarque, têem resolVIdo d~1xar 
á clisposrção elo governo assignar a cada uma elas sobreditas pessoas seu clestmo e 
logar ele resiclencia, comtanto que não diste menos ele 20 legnas ele Lisboa e 10 
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ao- conhecimento ele sua magestacle. 

Deus guarde a v. ex.a Paço elas 
ptistcG Felguei?·as . 
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á publica segurança. O que v. ex. 3 levará 

côries, em 9 de julho ele 1821. =João Bcb· 

O governo apressou-se a resolver a questão do desembarque, do seguinte 
modo: 

Aviso 

111.mo e ex . mo .sr.--:--- Sua magestac1~ ordena que v. ex. a, logo que receba este a:i
so, possa desembarcar, comtanto porém que seja em direitura a logar que fique drs
tante ela côrte 20 leguas e da costa elo mar 10 leguas, segundo a deliberação tomada 
a este respeito pelas côrtes e geraes extraorclinarias ela nação portugueza, em data de 
9 elo corrente . O que intímo a v . ex.a para sua intelligencia e prompta execução. 
_ Deus guarde a v. ex . a ;I?alacio ele Queluz, em 11 ele julho ele 1821. =Jocb· 

qtGÍ?n José J.l!fontei?·o To1·1·es. = Sr. conde de Palmella. 

No mesmo teor e data se expediram orclens ás seguintes pessoas: conde de Pa
raty, visconde de Villa Nova da Rainha, Thomaz Antonio de Villa Nova Portu
gal, visconde ele lVIagé, Bernardo José ele Sousa Lobato, monsenhor Ahneicla e 
João Severiano lVIaciel da Costa. 

As côrtes regularam o formularia das leis, alvarás, 1wovisões e mais papeis di
plomaticos, e estabeleceram a dotação de el-rei e da família real, conforme consta 
elas tres seguintes · 

Cartas de lei 

D. Jo~o, por graça ele Deus e pela constituição da monarchla, rei do reino 
unido_ ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, etc. Faço 
s·abel~ a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, conhe
cendo que não é em tudo compatível com o actual systema constitucional o formu
laria até agor~ usado nas leis, alvarás, provisões e mais papeis diplomaticos, expe
didos pelas diversas secretarias ele estado e tribunaes; e querendo estabelecer 
n'esta materia um methoclo uniforme, regular e analogo á nova ordem elas cousas: 
decretam provisoriamente, até á publicação da constituição, o seguinte : 

1. ° Cada um elos decretos elas côrtes será publicado em uma carta de lei, con
cebida n'estes termos: ccD. João, por graça de Deus e pela constituição da mo
narchia, rei elo reino unido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e d'alem mar 
em Afi·ica, etc. Faço saber a todos os meus subditos, que as côrtes decretaram o 
seguinte : As côrtes geraes >> , etc.; e transcripta a integra do decreto até á data in
clusivamente1 rematará: «Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o co
nhecimento e execução do referido decreto pertencer, que o cumpram e executem 
tão inteiramente como n'elle se contém. Dada no palacio>>, etc. 

2. 0 Todas as ordens e providencias regias, expedidas para a melhor e mais 
prompta execução das leis actuaes, ou das que para o futuro se fizerem, serão e:x:
peclidas IJOr decretos ou alvarás sem força ele lei, assignados por el-rei e pelo se
cretario ele estado da repartição competente, ou por portarias assignaclas pelo mes
mo secretario ele estaclo. 

3.° Continuarão a passar-se debaixo do mesmo formularia até agora usado os 
alvarás sem força ele lei, as cartas r egias para o~ duques, marquezes e mais pes-
soas a que:n costumam dirigir-se. , 

4 . o Os decretos serão ta:mbem expedidos elo mesmo modo que até agora, usa~
do-se, quando for necessano, das palavras «hei por bem>>, e nunca <<sou servi
do» ; el-rei os assignar~; e alem cl'isso quaesquer leis, alvarás, diplomas ou ca1'ia;s 
regias, contendo disposições que as auctoridades tenham de cumprir, serão assl
gnados tambem com o nome inteiro pelo secretario de estado ela repartição com
petente. 
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5. 0 E l-rei continuará a assignar de chancella e de rubrica nos casos e na fórma 
até agora praticada, por se não dever entender a seu respeito o decreto ele 29 de 
maio cl' este anuo. 

6." Nunca mais se usará nem ela fórma nem elo nome ele aviso, mas elo ele por
taria, que principiará ~empre cl'este moc1o: ((Manda el-rei, pela secretaria ele estado 
ele tal repartição)), etc. . , 

7. 0 Nas portarias expedidas pelos tribunaes, nos casos do estylo, se usara ela 
formula seguinte: ((Manda el-rei, pelo tribunah, etc. As cartas, que pm· elles se. e~
p~clirem, principiarão cl'este modo: «D. João, por ~raçá ele De~~ e pela cons~ltm
çao da monarchia)) etc. · e acabarão na fórma antiga. As prov1soes do exped1ente 
pr~ncipiarão assim :

1 
((D. 

1
J oão, por graça de Deus e pela constituição da monar

chia, rei elo reino unido de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e d'alem mar 
em Africa, etc. Faço saben, etc.; e no fim: ,(El-rei o mandou pelos ministrOSJJ 1 

etc. 
Paço das côrtes, em 8 ele julho ele 1821. 
Portanto manclo a todas as auctm~iclades, a quem ~o conhecimento e execução 

d~ referido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
n elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 11 dias elo mez ele julho ele 
1821. = EL-REr, com guarda. = Ignacio ela Costa Qtdntella . 

. D. João, por graça ~le Deus e pela, constituiç~o ela monarchia,. rei do reino 
umdo ele Portugal, Brazü e Algarves, c1 aquem e d alem· mar em Afnca, etc. Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o seguinte: . 

As côrtes O'eraes extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, ~onsi
cl~rando a nec~ssidade de assig:nar a el-rei e . á família real uma dotação couve
mente, segundo se acha sanccionado no artigo 32.0 das bases da constituição, bem 
como :le designar palacios e quintas pa~·a habitaçã.o e recreio de sL:a ma.gestacle; 
e deseJando conciliar quanto seja poss1vel o decoro e esplendor mseparavel elo 
t~n·ono com as actuaes urgencias elo thesouro publico nacional, decretam proviso
riamente. o seguinte: 

1 ·0 A dotação ele el-rei será a quantia annual de 366:000aooo réis, paga em 
mezadas pelo thesouro publico ao aclministraclor que sua magestade nomear. 

~·0 P01· esta quantia serão satisfeitas todas as despezas da guarda roupa ele 
el-re1, da ueharia, mantear·ia, cavallariça, cocheira e CI'eados da casa real, exee
ptuando aquelles que costumam ser pagos pela casa das rainhas . 

3.o Ficam designados para habitação e recreio ele el-rei os palacios da Ajuda, 
Alcantara, lVIafra, Salvaterra, Vendas Novas e Cintra, eom todas as quintas e ta
padas que lhes são annexas. 

4. 0 Sua magestade a rainha continua-rá a elesfructar a casa das rainhas e a re
ceber as p1·es~ações qt~e lhe estão consignadas no thesouro publico a titulo de ju
ros e tenças, com todos os encargos e despezas que até agora corriam por sua 
conta. 

6.0 Os rendimentos ela casa ele Bragança continuarão a ser applicaclos -para o 
thesouro publico durante a ausencia do príncipe real D. Pedro ele Alcantara, e 
logo que sua alteza regressar a este reino lhe será entregue a sua adminis-
k~~. I 

6. ° Continuará el-rei na administração ela casa c1o infantac1o, consignando ao 
serenissi)Il.O senhor infante D. Miguel as mezaclas que julgar convenientes. 

7. 0 A princeza do Brazil D. Maria Francisca Benedicta se continuará a pres
tação elo apanagio que se acha estabelecido. 

S. o A eacla i1ma das sereuissimas senhoras infantas D. lzahel JYiaria, D . Maria 
da Assumpção e D. Anna ele Jesns Maria se entregará lJelo thesouro publico, em 
cada mez, a quantia de 40oaooo réis. · 

Paço elas côrtes, em 7 de julho de 1821. . 
Port~nto mando a todas as auctoric1ac1es, a quem o conhec~e~to e execução 

d? refendo d~ereto pertencer, que o cumpram e executem tão mtmramen.te como 
u elle se contem. Dada no palacio ele Queluz, aos 11 dias do mez de Julho de 
1821. = EL-REI, com guarda. = Ignacio ela Costa Quintellct. 
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D. João, por graça de D eus e pela constituição da monarchia, rei do r eino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, el'aetnem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinari as e constituintes da nação portugueza, dese
jando qu.e, emquanto S\3 não decide em Res1)anha o pleito qt1e ahi pende sobre a 
successão da casa elo infante D. Gabriel, não faltem á princeza D. Maria There
za, viuva do infante de R espanha D. P edro Carlos, e a seu filho D. Sebastião, os 
r ecursos necessa.rios para manterem o cl ecoro devido ás pessoas t ão conjunctas com 
a real família portugueza, decretam o seguinte : 

l .0 P elo thesouro publico nacional se prestará em cada mez á princeza D . Ma
ria Thereza a quantia de 1 : 000~000 r éis p:n:a sustentação de seu decoro e de- seu 
:filho D . Sebastião. 

2 .1) Esta prestação é temporaria e cessará logo que em R espanha se julgue a 
final sobre a demanda ora pendente ácerca da successão da casa do infante D. Ga
briel. 

Paço elas cô~·tes , em 9 ae julho de 1821. 
Portanto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 

do referido decreto pertencer, que o cumpram e executem t ão inteiramente coUlO 
n'elle se contém. D ada no palacio de Queluz, aos 11 do mez de julho ele 1821 . = 
EL-Hm, com guarda. = Ignacio da Costa Qlântella . 

Na dat a elo decreto que deu origem á anterior carta de lei, o presidente do 
cong1,:.esso apresentou, por l)arte da commissão da constituição, o discurso de el
rei, lido em 4, como resposta ao que lhe dirigíra após o juri:Lmento de sua mages
tacle per ante as côrtes, o qual fOra alterado de accor clo com o ministro dos nego
cios estrangeiros, que por ordem elo monarcha acudiu a tempo á commissão para 
convir e prestar-se á correcção de algumas expressões, que não duvidava reconhe-

. cer · por menos constitucionaes. 
Os reparos elo congresso recaíram no § 5 .0 elo discurso, quando dizia <rque o 

exercício da soberania, consistindo no exercício do poder legislativo, não pócle re
sidir separadamente em nenhuma das partes integrantes do governo, mas sim nili 
reunião elo monarcha e deputados escolhidos pelos povos, tanto aquelle como estes 
para formarem o supremo conselho ela, nação, a que os nossos maiores t êem desi
gnado p ela denominação ele côrtes1 e ás quaes collectivamente compete o exercício 
orcliuario do poder legislativo, ele maneira que, se jamais o monarcha assumisse a 
si o exercei-o sem a camara elos deputados, se r eputaria o governo degenerado eril 
despotismo, bem como passaria ao estado não menos monstruoso ele ochlocracia, se 
a camara elos deputados intentasse exer citar ella só o poder legislativo>>. 

Depois de breve debate voltou o discurso novamente á commissão com as al
tm·ações accorclaclas, para que, examinando tudo, lhe fiz esse ainda emendas, se 
porventura as julgasse indispensaveis. 

Proseguinclo no dia 11 a discussão elo mesmo assumpto, quanclo se apresentou 
o r espectivo :parecer1 resolveram as côrtes que se expedisse a Ignacio ela Costa 
Quintella este 

Offi.cio 

111. mo e ex . mo si·. -As côrtes geraes e extraordinarias ela nação portugueza, ao 
passo que ouviram com espeóal agrado os princípios e expressões verelacleirament_e 
constitucionaes que contém parte elo discurso ele sua magestade, lido pelo seu mi
nistro Silvestre Pinheiro, na sessão de 4 elo corrente rn ez ele julho, em resposta 
ao que lhe havia dirigielo o presidente elas mesmas côrtes, não poelem todavia clei
xar ele notar, uo § 5. 0 e seguintes, icléas e expressões alheias elos princípios sanc
cionaclos nos artigos 21. 0

, 23 .0 e 24. 0 elas bases ela constituição, nos quaes, estabe
lecendo-se a linha de demarca,ção en tre os poderes legislativo e executivo, se 
attribue sómente ás côrtes a r epresentação nacional e o poder legislativo, com e:x:· 
clusão. cl~ iniciativa clirecta do r ei, e só com a clepenclencia subsequente ela sua 
sancção e de um veto que nfto será. absoluto, tudo na fórma declarada nos mesm_os 
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artigos; e porque de nenhuin moelo se póde entender que aquella~idéas e expres
sões sejam da intenção de sua magestacle, que em todas as occaswes tem paten
teado a mais decisiva aclherencia aos princípios consagtaclos nas mesmas bases : 
mandam remetter a v. ex.a o mesmo discurso incluso para o fazer presente a sua 
:nag·estaele, a :fim ele qlile possa mandar fazer a este respeito as explicações que 
Julgar convenientes . 

. Deus guarde a v . ex. a Paço elas côrtes, em 12 de julho de 1821. , João Ba
pt~sta Felgw,iras . 

A resposta., com que as côrtes se deram por satisfeitas, consta elo seguinte 

Oflicio 

IU.mo e ex .mo sr.-Fiz presente a sua magestacle o officio de_ v. ~x.a com cla~a 
ele 12 elo corrente, sobre a nota que as c.:ôrtes geraes e extraordmanas da naçao 
portugueza fizeram ao § 5.0 do discurso que sua magestacle manclotl em resposta 
ao 9-ue lhe dirigiu o presidente elas ,mesmas côrtes, na sessão ele 4 do corrente mez 
ele J~lho, assim como sobre icléas e expressões elo dito discurso, que pareceram 
al~mas dos princípios sancciona.clos nos artigos 21. 0

, 23. 0 e 24. 0 das bases ela con
stituição. Sua magestade manda declarar que, tendo jurado as ditas bases pelô 
n:odo mais geral e indistincto, não podia ser ela sua intenção que houvesse no seu 
chscm·so expressões ou icléas que não fossem de accorclo e conformes com às me~
mas b~ses e com o seú j urainento . E que se algumas ha ~ gu~ se ~Jossa dar d_l· 
versa ~ntelligencia, sua magestade declara que similhante. m~e~ligenc~a. é contrana 
á sua mtenção; pois só é ela stra vontade approvar os prmmpws p~htiCos adepta
elos pelas mesmas bases; e assim quer que se declare e faça pubhco, e que tal 
será sempre o desempenho elo jmamento que prestou. · 

Deus guarde a v. ex. 0 Palacio ele Queluz, em 14 ele julho ele 1821. =Ill.1110 e 
ex.mo sr. João Baptista Felgueiras . = lgnacio ela Costc6 Qz~intella. 

Eruquanto se resolvia a precedente questão houve entre o soberano congresso 
e o governo a corresponclencia abaixo transcripta àcerca dos conselheiros de es-
tado . · 

Officio 

lli. mo e ex. mo sr. -As côrtes geraes e extraorclinarias da na.ção portugueza 
mandam transmittir a v. ex. a, para ser presente a sua magestade, a inclusa pro
posta para o conselho de estado que tem ele crear-se provisoriamente para ser ou-

. viclo em os negocios publicos mais ponderosos, tendo sua magestade ele escolher 
um consell1eiro ele cadft terno, para que assim se preencha o numero de oito wem
bros ele que o mesmo conselho deve ser composto. E mandam igualmente as côr
tes declarar que todos os propostos nos primeiros Jogares de cada um dos ternos 
são os que saíram eleitos com pluralidade absoluta em o prÍII1eiro escrutínio. Sendo 
os propostos em segundos e terceiros logares, conforme foram designados pela sor
te, os que saíram apu1'ados no segundo escrutínio, em que entraram toe1os os que 
no primeiro obtiveram maior numero ele voto~, sem comtudo vencerem a plurali
dade absoluta. O que tudo v . ex. 3 levará ao conhecimento ele sua magestacle . 

. Deus guarde a v. ex. a Paço elas côrtes, em 9 ele julho ele 1821. = João Ba
pt~st~t Felgt~eims. 

Proposta inclusa no offi.cio supra 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, tendo 
decretado no artigo 33.0 das bases ela constituição que haja um cons~lh~ ~e estado 
co.mposto ele membros propostos pelas .côrtes, na fórma que a consttturçao deter
~nar; e havendo resolvido em sessão ele 30 de maio do presente anuo que cl.esclc 
J~t se creasse provisoriamente, para ser ouvido em os negocias mais impor1tan~es c 
graves, um conselho ele estado composto de oito membros propostos a e -rm em 
numeros tríplices, ele maneira que ele cacla terno sua magestacle escolha um conse-
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lheiro; conformando-se as côrtes com aquella r esolução, e tendo precedido as mes· 
mas votações a este r espeito: propõem a sua rnagestacle para conselheiros de es-
tado os seguintes, e pela ordem que se segue : · · 

Em 1.0 terno-Conde de P ena:fiel, Antonio Teixeira Rebello, Francisco Ma· 
ximiliano de Sousa. 

Em 2 .0 t erno - Conde ele Sarnpãio, Bernardo ela Silveira Pinto, Manuel An· 
tonio da Fonseca e Gouveia. 

Em 3. 0 terno - João ela Cunha Sotto M:aior, Roque Ribeiro ele Abranches, Pe· 
clro Mousinho ele Albuquerque. , 

Em 4 .0 terno - Bispo de Vizeu, Antonio Vieira de Tovar, Anselmo Jose 
Braarncamp. . 

Em 5.0 terno- Fernando Luiz de So.usa Barradas, José Maria D antas Permra, 
João Pedro Ribeiro . 

Em 6.0 terno- Francisco Duarte Coelho, João Antonio Ferreira ele Moura, 
L azaro da Silva Ferreira. 

Em 7. 0 t erno-- José da Silva Carvalho, Joaquim P edro Gomes ele Oliveira, 
Antonio Francisco Machado . . 

Em 8.0 t erno - José Aleixo Falcão, José de Mello Fren;e, M:anuel Vicente Tei· 
xeira de Carvalho . 

Paço das côrtes, em 9 ele julho de 1821. = José Joaqtd1n F er1·ei1·a de jJ{ou?·a, 
presidente= João Baptista FelgtteimsJ deputado secretario = Antonio Ribeú·o da 
CostaJ depntado secretario. 

Na sessão ele 12 de julho deu-se conhecimento ás côrtes da escolha que el-rei 
fizera, corno consta do seguinte 

Ofticio 

TIL mo e ex. mo sr. - Levei á presença de sua . magestade o offi cio de v. ex. a de 
9 .elo corrente, com a r elação que vinha junta elas vinte e quatro pessoas pr~
postas pelas côrtes geraes e extraordinarias ela nação portugueza, para conselhei· 
ros de estado, das quaes sua magestade escolheu as oito que constam ela lista qt~e 
vae junta e por mim assignada; ficando-se-lhes lavrando já as competentes partr 
cipações das suas nomeações . O · que v. ex. a fará presente no soberano congresso, 
para sua intelligencia. . 

D eus guarde a v. ex ." Palacio de Queluz, em 11 de julho de 1821. = lil.mo e 
ex.mo sr . João Baptista F elgueiras. = Ignacio da Costct Qttintella. 

Lista elas p essoas que sua rnagestade escolheu para seus conselheiros de es· 
taclo, dos vinte e quatro que lhe haviam sido propostos pelas côrtes geraes e e:Jt· 
traorclinarias da nação portugueza para o dito fim: - Conde de Penafiel, conde d_e 
Sampaio, bispo de Vizeu, João ela Cunha Sotto Maior, João Maria Dantas Perei· 
ra, José Antonio Ferreira de Moura, Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, José de 
Mello Freire. 

Palacio de Queiuz, em 11 de julho de 1821. = Ignacio da Costa Qztintella. 

* 
Sendo incornpativel com o syst;ma constitucional a legislação existente sobre 

_censura prévia de livros e outros escriptos, promulgou-se a seguinte 

Carta ele leil 

D. João, por gl'aça de Deus e pela constituição da monarchia, rei elo reinO 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquern e cl'alem mar em Africa, etc . Faço 
saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, que· 

1 O projecto foi da iniciativa de Francisco Soares Franco, apr~sentado em 5 de fever eiJo e 
precedido cl'este preambulo : u1 

«Eu venho, senhores, IJropor-vos um projecto de lei sobre a liberdade ele imprensa. A fac · 
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rendo de~envolver .e determinar os principias que sobre a liberdade de imprensa 
estfLbeleceram nos artigos 8.0 , 9. 0 e 10. 0 das . bases da constituição, por conhecerem 
que aquella liberdade é o apoio mais seguro do systema constitucional, decretam 
o seguinte: 

TITULO I 
SOllRE A EX1'ENSÃO DA LillERDADE DE IMPRENSA 

~rtigo 1.0 Toda a pessoa pód.e, da publicação d'esta lei em .diante, impr~mir, 
publicar, comprar e vender nos estados portuguezes quaesquer lrvros ou escnptos 
sem prévia censura, e só com as declaraçõe_s seguintes : _ 

~rt. 2. 0 A faculdade de imprimir qualquer liVI'O ou escripto original ou .tra
duzido constitue propriedade vitalícia de seu auctor ou trach~ctor, a qual muda 
pertencerá a seus herdeiros e successores por espaço de dez annos. Quando o au
ctor ou traductor for sociedade litteraria ou outra qualquer corporação gosará da 
mesma propriedade por tempo ele sessenta annos. . 

Art. 3. 0 Quem imprimir qualquer livro ou escripto que, nos termos do artigo 
antecedente, constitua propriedade de outrem, perclerá todos os exemplares cl'elle 
para o proprietari9, e se não chegarem ao numero · de mil, pag~tr:~ mais o valor 
elos que faltarem para preencher este numero. 

daele ele pensar é o attributo proprio da cspecie humana e inteiramente livre, porqu.e tud~ o que 
se ach_a reconcentrado dentro elo santuario do entendimento escapa á co~cção e VJ.olenCJa, das 
potenc1as externas. Mas a escriptura não é mais elo que o pensamento pubhcado no papel; e por 
consequencia igualmente livre, comtanto que não offenda os dil·eitos ela sociedade ou dos outros 
homens I?Or essa publicação. . . 

«Â hberdade de imprensa não é só ele direito nattu·al quando está coarctada nos l=tes de 
uma exacta ji.1stiça, mas é a salvaguarda da constituição. . ·. , 

«Ü homem mais jnsto tende naturalmente l_)ara O despotismo i as S~~S 1deas J?arecem-lhe as 
melhores, e contrariai-as julga que é contrariar o bem commum. As parxoes e os mteresses vem 
constantemente ]Jertm·bar a nossa alma, offuscar a nossa raclo e dar uma di,~:ecção viciosa ás 
nossas _acções. Comtndo é uecessario que e!las se possam desenvolver á sombra elo segredo e elo 
mysteno, porque se tememos que. se façam publicas e se d'essa publicidade resultar a perda da 
nossa reputação, da estima que nos consagram nossos concidadãos, e até dos proprios lagares 
que occul?~mos, então a rasão fortificada por estes-poderosos motivos modera as ]Jaixões, faz 
~alar os :nteresses particulares e eli.rige-nos pela estrada ela honra e da verdade. 'fanto eleve. 
ser respeltacla a viela privada de qualquer cidadão, como patente o procedimento publico de 
qu3;lquer ftmccionario. A lei deve proteger a seguranç~ e horu·a dos }Jrimeiros contra os caJu
IIllll.d adores, e deixar publicar os erros de officio dos segundos para maior vantagem da socie-

ade. 
«Ü esph-ito do governo constitucional consiste na e:dstencia de um coilgresso representativo, 

o_ncle se delibere e discuta publicamente sobre os seus principaes interesses. Os objectos de uti
lidade g-eral passam cl'aLi tambem a ser examinados e diseuticlos entre os cidadãos, e seria uma 
notavel~ contradicção negar-se-lhes o exercício d'aquelle direito, que se tomou como base pm:a a 
fm·m.açao do governo, de maneira que repugna a existencia de um tal gove1·no com a não cxis 
tenC1a da liberdade política de imprensa. 

«Porém de tudo tem abusado a especie humana i aquelles instrumentos que nos foram dados 
para procurar nossas subsistencias e as commoelidacles da viela, esses mesmos tornâmos nós em 
meios ela nossa destruição ou de nossos irmãos. A palavra, esse dom celeste que concorre tanto 
para elevar o homem acima de todos os entes crcados, priucipio de toda a nossa sciencia e fe
cunda origem ela civilisação e policia elos povos, é muito frequentemente o instrumento com que 
se promove a intriga, a ttaição e todos os crimes. O mesmo succede e tem succedido com a liber
dade de imprensa, mas felizmente é mais evitavel o seu damno. 
. ''A ~ei portanto deve deixar abertas todas as portas para a instrucção publica e para a liVJ.·e 

Clr culaçao elas idéas uteis, e deve refringir e cohibir todos os abusos que tenderem a transtor
nar a m_clem e o socego ela sociedade, a comprometter-nos com as outras nações e a injtuiar os 
~;ltros Cidadãos em toclos os actos que não dizem respeito aos seus empregos publicas. PartiJ?-clo 
c estas duas bases. funclamentaes, eu. vou propor-vos um projecto de lei sobre a liberdade ele _1m· 
~re~sa, o qual tenho a hom-a ele deixar sobre a mesa para ser objecto do vosso exame e dehbe
raçao. Vós vereis que elle é em grande parte extrabiclo elo regulamento _que em _Hespanha se 
fez sobre este assmnpto i mas observareis ao mesmo tempo que lhe fiz considerave1s mud~.nças~, 

Começou a discutir-se em 3 de ·março, mas teve adiamento para a cornmissào de legrs!aç~ao 
ser consultada; e, pJ.·oseguinclo mais tarcle em ordém do dia, encarregou-se a outra~ cornmlssao, 
c~mposta de Basilio Alberto ele Sousa Pinto, José Antonio Faria de Carvalho, J?a.o de S~usa 
Pmto de Magalhães, Francisco Xavier Monteiro c Fra.nc_isco Soares Franco, o recligrr Os artig~s 
soln·e os }Jontos já a,pprovaclos e que progressivamente se votassem, a fim ele submetter _depois 
tudo á apreciação elo congresso . .Parte cl'esse trabalho leu-se a 24 e o resto a 29 de maiO, sof
ft·endo as bàses iniciaes mtútas alterações. 

/ 
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Art. 4. 0 Todo o escripto impresso nos estados portuguezes deve ter estampado 
o logar e anno ela impressão e o nome do impressor. 

Art. 5 .0 Quem imp1·imir, vender ou publicar qualquer livro ou escripto s~~ 
algum dos requisitos mencionados no artigo precedente, será .condemnado em rms 
3oaooo. . 

Art. 6.o Quem falsificar algum elos r equisitos _mencionados no artigo 4 .0 ser& 
condemnado em 50l\OOO réis ; e, se com essa falsificação attribuir o impresso a al· 
guma pessoa existente, será conclemnado no dobro cl 'esta pena. 

Art. 7. o O auctor ou editor ele escriptos impressos em estados portuguezes, e 
o impressor cl'elles, quando não conste quem seja o seu auctor ou editor, r espon· 
elerão por todo o abuso que n 'elles se. fizer ela liberdade ele imprensa, nos casos 
determinados n'esta lei, e bem assim o livreiro ou publicaelor, pelos abusos que se 
commetterem nos escriptos que vender ou publicar, impressos em paizes estran· 
geiros, quando contiverem expressões ou estampas obscenas, ou libellos famosos . 

TITULO li 
DOS .A.DlJSOS D.A. LIDERD.A.DE DE IMPRENSA E DAS PENAS CORRESPONDENTE S 

. Art. 8. 0 Póde abusar-se da liberdade ele imprensa : 1. 0 , contr·a a r eligião· ca· 
tholica romana; 2. 0

1 contra o estaclo; 3.0
1 contra os bons costumes; 4. 0

, contra os 
particulares. 

- Art. 9. 0 Todos os delictos compreh endiclos no artigo antecedente serão qua:Iifi· 
cados em primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, em attenç~~o ás diversas cir· 
cumstancias que poclem augmentar ou diminuir a sua gravidade. 

Art. 10.0 Abusa-se ela liberdade ele imprensa contra a r eligião : 1. 0
, quando se 

nega a verdade ele todos ou de algum elos dogmas definidos pela Igreja; 2 .0
, quando 

se' estabelecem ou defendem dogmas falso s ; 3. 0
, quando se blas phema ou zomba. 

ele Deus, dos seus santos, ou do culto r eligioso approvaclo pela Igreja. . 
Art. 11.0 Quem abusar da liberdade ele imprensa contra a religião catholi~& 

romana em primeiro grau, será condemnado em um anuo ele }Jrisão e 50 11\000 réiS 
em dinheiro ; no segundo, em oito mezes ele prisão e 50,&000 r éis; no t erceiro, eJll 
quatro mezes ele prisão e 50i)i000 réis; e no quarto, em 50$000 réis sómente. 

Art . 12.0 Abusa-se da liberdade ele imprensa contra o estado: 1. 0
, excitando 

os povos directamente á rebellião; 2 .0 , provocando-os clirectamente a clesobeclecer 
ás leis ou ás auctoridacles constituiclas ; 3. 0 , atacando a fórma elo governo repre· 
sentativo · acloptada p ela nação; 4. 0

, infamanclo ou injuriando o congresso nacionrol 
ou o chefe elo poder executivo. · 

Art. 13.0 Quem a"J:usar ela l1berclac1e ele imprensa contra o estaclo em primeiro 
grau, será conc1emnaclo em cinco annos ele prisão e 6001)000 réis em dinheiro; n_o 
segundo, em tres annos de prisão e 400aooo r éis; no terceiro, em um anuo ele prt· 
são e 200i)i000 r éis; no quarto, em tres mezes ele prisão e lÜÜi~OOO r éis. E, sem· 
pre que se verificar abuso em algum dos dois primeiros graus, acrescerá ás penas 
estabelecidas a do perdimento elos cargos publicos que o clelinquente occnpar; e 
sendo ecclesiastico, a inhibição elo exercício dos seus o:fficios e a privação eloS 
re~lditos elos seus beneficios, no primeiro grau perpetuamente, e no segundo po1· 
seiS annos . 

Àrt. 14.0 Abusa-se da liberdade ele imprensa contra os bons costumes: 1.0, 

publicando escriptos que ataquem c1irectamente a moral cbristã recebida pela Igreja. 
universal; 2. 0

, publicando escriptos ou estampas obscenas. 
Allt. 15.0 Quem abw?ar ela liberdade ele imprensa contra os bons costumes eJll 

primeiro grau, será c<mclemnaclo em 50;)1000 réis ; no segundo grau, em 40i)iü00 
réis ; no terceiro, em 30b000 r éis; e no quarto, em 201%000 réis . . 

Art. 16. 0 Abusa-se da liberdade de imprensa contra os particulares : 1. 0
1 nn· 

putanclo a alguma pessoa ou corporação qualquer facto m:iminoso, que daria logar 
a procedimento judicial contra ella ; 2. 0 , imputando-lhe vi cios on defeitos que 11. 

exporiam ao o di o ou desprezo publico ; 3. 0 1 insnltai;J.do-a com termos ele desprezo 
ou ignomínia. 

Art. 17.0 Quem abusar ela liberdade ele imprensa contl'a os particulares el)J. 
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primeiro grau, será conclemnaclo em 100~000 réis i no segundo, em 80;;5000 r éis i 
no terceiro, em 60?))000 réis i no quarto, em 40~000 réis, e alem d'estas penas ha
verá em todos os graus a reparação civil do damno e injuria, sempre que os juizes 
de facto declararem ter logar. , . , . 

Art. 18 .0 Havendo' reincidencia em qualquer elos casos menmonaclos nesta lei , 
applicar-se-ha a pena corresponclente, multiplicada pelo numero das r eincidencias i 
nos. casos do artigo 16.0 sómente se verificará reincidencia havendo identidade do 
clehcto e da pessoa o:ffendicla. 

Art. 19.0 Será livre ele toda a pena quem provar os crimes. que imputou, 
quando forem contra 0 estado ou consistirem em abu sos da auctondade commet
tid?s por algum empreg·ado publico; e nos outros casos q11ando . o facto imput~do 
est1ver julgado provado em juizo anterior, ou interessar ao publico 011 ao particu
lar, não havendo animo de injuriar. 

A:t . . 20. 0 Em todo o caso, porém, de abuso ela, liberdade de i:nprensa serão 
·snppnm1dos todos os exemplares d'aquelle impresso em que se venficar, estando 
n~ ~ão . elo auctor, eclitor, impressor, vendeclor ou distribuidor; e qum~ vender ou 
clistr1bmr algum depois d'esta suppressão, ficará incurso nas penas Impostas ao 
auctor ou eclitor. 

Art . 21. 0 Em todos os casos em que por esta lei é imposta ao delinquente 
pena pecuniaria, não tendo elle por onde pague, sedL condemnado em tantos dias 
d~ pnsão, quantos corresponderem á quantia . em que for multado, na Tasão de réis 
1.$000 por cada dia. 

TITULO III 

DO JOLZO cmrPETENTE P ..l.RA. CONHECE R. DOS DELICTOS COIDlETTIDOS POR .ABUSO 

D.A LIDERD.ADE DE IMPRENSA 

Art .' 22. 0 O conhecimento e qualificação dos clelictos commetticlos por abuso 
~la liberdade de imprensa pertencerá aos conselhos de jui~es de facto, que para 
Isso se crearão em cacla um elos clistrictos designados na tabella junta. 

Art. 23 .0 Em cada um d 'aquelles districtos se formarão clois conselhos de jui
zes ele facto : o primeiro será composto de nove vogaes e o segundo de doze . . Ha
v~rá tambem um juiz de direito, que no districto ele Lisboa ser{L o corregedor do 
cr1me, no do Porto o corregedor ela }Jrimeira vara elo crime, e nos outros districtos 
~s ~orregedores das respectivas capitaes ; e haverá igualmente um promotor de 
.JUstiça. · 

. Art. 24.0 Para exercerem o cargo de juizes de facto serão eleitos quarenta e 
oito homens bons, que sejam cidadãos em exercício de seus direitos, de idade ele 
vinte e cinco aunos pelo menos, residentes no clistricto e dotados ele conhecida 
probidade, intelligencia e boa fama; alem d'estes se elegerão mais doze para sub
stitutos, dotados das ,mesmas qualidades, e um para promotor e outro para seu 
substituto que, alem de possuírem aguellas qualidacles, deverão ser bacbareis for
mados em algmna elas faculdades juriclicas . Não poderá ser eleito para juiz el e facto 
quem o não poclér ser para eleitor de comarca. 

Art. 25.0 A eleição das pessoas mencionadas no artigo antececl ente será feita 
pelos eleitores ela comarca ou comarcas que formam o districto, reunidos para isso 
na capital cl'elle, sob a presidencia do juiz de direito, bastando que concorram 
aquelles eleitores que ao t empo ela eleição se acharem r esidindo no districto . 

Art. 26 .0 A }Jrimeira eleiçao será feita logo que esta lei se publicar, expedindo 
os presidentes . respectivos avisos aos eleitores para que em clia certo se reunam 
na~ capitaes clo15 districtos, aonde se farão as eleições por listas e á mà:ioriclade re
lativa ele votos . As eleições segtúntes serão feitas logo depois das dos deputado s 
de côrtes, pela, mesma fórma que para estas se prescr ever na constituição. . 

Art. 27 .0 Nenhum cidadão poderá escusar -se do cargo de juiz de facto ou ele 
pro~otor por motivo ou pretexto algum, excepto o ele impossibilicl~de moral. ou: 
physiCa, legalmente provada perante a junta eleitoral, emquanto est1ve~· r~umcla, 
ou perante a j unta elos juizes de facto quando se reunir em sessão penodlCa, na 
fó1:ma elo artigo 42.0 Se porém a escusa for temperaria, poderá conhecer d'ella o 
pnmeiro conselho mencionado no artigo 23 .0 
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Art. 28.° Finda a eleição o presidente r emetterá uma copia' cl'ella ao gover?-o, 
o qual a fará publicar no seu Dia1·io; e o mesmo presidente fará affixar na cap~al 
elo districto uma lista das pessoas que ficaram eleitas para exercerem as funcçoes 
ele juizes de facto. 

Art. 29 .0 As funcções d 'estes durarão de uma até outra legislatura, mas pode
rão ser reeleitos com intervallo de uma eleição . Estes juizes no exercício dé sn.as 
funcções gosarão elos mesmos direitos e immunidades que competem aos magis
trados. 

TITULO IV 

DA ORDEU DO PROCESSO NOS JTTIZOS SOBRE OS ABUSOS DA LIBERDADE DE HlPRENSA 

Art. 30. 0 O promotor será o fiscal, por parte do publico, para dar a clenuD;cia 
e promover a accusação elos delictos commettidos por_ abuso ela liberdade de nu
prensa~ e o mesmo fica sendo permittido a todo e qualquer cidaclão, excepto nos 
casos elo artigo ·16.0

, em os q1.mes sómente as pessoas offencliclas o poderão fazel:· 
Concorrendo mais do que um demmciante, ficará sendo considerado como tal o prL
meiro que denunciar, e os mais como assistentes, se tivm~em ·concorrido antes da 
contestacão ela lide . 

Art. l31. 0 A denuncia do impresso poderá ser feita perante o juiz ele direito .ae 
qualquer elos clistrictos, e sendo dada perante muitos ficará preventa pelo primeu·o 
a quem for apresentada. . 

Art. 32 .0 O juiz ele direito, no primeiro caso do artigo 12.0
, logo depois· da 

denuncia, mandará proceder a prisão do réu, se pela inquil·ição ele tres testemu
nhas, que eleve tirar, deprehender quem s~ja, e a ·equestro em todos os exempla
r es do impresso denunciado em qualquer dos casos cl'esta lei, estando na mão do 
auctor, editor, impressor, vendedor ou distribuidor. , 

Art. 33. 0 Immecliatamente fará eleger o primeiTo conselho ele juizes ele facto, 
e para isso, concorrendo na casa da camara em hora determinada com o escrivão 
a quem a denuncia tiver sido clistribuicla, com o promotor e dentmciante, se o hou
ver, estando a porta aberta, fará lançar em uma urna ceclulas em que estejam os 
nomes ele cada uma elas pessoas eleitas para juizes ele facto; · e faz endo, depois de 
r evolvida, extrabir d'ella, por um menino, nove das ditas cedulas, ficarão sendo 
eleitos para o primeiro conselho aquelles cujos nomes ellas designarem, · e elos quaes 
o escrivão fará assento em um livro destinado para esse fim, numerado e rubricad.o 
pelo juiz de direito ; e, assignaclo o mesmo assento pelo dito escrivão e juiz de di
reito, se publicará por editaes affixaclos nos logares elo costume. 

Art. 34.0 Logo depois cl'este acto mandará o mesm·o juiz notificar c.ada nUl 
cl'aquelles eleitos, para que em dia e hora determinada se r eunam na capital elo 
districto, na casa ela camara; e aquelle que faltar será, pela primeira vez, conde
mnaclo em 206000 réis; pela segunda, em 40aooo 1·éis; pela terceira, em 60.' 000 
réis, e pela. quarta em oitenta dias de prisão, n~o justificando uma impossibilidade 
absoluta, nos termos do artigo 27. 0 

. Art. 35. 0 Reunido o conselho, o juiz ele direito, á porta aberta, deferirá a cacl.:t 
um dos vogaes o juramento aos Santos Evangelhos, para que bem e fielmente des
empenhe os .deveres elo seu cargo ; e entr egando depois ao vogal primeiro na orcleJll 
da eleição o exemplar do impresso clemmciado e mais documentos que instrnireUl 
o processo, lhes fará uma explicação exacta e clara de tudo, e exporá a questão 
que tem a examinar e clecidir, e que deve estar escripta. nos autos elo processo n[l. 
fórma seguinte : «Este escripto contém motivo para se formar processo por t[l.l 
abuso da liberdade de ímprensaJJ. 

Art. 36. 0 Immecliata.In:ente se retirarão 0s vogaes elo conselho para outra cas8t, 
aonde, estando sós, pr~s1chdos pelo primeiro na ordem da eleição, e a porta fecha
da, farão o exmue elo Impresso e mais documentos, e depois ele conferenciar en~re 
si, declararão em resposta áquelle quesito se o impresso contém, ou não, mot1V0 

para se formar processo pelo abuso indicado, sendo preciso, para decisão affirma
tiva, que concorram pelo menos duas terças partes elos votos . 

Art. 37 .0 Escripta a declaração elos autos ela denuncia por um dos vogaes, _e 
assignacb por todos, saírão para a primeira casa, aonde eleve estar o juiz de d.í-
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r~ito, e em presença cl'elle, estando a porta aberta, lerá o vog·al que serviu ele pre
Sidente, em voz alta, aquella declaração. 

Art. 38.0 Se a declaração for negativa, o juiz de direito proferirá sentença1 

em que julgue sem effeito a denuncia e ordene a soltura elo réu, estando preso 7 

e o levantamento elo seq1,1estro. dos exemplares elo impresso, condemnando o de
nunciante nas custas ela 'denuncia, quando tiver sido feita por algum particular. 
A denuncia assim julgada sem effeito não poelerá ser repetida em outro juizo pelo 
mesmo caso. 

Art. · ;39. 0 Se a declaração for affirmativa o juiz ele cl}reito proferirá sentença 
em _que cleclare ter logar a accusação e ordene o sequestro em todos os exemplares 
elo IIDpresso denunciado existentes na mão elo auctor, eelitor, impressor, vendedor 
0~ clistribniclor, e mande proceder á averiguação ele quem seja o réu e à pri~ã_o 
c1 ell~ no primeiro caso elo artigo 12.0 , quando se não tenha verificaelo pela dili-
genCia ordenada no artigo 32.0 . 

. Art. 40. 0 Proferida a sentença, seguir-se-ha a accusação do réu, que eleve ser 
mten~ada no juizo do clistricto elo seu domicilio, excepto no caso ele ser denímciado 
P?r libel l ~s famosos, porque n'esses fica livre ao accusador intentar a accusação 
n aquelle JUÍzo ou no do proprio domicilio . 

Art. 41. 0 O juiz ele clireito, sendo-lhe apresentado o processo, que para isso 
se:á entregue ao accusaclor nos casos de delicto particular, e r emetticlo· pelo cor
rew officiosamente nos casos ele clelictos publicos, ficando em uns e outros por 
traslado no primeiro juizo, fará notificar o réu a r equerimento da parte ou elo pro
motor, não a havendo, para que no dia ela reunião do segundo conselho compareça 
perante elle por si ou por seu procurador. . . 

Art. 42.0 Esta reunião se fará em Lisboa, Coimbra e Porto ele seis em sers se
manas ; nos outros elistrictos elo reino de Portugal e Algm·ves ele tres em tres me
zes, e .nos das ilhas adjacentes ele seis em seis mezes, concorrendo todos os eleitos 
para Juizes ele facto á capital elo districto, por aviE) do juiz ele direito, quando 
houver processos para que seja precisa aqu~lla reunião . · 

Art. 43. 0 No dia aprasaclo, concorrenelo o juiz ele direito com os eleitos na 
casa da camara., a porta aberta, e na presença das partes ou .ele seus procurado
res, mandará fazer pelo escrivão a chamada de todos, e fazenclo escrever em ce
clul.as os nomes dos que responderem, excepto o. d'aquelles que formaram o pri
men·o conselho, ordenará que se lancem em uma urna e que depois, procedendo-se 
na fórma elo artigo 33.0

, se extráhiam cl' ella os doze que hão de formar o segundo 
conselho. 

Art. 44. 0 O accusado e accusador poderão recusar os juizes que lhes forem 
suspeitos it meclicla que seus nomes forem saíndo ela urna, podendo o primeiro re
cusar até vinte e o segundo até seis ; se forem muitos os accusac1ores dividirão o 
numero entre si, de maneira que nunca se recuse maior numero que o de vinte. Se 
antes de se apurarem doze juizes não recusados se extrahirem ela urna todas as 
ceclulas, lançar-se-hão n'ella outras com os nomes elos substitutos e se continuará 
na extracção até que haja doze juizes não r ecusados, com os quaes ficará formado 
conselho, para se proceeler ao jtúzo ela accusação. . 
· . Art. 45 . o Reunidos os vogaes elo conselho, a p01ias abertas, o juiz lhes elefe
l'Irá juramento, na fórma elo artigo 35. 0

, na presença elas partes e ele seus advoga
dos ou procuradores. Em caso ele revelia elo réu terft o juiz nomeado um advogado 
que o defenda. 

Art. 46. 0 Immecliatameute pergtmtará ao réu o seu nome, sobrenome, idade, 
profissão, domicilio e naturalidade; se foi avisado elo elia e hora ela reunião elo con
selho, e se recebeu copia elo libello, com o rol elas testemunhas, tres dias antes ela 
reunião, devendo para isso o juiz de direito ter dado logar ao auctor para o ojfe
recer antes d'esse termo. A estas perguntas se seguirão todas as outras que se Jtli-
.guem necessarias para averiguação ela verdade. . . ~ 

. Art. 47 .0 Ultimado o interrogatorio, ordenará o juiz de direito ao escnyao que 
leia a accusação dó auctor, a elefeza que o réu deve ter apresenta.do e .mms.peças 
~o. procesf:!o, e fará de tudo uma exacta e clara exposição, para mtelligen.Cia elos 
JUizes de facto, das partes e testemunhas. 
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Art. 48 .0 Seguir-se-ha a inquirição das testemtmhas, principiando pelas do U~tl· 
ctor e continuando com as elo r éu successivamente, podendo as partes ou seus pr?
curadores contestai-as e arguil-as, sem que as possam interromper. Poderá dep01s 
o acm1sador fazer verbalmente a sua allegação jurídica sobre a accusação e provas, 
e o accusado defender-se pelo mesmo modo . 

Art. 49 .0 O juiz fará então ao conselho um relato rio r esmuiclo elo processo, ex
pondo a questão com todas as suas qualidades, indicando as provas produzidas por 
uma e outra parte e os fundamentos principaes ela accusação e clefeza, e reco.tn· 
mendanclo-lhe que eleve consultar sómente a voz ela sua intima convicção, re~ul; 
tante elo exame elo processo , e iuclepencl ente ele formalidades jueliciaes lhe propora 
as questões que tem a decidir á vista elo processo . · . 

Art. 50 .0 E stas questões ser ão r eduzidas ás formulas seguintes : 1.3
1 o 1111; 

pressa denunciado contém tal abuso ela liberdade ele imprensa? 2 . a, o accusado e 
criminoso cl'esse clelicto? 3.a, em que grau é criminoso? Nos casos elo artigo 16-

0 

acrescentará o seguinte 4. 0 quesito : Terá logar a r eparação civil elo da.mno e iujn· 
ria? 

Art. 51.0 E scriptos estes quesitos, o juiz ele direito os entregará com todas as 
peças elo processo ao conselho, por mão elo vogal primeiro na ordem ela eleição, e 
retirando-se depois t odos os vogaes par a outra casa, estando sós, · a porta fechada, 
e presididos por aquelle, farão o exame elo processo, e depois ele conferenciareDl 
entr e si cleciclirão, em resposta ao primeiro quesito, se o impresso eontém, ou nã~, 
o abuso ele que é arg uielo ; emquanto ao segundo, se o accusado é, ou n ão, cri.tn1• 

noso ; emquanto ao terceiro, se é no primeiro, segundo, terceiro ou quarto gr~n i 
emquanto ao quarto , se tem, ou não, logar a r epar ação elo clamno; sendo premsos 
nove votos para que se verifique decisão affi.rmativa e se determine o grau, pro· 
pondo o presidente cada um cl'elles successivamente á votação . 

Art. 52.0 Escripta cacl a uma cl'estas decisões. em r esposta aos quesitos por tU11 

elos vogaes, e assignacla por todos, sairão estes para a casa publica, aonde de~e 
estar o juiz ele ·direito, e tomando assento, se levantará depois o vogal qu e serV!l1 

ele presidente, e dizendo em voz alta : «Ü conselho elos juizes ele facto, consultando 
a convicção intima .cla sua consciencia, entende que .. . (lerá a declaração))), e en· 
tregará as decisões com o processo ao juiz ele direito. 

Art . 53 .0 Se a decisão for cl ~ que o impresso não contém o abuso ela liberdade 
de impr ensa ele que é arguiclo, o juiz ele direito proferirá sentença de absolvição 
elo réu, mandando que seja immecliatamente posto em liberdade, estando preso, e 
que se relaxe o sequestro elos exemplares do impresso denunciado, conclernnando 
nas custas elo processo o denunciante, se for particular. 

Art. 54. o Se a decisão for ele que o impresso contém abuso, e .o accusaclo e 
criminoso, o juiz ele direito proferirá sentença em que applique a pena correspon· 
dente ao crime e ao grau, e condemne o r éu nas custas elo processo , cleclaran~0 

qual é o artigo cl'esta lei em que foi incurso, e ordenando igualmente a suppressao 
de todos os exemplar es elo impresso denunciado que estiverem na mão do auctor, 
editor, impressor, vendedor ou distribuidor, e a r eparação do damno, se tiver ha· 
viclo declaração ele que tem Jogar. 

Art. 55. 0 Se a declar ação for ele que o impresso contém abu so, mas que o ac· 
c usado não é criminoso, o juiz de direito ordenará na sentença a suppressão eloS 
exemplares elo dito impresso, mas que o accusado seja posto em liberdade, se es· 
tiver preso, declarando-o absolvido, e concl emnanclo o accusaclor nas custas elo pro· 
cesso, se for particular . 

. A . .rt. 56 .0 Quanclo o denunciado ou accu saclo t iver sido ab solvido, e o clenun· 
ciante ou accusador não fosse particular, aiil custas elo processo ser ão pagas pelo 
cofre a·a capital do clistricto, aonde se deve r ecolher a importancia elas penas pe· 
cuniarias impostas em virtude cl' esta lei. . 

Art. 57. 0 Da cleclamção dos juizes ele facto não haverá r ecurso alg-um, e:s:c~
pto : 1 .0 , se houver mulidacle no processo por falta ele algum elos requisitos e:s:igJ· 
elos n'esta lei; 2 .0

, ·se o juiz ele direito não applicar a pena correspondente. . 
Art. 58. 0 Nos dois casos elo artigo autececlente poder ão as partes appell::vr par& 

o tribtmal especial ele protecçào da liberdade ele imprensa: no primeiro para que, 



225 

remettido o processo ao juiz de direito, este convoque de novo o conselho dos Jui
zes de facto para o reformarem i e no segundo para que elle mesm0 j uiz o refor
m~, applicanclo a pena correspondente. Em qualquer cl'estes dois casos poderá. o 
tnbunal conclemnar o juiz de direito nas custas do processo ele appellação. 

Art. 59 .0 A senténça proferida pelo j uiz ele direito, não sendo appellada no 
decennio, passará em j ulgado, e se executará e publicai'á com a declara~ão elo con

- s~lh? elos juizes ele. facto no D1:cwie elo gove?'1W) enviando para esse fim o juiz de 
clu-eito uma copia ao r edactor. · 

TITULO V 

DO TRIBUNAL ESPECIAL DE Pll.OTECÇÃO DA LIBERDADE DE IMPRENSA 

Art. 60. 0 Haverá um tribunal especial para proteger a liberclade de imprensa, 
composto ele cinco membros, nomeaclos pelas côrtes no principio de cada legislatu
ra, e poclerão ser reeleitos . Servirá ele presidente o primeiro na ordem da nomeação . 

Art. 61. 0 O mesmo tribunal nomeará um secretario, que não será de entre os 
seus membros; um escripturario e um porteiro ; e apenas eleito fará um regula
mento para o seu governo interino, que proporá á approvação das côrtes, bem como 
0 ordenado para os ditos secretario, escripturario e porteiro. 

Ar t. 62 .0 Os membros do refericl o t ribunal terão de ordenado annual 6001$000 
réis. Se, porém, perceberem ele outro emprego publico um igual ordenado, nenhum 
outro vencerão por este titulo. 

Art. 63 .0 E ste tribunal terá as attribuições seguintes: 1.a, tomar conheci
m~nto elas appellações que para elle forem interpostas, na fôrma dos artigos 57. 0 

e b~ . o i 2.a, propor ás côrtes com o seu informe todas as clllvidas sobre que as au
ctonclades e juizes o consultarem, respectivas á observancia cl'esta lei; 3.a, apre
sentar ás côrtes, no principio ele cada legislatura, uma exposição elo estado em 
que se achar. a liberdade ele imprensa, elos obstaculos que for preciso remover e 
dos abusos que devam :t·emediar-se. 

Divisâo dos dislri clos de jurados 

"""' " "' o o Numero ..::'0 "'" "'o 

~ ·ª· 
N umerC' de fogos "' '-- ~] ..... d 

Provincias e comarcas de fogos dos E e 
das ~g .... ~ 

conselhos o.,..., o.g comarcas de jurados Fio r;l.g -, "" 
M:inho 

1.• I Valença . . . . . ... .... .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. - . .... .. 6:984 ) 
39:802 3 

I 
15 Vianna'·" ... . . . . . ... .. - .... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 32:818 I 12 

2.• j Barcellos . ... .... . .. ... . . . . . . . . . . . . . .... . . . 36:517 I 15 
~r3;ga '-'~ . . .. . . . . . . . . 11 :873 48 :390 6 21 . . . . . . . . . . . . . . . - .. • • • • • • • o .. 

3.• l Gmmaraes ,,, . . . • • • • • o o • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34:111 ! 49:951 15 I Peuafiel .. . .. 15:840 21 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. . . . . . . . . . . 6 \ 
4." I Porto ;.:: . . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:798 

I 50:798 18 

I 
18 

I T1•az os Montes I 
L• l ~I~~~!~~a. ~. : : ·. ·. ·. ·. ·. : : : ·. ·. : ·. : : ·. : : : : : : ·. ·. : : : : : : : : : : : : 

21:793 l 30:092 9 ! 12 8:299 3 
2.• l :i\ioncor-vo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:203 ! 6 I Villa Real .:}\: . . ... . . . . . . . . 23:586 37:789 9 15 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beira I 
1.• l Aveiro, Eixo e anne:s:as * . . . . . . . . . . . • o • •••• • . . ... 24:660 9 ! F eira. .. . . . . . . . . . 18:500 43:160 6 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
2.• ) Coimbra ~f o • • • • .. . . . . • ,• . . . .. . .. . . . . . .. . . . . 43:230 53:038 18 I 21 Arganil ..... . .... ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B: S08 3 

~ 
Castello Branco . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . .. 15:525 

( 
G 

~ 3.o Guarda :.'{: . . . . . . . . . . 26:500 46:189 12 21 . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . 

! 
Pinhcl .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 4:164 3 

4.• Linbares . ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4:480 1. 25:630 
3 ! 9 Trancoso ;){: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 150 6 

5.o I Vizen .:;.:: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 197 ) 52:772 15 l 21 I Lamego .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 16 575 I 6 
15 
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Províncias e comarcas 

Numero 
de fogos 

das 
comarcas 

Numero 
de fogos 

dos 
conselhos 
de jurados 

" "'" ., ... 
,.. " 2E 
.~o 

"" i'il"' ., 
--- ----------L----------------------~------- ------- ------- --- ---

Extremaclura 

t~c:~:~~::::::::::::: :.:::::::::::::::::: ::: ::::: 
l,o Ourem . ........ . ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Thomar . ........ ...... .. .. · · · · · · · · · · · · · · ....... . 
Chão do Couce ..... , ... ... .. · · ................. .'. 
Santarem ............. .. .................. .. ... . 
Alemquer "' .. .. .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . 
Ribatejo .. .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... . 

2.o 

Torres Veclras ... . ... ...... . . ................... . 
1 Lisboa e termo ~'' ............ .. .............. . .. . 

3·
0 1 Setubal ...... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · . . ... .... . 

I 
l.•j 
2.o i 
3.o j 

.Alemtejo 
Crato .. ......... .' .... .............. . .......... . . 
Portalegre ,;,, ....... .. . .. . . . ... . ... ... . . ..... .... . 
Elvas . ...... ............. . ................ . ..... . 
Vil! a Viçosa ................ .. . .. . . .... ........ : . 
Evora ~'' ........ .. .... .. ..... ... ..... ...... ..... . 
Aviz ............. . . .... . .. ..................... . 
Ofu·ique (Villa Ruiva) .. . . ... ..... ... .. ....... ... . 
Oclemira- Beja ';t- • ••• ••••••• • •••• •.•••••••• • .•• ' . 

.Algarve 

Faro 'H' · · ........... . ......• ••. •·••··••·•• • · · r ··· 
- Lagos .... . ......... .... ............. . ......... . 

Ta vira . ........... ... ............ .... ...... · · .. . 

I Açores 

- 1. 
Composta das ilhas elo Corvo, Flores, Faial, Pico, 

S. J org·e, Graciosa, S. Miguel e Santa Maria - Ter-
ceira ox, ... .... ... ................. . .. . ... .. . . . 

5:843 
16:318 

5:662 
21:723 
1:496 

20:438 l 10:878 
3:412 

12:069 
54:954 l 
16:760 

7:235 
8:497 
7:046 
9:080 

13:906 
6:294 

13:338 
17:525 

10:762 
6:704 
8:728 

48:570 

I 

I 
I 
l 
I 
r 

51:042 

46:797 

71:704 

31:858 

20:200 

30:863 

26:194 

48 :570 

Composta elas ilhas da M aelcira e Porto Santo-Madeira'" 24:000 24:000 

Cabo Verde 

- cente, Santa Luzia, S. Nicolau, Sal, Boavista, Maio, 
{ 

Composta elas ilhas ele Santo Antonio (SautoAutão), S.Vi-

1 

Fogo, Brava e suas clepemlencias - S. Thia~o ':\' ... . 13:500 13:500 1 

3 
6 
3 21 
9 

12 

9 

9 

9 

18 18 

9 9 

3 
., 
u 

As encravações ele terras em di:fférentes comarcas ficam abolidas sómente para a exe
cução d'esta lei, e ficarão mmexas ás comarcas em que estão comprehencliclas. 

As comarcas indicadas com ,,, sã·o as que formam cabeça ele conselho ele jurados. 

Paço das côrtes, em 4 de julho ele 1821. 
Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execucão 

elo referido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente co~~ 
n'elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 12 dias elo mez ele julho ele 
1821. =EL-REI, com gu~n·cla. . Ignacio ela Costa Qnintella. 

No dia immec1iato as côrtes dirigiram aos povos elas províncias elo Brazil uma 

Procla:tnação 

Habitantes elo Brazil! -A heroica resolução que haveis tomado de seguir a 
causa ela patria e correr a sorte de seus valorosos :filhos acabou ele consolidar 
para sempre o magestoso edifício da liberdade e ela indepenclencia nacional. 
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Pr01nettendo acloptar a constitniçã~ política que fizerem as côrtes geraes e 
extra~rclinarias, vós contJ:ahistes a obrigaçao de ad?ptar tambem as. b.ases que 
ellas Já decretaram, e que a nação tem abraçado e Jtuado como prelmnnares de 
sua venturosa regeneração. 

N' ellas vereis lancados com mão seo-ura e acautelada os traços fundamentaes 
d'esse ~aravilhoso ~onnmento, que v;e ser lev.antado pelo ~ub~e esforço da 
constancia e da virtude sobre as ruínas do despotismo e da arb1tt·anedade. 

N'ellas vereis o mais seguro apoio da felicidade dos portugnezes, porque ellas 
encerram a declaração authentica elos direitos elo homem, a ~alvagllarela de su.as 
fran9.uezas, e o resumo de suas r elações sociaes intimamente hgadas com sua eXJs
tencia política . 

. Dma r eligião santa professada e sustentada como fundamento da n::ora~ pu
blica e como fonte perenne ela geral prosperidade i um monarcha constituciOnal 
como primeiro magistrado e chefe da nação que o escolheu ; direito de successão 
df ~m·ono para evitar as commoções dos interregnos ; poderes soberanos, em fim, 

stmctos e separados, mas deveres e obrigações mutuas elo rei para com o povo, 
e do povo para com o rei, são outros tantos princípios sanccionaelos nas bases, que 
afiançam a felicidade da nação, elevando-a ao eminente logar que ella deve occn
par. entre as grandes nações, c fixanclo para toda a duração dos scculos a epocha 
mals brilhante e mais gloriosa de seus fastos e acontecimentos políticos . 

Brazileiros ! O congresso não duvidava de vossos sentimentos patrioticos e libe
raes i mas elle respeitava o direito, que só a vós pertencia, de manifestar compe
te~!emente vossos desejos. D ecretou por isso que vós farieis parte da grande ~a
milia portugueza lo o·o que tivesseis declarado vossa aclhesão ao novo pacto soCial 
qu.e ella acabava' de 

0
fazer . Assim, quando vós r epetistes com tanto enthusiasmo o 

gnto que r esoou· do Douro ao Tej o · quando vós :fizestes conhecer t ão solemne e 
espontaneamente a vossa vontade vó~ prendestes maravilhosamente em laços indis
soluveis um e outro hemispherio ~ e, pela mais depurada P. solida política, vós unis
tes em tun só interesse os interesses de tantos habitantes separados por centena
res ~ centenares de legllas . 

. E preciso comtudo que -vossos deputados venham completar o quadro dare
~.re.sentaç~'Lo nacional para auxiliar as côrtes em suas ~aboriosas tarefas e .tomar nas 

eliberaçoes a parte que devem ter. O congresso uá entretanto continuando a 
marcha augusta, firme e regular, com que tem principiado a reforma dos abusos 
que opprimem a nacão . 

A. libe~·dade ele ~imprensa, esta irmã gemea ela liberdade civil e política, esta 
fi~h~ quend~ dos -governos representativos, é hoje o primeiro e mais apreciayel 
direito do c1dadao portuguez . 
~ inquisiçao e a inconfidencia, verdadeiros mollStros na ordem social, e hon·i

-velm-vento dos despotas e dos tyrannos, j á não existem. A humanidade e a rasão 
têem r ecobrado seus fóros. 

Os d.i:fferentes ramos da publica ~dministração vão tomando uma nova face; a 
marcha dos negocias já é outra. 

_Dma se-vera economia preside á despeza ela fazenda nacional, que não será 
ma1s consumida em clesperdicios ou indiscretas mercês e .não merecidas tenças . O 
{~1e.souro pu?lico, entregue a mãos :fieis e -vigilantes, não sení. mais a presa de am-

lCiosos au.hcos, nem de per-versos conselheiros. Uma judiciosa fiscalisação dá já 
espe:anças de que a nação poderá pagar em poucos annos a divida que tem reco
?ecido, ~em augmentar mais tributos e sem falt.w ás urgencias cliarias. Uma caixa 
l e amortisaçao com ftmclos proprios, applicados a este objecto, segura os credores 
c 0 estado e r estabelece o credito do governo . 

. Tl'ata-se da reforma e r educção do exercito até ao ponto em que seja bastante 
Pa.Ia fazer a vossa e a nossa segurança · e cuida-se da marinha de guerra a tal 
tonto. anuinacla, que só se conhece agora pelos despendiosos e quasi inuteis esta-
el~crmentos que cl'ella nos restam. Hoje é demonstrada a necessiclacle de levar ao 
~~~ perfeito estado que for possível esta l)arte da força publica. N~o ha com 
e eito outro meio ele restabelecer nosso commercio conservar o senhorio de nos
sos mares, defender as suas costas e fazer re p~it.ar nossa bandeira i mas as 
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côrtes têem proj ectado diminuir n'este ramo o apparato, augmentanclo a reali
dade. 

Os ministros e empregados publicas são vigiados em sua conducta, e a suares
ponsabilidade é j á effectiva. Muitos têem sido demitticlos por indignos elos lagares 
que occupavam. 

Fiscalisam-se 0s salarios e os orclenados são postos na proporção que devem 
ter em um systema constitucional. Não haverá mais officios creaclos só para em-
pregar home~s, e esses quasi sempre- indignos de qualquer emprego. . 

Tem adaptado outras muitas medidas sobre diversos r amos ele publico e uni
ver sal interesse . A agricultura, o .commercio, a inclustria, como fontes ela riqueíla 
nacional têem merecido ao congresso um particular cuidado e vigilancia. 

Muit~s cl'estas ger·aes providencias, que fazem o obj ecto ele differentes decre
tos das côrtes, são applicaveis ao Brazil, e portanto vós ides gosar j á elos bens 
que cl'ellas resultam; mas convem aclmíttit o principio de que não se fazem re
formas senão com tempo, e que ma.is tempo aincla é necessario para lhes dar exe
cuç.ão, consistencia e estabilidade. 

Comtuclo um meio se offerec_e muito prompto ele certo para r emecliar em grande 
parte vossos males; e é que o governo ele vossas províncias, r egulado ele moclo 
que o vosso estaclo tão imperiosamente exige, seja logo entregue a homens probos 
e verdadeiramente constitucionaes, que plantem entre vós este venturoso systeroa, 
debaixo elo plano de mocleraçao e suavidade que se tem seguido com tanta ener
gia. Conhecereis então por uma feliz experiencia quaes são as vantagens que hão ele 
r esultar -vos da vossa aclhesão á constituição que as côrtes estão fazendo, e vereis 
qua~to é bello e mag:nifi.co o futuro que ella vos apresenta e afiança . 

E preciso, porém, ter em grancle consicleraçao as circumstancias em que nos 
acht~mos. Nenhum estado pócle subsistir sem força physica e sem força moral, ma~s 
aquella é q1:1.asi sempre perdida sem es ta . Para conservar ambas elevemos portanto 
estreitar cada vez mais nossas relações políticas. Os sentimentos fraternaes que a 
natureza nos inspira, a consolacl"or a icléa de que temos todos a mesma origem, e 
a lembrança até ele c1ue têem pesaclo sobre nós as mesmas desgraças, nos persuade 
de que elevemos ter tambem todos a mesma fortuna. 

E na verdade que outra causa é mais conform e a nossos mutuos interesses? 
Habitando o paiz mais fertil e mais rico dos que s~ ·conhecem, nós não precisâ
mos, para sermos venturosos, senão ele boas leis, e executadas por um governo 
bem organisaclo e que saiba t irar todo o partido que offerece nossa vantajosa si
tuacão. 

'Este governo existe já. Cada clia se vae melhorando o systema administrativo; 
cada dia augmenta a força ela opinião, que r econhece a n'l3cessiclacle ele manter a 
nova m·clem elas causas; porque elle clá j á em r esultado verdadeiros bens ele que 
não tínhamos gosaclo nunca. Esta é hoje a convicção ele todos os portuguezes; os 
que a não aclqlúriram ainda perderam já esse nome. 

E l-rei acaba ele chegar a este reino, e a sua entrada em Lisboa deu nova occa
sião aos habitantes e ao congresso ele manifestarem o amor que consagram á sua 
pessoa, e a veneraçao que têelll por suas virtudes . Não faltou demonstração al
guma publica elo . respeitQ que lhe é devido; e, no meio ela maior ordem e tranquil
liclacle, foi geral a satisfação e alegria da capital ao tornar a ver seu monarcha 
constit ucional. O juramento solemne que sua magestacle deu na presença elas côr
tes, promettenclo obse~·var e fazer obser var as bases da constituição, poz o ultimo 
sêllo á confiança pubhca, e acabou de socegar aquelles que se lembravam ele du
vidar dos seus sentimentos , só porque elle chegára cercado cl'esses homens maus, · 
que tão gr.:Lncle parte tiveram nas desgraças da pab·ia . As côrtes manifestaram a 
necessidade ele os separar para longe ele uma cidade, á qual tanto escandalo t êero 
dado. Com isso conseguiram elles tambem escapar a outi-as demonstrações elo eles
prezo publico, que os acompanhará, todavia, em qualquer parte em que se acha
rem. 

T al é, habitantes clq Brazil, nossa política situação; e á vista cl'ella que mais 
podemos nós desejar? E mantida a nossa liber clacle, protegida a nossa segurança 
e r espeitada a nossa· propriedade ; que maiores, ou que mais solidas vantagens 
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o~erecerá portanto qualquer outra fórma de governo? Acaso poderemos nós illu
dir-nos ainda com essa idéa chimei·ica de uma liberdade pouco menos que illimi
tacla? Aca. o seria possível conseo·uil-a ·em com moções, sem Tiolencias e sem des
gr~ças? E conseguida, de q u.e ~os s~rviria ella? Seríamos nós porventura mais 
felizes? 

\..s luzes do seculo rejeitam ho,ie tao arriscados como indiscretos. dese~os, e 
uma desgraçada experiencia tem convencido os homens de que elevem VIve~· livres, 
mas que sua liberdade deve tambem ser exercitada de modo que se preVIllam as 
revol.uções violentas, e se mantenha a maior harmonia entre a legislaçãq e os ~o 
nheclmentos uteis á humanidade e necessarios á felicidade dos povos. E preciso 
respeitar o >oto geral das nações . 

. ~ançae os olhos pela his toria, e >ereis qual tem siclo o resultado_ da ~ucta. dos 
pa~ belos e das faccões . O es trago, a assolação e a morte, compauhe1ro msepara
Vels da anarchia e' da o· u.erra civil foi sempre e está sendo ainda hoie a sorte do.· . . o ' J . 

Il):Izes, em que as paixões fomentaram a clesunião e a discordia em seus conClda-
c aos . · 

Habitantes do BTazil! Continuae a imitar a moderaçao que nesta epocha me
moravel têem manifestado vossos irmrios. E só no socego c na união dos sentimen
tos patrioticos que se f01;mam os costumes e se adquirem sses habitas, essencial
~~nte nccessru:ios para a mudança que fizemos. Não é d.e outro modo .que s_e 

1 talece um espírito publico e um caracter nacional, esta vutude, verdadeu·a on
gem de todas as outra virtudes sociaes e cívicas que distingue e enuobrece os 
povos civilisados, e de que os portuguezes não são menos capazes, nem precisam 
menos . 

Brazileiros! Nossos de ·tinos estão ligados ; vossos irm!ios não se rer utarão li
vre~ , sem que vós 0 seiaes tambem · vivei certos d'isso, e convencei-vos de que os ~ J N ° seu deputados corno r epresentantes de toda a naçao, e tao promptos a acn-
ficar até a sua. pro~ria ex:istencia para que ella eja tão livre e u\o feliz quanto o 
pócle e merece ser . 
. 
1 

Paço elas côrtes 3 de julho ele 1821. = J osé Joaqtti?n Pm·1·ein& de Mmtnt, pre
~lc ente= João Baz~tistct F~lgtwira deputado secTetaTio =Agostinho José l??·ei1·e; 

eputado secretario . 
* 

Com r eferencia aos diplomatas deu-se conhecimento ao congresso, em sessão 
. de 19, e mandou este á cornmissão r espectiva o seguinte 

Offi.cio 

m.rno e ex. mo sr. - T endo sido presente a sua magestad~ o o:fficio de v. ex. a 
dataclo de 6 do corrente, com os papeis que elle acompanhava, houve por bem o 
mesmo senhor determinar que os n:llnistros cliplomaticos comprehendidos na deli
beração das côrtes geraes e extraorclinarias ela nação portugueza fossem em con
s~quencia d'ella remondos elos loaares que occnpavam, e encarregados os neO'O
Clo~ como interinamente se costuma ; o que participo a v . ex . a em respost~ e 
sat1 ·facão do dito officio . 
c1 .Eu'~retanto pareceu a sua magestacle que não podia r ecusar aos sentimentos 

e_ JUshça, e aos elo seu proprio conceito formado no longo decurso de continuados i llllpor~~mtes serviço , especiahnente os que têem iclo bem notorios, do marquez 
V~ Mar1alva, assim na legação de Pari como na embaixada extraordinaria de 

lenna de Austria, e os do conde ele Oriola e de Antonio de Saldanha ela Gama, 
no . c~ngresso celebrado na mesma cidade por occasiao ela lJaz geral, nem devia 
omJttu· na presente conjuuctura este testemunho da sua intima convicção, pelo 
qual e~tá persuaclido de que o comportamento de pouco tempo, que merecia a.quella 
luctor1sada e Tespeitavel censura, fôra regulaclo sómente pela incerteza e clifficull ade das melindrosas circumstancias ela posição em que todos elies se achavam 
onge dos successos, privados ele instrucções competentes . 

D eus guru·de a v. ex . ~ Palacio de Q,ueluz em 16 ele julho de 1821. - Ill.mo 
e ex. mo sr. João Baptista Felgueiras. =Conde' de Barbacena~ l??·ancisco . 
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A fim de completar o numero dos conselheiros de estado expediu-se a seguinte 
correspondencia : 

Officio 

Til. mo e ex. mo sr.-As côrtes geraes e extraordinarias da nação portugueza 
mandam remetter a v . ex.a, para fazer presente a el-rei, a inclusa proposta de 
tres cidadãos, para que de entre elles sua magestade escolha um conselheiro de 
estado, em logar do bi. po de Vizeu, cuja demissão sua magestade houve por 
bem acceitar por motivos que lhe foram expostos, segundo foi presente ás côrtes 
pelo officio de v. ex. a em data de 19 do corrente. 

D eus guarde a v. ex. a Paço das côrtes, em 27 de julho de 1821. -lll.mo e 
ex.mo sr. Ignacio da Costc't Qtúntella. =João Baptista Fdgueims . 

Proposta 

As côr.tes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza propõem 
a sua mage.stade, para de entr·e elles escolher um conselheiro de estado, em logar 
do que ultimamente se demittiu, os seguintes : Anselmo José Braamcamp, José da 
Silva Carvalho, José Aleixo Falcao. 

P aço das côrtes, em 27 de julho de 1821.=José Antonio Ji'a?·ia de Ca?·valho, 
presidente =João Baptista Felguei?·as, deputaclo secretario =Agostinho José Freire, 
deputado secretario . 

Officio 

Ill. mo e ex .mo sr. - Sua magestade 'mancla participar ás côrtes geraes e extraor· 
clinarias d<L nação portugueza que escolheu para conselheiro de estado a Anselmo 
José Braamcamp. O que rogo a v . ex.3 queira fazer presente ao ~esmo soberano 
congresso. 

Deus guarde a v. ex.a Palacio de Queluz, em 2 ele julho ele 1821 .-lll.mo e 
ex:mo sr . João Baptista Felguciras .= Ignacio da Costct Quinte"'lla . 

Sob o fundamento de ser uma das attribuições das côrtes :fiscalisar a edncaçao 
elo príncipe real e elos infantes, e achando-se o infante D . l\Iignel na idade em que . 
ruáis se dependia da vigilanc1a ele bons preceptores, r esolveu o congresso infor
mar-se a este respeito, pelo ministro elos negocias do reino, como consta d'esta 
correspondencia: 

Officio 

TIL mo e ex. mo sr.-As côrtes geraes e extraorclinarias da nação portugneza o r· 
elenam que v. ex . a informe quaes sejam as considerações que tem havido ácerca 
ela educação do senhor infante D. }\uguel, a fim de que o soberano congresso tome 
em attenção este importante objecto ela sua competencia. O que participo a v . e~. a 

para sua intelligencia e execução. 
Deus guarde a v . ex. a Paço das côrtes, em 8 ele agosto ele 1821.=João Bct

ptista Felguei?·as . 
O fficio 

m .mo e ex . mo sr.- Em cumprimento das ordens das côrtes geraes e extraordi
narias da naçao portugueza, que v . ex. a me communicou em data ele 8 elo cor
rente, par:1. eu informar sobre as considerações que tem havido {tcerca da educa
ção do senhor infante D . l\lignel, tenho a honra ele participar a v . ex .a, para o 
fazer presente ao mesmo soberano congresso, que os empregos que eu eervi no 
Rio de JaneiJ:o1 não mo dando ingerencia alguma nos negocias publicas nem nos 
particulares elo paço, excepto em alguns relativos á marinha, apenas posso hoje 
assegurar que o senhor infante D. Miguel teve por mestres no Brazil o padre mes· 
tre Fr. Antonio ela Arrabida e um abbaele francez, cujo nome me não occorre, que 
ensinava a língua franceza. 
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Deus· guarde a v. ex. a Palacio de Queluz, 12 de agosto de 1821. -ru.mo e 
ex.mo sr. João Baptista Felgueiras.= Ignacio da Costa Quintella. 

A commissão da constituição, no seu parecer ~e 21 ~o mesmo mez, en~r~ ou
:ros .ass~ptos, indicou se insinuasse a el-rei a ne~ess1dade de m~ndar.vl~Jar o 
Ie~endo mfante, e que este :fizesse os seus estudos nalguma das mrus amed1t~das 
muversidades de .A.llemanha, nomeando sua magestade as pessoas que de~am 
acompanhal-o, e saindo dos rendimentos da casa do infantado as sommas preCisas 
para as respectivas despezas . 

* 
Durante a primeira legislatura foram remettidas ás côrtes, por ordem de.., el-rei 

D. João VI, diversas cartas do priucipe real D . Pedro ~e Alcantara, ent<l.o re
gente. do Brazil, relativas aos negocias politicos d'aquella unportante parte da mo
n~rchia, incluindo algumas d' ellas curiosos documentos, o que tudo se transcreve 
u este volume conforme a data da sua apresentação no soberano con~resso . Em 9 
d~ agosto de 1821 enviou a seguinte o ministro da marinha, Joaqrum José Mon
tell'o Torres, a quem se devolveu com um officio do mesmo dia. 

Ca:rta 

(N. 0 1) 

. Rio de J aneiro, 8 de junho de 1 21.- Meu senhor e meu P,ae: - ~endo eu 
pxocurado satisfazer aos vassallos de vossa magestade naturaes deste pruz, como 
vossa magestade póde calcular pelos papeis que tive a honra _?.e remetter a vossa 
lllagestade e io·ualmente tendo-o alcançado de todo, só o nao pude alcançar de 
al~un.s offi.~iaes0 de n .o 3, que se têem portado mui mal, assentando que a consti
tn.i9âo é e deve ser proclamada á força ru'lllada. Estes são Joa.o ~hrysostomo, 
P etxoto, o capitão Sá, 0 Garcez e José ~ar.ia do 11, a ponto de peitarem os sol
dado_s para fazerem jurar as bases constituc10naes porLguezas, ou por bem ou por 
IUal, não tendo eu nada contra jsso, mas só por fazerem o acto seu, o que as côr
tes seguramente reprovarão, porque eu ía caminhando, como se prova dos papeis 
todos feitos para antecipar os bens da constituição, muito mais tendo dito as côr
tes que as bases não regeriam no Brazil, sem pelos seus deputados ser expressa a 
sua vontade, que seguramente será a mesma. 
. Eu tinha-o sabi lo oito dias antes, e disse a João Chrysostomo que eu sabia 
Isto assim e assim, ao que me respondeu qtte era intriga. No dia 4 fui á caça a 
~anta Cruz, e já suspeit.'l.ndo que a tropa auxiliadora me queria fazer um reque
rimento. para .eu consentir que se ajuntassem para. jm·ru·em as bases, vim e no 
outro dia ás cmco horas da madrugada montei a cavallo e fui ao batalhão 3 para 
ver se elles me ped~'\.m alguma cousa sobre isto; mas vendo na porta do Sá es
cripto com giz «Capitff.o Sá>> 1 logo suspeitei que elles quereriam fazer o acto só 
seu e não pendente do governo, que para mais constitucional só á mesma consti
tuição. Cheguei á porta do Sá e chamei-o veiu elle com olhos de somno, mas 
sonmo :fingido ; disse-lhe que eu era sabedor que elle tinha posto proclama , e era 
o amotinador e perturbador do socego publico, por andar mettendo medo:: com o 
batalhão ao povo, que é de si mui socegado. Saí, e logo tocou á chamada, pega
ram em armas e foram de marche marche pela rua Direita abaixo unirem-se com o 
11; mas a gente da cidade está tão de má fé com estes corpos, que assentou que 
e~a um ~aque, e tudo se fechou em casa e se armou contra, o que ainda hoje es
tao, e Vl!ll para a Chacara para o despacho . 
d ~s ~oito horas chegando, mandei o Caula fallar ao Jorge para elle pedir a sua 

eiU1ssao, para ver se com isto socegava a tropa, que estava mal com elle por 
causa c~e uma ordem do dia que elle tinha publicado. Quando o Caula lá chegou 
estava Já tudo em arma , e disse-lhes que eu dava a demi sao ao general, mas 
00IUo elles já lhe tinham tomado o folego nao quizeram. . 

Voltando o Catlla mandei vir o cavallo e fui ao Rocio . Chegando, VIeram todos 
os .officiaes com o general. á testa e eu lhes perguntei: «Quem é que ~alla aqui?» 
A Isto ficaram um tanto sobresaltados, e eu repeti: «Quem falia ?n Dtsse o gene-
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ral: «Eu, pela tropa». «Que querem?» Disse elle :· «Jurarmos as bases constitu
cionaes portuguezas )J. Respondi: «Não tenho duvida, mas só o que sinto é qu.e 
hajam homens que assentem que eu não tenho palavra tanto política como reh
giosa, · tendo eu jtu·ado in tot~t.m tanto por minha 'VOntade a constituição, tal qun.l 
as côrtes :fizerem i mas a mim não me :fica mal, mas sim a quem cluvída ela pala
vra de um príncipe, comprometticla por um juramento, cousa para mim tão sa
grada i eu vou já, vamos todoSJJ. Fui para a sala do theatro, e dizenclo-me o 
Peixoto que era preciso que todos jurassem as bases, eu lhe respondi: cc Eu não 
juro sem saber a vontade do povo que estou governando, porque a tropa é uma 
parte ela nação, por isso não valia ele nada querer sem eu saber a vontade do povo 
para então deliberar» . Para a saber mandei convocar os eleitores ele província, n~o 
como eleitores, porque j á elegeram os deputados, mas como homens que se sabw, 
que tinham a confiança publica. E lles assentiram, o que eu estimei muito. Depois 
appareceu o padre .José Narciso, que foi capemto do conde de Villa Flor, inter
pretando a vontade do povo e tropa. Eu lhe disse que convocasse dois o:fficiaes ele 
cada cm·po para ele commum accordo com os ex-eleitores de província assentarem 
na fórma por que haviam fazer uma junta provisoria, que elles pretendiam, roas 
deixaram-me creal-a, e eu mandei tuclo, sempre deitando-me ele fóra . Despedi o 
conde dos Arcos em attenção a representa-ções, e }Jecliram-me que elegesse outro, 
quem eu qtúzesse i elegi Pedro AlYes D.iniz, que eu estima.rei que· seja do aoTado 
ele vossa magestade, e disse-lhes por fim: <<Arranjem-se d'esta vez como be; lhes 
parecer, porque eu terceira vez não v~nho cá, e Deus sabe para onde eu irei >J . 
A isto foram sensíveis, e então fiz o decreto da Cl'eação ch junta de hum rasg·o 
de penna, pela .minha mão, com as obrigações que diz o decreto, pelas quaes são 
responsaveis pela sua conducta activa e passiva ás côrtes; eu de nada senão a 
vossa magestacle como :filho. 

Peço incessantemente a vossa magestade que em côrtes mostre ou mande mos
trar esta carta para bem geral, e accuse da minha parte esta tropa auxiliadora ele 
insubordinada, por querer alterar a fórma do governo legalmente eleito por :_vossa 
magestacle, com o pretexto de eu ter legislado, quando eu o que tenho feito é 
acliantado os bens constitucionaes, aviventando leis adormecidas e causas que a 
constituição tão cedo não poclia obviar, e que eram de grande necessidade e utili
dade para a sustentação dos povos, assim como o ]Jerdão dos direitos do sal, etc., 

· e ao mesmo tempo fazel-a r ender quanto antes, porqtte ella arrogou a si poderes 
que só a força lhe dá, e não direito algum. 

Depois de eu :saber que o voto do povo m·a aquelle, não por medo mas por con
vicção propria, jurei as bases 12or mim já juradas quando jurei a constituição in to
tu?nj t~clos os mais juraram e eu fui jantar á Chacara ás cinco horas e meia da tarde. 

Fui ás oito ao theatro, onde houveram os versos mais respeitosos possível a 
vossa magestade e a mim, ele fórma que immecliatamente os mandei pedir pelo 
Broco para os mandar imprimir, porque eram digp.os d'isso; immensos vivas a 
vossa magestade, a mim e á constitt.úção. Houve o hymno constitucional com1Josto 
por mim com poes,ia minha, e a opera O engano feliz_, de Rossini, e a dansa A ?·e
C?''I.~ta nc~ alde·ict . E o que posso informar a vossa magestade, como vassallo :fiel e 
:filho obedientissimo, que lhe beija a mão. 

Deus gua.rcle a preciosa vida ele yossa magestacle, como todos o hão mister, e · 
igualmente este seu vassallo fiel e filho obeclientissimo.= Ped?·o. 

P. S. Estimarei que esta ache a vossa magestade em tão perfeita saucle como 
eu estou, a princeza e os dois fi1hos . A menina toclos os dias falla no avô, já anela 
solta i o menino já sustenta a cabeça, e está maior e mais forte do que a menina 
quando era d'esta ida(!.e . ,~ 

,Em 13 foi apresentada r elativamente aos edi:ficios das tres extinctas inquisi
ções do r eino esta 

Indicação 

A vista dos horrorosos carceres c1a inquisiÇão de Cojmbra attrahiu sobre a me
moria. cl'aquelle extincto tribunal a execração elo immenso numero de pessoas de 
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todos os estados e idades, que frequentes vezes os visitaram no tempo em que a 
su~ .e~tracla esteve patente. Outro tanto aconteceria em Evo.ra, onde exi.ste uma in
quJsiçao antig·a , e mesmo em Lisboa (apesar ele ser reedificada depo1s elo ~erre
moto), se em Evora e em L isboa estivessem tambem patentes a quem os qmzesse 
ver, o que me não consta. Proponho por tanto : 

9,ue se diga ao governo que mande abril· as portas da entrada dos carceres 
elas mquisições de Evora e Li boa pelos re pectivos guardas que aw~a percebem 
0 ~esmo or lenado, e que estes acom1Janhem os visitant~~ e lhes exJ?li9-uem, como 
pentos, os usos que ali se faziam elas casas e dos utensllios que ex1stJ~·em . . 

E ?m desaggravo da santa religião que professâmos, tantas vezes ah o:ffen~1cla; 
da car1dade que ~lia l'ecommenda, tantas vezes ali desp1:ezada; e~ desaggrn:vo? final
mente, da humarndacle, que. por espaço ele duzentos e oitenta e sms annos fo1 n aquel · 
las medonhas masmorras opprimida e atormentada, proponho em .segundo logar: . 

Que nas inquisiçêles de Coimbra e Evora se m·ijam desde Já duas ca~as p1as 
l)ara serem abrigo da httmanidade desgraçada, applicanclo-se-lhes os ren~1mentos 
qne a cada uma são pertencentes e que sobejam elos ordenados do ant1gos em
pregados; devendo converter-se todos em seu uso ao pa so que forem vagando· e 
jt1e. á c~~a pia de Lisboa se appliquem pela mesma maneira todos os rendimentos 
\a~nqms1ção cl'esta cidade. Sejam as tres casas pias herdeiras universaes das tres 
c e lu tas casas impias ! 

Eu espero que o soberano congresso assim o decrete. 
~ Sala das côrte em sessao de 13 ele agosto de 1821. = O deputado, José Fel'

?'ao de ll!Iendonça e' Sousa. 

Teve segunda leitura em 27 ele setembro, e submettida ~L votação a pr~u~eira 
~arte foi approvada e a ultima rejeitada, mandando-se exped1r ordem ao m1mstro 

osé ela Silva Carvalho, n'essa conformidade. 

* 
Querendo as côrtes regular os seus actos pelas normas da mais estricta isenção1 

de modo que uao offerecesse duvida a inclepenclencia elo poder legislativo, torna
ham ~efeso aos deputados Teceberem elo governo quaesquer empTegos ou mercês 

onorificas, como con~ta da 

Car-ta cl.e lei 1 

. D · J oão, por graça ele Deus e pela constituição da monarchia, r ei elo reino 
Uludo de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, etc. 
Faço saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte: 
. Âs côrtes geraes, extraorc1inarias e constituintes da nação portugueza, dese
Jando fu·mar por todos os ·modos a necessaria indepenclencia elo poder legislativo, 
decretam provisoriamente o segninte, até á promulgação ela constituição política 
ela monarchia : ~ 

1.0 Nenhlilll deputado de côrtes, dm·ante a sua deputação, pócle acceitaT ou 

~ 1 Teve origem nas indicações de Bento Pereira elo Carmo e João ele Sousa Pinto de Maga
lha~s, apresentadas em 6 de agosto, e que pouco differiam na fórma · mas a elo ultimo era pre
c~chda do preambulo scgninte : "A proximidade ela côrte, que a qualquer outro cidadão não 
P~de ser senão vantajosa, é todavia perigosa para os r epresentantes da nação, emquanto as leis 
~ao. têcm prudentemente prevenido que yenham cmpe tar o cong1·esso aquella.s li onjeiras vi
Iaçoes, aquelles Favonio seductores que tantas >ezes têem adormecido o zêlo e até corrompido 
~ ca~·acter dos qne se avizinham do throno. Eu, que a fundo conheço os honrados e patriotico.s 
~nti.mentos de todos os illustres membros d' . ta assembléa, bem segtuo estou ele que nem um 

80 
· de en.trc clles seria capaz de se humilhar a ponto ele servir-se ela brilhante sublimidade de 

su~s funcções para mendigar elo governo a mais insignificante mercê; mas formará a nação de 
ca a um de nós este mesmo conceito? Desenaanemo-nos, senhores, a nossa lJOnra não está a "-alv ~ "' . ~ , o, em quanto não clermo. a nos~os con ti tuintes uma decidida pro> a da nossa independencl3.; 
~ao tardemos um ~ó momento, mostremos já á nação que nenhum desejo nos occnpa senão o ele 
c ese_mpenhal" nossos pesados deveres, nenhuma esperança senão a da convicção de termos pr?
lOVIdo a fel icidade publica. Quando, terminada a nossa honrosa nri ssão, yoltarmos ~para o mew 
c os n.ossos coliciclaclãos, nós lhes aprcsen.taremos por brasão dos nossos trabalhos, nao fitas, nem 
meda~bas, nem togas, nem núb:as, mas o codigo sagrado elos seu~ direitos e a augusta carta ela 
sua hberclade~. 
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solicitar elo governo, para si . ou para outrem, pensão, condecoração ou emprego 
alg um, salvo quando este lhe competir em virtude dl:t' lei na carreira ele sua pro
fissão. 

2.0 A nenhum deputado ' é licito r equerer por qualquer moclo ao governo, sem 
previo consentimento das côrtes. _ 

3. 0 A disposição d ' este decreto é applicavel aos deputados substitutos desde 0 

clia em que são chamados para o exer cício de suas Ílmcções . 
Paço das côrtes; em 10 ele agosto ele 1821. 
Portanto mando a toclas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

do referido decreto pertencer, que o cumpram e exeCl}tem tão inteiramente como 
n'elle se contém . D ada no palacio de Queluz, aos 11 dias do mez de agosto da 
1821.= EL-_REr, com guarda.= Ignacio da Costa Quintella. 

,11< 

A 18 do mesmo mez foi introcluzicla na sala do soberano congresso, a ex:em· 
plo do que j á se praticára em identicas cir cumstancias, uma deputação ela ilha 
Tm~c.eil'a, p ara felicitai-o, lendo Manuel Ignacio Martins Pa.mplona Côrte Real O 

segumte 
Discurso 

Senhor :-Os sentimentós do povo dos Açores tê em sido sempre inalteravel· 
mente conformes áquelles que, nas grandes crises políticas da monarchia, foram 
manifestados pela mãe patria; na funesta p erda ele Afi·ica foram estes povos os 
ultimos em suecumbir ao jugo estrangeiro, os primeiros em sacuclil-o em 1640, á 
custa do sangue de seus mais valor osos habitantes e de penosos sacrificios , de que 
nunca calcularam, nem o peso, nem a extensão . Em 1820, tal haveria sido a sua 
conclucta, uma vez convenciclos ela vontade geral dos habitantes d'este r eino, se 
obstaculos ~strangeiros, em que não t iveram parte os angrenses, não lhes houves
sem impedido o conhecimento elo que tanto lhes importava saber, e estorvado a 
m~nifestação dos sentimentos que j á estavam n os ·corações de todos e só espera
vam o momento de se declararem. 

Lancemos n'este clitoso momento um véu sobre a ·natureza cl'estes obstaculos, 
que vossa magestade avaliará na sua sabecloria; vossa magestade conhece quanto 
estes foram mais ou menos irresistíveis nas differentes ilhas que compõem o arcbi
pelago açoriano ; a proclamação successiva do systema constitucional, já em uma 
ilha, j á em outra, á medida que se enxergava a possibilidade de a executar, dará 
a conhecer a vossa magestade o verdadeiro estado ela uniformiclacle ele opinião em 
todas ellas, e que haveria sido simultaneo este acto en1 toéla a província, sem os 
obstaculos invencíveis, que é doloroso recordar; sem estes, mtúto ha que teríamos 
a h onra de offerecer a vossa magestacle, n'este augusto recinto, nossos braços, 
nossas fortunas e nossas vidas para a consolidação do systema constitucional, 
quando ainda podia parecer chlvicloso o seu triumpho ; agora, senhor, não temos 
senão felicitações e parabens a dar a vossa :m,agestade, pois que po1; sua sabedo
ria já estão pela solemne adopção elas bases da constituição fundados os soliclo.s 
alicerces cl'este magestoso edificio, cujo t r aço, completamente delineado, C?meça a 
executar-se com r eflecticla sisudeza, removendo os devaneios ele innovações intem-
pestivas. · 

Grande, laboriosa e immortal tarefa tem vossa magestacle empr ehendido; mas 
largos e agigantados passos já estão dados para o seu complemento. As verdades 
eternas que a nação tem proclamac1o, aincla ha menos ele um auno, impressas sim, 
mas St"kffocadas nos corações ele todos, ao signal dado voaram com a rapidez ela 
faísca electrica, da foz elo Dom·o ás margens elo T ej o, e atravessanclo o Atlantico 
conquistaram pela segunda vez, pela força ela convicção, as regiões de Africa, 
America e Asia, as quaes a vez primeira haviam sido sujeitas á força ele armas, 
maneaclas pelos invictos braços ele nossos heroicos antepassados . E sta segtmda 
conquista tornará a apertar os laços qtle nos uniam e que por frouxos estavam 
quasi ao momento de desatar-se. T al será, assim o esperâmos para a felicidade 
r eciproca elos diver sos povos elo reino unido, o resultado ela vossa arclua empreza. 
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. Felizes, uma e muitas vezes felizes, de que a vontade nacional tão alta e una
nimemente manifestada fosse em tuclo conforme aos generosos sentimentos elo mo
n~I~cha. Lançado temporariamente nos tempos eluros e ~ifficei~, ele que _apenas res
pn·amos, . no hemispherio meridional a uma immensa d1stan~1a ela ~ntlga sé~e ela 
mona:chra, assim mesmo seu espírito penetrou, e se~l _coraçao s?ntlu a gravidade 
das crrcumstaucias, não hesitando, com o fito na felimcladc nacwna~, er_n acloptar 
P~r um acto solemue a constituição que as côrtes geraes e extraorelina~·Ias ela na
çao portugueza houvessem ele fazer em Lisboa· e restituindo-se á sua lllustre pa-
t . ' rr?' com a real família sem outra guarda mais elo que a lealdade portugueza, 
V"elU lançar-se em noss~s braços, e jmar seguncla vez n'~ste augusto recinto, á 
faceN ele Deus e elos homens, as bases ela constituição, já juradas e acloptaclas pela 
naçao. 
, Tudo parece prodígio no andamento elos acontecir~1entos qu~ presenceâmos. Em 
tLina obra que tanto tem1)0, tanto sangue e tão cop10sas lagnmas ~em custado _a 
cultos povos, já vossa magestade tem, sem o sacrificio ele uma só viela, dado mais 
P~ssos do que aquelles que lhe restam a dar; ainda não completou o sol o seu 
giro annual na esphera celeste, desde o primeiro grito ela liberdade que retumbou 
na segunda cidade elo reino, e já não é problematica a nossa regeneração. 

A liberdade individual, o direito ela proprieclacle e a liberdade ele imprensa, 
sem a qual se tornam illusorias todas as garantias, st1o beneficios que já devemos 
a ~ossa magestade; porque vossa magestacle comprehendeu q_ue ~s legisl~d~r~s 
tornaram a ser cidadãos e que todos são iguaes perante a le1. D este prmCip10 
fecun~o ele todos os bens: é qüe este augusto congresso partiu var~ trabal?ar por 
consolidar um governo monarchico, forte, mas justo, porque a JUstiça cons1st~ em 
dar a cada um o que lhe pertence, no qual os ciclacl~os não s~jam men~s ancwsos 
P~lo_ ex~cto cnmprimÉmto ele seus deveres, elo que CI?sos da conservaç~o ele seus 
~Il'ei~os . Estes são os quicios em que se revolve r empro?am_ente a soCI~dacle n~s 
1 e~~çoes do governo com os governados, qualquer que haJa s1clo a casuahelade pn
mttrv-a, ou a força das cousas que tenha claelo origem ás associações humanas . Es
tas t~rão }Weenchiclo seus fins, quanelo O governo que instituem OU r econhecem 
manttver aos inclividuos os seus elireitos,_ e quando os inclivicluos cumprirem com 
seus deveres 1)ara com o governo. . 

_Est: principio, tão simples em theoria, quão, clifficil se torna na pratica, a ex
peneneta dos seculos ainda mal o demonstra. E por isso, senhor, que vossa ma
g~stacle trabalha com tantq zêlo, senão em remover inteiramente, pelo menos em 
mmorar, quanto cabe na curta previclencia humana, os effeitos ela cobiça elos ho
:nen~, · estabele~enclo o exercício perioclico ela representação naciona.I em prasos ele-· 
Lermmaclos, untca ancora segura e permanente no pelago tormentoso ela ambição, 
que leva os . que governam a su:bstituir o arbítrio á lei, o alveclrio á justiça. 

Progredi, senhor, na .nobre tarefa ele que a nação espera ~t sua felicidade; e 
possa este augusto congresso, pela sabedoria de suas instituições, r eunir ao titulo 
ele legislador, que lhe dá a vontacl e nacional, o epitheto ele bemfeitor 1 que lhe dará 
seu reconhecimento ; ninguem lhe invejará essa amavel qualificação, porque nao a 
poderá conseguiT senão ela expressão ele nossos corações, r econhecidos pela somma 
ele _bens que nos tiver pr'Ocmraclo. E quem pócle esperar tão felizes resultados com 
mars convicção, elo que aquelle que dirige a vossa magestacle estas expressões, 
quando elle é só p ela possibilidade ele apparecer na presença cl' est e augusto congres
s~, uma prova irrefragavel ela sua indefectível justiça. P er:doae, senhor, esta cmta 
~ligressão, a que não póde resistir meu profundo e r esp eitoso agradecimento. 

O resp eito que elevemos .ao importante emprego elo tempo, que vossa mages
tacle gasta para completar seus gloriosos trabalhos, nos. impõe o dever ele não abu- -
~~r ela honra que nos concede. Permitti, senhor, que só acrescentemos as expres
~oes . que nos são prescriptas por nossos constituintes, os membros do govern_o 
mtenno ela ilha Terceira e suas clepenclencias, os quaes nos incum?em de s~ppli
?ar _a v-ossa magestacle, em nome ele todos os seus habitantes, se d1gne accmtar a 
Inteira e respeitosa abnegacão de sua vontade ás determinações ele vossa mages
~acle; e elo zêlo ardente ql{e anima a todos pelo estabelecimento ela COJ?-stituição, 
teuovanclo em nome de todos os açorianos n'este augusto congresso o JUramento 
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ás ba:es ela constituição, que se vae decretar; exclamando · com no:sos irJ?lãos ele 
um e outro hemispherio: viva a -r ebgião catholica! viva a constituição! v1vam as 
côrtes ! viva o senhor D. João VI! viva a clynastia da casa de Bragança ! 

Lisboa, 18 ele agosto de 1821.= 0 s cl eputados ela ilha Terceira e suas depenclen
cias, JJ!Ianuel I gnacio ll!fcwtins Pctm(plona Cô?·te Real= O B1·igaclei1·o D . Ignctcio Ccts· 
tello B?'Ctnco ao Canto l'J!límhoz ll!fello Sctm1xtio=O Co1·onel Fntncisco José Cupm·
tino elo Canto e Cctst?·o. 

Resposta do presidente 

Quail!lclo os r epresentantes ela grande famiba portngueza recebem no seu seio 
a deputação das ilhas elos Aç·ores e pela voz ela mesma deputação onvem os votos 
e a energica expressão elos sentimentos elos honrados concidadãos d'aquella pro · 
vincia, sentem o prazer e a consolação de que precisavam para curar a mágua que 
experimentaram no dia 18 de junho, quando imperiosas rasões os fizeram inacces
siveis a outra deputação. J á então, e muito anteriormente, os r epr esentantes ela 
nação presentiam e contavam com sentimentos taes, quaes tendes expressado e _ 
attribuiclo a vo:sos committentes. Os desastres com que o genio do mal suffocon 
a r egeneração da ilha T erceira não comprometteram a r eputação pab:iotica elos 
honrados insulanos. Os r epresentantes da nação bem souberam distinguir os estra
nhos elos nacionaes . E : tes :uccessos desastrosos, todas as meclitações e tentativas 
elas almas servis e ambiciosa·, só servem ele fazer mais heroico o triumpho elo es
pírito regeneraclor, e mais estronclosa a ultima r uína elo despotismo . 

Srs . ela deputação, vós presenceaes os clifficeis e inter essantes trabalhos cl'esta 
assembléa, cleclicaclos á fe1iciclacle ela nossa grande família e elas nossas futuras ge
rações . N'e~ ta sublime tarefa elevem ter parte os deputados ela ilha Terceira e suas 
clependencias ; bem vêcles n'este augusto r ecinto os lagares que os esperam; e esta 
a~sembléa conta com impaciencia os dias que lhe podem trazer os desej ados so
Cios. 

Dizei a vossos constituintes que os representantes ela nação não pouparão tra
balho, nem sacrificio que ppssa contribuir para a prosperidade ela vossa província, 
e pa-ra apertar os laços ele união , amisacle e interesse ele todas as províncias . Di
zei-lhes t~mbem que os mesmos r epresentantes contam com o amor filial elos aço
rianos . para com a querida mãe patria, e com a cooperação d'elles para firmar e 
cOToar o magestoso eclificio ela reg-eneração, quaesquer que sej am os sacrificios que 
ella exigir. Vivam os habitantes ela ilha 'l'erceira e suas depenclencias ! 

Entendeu o congresso que era conveniente dividir os negocias dependentes-da 
secretaria elo r eino, cr eanclo }Jara esse fim uma outra; e na mesma data estabele
ceu o laço nacional de que deviam usar os cidadãos portuguezes . 

Eis os documentos comp1'ovativos : 

Car-ta cl.e lei t 

D . João, por graça de D eus e pela constituição da monarchia, r ei do r eino 
uniclo de Portugal, Brazil e Algar ves, cl'aquem e cl' alem mar em Africa, ete. Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o seguinte: 

As côrtes ger~es, extraordi_n_arias e cons~ituintes ela nação portugueza, consi
derando a necessidade de facilttar _o expediente dos multiplicados negocias que 
actualmente }Jesam sobre a secr etana de estado elos n egocias do reino, decretam 
provisoriamente o seguinte : 

1. 0 Todos os n egocios e cl epenclencias que }Jr esentemente correm pela secre
taria ele estado elos negocias elo r eino ficam interinamente distribuídos por duas 
secretarias ele estado, uma denominada elos negocias do reino e outra elos nego
cios ele justiça . 

2. ° Ficam pertencendo á secretaria de estado elos neg ocias elo r emo todos os 

1 Sob indicação do deputado :Manuel Borges Carneiro, em 30 de jnlho. 
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objectos ele agricultura, indus-tria, artes, estradas, canaes, minas, commercio e na
veg~ção interior, estabelecimentos pios, instrucção publica, escolas, collegios, uni
ver~Idacles e mais corporações ele sciencias e bellas artes, todos os melhoramentos 
do lllterior, e quanto é r elativo á estatística e economia publica. 

3." Serão igualmente expedidas· pela secretaria mencionada no artigo antece
dente toclas as graças e mercês de títulos ele grandeza, ordens, decorações, em
pregos honoríficos, incluinclo os da casa r eal, nomeações de offi.cios ou cargos, e 
todas as r esoluções em assumptos ele ceremonia e etiqueta. . 

1 
N4·.° Com_P~te a esta mesma se?retaria promulgar ~o~as as leis, _cl ecretos, reso

~çoes e mms ordens sobre os obJectos ela sua r epartlçao, commumcal-as ás esta
çoes competentes e fiscalisar a sua exacta execução . 

5.o Ficam· pertencenelo á secretaria ele estado dos negocias ele j-ustiça todos 
~~ obj ectos ele justiça civil e criminal, todos os _negocias eccl~siasticos, a expecli
~ao das nomeações ele todos os logares ele magistratura, officws e emrregos per
tencentes a esta r eparticão a inspeccão elas prisões e quanto é r elativo á segu-
rança publica. ~ ' · ; 
t 6.o Compete á secr etaria de estado elos negocias de justiça a promulgação ele 
odas as leis, decretos, resoluç.ões e mais orcleus sobre assumptos da sua repartiÇão, 

a su~ communicação ás estações competentes e a fiscalisação ela sua fiel obser
vanc1a. 

. 7 · 0 O presente decreto em nada altera o e~pecliente elos negocios e clepenclen
Cias que actualmente pertencem ou correm pelas outras secretarias ele estado ou 
l)Or quaesquer outras r epartições . 

Paço elas c6rtes, em 18 de agosto ele 1821. 
P ortanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 

d? r eferido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
n elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, em 23 do mez ele agosto ele 1821.= 
EL-REr, com guarcla.=F?·ancisco Ducwte Coelho . 

Carta de lei 

. D · João, por graça ele D eus e pela constituição ela monarchia, rei elo reino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 

· saber a todos os meus subclites que as côrtes clecreta.ram o seguinte : 
l As c6rtes geraes, extraordinarias e constituintes ela nação portugueza, consi
c eranclo que a disposição do decreto ele 7 ele j aneiro de 1796 e a rasão em que 
se funda é absolutamente inaclmissivel, e r econhecendo a necessidade ele estabele
cer um laço nacional, decretam o seguinte: 

1. 0 Haverá um laço nacional, composto na fórma elo modelo junto, das eores 
branca e azul, por serem aquellas que formaram a divisa da nação portugueza 
desde o principio ela monarchia em mui gloriosas epochas ela sua historia. 

2. 0 Usarão de laço nacional, no chapéu ou barretina, todos os officiaes e sol
dados elo exercito e armada portugueza ; bern como todos os empregaclos publicas, 
!anto civis como militares, ele qualquer ordem, j erar chia ou grad~lação que se-
Jam. · 

3 . 0 A todos os cidadãos que n ão são com1)rehenc1iclos no artigo antecedente é 
permitticlo usar elo laco nacional. 

4-.o O .presente cl~creto sómente obrigará na capital e províncias de J?ortugal 
e Algarves, desde o 1.0 ele outubro proximo, e nas províncias ultramarinas no 
praso l)r escripto pelas leis; ficanclo desde já livre o seu uso em toda a parte . 
· Paço das c6rtes, em 22 de agosto ele 1821. 

Portanto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 
~l? referielo decr eto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como E elle se contém. Dada n0 pal~cio ele Queluz, em 23 elo mez de agosto ele 1821.= 

L-REr, com guarda.= F1·wwtsco Dtta?·te Coelho. 

o_ governo entendeu clever consultar as côrtes sobre se ~avia iucompatibiliclacle 
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dos conselheiros de estado para o cargo de ministro, do que proveiu esta corres
pondencia. 

O :ffi.cio 

ll].mo e ex.mo sr.-Tendo el-rei, em consequencia elo decreto elas côrtes geraes 
e extraordinarias ela nação portugueza, ele nomear os ministros e secretarias de 
estado para as duas secretarias em que :fica dividida a actualmente denominada 
a secretaria de estado elos negocias do reino»: deseja o mesmo senhor saber se 
póde recaír aquella nomeação em algum dos conselheiros de estado, e rogo a 
v. ex.a queira levar ao conhecimento do soberano congresso este objecto e trans
mittir-me· a sua resoluçao para a fazer presente a sua magesta.de. 

D eus guarde a v. e:s:. 3 Palacio de Queluz, em 25 dé agosto de 1821.-lll.mo e 
ex. mo sr. João Baptista Felgueiras . =F?·ancisco Ducwte Coelho . 

Officio 

m .mo e ex. mo si'. - As côrtes geraes e extraordinarias da nação portugueza, 
sendo-lhes presente o officio elo governo, expeclido pela secretaria ele estado dos 
negocios elo r eino em data ele hontem, perguntando se sua magestade póde nomear 
ministro de estado algum dos membros do conselho de estado : r esolveu que os 
conselheiros de estado não só não podem ser nomeados para o ministerio, mas 
nem ainda para outro qualquer emprego. O que v . e:s: .a levará ao conhecimento 
de sua magestade. 

Deus guarde a v. ex. a P aço das côrtes, em 28 de agosto de 1821. -lll.mo e 
ex. mo sr. Ignacio ela Costa Quintella. =João Baptista FelgMeims . 

Ácerca da re01·gani. ação do corpo diplomatico e consular, assim como do con
selho de estado, legislou-se por esta fórma: 

Carta de lei t 

D . João, por graça. de Deus e pela constituiçao da monarchia, r ei do reino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e d 'alem mar em fr:ica, etc . Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e coostittúntes da nação portugueza, atten
dendo á necessidade de reformar as ele pezas do corpo diplomatico por uma ma
neu·a compatível com as actuaes urgencias elo thesom·o publico, sem detrimento da 
dignidade nacional , decret.:'Lm provisoriamente o seguinte: 

1.° Ficam extinctos os logar es ele embaixadores orclinarios, e deixa-se ao ar· 
bitrio elo governo nomear para as côrtes de Roma, Londres, P eter sbm·go, Vienna, 
P arís e :Madrid ministros plenipotenciarios, enviados extraorclinarios ou agentes 
com o caracter de encarregados elos negocios políticos e commerciaes dos estados 
portuguezes . 

2 .0 Para Stockolmo, Copenhague, Berlim, Bruxe11as, Napoles e Tm-im serao no
m eados consules geraes ou encarregados elos negocias políticos e commerciaes dos 
estados portuguezes, segundo parecer ao governo mais conveniente, attentas as 
relações políticas ou commerciaes em que aquellas côrtes se acharem com o r eino 
unido ele Portugal, Brazü e Algarves. 

3 .° Ficam abolidos os logares ele conselheiros ele legação, e, dado o caso que o 
governo nomeie ministro plenipoteuciario para qualquer elas côrtes r eferidas no ar
tigo 1.0 haverá sómente em cada uma d' ellas um secretario ele legação. 

4. 0 A cada um dos mencionados :Uinistros ou agentes diplomaticos poderão 
aggregar-se, com ordenado, um ou dms addidos ele delegação nas côrtes de Ma
drid; Loncu·es e París, e um sómente em qualquer outra côrte, podendo ser admit
tidos sem ordenado os mais que se julgarem convenientes . Serão considerados 

1 Sob indicação de Manuel Bo1·ges Carneú:o, em 7 de julho. 
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igalmente como addidos ele le.,.açao, e com subordinação aos mesmos ministros ou 
a~entes, todos aquelles que o ~governo houver por necessarios para exercerem nos 
diversos portos as ftmcções consulares, reduzindo-se, quanto possível for, o numero 
elos consules e vice-consules permanentes . 

5.o Quando o governo entenda que deve nomear ministros plenipotenciarios, 
nos termos do artigo 1. 0 , continuarão elles a vencer os mesmos ordenados que at6 
a-gora percebiam; e, julgando que ha necessidade de alterar os mesmos ordenados, 
propo~á essa ~teraçao ás côrtes para resolverem o que for just~ . - . . 

6: O max1mo dos vencimentos elos encarr egaclos elos negomos políticos e com
merclaes dos estados portuguezés será nas côrtes designadas no ar~igo 1.0 a ~uantia 
annual de 4:800,$000 réis e a de 4:000~000 réis nas côrtes r efer1das no artigo 2. 0 

7 ·
0

• Aos addidos de le~ãcão, consules e vice-consules de que trata o artigo 4.0 

se arbttrará ordenado, seg·n.~clo a importancia dos consulados e carestia das diver
sas terras de sna rcsiclencia, clescle 600~000 r éis até 1 : 200~000 réis 1• 

ti 8. 0 ~ cada missão diplomatica se abonará para despezas de secretaria a quan
a meclta que r esultar do orçamento de despezas, calculado por a1guns annos, fi.

dndo as contas effectivas sujeitas ao devido exame, e sendo a missão iodemnisada 
0 excesso que se mostrar legitimamente despendido. 
·l 9.o HavertL sómente nm consul geral para toclo o imperio de Marrocos, cujo 

~:c ~~aclo, cumul.~tivamente com as despezas do consulado, não exceda á quantia 
.OOOi$000 Teis . 

lO.o O governo, consultando as diversas localidades, poder:i diminuir de todas 
~s quantias que ficam indicadas tanto quanto o permittirem as circumstancias e o 

ecoro nacional. 
. 11.o A clisposição do pTesente decreto ser~ i_m~ ~clia~amente executa:da, e, de

pots de se haver verificado o governo transmrttu·a as cortes o estado nnuclamente 
~articularisado das refor:m~s effectivas a que proceder, com um mappa demonstra
tivo dos lagares para onde mandaT ministros ou agentes diplomaticos, seu cãracter, 
~r~enaclos e despezas ·ae secretaria, a fim de que em vista de tudo se organise 

0 re este obj ecto um regulamento geral e permanente. 
· P aço das côrtes, em 4 ele setejiibro de 1821. 

Portanto mando a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução 
_ d? Teferido decTeto pertencer, que o cumpram e executem tao inteiramente como 

11

18
elle se contém. Dada no palacio de Queluz, aos 5 dias do :mez ele setembro de 
21 . = EL-REr, com guarcla. = Sil·vest1·e Pinhei1·o Fe~"'·eira . 

Carta de lei 

. D . João, por graça ele Deus e pela constituição da monarch:ia, rei do reino 
urudo de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o segLúnte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constittúntes da nação portugueza, atten
dendo a que o conselho de estado deve ter um regimento accommodado ás cir
cumstancias, decretam provisoriamente o seguinte: 

1. 0 O conselho ·ele estado é composto dos oito conselheiros propostos pelas côr
tes em listas tríplices e escolhidos })01' el-rei . 
f 2.o Cada um dos conselheiros de estaclo, antes de entrar no exercício de suas 
uncçõ~s, prestará nas mãos de el-rei juramento de manter a religião catholica 

apostolica romana, obedecer em tudo á constit1.úção e ás leis, e dar ao rei com 
toda a liberdade e imparcialidade aquelles conselhos que julgar mais conducentes 
a promover a obser-vancia elas leis e o bem geTal da nação. 

ddi1 Pouco depois, por carta de lei de 30 ele outubro, determinou-se o seguinte: "Os primeiros D . dos de legação junto ás côrtes de Roma., Londres, Petm·sbmgo, París, lUadrid e Es~dos 
. mdos da AID.erica perceberão o mesmos vencimentos que teriam os secretarias de legaça? e 
J'bto a estes governos fossem re idir ministros plenipotenciarios.,. O governo olfereceu dtwiclas 
~~4 re o espírito e l etra elo artigo, e as côrtes l'esolveram em 16 ele novembro que a quantia de 
d; ~0$000 r éis era o max.imo dos ord(mados de cada um dos ditos funccionarios, e que t_anto os 

e. e_s como os de quaesquer outros deviam ser pagos ao par da moeda corrente no pa1z onde 
residissem, sem variação do cambio. 



240 

3.0 O conselho ele estado se congregará em uma das salãs elo palacio real im
preterivelmente duas vezes por semana e todas as mais que o r ei mandar. 

4. 0 O rei é o presidente do conselho e no seu impedimento o mais velho elos 
conselheiros. . 

5.0 SeJ:á secretario do conselho de estado Hm dos seus membros, nomeado pelo 
mesmo conselho. 

Escreverá as actas elas sessões em livro para esse fim destinado. Cada um dos 
membros assignará as actas com seu app elliclo e poderá fazer inserir n'ellas o seu 
voto quando for elissiclente. . . 

6. 0 Não poderá haver sessão elo conselho ele estado sem a presença ele Cinco 
vogaes . Todos os conselheiros tomm'ão assento sem alguma prececlencia. 

7. 0 Nenhum conselheiro pó ele faltar ás sessões sem licença prévia elo conselh~ , 
o qual a não concederá sem justificado motivo. O vogal a quem sobrevier impecli
mento r epentino o participará logo ao conselho. -

@. 0 Os secretarias ele estaelo comparecerão no conselho ele estado quando por 
elle forem . chamados, para darem informações ou esclarecimentos sobre qualquer 
objecto. 

9 . 0 ~erão primeiramente propostos no conselho ele estado aquelles negocios qne 
el-rei mandar . O presidente, assim como cada um elos vogaes, poderá propor quaes
quer negocios que julgar dignos ela attenção elo conselho. 

10. 0 Os votos elos conselheiros são meramente consultivos. 
11.° Compete ao conselho de estaelo propor a el-r ei em listas tríplices as pessoas 

que houverem ele ser nomeadas para os bispados e pa.ra quaesquer beneficios não 
curados que forem do padroado r eal ; e bem assim para os cargos de magistratura 
até as primeiras r elações inclnsivamente, e para os mais officios civis de justiça on 
fazenda. ' 

r'2. 0 A todas as propostas elo conselho ele estado, excepto as que se fiz erem 
para os bispados, prececlerá sempre concurso, aberto ao menos por trinta dias, 
perante o mesmo conselho, segundo até o presente se tem observado nos tribunaes 
ácerca dos logares de magistraüua . . 

13.° Ficam em consequencia . extinctas, quanto aos cargos civis de magistra
tura, as consultas dos tribunaes e propostas dos clonatarios. 

14 .0 As cadeiras ela universidade continuarão a ser providas como até ag·ora. 
15.0 Os postos elo exercito , até coronel inclusivamente, serão providos em pro· 

moções g·er aes de cada arma; e os offi.ciaes generaes, governadores de províncias, 
praças e mais empregados militares serão nomeados quando assim o exigir o ser
viço publico. Para todos serão feitas as propostas pelo conselho de guerra, o qual 
antes ela sua nova organisação, que terá log·ar quanto antes, se r egulará l)elas leis 
existentes e pelas informações semestres e elo estylo. 

·16. 0 · Os postos ela armada ser ão providos por consulta elo conselho elo almiran
tado, o qual se conformará com as leis existentes e continuará a propor · para os 
commanclos elos navios, segando a pratica estabelecida. Em todos os casos d'este 
artigo e elo artigo antecedente o governo appr0vará ou r ej eitará as propostas elo 
conselho ele guerra ou elo conselho elo almirantado, ouvido o conselho ele estado. 
O comn:i.anclante em chefe ele uma <?Squadra ou elivisão será nomeaclo por el-rei, 
consultando igualmente o· conselho de estado 1

• 

17. 0 Terá o conselho ele estado grande cuidado em propor para quaesquer car
gos sómente aquellas pessoas que alem da sua notoria aptidão tiverem conhecido 
amor e firme adher~ncia á causa constitucional. Haverá nas propostas para o epis
copaelo toda a cons1deração com os bons parochos; e para os beneficios não cura
dos temo preferencia aquelles ecclesias ticos que melhor e por mais tempo houverem 
servido a igrej a nos beneficios cmaclos, preferindo em paridade ele circumstancias 
os que forem mais antigos. 

1 Suscitando-se duvidas sobre a intelligencia dos artigos 15.• e·16.•, as côrtes resolveram, 
per decreto de 4 de dezembro de 1821, sanccionado ·pela carta de lei do dia immecliato, o se
guinte: crQuando o rei, tendo ouvido o conselho de estado, rejeitar a proposta do conselho de 
guerra ou do almh·antaclo, não sendo caso em que a nomeação esteja sujeita a lei da antiguida~ 
de, fica livre a nomeação, sem dependencia de nova proposta, ouvido o conselho ele estado , . 
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18.0 Os conselheiros ele estado serão responsaveis ·pelas propostas que :fizerem 
contra a lei. 
. Nl9 · 0 O conselho ele estado precederá mi.s funcçõ~s publicas a todas . as corpo
raç~es elo estado, excepto a qualquer deputação ele cortes. Os vo~·a~s d~ conselho 
terao o tratamento ele excellencict e o·osarão ele todas as honras, cliStmcçoes e r)re-. ) ~ 

emmencias pessoaes ele que até aqui gosavam. 
. 20.o Os conselheiros ele estado, durante este emprego, não poderão ser promo

VIdos a outro,· nem exercer o que já tiverem . 
21.o 'rerfto os conselheiros ele estado o orclenaclo ele 2:400~000 réis. Aquelles 

que por outros títulos tiverem outros ordenados ou soldos escolherão :ficar com o 
o~·clenaclo ele conselheiro ou· com aquelles orelenaclos ou sqlclos que já tinham ; mas 
~este· caso nao se entenderão comprehenelielas n'esses orclenaclos ou soldos as gra
tJ:ficações que por qualquer titulo percebiam. 

22.0 As cartas ele conselho até o presente concccliclas e que ele futuro se con
cederem :ficam reduzidas a títulos meramente honoríficos, sem conferirem p"refe
rencia ou maior antiguidade na ordem elos empregos publicas. 
. 23.o A presente organi.sação elo conselho ele estado não o~sta ele modo al

gum á formação elo conselho ele ministros ou ministerio, o qual será composto· ele 
~-ofos os secretarias ele estado, sem que })Or isso se entenda alterada a responsabi
tc aele ele cacb um cl'elles nos objectos ela sua r espectiva r epartição. 

Paço elas cõrtes, em 22 ele setembro ele 1821. · 
c1 ~ort~nto mando a tocbs ·as auctoriclacles, a quem o con~ec~mer:-to e execução 
? refenclo decreto pertencer, que o .cumpram e ex~cu.tem tao mtmramente como 

n el1e se contém. Dada no palacio de Queluz, aos 2b chas elo mez de .setembro ele 
l821. = EL-REr, com guarda. = José clct Silvct C'cwvctlho . 

'X' 

Pros~guiu o congresso nas providencias attinentes ac,.3 negocias elo Brazil, e 
mandaram-se estabelecer n 'aquella parte ela monarchüt juntas provisorias e gover
nos das armas, determinando-se tambem que o principe r eal regressasse sem de
mora a Portugal, a ·:fim de ir ' viajar incognito por diversos paizes àa Europa, como 
consta d'estes documentos: · 

CaJ.·ta ele lei 

. D. João, por graça ele Deus e pela constituição ela monarchia, rei elo reino 
llntclo de Portugal, Brazil e Alg·arves, d'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes clecretaraJ1 o seguinte : 

As_ cõrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portug·ueza, havendo 
prescnpto o co~veniente systema de governo e administração publica ela província 
de Pernambuco, por decreto elo 1. 0 do presente mez, e reconhecendo a necessidade 
ele dar as mesmas e outras similhantes providencias a respeito de todas as mais 
províncias elo Brazil, decretam provisoriamente o seguinte : 

1.0 Em todas as províncias elo reino do Brazi.l, em que até o presente havia 
governos independentes, se;; crearão juntas provisorias elo governo, as qnaes serão 
compostas ele sete membros n'aquellas províncias que até agora eram governadas 
por capitaes generaes; a saber : Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janei
ro, S. Paulo, Rio Grande elo Sul, Minas Geraes, l\1ato Grosso e Goyaz; e ele cinco 
membros em todas as mais províncias em que até agora não havia capitães generaes, 
mas só governadores, incluiclos em um e outro numero o presidente e secretario. 

2. 0 Serão eleitos · os membros elas mencionadas jtmtas por aquelles eleitores de 
parochia ela província que podérem reunir-se na sua capital no praso ele dois me
zes, contaclos desde o dia em que as respectivas auctoridacles da mesma capital 
receberem o presente decreto. 
. 3. 0 Serão nomeados os membros elas juntas provisorias elo governo entre os 

Clclaclãos mais conspícuos por seus conhecimentos, probidade e aclherencia ao sys
tema constitucional senclo alem c1'isto de maior idade, estanclo no exercício elos 
~eus ~h·eitos e pos~uinclo bastantes meios de subsistencia, ou provenham ele bens 
c e ra1z .ou ele commercio, inclustria ou empregos. 

lG 
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4. 0 Será antes ele todos eleito o presidente, depois o secretaTio e finalmente os 
outros cinco ou tres membros, seg-nnclo a classificação expressa no artigo 1.0

, sem 
que tenha logar a nomeação ele substitutos . Poderá recaír a eleição em qualquer 
elos membros elo governo que se achar constitniclo na- província, bem como em 
qualquer elos eleitores ; e, quando for eleito algum magistrado, o:fficial ele j usti9a ou 
fazenda ou o:fficial militp.r, não ·exercerá seu emprego emquanto for membro do 
o·overno. 0 

5. 0 O presidente, secretario e mais membros elas juntas provisorias, alem elos 
ordenados e vencimentos crue por qualquer outro titulo lhes pertençam, percebe
rão annualmente a gratificação ele 1 :000~000 r éis n'aquellas províncias que até 
agora tinham capitães generaes e 6001$000 r éis em todas as outras províncias. 

6.° Fica competinelo ás juntas provisorias de governo elas províncias elo Bra
zil toda a auctoridaele e jurisdicção na parte civil, economica, administrativa e ele 
policia, em conformidade elas leis existentes, as quaes serão 1·eligiosamente obser
vadas e de nenhum modo poderão ser r evogadas, alteradas, suspensas ou dispen
sadas pelas juntas do governo . 

7. 0 Todos os magistrados e auctorielades civis ficam subordinadas ás juntas do 
governo nas materias inclicac1as no artigo antecedente, exce1Jto no que for r elativo 
ao poder contencioso e judicial, em cujo exercício ser ão sómente r esponsaveis ao 
governo elo r eino e ás côrtes. . 
· 8.0 As jtmtas fiscalism'ão o procedimento elos empregados publico& civis, e po
elel'ão suspendel-os dos seus emp1·egos quando commettam abusos ele j urisc1icç1to, 
l)l'ececlendo informações e manclr.nclo depois formar-lhes culpa no termo ele oito 
dias, que será remetticla á competente relaçl:to para ser ahi j ulgada na fórma das 
leis, dando as mesmas juntas immediabmente conta ele tudo ao governo elo r eino 
para providenciar como for justo e necessario. 

9.0 A faz enda publica elas })ro.vincias elo Brazil continuará a ser administrada 
como até ao presente, segunclo as leis existentes, com declaração, porém, que será 
presidente ela junta ela fazencla o seu membro mais antigo (exceptnando o t1i.eson
reiro e escrivão, nos quaes nunca poderá r eca:ír a presidencia), e todos os mem
bros ela mesma junta da fazenda ser ão collectiva e incliviclualmente responsaveis 
ao governo elo r eino e âs côrtes por sua administração. 

10. 0 Todas as províncias em que até agora havia governadores e capitães ge
neraes terão cl'aqui em diante generaes encarregados elo governo elas armas, os 
quaes serão consiclerados corno são os governadores das armas ela província de 
Porhígal, fica.nclo extincta a denominação ele governaclores e capitães general;)s . 

11. 0 Em cada tllla das províncias qu~ até agora não tinham governadores e 
capitães generaes, mas s6 governadores, sedL cl'ora em diante iuc.:umbiclo o governo 
ehLs armas a um official ele patente militar até coronel inclusiva,mente. 

12.0 Vencerão mensalmente a titulo ele gratificação os governadores elas ar
mas elas províncias elo Brazil, no caso elo artigo 10.0

, a quantia ele 200t$000 réis, 
e os commandantes elas armas, nos termos elo artigo 11 .0

1 a quantia ele 50~000 
r éis. 

13 .0 T anto os governadores el e que trata o artigo 10 .0
, como os commandan

tes elas armas, na fórma elo artigo 11.0
, se r egularão pelo r egimento elo 1.0 ele ju

nho ele 1678 em tudo o que se não acha alterado por leis e ordens posteriores, 
suspenso n 'esta parte sómente o alvará ele 21 Ele fevereiro ele 1816. No caso de 
vacancia ou impeclil;nento passar~ ~ commanclo á patente ele maior graeluação e 
antiguidade que estiver na provmc1a, ficando para este fim sem effeito o alvará 
ele 12 ele dezembro ele 1770. · 

14.0 Os governadores e commanclantes elas armas ele cada uma elas províncias 
se1'11.o sujeitos ao governo elo reino, r esponsaveis a elle e às côrtes, e inclel)enclen
tes elas juntas provisorias ~lo governo, a~sim como estas o sao el 'elles, cada _qual 
nas materias de sua r espectiva competencm, devendo os governadores e comman
dantes elas armas communicar ás juntas, bem como estas a elles, por meio ele offi
cios concebidos em termos civis e elo estylo, quànto entenderem ser conveniente 
ao publico serviço . 

15 .0 Ig·ualmente se . entendem a respeito de Pernambuco qualquer clafO .r eferi-
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d~s providencias que se não achem no decreto do 1. 0 elo corrente, o qual fica am-
pliado e· cleclaraclo pelo present~ decreto. . . . 

16. 0 As respectivas auctoriclades serão e:ffectlva e ngorosamente responsave1s 
pela prompta e fiel execução cl'este decreto . 

Paço elas côrtes, 29 de setembro ele 1821. 
Portanto mando a todas as auctoriclades, a quem o conhecimento e exeeução 

cl? referido decreto per tencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
n elle se contém. Dada no paço ele Queluz, em o 1.0 ele outubro de 1821. =EL
Rmr, com guarda. = JoaqttÍ?n José Montei1·o To?"?"es. 

Carta de lei 

. D. João, por graça ele Deus e pela constituição ela monarchia? r ei do reino 
umclo ele P ortugal, Brazil e Algarves, d 'aquem e el'alem mar em ~f.nea, etc. Faço 
saber a todos os meus subelitos que as côrtes decretaram o segumte : 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, havenclo 
d:cr~taclo, em data ele hoj e, a fórma ele governo e administração publica elas pro-
1{?-Cias elo Brazil, de maneira que a continuação ela residencia elo príncipe real no 

1? ele Janeiro se torna não só elesnecessaria, mas até inclecorosa á sua alta jerar
chia ; e considerando juntamente quanto convem aos interesses ela nação que su_a 
alteza real viaje por alguns paizes illustraclos, a fim ele obter aquelles conheci
mentos que se fazem necessarios para um dia occupar dignamente o t~rono por
tu~uez: mandam respeitosamente participar a el-rei que têem resolv1do o se-
guinte : · 1.: Que o príncipe real regresse quanto antes para Portugal. . . . . 

2. Que sua alteza real logo que chegue a Portugal, passe a VIaJar mcogmto 
ás côrtes e reinos ele Hesp~nha, França e Inglaterra, sendo acompanhaclo por pes
soas dotadas ele luzes, virtudes e adhesão ao systema con;:; titucional, que para esse 
fim sua magestade houver por bem ele nomear. 

Paço das côrtes, em 29 de setembro de. 1821. . 
Portanto mando que seja assim presente a todas as auctoriclacles cl'estes rei

nQos e a todos os meus ditos subclitos, para sua intelligencia. Dada no palacio ele 

0 
:leluz, em o 1.0 do mez de outubro de 1821. = EL-REI, com g·narda. = José dct 

AJt lw t Ccwvalho. 
* 

Na sessão ele 9 ele outubro deu-se conhecimento ele um officio elo ministro ela 
marinha, acompanhando a seguinte 

Car-ta 

(N. 0 2) 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1821.- JYieu pae e ·meu senhor: - Tendo eu fi-
cado por vos,;a magestacle encarregado do governo provisorio d' este reino do Bra
zil, por decreto de 22 de abril de 1821, entendi que devia deixar tudo no pé em 
que estava : a primeira porque seria reparavel que tenclo saiclo vossa magestacle, 
eu começasse logo a mudar o que tinha achaclo, e a segunda porque esperava 
as ~leterminações de vossa magestade e porque tamberu assentava que toclas as 
rals capitanias se deviam aqui sujeitar ~concorrer para os gastos, visto o citado 
c ecreto, que n'esta ha por causa d' ellas mesmas, como são todos os tribunaes, etc. 
~e~ embargo de tudo isto j á exposto, comecei a fazer bastante~ economias, prin
Cipiando por mim. 

Muclei a minha casa para a quinta ele S. Christovão, a fim de irem para o 
paço ela cidade todos os tribunaes, secretarias, e tudo quanto estava em casa paga 
por conta do estado. Todas estas mudanças se fizeram qnasi ele g1·aça, porque os 
~scravos ele Santa Cruz e d'esta quinta, que têem os seus officios, são os trabalba
c_ores. O bolsinho deu contas no m·ario, e eu fiquei só com uma mezacla ela quan
~a ela da princeza, que é ele 1:60oaooo réis. Pela ucharia hão de poupa:-se r éis 
0?:0001){000. Pela cava.Uariça não se gasta senão mill10, porque o cap1m é ela 

qtnuta ;. de 1:290 bestas fiquei só· com 156; em uma palavra, a minha roupa, a da 
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mantearia e thesouro é lavada pelas escravas, e eu não faço ele elespeza quasi ~ac1a 
. em proporção elo que el'antes era, mas se ainda poclér economisar mais, o hm ele 
fazer a bem ela nacão. 

A elespeza elo 'anuo passado ~ubi~1 : 20 mjlhões. ele cruzaelos, a cl'es.te aru.:o 
creio que não e:x:.cederá a 14 ou 1D mllhoes; na:o o d1go ao certo porque amcla nM 
:fi.nalisou o orçamento a que mandei proceder; :fi.nalisaclo que sej a, vou então cor
tar o mais que falta, porque todos elevem concorrer IJara o bem elo estado, mas 
por mais que córte nunca poderei c~minu!r 1. milh!o ; diminuindo 1 restam 14, a 
província r encl e 6, faltam 8 ; as mms capltama~ nao concorrem para as cl~spezas, 
portanto exijo ele vossa magestacle um remeclio prompto e efficaz, o mms breve 
possível, para desencargo meu e feliciclacle. cl'estes desgraçados empregados, que 
não têem culpa senão o t erem alguns capaCidade para os seus lagares . 

Logo que os diversos orçamentos elas r epartiç_ões estiverem acabados, eu faço 
immecliatamente partir uma escuna que aqui tenho ele proposito para este fim, e 
então, com um perfeito conhecimento ele causa, poderá vossa magestacle dar os ul
timas r emeclios, mas nunca esquecendo os já pediclos in continente . 

As dividas do erar io anelam : ao banco, por 12 milhões, pouco mais o1.l. menos, 
porque o dito não pôde acabar de dar as suas contas ; ao Young & F:inie anda por 
2.:000 e tantos contos ele réis ; ao · visconde elo Rio Secco por bem perto ele 1·éis 
1.000:000~000 ; ao arsenal elo exercito 1.000:000r5000 réis; ao ela marinha réis 
1.100:000aooo; aos volnntarios r eaes ele el-rei elevem-se vinte e seis mezes elo sen 
soldo l um t er ço ela divisão está aqui a chegar a este porto . O banco, que se pre
stava e ainda se presta, já se torce. Não ha maior desgraça elo que esta em que 
me vejo, que é desejar·fazer o bem e arranjar tudo e não ha:'"er com que. Assim 
mesmo no arsenal do exercito têem-se feito alguns melhoramentos, senclo o dire
ctor Gaspar José Marques ; no ela marinl1a t êem-se concertado as embarcações s~: 
guintes : a nau Rainha> que ba ele saír a 19 cl 'este ; a charrua L econia, que VI

rou de queJ;ena, fez fundo novo e costado fixo, e já está prompta a sa.ír para a 
Inclia com o tabaco; o brigue P1'Íncipesinho, tambem virou e fez proa nova; a. 
corveta Libm·ctl> que era o Gaivota> tambem virou de querena, e ha tres mezes 
ainda tinha sómente as amuradas e a tolcla ; o brigue que agora vae ele correio, 
Infante D. S ebastião> que deu o commanclante parte que elle não podia seguir 
viagem no primeiro d 'este mez, e a 16 j á estava prompto, tendo virado e feitoou
tras obras . 

Na carta que escr evi a vossa magestacle pelo Manuel Pedro, em que conta o 
snccesso elo dia · 5 ele junho, tenho a· clizer a vossa magestade que consegui unir os 
corpos todos, e actnalmente estão em socego, e que portanto eu peço a vossa ma
gestacle que essa carta não sirva ele accusaçao aos n'ella nomeados, visto o seu 
ulterior modo de procecler. 

Em S . P aulo houve uma concussão para o juramento elas bases ela constitui
ção, e formaram uma junta provi.soria, obedecendo-me, menos no que toca a man
dar dinheiro, e que querem para a junta as mesmas auctoriclacles que tinha o go
vernador, que :ficou presidente, e vice-presidente, José BOJ<~ifacio de Ancu·ada, a 
quem se eleve hoj e o socego de S. Paulo. Mandaram dois deputados a compri
mentarem-me ela parte ela junta, e com as representações sobre a auctoriclarle 
d'ella, cujos deputados eu r ecebi publicamente na cidade, a fim ele mostrar que 
nMla mais ambiciono que a felicidade ge1~al, e que me unia com elles de boa von
tade nos sentimentos puramente constitucionaes. 

Em Santos a tropa levantou-se .e quiz que se lhe 1}agasse o que se lhe clevia1 

· e como nao havia com que, foi a casa ele um rico e pagou-se por suas mãos ; ele
pois o governador quiz-se oppor com os marinheiros, e então houveram mortes e 
venceram os soldados, que roubando metteram a pique dois navios que estavam a 
saír, um lJara Lisboa e outro não sei para anele, com prejuízo ele 200:000 cruza
elos entre ambos. 

Eu não o soube officialmente, mas sim por uma carta ao general das armas, 
em que tambem contava que ele S. P aulo marchavam setecentos homens, a fim ele 
prenderem estes insubordinados . 

Em Campos houve o quer -que foi, mas eu ainda o não sei, como elevo saber; 
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·por i:sso creio que seria só o juramento elas bases : em sabendo com certeza, darei 
parte a vossa magestacle, como elevo. · 

T enho feito o que está da minha parte; o ponto é que todos se queiram pre
star ao serviço ela nação com tanto gosto como eu me tenho prestado, só para lhe 
alcançar gloria que a eternise, c entre. a qual só ella brilhe e resplandeça acima 
elas outras nações, como quauclo m·amos r eputados pequenos pels nosso pouco ter~ 
reno, mas grf\.ncles pelo .valor; portanto direi, que se todos nós nos prestarmos, 
co~o eu desejo, e é_ o nosso dever, por todos -viremos a ser respeitados, e conse_
gl1lremos a gi·ancle gloria ele que, tendo nós em 1810 sido escravos ele uma nação, 
em 1?20 lhe · clemos leis, e o mundo toclo inteiro ~·espeite o nome portuguez, por 
ser cligno cl 'isso. 

Espero que vossa m::westacle me faca a homa ele mandar apresentar esta mi
n~a carta em côrtes, par~ que ellas, ele commum accorclo com v?ssa magestacl~, 
cleem a~ providencias tão necessarias a este reino, ele que eu fiqne1 regente, e hoJe 
~ou capitão general, porque governo só a província, e assim assento que qualquer 
bmta .o poderá fazer, para que vossa magestacle se não degrade a si, tendo o seu 

erclmro como governador ele uma província só . 
hr D~t~s guar~le a preciosa viela ele vossa I?-agestacle, com_o t~clo.s os portuguezes 

to mister, e Igualmente este seu vassallo fiel e filho obe<ihentlss1mo. = Ped1·o . 
. P. S . Remeúo a vossa magestacle os originaes pelos quaes eu l'ecebi as noti-

Cias n' ella relatadas. = Ped1·o . . 

A carta supra foi devolvida a Joaquim José Monteiro Torres, com este 

O:ffi.cio 

IU.mo e ex. mo sr.- As côrtes geraes e extraorclinarias ela nação p~rtugueza. m~n
clam remetter a v . ex. a, para ser restituída a sua magestacle, a carta .elo prm01pe 
~·ea;l? d atada elo Rio de Janeiro em 17 de julho, ele et~jo conteúdo ficam as côrtes 
mteiraclas, achando-se já proviclenciaclo o mais essencial no clecreto de 29 de se
\eJ~bro proximo passado, e na resolução ela mesma data, ácerca ela organisação 
c os governos elas províncias elo Brazil, e elo regresso ele sua alteza real a Lisboa, 
fican.do em actual consideração, para se expedirem quanto antes, todas as mais 
proVIcl~ncias convenientes relativamente áquella província, o que v. ex. a levará ao 
Conhecimento ele sua magestaele . 

. Deus g·uarde a v. ex. a Paço elas côrtes, em 9 ele outubro ele 1821 .= João Ba
pt~stct Pelgtbeims. 

Em sessão de 11 ele outubro deu-se conhecimento ao congresso de um officio 
elo ministrá ela justiça rel::).tivamente ao assumpto ela ultima carta ele lei, o qual 
teve prompta resposta. 

Offi.cio 

m . mo e ex. mo sr.-Sendo apresentado a el-rei o decreto das côrtes, datado ele 
29 ele setembro, em que se resolveu que sua alteza o príncipe real viaj e por Hes
f:>~nha, França e Inglaterra, sua magestacle não só o mandou immecliatamente pu
)l~car, mas dar as mais activas providencias para a sua prompta execução, deter
lllinanclo ao mesmo tempo que eu participe a v . ex. a, para assim o fazer presente 
~o .so?er~~o congress_o, que, tendo visto até agora com grande satisfação sua as 
nais Jnchcwsas e sabms medidas que o mesmo soberano congresso tem acloptado 
na a?tual regeneração política da monarchia, sua magestacle não pócle deixar de 
~on~I~lerar ~mito particularmente. vantajosa ao bem .e felicidade geral cl~s pov~s -

0 1 emo umclo ele Portugal, Braz1l e A1g·arves a lummosa e acertada clehberaçcu:> 
que elle acaba ele tomar no referido decreto, pelos resultados felizes qu~ pro~ettc 
quando habilita o immecliato successor ela corôa para aclquirir, nos pmzes Illus
t~·aclos em que ha rle demorar-se, os necessarios e muito nteis conhecimentos pra
ttcos elo systema constituç,ional, que el-rei mui· deliberadamente abraçou e jurou 
lllanter, e ao qual ele _n,ovo reitera e. protesta a mais firme aclhesão. Sua magesta-
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de manda ultimamente dar ao soberano congresso seus mais corcliaes agTadecimeu
tos, não só pelo desvelo com que por meio de . tão assíduos como bem clirigiclos tra
balhos tem procurado clesem1Jenhar os poderes que lhe foram confiados, mas pelo 
interesse particular que toma pela pessoa elo príncipe real seu filho, o qual . s~a 
mage~tacle deseja ver crescer em virtudes ~ qualidades que o tornem cada vez maiS 
cligno ele fazer um dia .a felicidade de uma nação que tantas e tão singulares pro-
vas tem daclo ele amor e fidelidade á casa ele Bragança. · 

Deus guarde a v . ex ." Palacio ele Queluz, em 8 ele outubro ele 1821. - Ill.mo 
e ex.mo sr. João Baptista Felgueiras . = José clct Silva Cwrvcdho. 

Officio 

Ill.mo e ex. mo sr.--As côrtes geraes e extraordinarias da nação portugueza, sen
do-lhes presente o officio ele v. ex.a ele 8 elo presente mez, no qual sua magestade 
reitera seus votos ele :firme e cordial aclherencia ao systema constitucio:JJ,al, é se 
congratula com o soberano congresso por seus t ão assíduos como bem clirig·iclos 
trabalhos, e particularmente pela resolução tomada em 29 elo passado, ácerca ela 
viagem ele sua alteza o príncipe r eal pelos reinos e côrtes ele Hespanha, França 
e Inglaterra : mandam communicar a v . ex. a, para o fazer presente a el-rei, que 
ouviram com muito especial agrado as nobres e generosas expressões com que sua 
magestade manifesta o seu íntimo e clecicliclo interesse pela causa ela constituição e 
p1:osperidade ela nação. 

Deus guarde a v. ex. 3 Paço elas côrtes, em 11 ele outubro ele 1821. = João Bct
ptistct F elgt6eims. 

* 
Na sessão de 24 elo mesmo mez foi enviado ás côrtes outro officio elo r eferido 

secretario ele estado, n' estes t ermos .: 
Officio 

Ill.mo e ex . mo sr. - Sua magestacle manda remetter ás côrtes geraes e extraor
dinarias da nação~ portugueza o maço incluso, contendo pastoraes do ex-cardeal 
patriarcha, que foram apprehencliclas pelo administrador geral ela a.lfanclega gran
de a bordo elo navio francez Hctsard~ como faz ver pela participação elo mesmo 
administrador, para que o soberano congres_so fiqu e inteirado cl'este acontecimento 
e r esolva sobre elle o que julgar conveniente; e n 'esta secretaria fica outro maço 
igual para se lhe dar o destino que o mesmo soberano congresso ordenar . 

Deus guarde a v. ex . a Palacio ele Queluz, em_ 22 ele outubro ele ] 821. -
In. mo e ex . mo sr. João Baptista Felgneiras . =José ela Silvct Ccwvalho . 

Distribuiu-se um exemplar por cada deputado, e doze remetterani-se à com
missão ele constituição, com o sobrescripto a quem taes impressos eram dirigidos, 
para informar sobre esta particularidacle, e se a um prelaclo clesnaturalisaclo com
petia expeclir pastoraes. Eis o documento : 

Pastoral. 

Carolus I, carclinalis patriarcha lisbonensis. 
A toclas as pessoas ecelesiasticas e seculares elo nosso patriarchaclo, saucle e 

benção. 
Sendo elo nosso dever e zêlo pastoral a~unciar as salutifeTas veTdades áquel

les que o EspiTito Santo confi.o.u aos nossos cuidaelos, e de quem nos fez bispo e 
vigia f para os governar e dirigir pelos caminhos da eterna viela : não o tendo nós 
logo posto em execução quando · fomos por força arrancados elo meio das nossas 
ovelhas, e, por fim, ela nossa patria, pelas inquietações em que então fl.uctuava 
o nosso espírito, como é bem facil de presumir : agora, porém, que nos vemos 
mais tranquillos, livres de longas e aniscadas fadigas, e desafogados de vivos e 

1 Attenclite vobis, et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos, regere 
Ecclesiam Dei. Act. Apost., c. 20, v. 28. · 
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amiuclac1os conflictos· seria em nós o silencio reprehensivel : muito mais estanc1o 
persuadidos c1e que, 'com attenção e boni grado, nã.o deixareis ele ouvir a dolorosa 
voz que sáe elo maguaclo coração c1o vosso pastor. 

Não é ao acaso que elevemos attribuir esta inesperada reparação ; o Evange
lho, que nos alumia desde o berco nos ensina a respeitar em todos os humanos 
a:onteci~entos a providencia aó' ~osso Deus t, que, . permit~inc1o _os males, quer 
a elles. tirar copiosos bens; bens com que ostente os meffavms attrJbutos, tanto c1a 
profunda sabedoria com que tudo o·overna como elo intenso amor com que desde 
a et~rnidacle ama d homem, e o qu~r fazm! participante de eterna gl~ria. ~as ~sta 
glor1a, que, na phrase do apostolo ~l, o justo juiz concede, como coroa ele .JUstiça, 
áquelles que o amam, só se consegue por meio de muitas tribulações 3 ; anhelanc1o 
sempre áquella gloria, -o nosso coração se acha disposto, mediante a graça elo Re
cle~ptor, a supportar todas com paciencia e resignação, e a beber as fezes do 
calix da amargura que elle nos offerece. Mas aquelle Deus 1'. qtle sonda o coração 
do hornem e esquadrinha o mais reconclito elas humanas intenções, :nos é testemu
nha de . que nos trabalhos que temos pac1ecido, e que ainda nos cerçam, não entrá
mos ammaclos de humano capricho, nem por es1Jirito de sec1icioso paTticlo. 
. Como somos responsaveis a Deus e aos homens, ainda que a nossa conscien

cm nos não argúa a este respeito na presença divina, é justo e muito proprio do 
~osso m~nisterio justificar-nos diante dos homens. Na verclac1e não nos têem sido 
f.. a? sens1veis as mortificações que temos so:ffi.·ido como a sinistra icléa que se tem 
eito c1o nosso caracter. Sim, amados filhos, a todos é patente o facto que deu 

C'\,U~~ OU OCCasião a ve1:-nos separados cl'aquelles que muito amâmos em Je~us 
hnsto; o nosso procedimento em nada se afastou da regra dos nossos deveies, 

~em envolveu contracliccão alo·uma. Quando communicámos ás auctorida,des eccle-
Sla t' • 0 · b b 

c s ICas as ordens que recebemos para ellas darem o JUramento so re as ases 
da nova constituicão não interpo~emos o nosso IJarecer sobre se deviam ou não 
prestai-o; não m~ncÚmos que se desse (como inadverticlamente se tem publicado), 

· nem ele nraneii·a alo-uma quizemos influir na opinião c1o uosso clero, antes cleixá
lo·s inteiramente a

0 
cada lun praticar o que a sua consciencia lhe c1ictasse; e mau

c anelo-lhe junto a copia elo aviso que tínhamos r ecebido, para que por elle vies
s~m no ·conhecimento não ser ele nós que a dita ordem tinha emanado, e c1a qual 
~fa eramos executores, facto que se pócle verificar pelas participações que ás aucto-

acles competentes fizemos. . . 
Comtudo, se na procuração que passámos, pam darmos o mandado jm·amento, 

poze~os nos artig-os 10. 0 e 17. 0 algnmas clistincções ou declarações, não foi por
que 1gnorassemos o que n'estes mesmos mtigos é da competencia ela soberania 
temporal; mas sim, í)orque nunca nos parecerá reprehensivel, antes o teremos 
sempr~ como muito conforme ao nosso ministerio espiritual mostrar nossos desejos 
e apphcar nossas 'diligencias a beneficio ele tudo que póde concorrer para o es
plendor, pureza e manutenção da r eligião que professâmos, unica em que pócle 
haver salvação, aquella que os soberanos temporaes, como filhos mais nobres ela 
Igreja, têem obrigação de observar fielmente, e respeitar com todo o acatamento; 
aqt~ella mesma que, a exemplo elos primeiros imperadores chTistãos, e elos reis que 
lllars se distinguiram em piedade e solicla virtude, elevem propagar poT meio de 
l elosos e caritativos ministros em todos os seus estados e domínios. Quem poderá 
o~-o rasoavelmente reprehenc1er ou criminar um procedimento que se funda na es
c~Iptm·a santa e ti·adição constante? Um procedimento justificado com o exem
P 0 • ele t~ntos santos padres, que tomaram a defeza ela religião na presença dos 
lnesm9s 1mperaclore · gentios? . 

Não se diga tambem que o nosso espírito se allucinol.l a este r espeito, porque 

et d\ D~minu~ _morti:ficat, et vivificat; deducit ac1 inferos, et rec1ucit. Dominus pauperem facit, 
~ a

2
t, hunnhat, et sublevat. 1 Reg., c. 2, v . 6 e 7. 

acl Co1·., c. 4, v. 8. . 
:p er ~ ConiirJ~_antes . animas discipulo:·um exl.J.Orta.ntesque, _ut perma.nerent in :lide; et quoniam 

, ultas tnbulatwnes opoxtet nos mtrare m reo-num De1 . .Act. Apost., c. 14, v. 21. 
fl:uc~ Ego J?omiu';lS scrutans cor, et probans rene~; qui elo unicuique juxta viam suam, et juxta 

u~ achnveutwuum suarnm. Je1·., c. 17, v. 10. 
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sérias reflexões e maduros conselhos nos têem ein tão criticas e extraorclinarias cir
cumstancias até agora acompanhado . Sabemos . que no concurso ele di versos senti
mentos a consciencia eleve inclinar-se ao mais seguro ; e não ignorâ.mos que 0 

'mesmo que em muitos casos é licito a um particular, deixará de ser conveniente 
e IJermitticlo a um pastor r IJoc1endo nb presente caso apoiar-nos na sentença elo 
apostolo : Ornnic6 1 mihi l·icent, sed non expedú.tnt . 

Sendo, pois, irreprehensivel a nossa conducta, com afouteza vos poderemos 
fallar . Vós sabeis que pela orclemLção· sagrac1a contrahimos um desposaria com a 
nossa Igreja, ct~o laço não póde ser cortado, porqne só a morte ou uma livre re-

~nuncia o pócle dissolver. Sabeis igualmente que a, jurisclicção espiritual que temos 
sobre vós só nos pó de ser suspensa., segundo as regras prescripta·s nos concílios: 
da Igreja a recebemos, só a Igreja a pócle tirar, havendo culpa verdadeira e pro
cesso formado; porque o sacerdocio não se governa IJebs leis do imperio; é mn 
clistincto elo outro; e cacl~ um tem seus direitos particulares e prerogativas essen

. ciaes que se di.J:igem a cliversos fins: aquelle á gloria e felicidade eterna, e este á 
conservação publica e felicidade tem1Joral. l\lfas como o exercício da nossa jtuis
dicção em parte se impossibilita pela nossa ausencia, jtugâmos ser elo nosso dever 
declarar, para socego das nossas consciencias, que logo que r ecebemos a ordem de 
sair do nos. o patriarchaclo e ir para o convento do Bnssaco, immediatamente e:x:
pedimos uma provisào ao ex. rno collegío, pela qual lhe delegámos toda a nossa jn
risclicção orclinaria, por estarmos bem persuacli.clos elas suas virtudes e qu:e pelo 
seu santo zêlo usàrá ele tudo quanto for a bem ela salvação elas vossas almas. 

Só r esta, pois, aclmoesta.r -vos que permaneçaes fu·mes e consta.ntes na fé dos nos
sos maiores : n'aquella fé em que elles tanto se clistinguiram, sulêando até novos 
e desconhecidos mares para a plantarem, em toda a sua ptlreza, nos mais remo
tos paizes elo mundo. Nós vemos em nossos dias (e com quanta mágna elo nosso 
coração!), vemos que os ímpios, esses novos e falsos philosophos, esses verdadeiros 
precursores elo Anti-Christo, põem todos os seus esforços para arrancarem da terra 
as sahüiferas sementes do Evangelho; mas vós, fechando os ouvidos · ás suas ca
'villosas doutrinas, dae só indnbitavel assenso aos dogmas e verdades que a Igreja 
vos propõe para crer. Vêcle, é o apostolo S. Paulo que vos falia 2; vêcle, não vos 
seduza a.lguem com a sua philosophia e com os seus fallazes raciocínios, segundo 
as tradições elos homens, segundo os principias do mundo, e não segundo Jesus 

. Christo .. 
lYias advm-ti seriamente que para conseguir o fim sobrenatural que a fé nos pro

põe, como premio de uma hmnilde e r endida submissã.o ás verdades c1ue transcen
dem a esphera da rasão humana, não basta crer os mysterios r evelados, é neces
sario tambem a exacta observancia dos divinos preceitos; não se justificarão 3 

diante de Deus os que ouvem e conh ecem a lei, mas o que a põem por obra e a 
praticam; porém não poderei: ser verdadeiros cliscipulos de Jesus Christo, nem 
poc1ereis guaTC1ar perfeitamente os mandamentos cl'este divino legislador se não 
lançardes mao elos meios que a mesma religião nos ensina c nos offerece. Todos 
nós 1' pelo peccado que contrahimos em Adão ficámos 5 por natureza filhos ela ü·a; 
a.incla que o sangue elo Cordeiro Immaculado que se nos applica pelo baptismo, 
nos santifique ela original culpa, sempre ficâmos experimentando alguns elos seus 
terríveis effeitos; a qarne 6 se rebella contra o espirito ; a concupiscencia 7 r eina 
em nossos membros . Seria cair no erro dos pelagianos, j ulgar que pelas nossas 
forças podemos abraçar o bem ou evitar o mal; antes confessemos humildemente 
que, em ordem á vida eterna, nada podemos 8 sem o influxo ela divina graça. 

1 1 acl Co 1'.1 e. 6, v. 12. 
2- Viclete nequis vos dicipilLt per philosophiam, et inanem fallaciam secundum traclitione!l1 

hominum,· sec.nnclum .elemen,ta_ m~mcl~, et n'on sectmclum Christmu. Acl Coloss., c. 2, v. 8. 
3 Non emm. auchtol'es legts JUSÜ stmt apucl Deum, secl factores legis jnstificabuntur. R.01n., 

c. 2, v. 13. 
4 1 acl Cor., c. 15, v. 22. 
5 Ephes., c. 2, v . 3. 
6 Galc!t.·, c. 5, v . 17. 
7 Jcw., c. 4, v. 1. 
s Sine me nihil potestis facere. E ·v. Joan., c. 15, v . 5. 
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. Recorrei, pois, continúamente aos canaes que nos communicam este dom gra~ 
tmto e celestial: são elles a perseverante e fervorosa oração e a recepção frequente 
dos sacramentos que Jesus Christo instittúu. Orae 1 e vig-iae para não cair na 
tentação, nos adverte o Divino Mestre; orae incessantemente 2, nos ensina o 
apostolo . O Senhor não neo·a 3 o seu espírito aos que lh'o pedem: pedi 4' a victo
l'la das vossas paixões e al~auçal-a-heis; batei ás portas ela clivina misericorclia e 
el~as se vos patentearã.o, se com as disposições devidas, se com um coração con
tncto e uma humilde confissão honrando a Deus nos seus ministros, lhes clesco
hr ircles as chagas elas vossas ~lmas; esta é a segunda tábua que, clepois elo baptis
mo, nos salva ela percliçfi.o eterna. • 

Mas não é só ao sacramento ela penitencia que eleveis recorrer: elle, sim, é 
a?solutamente necessario a todo aqnelle que se afastou elo caminho recto dos di
Ylnos preceitos e deseja congraçar-se com o setl Deus oftbnclido; porém, para 
conservar e crescer na graca que por este sacramento se nos confere, convem re
~eber a~iudaclas vezes o sa'crosanto corpo e sangue ele Jesus Cl~ris.to, que e~e n?s 
ommumca no sacramento ela Eucharistia : aquelle que come:> com conscwnc1a 

pura este pão celeste, viverá eternamente. 
, Nós com saudade nos recorclfbmos cl'aquelles ditosos dias, em que os vel'Claclei
l.0~ crentes, animados de uma fé pura e caridade ardente, achavam as unicas de-
lCJas ele seu coração na frequente recepçao d'este sacramento. Venturosos tempos 

en:- que o sacerdote não offerecia em sacrificio ao Eterno Padi'e a sacrosanta vi
Ctlma do seu Unigenito Filho sem que os fieis participassem cl'esta victima imma
~t~lacla ! -~ntão elles? cloceis ás vozes dos seus pasto~·es, tinham 6 ?ntre si u?-1a 1Jer-
elta umao de sentimentos uma bondade compassiva, urna amrsade ele 1rmaos; 
:a~. esta caridade, que os fazia . misericordiosos, affaveis . e_ humil~l~s, princifiou a 

sfi rar-se nos seculos posteriores. Como abundou a malic1a e a nuqmdade , e se 
enreg-elou a caricl acle ele muitos, a Igreja santa se VÍll obrigada a mudar tão sau
davel_ disciplina e S11spencleu tão santo corno louv~wel costume ele cornmungarem 
08 fiers, quando assistissem ao incruento sacrificio elos nussos altares. Por ultimo 
vernos agora em nossos dias, e com bastante amargura elo nosso coração, vemos 
~ue a maior parte elos christãos apenas chegam uma vez no anuo a este vene
~ ando sacramento ; e pennitta o céu que cl' esses mesmos chegassem todos a satis-
az~r o preceito paschoal com as necessarias disposições! · Quantos, oh! clor! comem 
~ pao, elos anj os com um coração impuro! Quantos, cobertos de hypocrisi,~, movi
\ os so por humanos respeitos, recebem o sacramento, mas não a virtude e a graça 
c 0 sacramento 1 Ah ! elies comem s indignamente o corpo elo Senhor, e tambem 
comem para si a condemnacão1 por isso vemos a tantos, enfermos e fracos na fé 
e na cariGlacle, j azer em no ;OlllllO elo peccaclo 1 

V:ós, po~·ém, a quem, com o apostolo, podemos charnar ·a nossa gloria e a nossa 
alegna 0, vos, amados filhos, fortalecidos com a quotidiana oracão corroborados . ~ ' 
com fr equente r ecepção elos sacramentos, suspendereis a torrente das paixões, elo-
minareis o fmor dos vícios, e conseguireis a verdadeira liberdade, não aquella li
herdade que a errada philosophia inculca, aquella liberclade que, sacudinclo o jugo 
ela r eligião, procura a sua rui na; aquella liberclacl e, emfim, que subtra.he o homem 
da obecliencia ~ís legitimas auctoridacles ; mas aquella liberdacle santa, que só se 

1 Vigilate, et orate, ut non intretis in tentationem. J.liath., c. 26, v. 41. 
2 S:ine intermissione 01·ate. i ctcl Thes., c. 5, v. 17. 

C 
1

3 Hi ~os r;u~n sitis mali, nostis bona data. dare filiis vestris : quanto magis Pater vester de 
m o clab1t Spll'Itum bonum petentibus se? Lttc., c. 11, v . 13. 

~ P?tite, et a~cipietis; pulsate, et aperietur vobis. jlfath., c. 7, v. 7. . 
ll1 ; Hw est pams ele ccelo clcscenclens, ut siquis ex ipso manclucavcrit non rnoriatur . . . siquis 

anc ucaverit ex hoc pane vivet in ::eternum. E-v. Joctn., c. G, v. 50 et 52. . 
h ~ In fine autem omnQs unai:timcs, com1mtientcs, fratcrnitatis amatores, miscricorc1es, rnoc1esti, 

LlQUles : llüll reddentes ma lo lll'O malo nec maleclictum pro rnaleclicto · secl e contrario benecli-
ceutes. 1 Pet?·., c. 3, v . 8. ' ' 

7 Qu?nia~ abuudavit iniquitas, refrigescet cm·itas multonun. J.l1ath., c. 24;, y. 12. . . 
• . 

8 Qm ClllDl me rnanclucat, et bibit indigne judicilllll sibi mauducat, et b1b1t . .. Hleo mter 
\

08 multi infirnü, et imbecilles, et clormiunt mu'lti. i Co1·., c. 11, v. 29 et 30. 
9 1 acl Tltcs., c. 2, v. 20. 
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acha onde reina o espir.ito do Senhor 1_ Regulando po1s vossas }Jalavras 2 e as 
vossas acções, como quem deseja ser julgado pela lei da liberdade santa, que 0 

Evang·elho nos prescreve, evitareis os fl.agellos que a ira ele Deus 3 faz c~e~cer 
contra toda a impieclacle, contra a injustiça cl'aquelles homens que retem na mJ_us
tiça a veTdade de Deus, contra aquelles '• que/ attribuindo -se o no?le de ~abws, 
se tornam uns estultos ; e porque não fizeram" uso elo conhecimento que tmharo 
de Deus o mesmo D eus os entregou a uns sentimentos clelJravados, segundo os 

' ~ l l J: ~ quaes commetteram cau sas que s ::~.o contra toe a a ore em e contra toda a rasa.o._ 
Lembrae-vos ele que a dissolução e a soltura de costumes são a peste dos 1D1· 

1Jm·ios e elas r epublicas . Tanto que os bons costumes se alongam, logo começa a 
dissolver-se o pacto social que liga os homens em sociedade ; esse pacto, que eleve 
ter por fim, n ão só a conservação elos nossos proprios direitos, e a protecção elos 
direitos dos nossos si'l:nilhantes, mas tambem, e com maior rasão, o culto e home
nagem que com o corpo e com o espírito elevemos r ender ao g,uctor de um e ele 
outro: um culto 6 que lhe sej a grato, acompanhado de temor e de reverencia, aquelle 
culto que a 1·:tsão nos prescreve e nos ensina a Igreja nossa mãe. O Deus que, coroo 
auctor da n a'•nrezn., n os deu o ser de homem e abona os direitos ele cidadão, é o 
mesmo Deus que, como auctor da graç.a, nos creou par a si ensinando-nos 7, cl escle 
a m·eação do mundo, p elos p atriarchas e prophetas e fallando-nos nos ultimas se
culos por seu }JrOprio filho, o qual n os promulgou a lei da g1:aça, a lei do Evange
lho, aquella lei coru. que nos denominemos christãos. N'ella nos ordena que aspire
mos 8 e nos en caminhemos a chegar ao monte de Sião, á cidade de D eus vivo, 
á J erusalem celes tial, ao congresso ele muito s milhares de anjos. Somos homens, 
somos cidadãos, assim é, mas lembrámo-nos que somos tambem cidadãos da mesro(L 
cidade que os santos n, que somos domesticas ela casa ele Deus; não nos esqueça
m os ela profi ,;são ele chri stãos, profissão que toda n humana creatura deve abraçar
Debalde mandaria J esus Christo a seus apostolos, e n'elles a seus successores an· 
nuuciar o Evangelho w, se aos homens fosse livre t apar impunemente os ouvidos ás 
vozes ele quem o annuncia. 

P ortanto se as leis civis, cujo fim se limita unicamente á felicidade temporal 
(mas de tal modo devem ellas ser ordenadas, que não impossibilitem, nem ainda 
c1ifficultem a eterna felicidade, antes a promovam e facilitem) ; se estas leis clevero 
ser sempre o alvo das vossas attenÇões e a r egra elas vossas acções externas, não 
eleve ser menos o cuidado com que r espeiteis e obecleçaes ás leis estabelecidas por 
toda a Igr~ja, cujo fim se estende alem elo temporaL 

Se, como cidadãos terrenos, eleveis submetter-vos áquelles, como cidadãos ele 
outra m elhor cidade, como cbrist ãos e filhos ela Igreja, deveis igualmente observar 
as suas leis ; umas e outras c1imanam de legitima anctoridacle. Obeclecei pois ás au· 
ctoridacles constituidas i!, não tanto pelo medo das penas, como pelo desejo ele con
servar uma cousciencia pm·a , porque todo o poder v em de Deus, e aquelle que 
resiste ao poder resiste á ordenação ele Deus. Sêcle portanto sujeitos, vos ensina o 

1 UlJi Spiritus Domini, ihi libertas. 2 ctcl CoT., c. 3, v. 17. 
2 Sic loquimini, et sic facite sicut per legem lihertatis incipientes judiqari. Je1·., c. 2, v. 12. 
3 Revelatur en]m ira Dei ele crolo super omnem impietatem, et injt1stitiam hom]uum eonun, 

qui veritatem Dei in injustitia detinent. R om., c. 1 , v. 18. 
4 Dicentes eni.m se esse sapientes, stulti facti sunt. Icl., v. 22. 
5 Et sicut uou probaveruut Deum habere in no titia: tradidit illos Deus iu rep1·obmn seusuro: 

ut faciant ea., qure nou convenitmt. Icl., v. 28. 
ü Regnum immobile SL1Scipientes, habemus gratiam, per quam serviamus pln.ceutes Deo 

curo metu, et reverentia . .Acl HebT., c. 12, v. 28. 
• . 7 Multifariam, n:;ul~isqu.e moclis olim Deus loquens patribus icl prophetis : novissime cliebus 
~st1s locutus est nob1s m fi.lw. Icl., c. 1, v. 1. 

. 8 Acces E.istis · acl Sion montem, et civitatem Dei viventis, J erusalem · crolestem et multoruOl 
milium Angelorum freguentiam. ld., c. 12, y , 22. ' 

·9 J am non estis hospites et advenre, secl estis cives sanctorum et clomestici Dei . . . super-
redificati SUlJer fundamentum ~postolorum et Prophet.arum . ..!lcl Eph~s., c. 2, v. 19. ' 

lO Euntes in munclum _unrve:·sum prreclicate Evangelimn omui creaturre. Qui crecliclerit, et 
b::tptisatus fuerit, salvus ent_: qm ver.o J?-O~ crecliderit conclemnabitur . . 1\IIct?'c., c. 16, v. 15. 

11 Omnis anima potestatibus sublmnonbus, subclita sit: non est enim potes tas nisi à Deo .. · 
itaque qui resistit, Dei orclinationi resistit . . . Ideo necessitate subdit estote, non solum propter 
li·am, sed etiam propter conscieuti:am . .Acl Rom., c. 13, v. 1 et seg. · 
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principe dos apostolos 1, sêcle sujeitos por amor ele Deus a toda a humana _crea
tura, quer seja rei como soberano, quer aos seus governadores como env1ados 
ela sua parte, para castigar aos que obram mal e para tratar favoravelmente aos 
que obram bem. 

Amae-vos emfim 2 uns :ws outros com uma cariclacle fraternal, cada um previn.a 
ao ~utro em lhe dar mostras de honra e de estimação, seja 3 a ;assa caridade sem 
fingi~ento nem refolhos, applicae-vos 1• a tudo que póde serVIr ele manter a pa.z 
e umao entre vós e ele vos edificardes uns aos outros. N'uma palavm, conservae 
sempre impressa na vossa memoria a sentença do príncipe elos apost~los : Hom:ae 5 

a ~oclos , amae aos vossos irmãos, temei a Deus, respeitae o vosso rm, ms·aqm em 
epílogo quanto vos podemos dizer. 

Por ultimo nós vos roo-âmos com o apostolo S . Pa·ulo, fallanclo elos hebreus. 
Orae G por nós para que o~ nossos trabalhos sejam agraâaveis á divina magestacle, 
porque não tememos dizer qU:e a nossa consciencia nos dá testemunho de que o 
nosso_ desejo é conduzir-vos santamente em todas as causas, e com uma nova in
stancia vos tornâmos a peclir que não çesseis ele rogar em fervoro sas supplicas par~ 
qt~e, f:iendo ela sua divina vontade, sejamos o mais depressa possível a vós r estl
tmdos, 

O amor que nós temos nas entranhas ele Jesus Christo, nos obrig·a a lançar-vos 
com toda a corclialiclacle a nossa benção pastoral e a pedir ao Senhor, nosso Deus 7, 

qbue por ella descam sobre vós todas as g-racas, que vos Íacam arJtos para toda a o . b ::1 ~ ;> , 

Ia oa, a fim ele cumprirdes a sua divina vontade, obrando elle mesmo em vos 
0 q:le é ~lo seu agrado por J esus C h ris to . D ' esta man_eira, clesempen~ando n' es:a 
moital VIela o nome de verdadeiros portuguezes, depois vos assomareis 8 ~ IgreJa 
~os progenitos que estão no céu, a Deus que é o jlúz ele todos e aos espintos dos 
JUstos que estão na o·loria. 

E para que cheg~w á noticiá ele todos os nossos subclitos, esta nossa instrucção 
pastoral, depois ele ser por nós assignada e sellaela com o sêllo elas nossas armas, 
az manclámos imprimir em Bayoua de França, a 8 de setembro ele 182l.=C. Cc~?·-
c ectl Patn'anha.= (Lagar ffi elo sêllo .) · 

c , O cardeal D. Carlos ela Cunha, r egressando a Lisboa em 1823, mandou pub1i
m, com data ele 19 ele agosto, outra pastoral ácerca dos factos occorrielos em 1821 

e ao que se praticára relativamente á sua pessoa e auctorielacle. 

'A' 

A respeito do ~xtincto tribunal da inquisição houve ainda a 10 e 18 de outu
bro corre~poncleuc:a ~ntre as côrtes, apresentando-se tambem uma indicação para 
ser demolido o echficw, como consta dos quatro documentos seguintes : 

Officio 

m .mo e ex.mo sr.-Sua magestacle ordena que eu leve á presença ele v. ex .a, 
para o fazer presente ao soberano congresso, a conta inclusa que hontem á noite 

. 1 Subjecti ergo estote omni humaure creaturre propter Deum; sive regi, quasi prrecellenti · 
~1"2 ducibus, tanquam ab eo míssis, ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum. 1 Petr.: 
. 'v. 13. . 

12 
2 Cbaritate fraternitatis invicem diligentes ; honore invicem prrevenientes. Acl Rom., c. 

'v. 10, . 
3 Dilectio sine sinmlatione. Id., v. 9. 

c 
1
: Itaque qum pacis sunt, sectemur, et qm:e reclificationis sunt, in invicem custocliamus. Icl., 

. 'v. 19. ! O~es honora~e, frate1:~tatem cl}.ligit~, Deum time te, _reg~m honorificat~. 1 Pe~1 ·., c. 2, v. 17 · 
leut . Orate pro _nob1s : ~onficlimus erum qma bouam consc1entJam habcmus n~ orrunbus. bene vo
e 

13
es conversan : amphus autem deprecar vos hoc facere quo celerius restll;uar vob1s. Hebr., 

. 'v. 18. ' 
bis ; Deus autem pacis . . . aptet vos in omni bono, ut faciatis ejns voluntatem : faciens in v o

' quocl placeat coram se l)er J esum Christum. Id. v . 21. 
n · 8 Accessistis ... acl recclesiam primitivorum qui conscripti sunt in crelis, et juclicem om

lUm Deum, et spÍl'itus justorum 1_)erfectorum. Id:, c. 12, v . 23. 
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9 elo corrente dirigiu a esta secretaria ele estaclo o intendente geral ela policia so
bre os clesorclenaclos acontecimentos que tiveram logar por occasião ele se mostrar 
ao povo os carceres ela extincta inquil;lição, em execLlÇão das ordens elo soberano 
congresso a este respeito; pó ele ser que este ajuntamento ele povo tenha algu~a. 
vez não boas consequencias, e ainda que parece achar-se já satisfeita a execuQao 
ela mencionacla ordem. comtuclo sua magestacle me orclenou determinasse ao lU

tendente que tomasse 'providencias para se evit~r similhantes acontecim~ntos, re
correndo mesmo a uma guarda' de tropa suffic1ente para poder consegmr que os 
excessos praticados nos dias antecedentes nunca mais tivessem logar emquauto 0 

soberano congresso não clesse a este respeito proviclencias convenientes e que são 
ele immediata m·gencia. 

Deus guarde a v . ex. a Palacio ele Queluz, em 10 ele outubro de 1821. ~ 
In. mo . e ex.1110 sr. João Baptista Felgueiras.=José clct Silva Ccm·valho. 

Ofli.cio 

Ill.mo e ex. 010 sr. - As côrtes geraes e extraorclinarias ela nação portugueza., 
sendo-lhes presente a conta elo intendente geral ela policia, transmittida ao so~e
rano congresso pela secretaria ele estado elos negocios ele j Llstiça em data de hoJe, 
~'tcerca elas irregularidades aconteciclas no acto ele se patentearem ao publico os 
carceres ela extincta inquisição, em virtude ela ordem de 27 de setembro : resol
vem que se tomem todas as providencias convenientes para prevenir tumultos ~ 
clesorclens no refericlo acto, comtanto que todos os carceres, e tudo quanto lhes .e 
relativo, sejam fielmente mostrados a quem quer que os queira ver, na conforUll
claele ela citada ordem. O que v . ex." levará ao conhecimento de sua magestacl~· 

Deus guarde a v . ex . a Paço elas côrtes, em 10 ele outubro ele 1821. =JactO 
Baptista Felgtteims 1• 

Jrnclicação 

Os carceres ela extincta inquisição d'esta cidade acham-se dentro de 11m ecli:fi
cio que communica com o palacio, mas que é independente cl'elle . Proponho se 
cliga ao governo que mancle examinar se póde aquelle monumento ele nossos cle~
varios e desgraças demolir-se e arraza.r-se (conservado o palacio), para que ma.IS 
não sirva ele instrumento á superstição, ao despotismo e á ferocidade elos tyran
uos. Que outro tanto se pratique pelo modo possivelnas outras inquisições; levan: 
tanclo-se no mesmo sitio uma lapida que declare a data do d·eCl·eto pelo qual foi 
extincto aquelle tribtmai de sangue; juntando-se esta legenda: cc Ma.lclição etern~ 
a todo o portuguez que não tiver para sempre em horror tão infernal invento))· 

Salão elas côrtes, 18 ele outubro de 1821. = 111mmel Fe1·1wndes Thomaz. 

Foi approvacla quanto ao exame, e mandou-se logo expedir ao ministro dos ne
gocias elo r eino, Igna?io ela Costa Quintella, o seguinte 

Offioio 

Ill. mo e ex.mo sr. - As côrtes geraes e extraordina.rias ela nação portugnezá or· 
clena.m que, procedendo- se a examinar se os carceres ela extincta inq nisição de Lis
boa poclem ser clemóliclos sem pr~judicar o edificio dentro elo qual se acham seja 
transmittida ~ssa informação ao soberano congresso, e que o mesmo se pr~tique
do modo poss1vel quanto a todos os mais carceres que no Teino pertenciam áquelle 
extincto tribunal. O que v. ex.n levará ao conhecimento ele sua magestacle. 

Deus guarcle a v. ex.a Paço elas CÔTtes, em 18 ele outubro ele 1821. = João 
Baptistct 1!elgzwims. 

A transição do Tegimen absoluto para o constitucional não deixára ainda tempo 

1 Sob indicação do deputado J osé Ferrão ele 1\oJenclonça e Sonsa resolveram as côrtes, em.13 
de dezembro, que o governo mandasse fechar as portas elos referidos carceres, por já ter clecornclo 
tempo snfficiente para serem vistos pelo publico. 
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' para o corpo legislativo tratar elo moc1o como deviam ser retribuídos os secretarias 
ele estado, seguindo as r eO'ras consentaneas a outros serviços ; nem tão pouco a 
clescentralisar os negocios das colonias, accumulados n'uma só secretaria. A isto 
se proveu pela seguinte fórma: 

Car'ta ele lei 

. D . João, por graça- ele ~us e pela constituição ela monarchia~ rei elo reino 
umclo ele Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e d'alem mar em _Afnca, etc. Faço 
saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o segumte : 

As curtes geraes, extt-aordinarias e constitilintes ela nação portugueza, a.tten
clendo á necessidade ele estabelecer ordenados aos secretarias ele estado, decretam 
o seguinte: · 

l,o Cada secretal'io cl'estaclo vencerá ele ordenado a quantia ele -±:800~000 reis, 
pagos em quarteis pelo thesouro publico nacional. 

2 · 0 Durante o exercício elo seu cargo os secretarias ele estado deixarão de per
ceber quaesquer orclenaclos r)ensões soldos ou vencimentos que por outro titulo 
rec b ' ' e essem ela fazenda publica. 

3. 0 A execucão elo presente decreto será contada eles ele o dia 4 ele julho elo 
presente anuo, e"m que Sua iYiagestacle assumiu o exercício elo poder executivo. 

4.o Fica revogacla n'esta parte qualquer legislação eÚ1 contrario. 
Paço elas côrtes, em 20 ele outubro ele 1821. 

c1 :ort~nto mando a todas as auctoridacles, a quem o con~eci_mel?-to e execução 
? refer1clo clccreto pertencer, que o cumpram e executem tao mte1ramente como 

n elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, em 21 de outubro de 1821. = 
EL-REr, com guarda. =Filippe Fe1·rei1'C6 de .Anmjo e Cast?·o . 

Carta de lei 1 · 

. D . João, por graça. ele Deus e pela constituição da monarchia, rei do reino 
~lllclo de Portüg:11, Brazil e Alg·arves, cl'aquem e d'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a t0clos os meus subclitos que as côrtes elecretaram o seguinte : 
d As côrtes geraes, extr:orclinarias e. constituintes da nação por~ugueza. , atten
en~o a que a accumulaçao dos negoCias elo ultramar na secretana ele estado ela 

~1annha demanda conhecimentos e trabalhos superiores ás forças· ele um homem 
só, decretam o seguinte: 

1. 0 Os negocios elas províncias ultramarinas, que até ao presente têem est~clo 
a~nexos á secret~ria ele estado ela marinha, ficam pertencendo a cada uma elas 
diversas secretana·s ele estado, segundo a sua natureza for do interior do reino 
da justiça, da fazenda, da guerra e estrangeiros. ' ' 

2. 0 A secretaria ele estàclo da marinha ficam em consequencia competindo ~ó
mente aquelles negocias que forem relativos á repartição ele marinha no reino unido 
ele Portugal, Brazil e Algarves, e quanto até agora dizia respeito ao ultramar cor
rerá cl'aqui em diante pelas mesmas repartições por oncle se expedem os negocias 
ele Portugal e A)tarve. , · · 

?· 0 Todos os livros, clocumentos e mais l)apeis que na secretaria ele estado ela 
lllannha se· acharem pertencentes ao ultramar serão classifi caclos, clistribuiclos e 
remetticlos, segundo o seu obj ecto, ás respectivas secretarias ele estado. 

4.° Fica n'esta paTte revogado o alvará ele 28 de julho ele 1736 e qualquer 
outra legislação contraria á disposição elo presente decreto. 

Paçp elas côrtes, em 6 ele novembro ele 1821. 
l Portanto mando . a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 
c? referido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
~Slle se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 8 dias elo mez de novembro de 

21. = EL-REr, com guarda.= Filippe Fe?Teim de .Amttjo e Cast1·o . 

O deputado Manuel Borges Carneiro, por parte ela commissão que em _5 ele 
1 Por iniciativa de Manuel Fernandes Thomaz, em 10 de setembro. 
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outubro fôra mandada ouvir áccrca de um requerimento elo conde ele Palmella, 
apresentou o respectivo 

Parecer 

A comm1ssao ele constittúção viu , os papeis aqui inclusos; convem saber: 
:J . 0

1 
uma carta que o conde de Palmclla escreveu, em 19 ele julho passado, . ao 

ministro elos negocias da marinha, a bordo ela fragata ·P1·inceza Rectl) em que lhe 
participa que n'aquelle dia desembarcava e ía :fixar a sua resiclencia 20 leguas 
cl'esta capital e 10 ela costa elo mar, em conformidade ela ordem elas côrtes, e 
asseverando não ter sido nunca inimigo elo systema constitucional, e serem injus
tas as inculpações que se lhe têem feito pela imprensa; iJecle ao ministro que, 
não havendo inconveniente, faça chegar ao collhecimento elas côrtes aquella sua 
exposição ; 2. 0 1 uma pe~ição ~o m~smo conde, ~rígida ao rei, em que allega ~s.
tar já resiclinclo na refencla clistanma; e porquanto entende que a ordem elas eDI 
tes tende sómente a afastai-o ela capital e da presença ele sua magestacle, l~e 
pecle, como ca1Jitão da sua r eal guarda, licença para se ausentar do reino por dms 
annos, póis tanto tempo lhe é preciso para ctúdar elos bens que tem na Italia, e 
da educaçao ele seus filhos, objectos estes que ha muitos annos tem percliclo c~e 
vista pelos empregos publicas em que tem sido occupaclo; 3. 0 , uma carta elo nn
nistro elos negocias estrangeiros, em que participa ao conde que el-rei não duvida 
conceder -lhe a dita licença, por entender que a ordem elo soberano congress? 
t ende sómente a desviar ela côrte as pessoas n'ella comprehencliclas, e não a pl'l
val-a~ ele seus direitos debaixo de qualquer outro r espeito, e que elle ministro 
está por consequencia auctorisaclo para lhe passar os necessarios passaportes; po
rém, como paTa embarcar precisava ele contrariar a orclem elas côrtes, sua JJla
gestacle lhe manclava cleclarar qqe solicita:sse elirectamente elas mesmas côrtes 0 

levantamento cl' aquella prohibição; 4. 0 , a petição que, em consequencia cl' esta de
claração, dirige o conde ás côrtes, na qual petição, referindo-se aos r eferidos do
cumentos e r eno'Vanclo a protestação ela sua innocencia e elos seus sentimentos 
constitucionaes, pede a dita licença para se desembarcar com sua família, e coDl 
o unico :fim ele ir cuiclar livre e retiraclamente dos negocias ela sua casa e ela edtt-
cacão ele seus :filhos. . 

• Na commissão têem sido cliversos os pareceres, opinando-se que se conceda 
ao conde a licença 1)ecliela, que se lhe permitta vir para alguma elas suas quintas 
fóra ele Lisboa, on que seja conservado por ora no estado em que se acha, etc., 
e n'esta clissiclencia ele opiniões pareceu á commissão expol-as á consideração do 
soberano congresso, para resolver o que for mais justo. 

§ ala elas côrtes, 4 de dezembro ele 182l.=.Ll1am~ez Bo1·ges Camei?·o = José 
Joaquim F e1·reim de .Ll1oum=João JJ1cm·ia Som·es ele Castello Bmnco=JJ![anuel Fe1'
nancles Tlwmaz=Bento Pm·ei1·a elo Ca1·mo . 

Depois de breve discussão, votou-se, por 52 votos contra 38, que se não con-
cedesse a licença pedicla. . ... .... 

Em 18 ele dezembro o presielente elo congresso participou que tinha r ecebido 
urna extensa_ corre~pon~enci~ entre o prineipe real e el-rei seu pae, relativa ao 
estado elo Rw ele Janeiro n aquella epocba, e parecia-lhe conveniente que fosse 
examinada pela commissão ele constituição para dar o r espectivo pareéer, aggre
ganclo-se-lhe alguns cleputaelos elo ultramar; e assim se clecieliu. 

São as seguintes 

Cartas 
(N.• 3) 

Rio ele Janeiro, 21 ele setembro ele 1821.-:Meu pae e meu senhor : - D omingo, 
que se contaram 16 elo corrente, chegou o P?·oviclencict em cinc·oenta e quatro clias, 
depo1s ele se ter batido valorosamente com um corsaTio na altura ele Cabo Verde, 
ele cujo combate :ficou bastante arruinado; mas na mesma tarde em que chegoll 
logo veiu o panno para terra, e no outro dia tirou-se-lhe o mastro elo traquete e 
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g~u~up_e~, que ficaram de modo que nao poclem mais. servil·; já ~em ~utros, e no 
dia 2D Já ha ele estar prompto a sair, para ir cumpnr as determmaçoes de vossa 
magestade. 

Agradeço a vossa mao·estade a carta de 21 de Julho, com que tanto me honra, 
e que eu .tanto prezo po1? ter a agradavel noticia ele saber que vossa magestade 
gosa de perfeita saude. · 

Logo no outro clia passei a cumprir as cleterminações de v?ssa mar;estade. . 
Quanto a remetter as bases e os clifferentes decretos, eu Já me tmha antecl

paclo, porque tinha feito reünpTimir as bases e mais decretos, e orde?-ado (com a 
auctonclade que vossa magestade houve por bem delegar-me) por aviso de 28 ele 
agosto, para que se cumprissem á risca todos e quaesquer ~ecre~os, etc., qu.e 
tendo para esta I)roviucia sido remetticlos officialmente, e clepOlS r8lmpreSS9SJ tl-
Ves · ·sem o setl valor e exacto cumprimento . . 

~asso já por este (segundo as reaes ordens de vossa magestade) a enviar pa1:a 
as clifferentes províncias todos os o:fficios intactos e a optima e bem n(:lcessana 
~reclamação, igualmente os avisos que vieram co~ a proclamação, para que todos 
clonheçam o sabio moclo ele proceder do soberano congresso. Tambern man~o. to: 
~,as as ordens que vieram para a Bahia e para o Maranhão. Tambem partic1pe1 
as mais províncias I)Orque conheco o fim elo r econhecimento elas duas províncias, 
que ' , . l li lh a· .. r:e~ eu nem o so'\'lerano congresso levaremos a ma que e as se e ll'IJam 

·em clireltura, limitando-me eu só a esta até vossa magestade mandar que eu parta 
a ter o granclissimo gosto de lhe beijar a mão, de o abraçar, de gosar de uma 
companhia para mim e para todos tão agrad~veL . . 

As ordens para 0 Maranhão, eu as r eceb1 pela Leopold·ma, que chegou no dra 
{ 7 cl' este, e que me trouxe uma segunda carta de vossa magestacle, ele 24 de ju-
ho: ~oro a qual consolou um pouco este seu desgraçado e aus~nte filho, com a 

noticia para mim mlÚ interessante de vossa magestade estar pbysica e moralmente 
cl~scansado, pela harmonia c1ue r eina entre vossa mages·.acle e o soberano con
gi e~so . DellS a conserve, como é de esperar elo caracter ele vossa magestacle e da 
naçao, para nossa ventura e para fazer o cumulo da nossa felicidade. 

Se vossa magestacle me permitte, eu passo a expor o triste e lamentavel es
tado a que está reduzida esta província, para que vossa magestade dê as suas 
lrdens e insb·ucções que achar convenientes, para eu com cligniclacle me poder 
c esembrulhar da r ede em que me vejo envolvido . 

Senhor, esta provincia foi treze annos considerada, e de facto serviu ele séde 
ela ~onarchia, porque as circumstancias assim o tinham exigido, }Jara cujo fim se 
estabeleceram toda · aquellas repartiçoes necessarias a esse fim; depois cl'este es
tabelecimento t odas as províncias se pr estaram com o numeraria metallico que 
era necessario para a sustentação ele tudo isto, porque as rendas d'esta provincía 
só não chegavam; alem d 'isto, o banco tinha credito, havia dinheiro em prata e 
oiro, e não, ou quasi n fLo havia cobre, e todo este numeraria girava, porque o 
banco estava acreditado. 

Felizes circumstancia.s fizeram com que a sécle revertesse ao seu primitivo e 
antiqtússimo berço; todas as provineias, como deviam, adherü·am á causa nacio
nal; o banco, clesacreclitaram-n'o os seus clelapic1aclores, que eram os mesmos que 
0 aclministravam; quem tem dinheiro em prata ou em oiro, guarda-o; o oiro e 
prata con-verteu-se em cobre, e este mesmo é muito pouco, e por isso amado e 
comprado já com o premio ele 3 por cento; de parte nenhuma vem nada, todos 
os. estabelecimentos e repartições :ficaram;_ os que comem da nação são sem nu-' 
111ero; o numeraria do thesouro é só o elas rendas ela província, e essas mesmas 
~ao })agas em papel~ é necessario pagar a tudo quanto ficou estabelecido, como 
sa? o estado maior, tribtmaes, etc.; não ha dinheiro, como já fica exposto; não 
13~1 ~ que hei de fazer; eis-aqui :fielmente o triste quadro que representa esta pro
Vmcia (e nao pintado com as mais vivas cores) e a desgraça da situação cl'aquelle 
que se vê (no meio ao expendido) compromettido e pet·mitta-me vossa magestade 
esta liberc1acle, sacrificaclo aquelle que está prompto a morrer por vossa ma.gestacle 
~ ~ela nação. Vossa magestade, como bom pae e bom rei, am~go elos seus subdi-
os, e meu mui em particula.r, não quererá ver-me compromettlclo, porque me es-
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t ima, e muito mais por que tambem vê a sua dignidade atacada, e assim visto to~1o 
o exposto, e at tentas (como eu espero) por vossa magestade estas desastrosas mr
cumstancias, haj a por bem dar-me uni quasi repentino r emeclio, para que ~u roe 
não vej a . euvergonhado, depois ele me ter sacrificado a ficar no meio ele rumas, e 
em tão clesg1;açaclas como arcluas circumstancias em_ que ficou esta província, que , 
estú quasi a estourar, logo que o banco, o t isico banco, que é o meu thermoroetro, 
estiver com o dinheiro exhausto (que para isso nao fal tam -nem quatro mezes, pe
los passos gig·antescos com que elle march~ para a cova, aberta pelos seus clela
picladores) i elle ele todo j á não tem nem on·o nem prata, e só sim algum cobre, 
que se tem cunhado depois ele ftmcliclo, e esse tirado ele algumas embarcações que 
o têem arruinado, pa.ra entremeiar com o bom; por consequencia, como não teU: 
creclito, nem com que o alcance, o::; seus bilhetes valem muito pouco ou quasl 
nada . · 

Assim, lembre-se vossa magestacle cl'este infeliz, que está prompto a sacTifi
cal·-se pela patria, como o t em mostrado e vossa magestacle pr ªsenceaclo. 

Não pense vossa ma~·estade _que me quero subtrahir ao serviço da nação e de 
vossa magestade, mas snn ás tn stes, lamentaveis scenas e circumstancias em que 
me acho . 

P eço a vossa magestacle, por tuclo quanto ha ele mais sagrado, que me queira. 
clispensar cl'este emprego, que seg·mamente me matar~t, }Jelos contínuos e horro
rosos paineis que tenho, uns já á vista e outros mui peiores para o futuro, os 
quaes eu tenho sempre diante dos olhos, e para ir ter o gosto ele be~jar a mão a. 
vossa magestade, e de assistir ao pe de vossa magestade por todas as rasões ex~ 
pendidas e não expenclidas . Vossa Magcstacle perdoará o meu moclo de escrever, 
mas é a verdade que o faz, não s011 eu; porém, repare vossa magestacle que o 
meu fim tem sido sempre bom, que é alcançar para vossa magestade delicias, para 
a nação felicidacle e gloria, e para mim h onra. 

Peço a vossa magestade que mostre esta carta ao seu conselho de estado, e se 
elle assentar com vossa magestacle que lhe Bao per tence dar sobre isto provicleu
cias, desej aria que vossa magestade a fizesse apresentar ás côr tes por um elos 
ministros de estado, para _ellas decretarem o que justo for a bem da nação, a queDl 
eu estou prompto a ser vir, e ao mesmo tem})O salvarem aquell e que com tanto 
&·osto segue -e se pre·za ele seguir a causa nacional, ser muito constitucional, e ele 
fallar a verdade nua e crua . 

Deus g uarde a preciosa viela e saucle de vossa mag·estade, como todos os por
tugnezes o hão mister, e igualmente este seu subclito fiel e filho obedientissimo1 

que lhe beij a a s'na augusta mão . = P ecl?·o . 

(N. 0 4) 

Rio de J aneiro, 4 ele outubro de 1821. -lYieu pae e meu senhor : - Com beDl 
desgosto pego na penna para communicar a vossa magestade do motim e boatos 
mui fOTtes que correm de plano pela ciclade. · 

A incl epenclencia tem-se queri elo cobrir commigo e com a tropa ; com nenhum 
conseguiu, nem conseguirá, por que a minha honra e a d 'ella é maior que todo o 
Brazil ; queriam -me, e dizem que me querem acclamar imperador i protesto a vossa 
magestacle que nunca serei p ~1juro, que nunca lhe serei falso , e que elles farão 
essa loucura, mas será depois de eu e todos os portuguezes estarem feitos em pos
t as; é o que juro a vossa magestade, escr evendo n'esta com o meu sangue esta-s 
seguintes palavras : «Juro sempr e ser fiel a vossa magestacle, à nação e á consti-
tuição portugueza>) . • 

Hontem, querendo eu demittir o intendente, pela sua inclolencia, pouca activi
clade (e deixe-me vossa magestacle dizer) pouco amor e interesse pela constittÚ· 
ção portugueza, Pedro Alvares D iniz, que o não fazia e que se não atrevia, eu 
disse -lhe que gente cobarde não eleve ser vir empregos publicas, e muito mais eDl 
tempo que é necessaria sum:n:, actividade, e que visto elle ser isto que en dizia~ 
lavrasse o decr eto de c~em1ssao para elle, e de nomeação para F rancisco J os_e 
Vieira, que é um que vem de Goa ; parece activo, prudente e tem opinião publi
ca; estimarei que mereça a approvação de vossa magestade . 
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.Agora, ás quatro horas ela tarde, acabei uma proclamação bastante forte, ma§ 
ass1m necessaria, que mandei imprimir, e remetto el 'ella exemplares a vossa ma
gestaele. 

N'este momento recebi uma fatal noticia, elaela por um brigue americano, ele 
que a villa ele Goyana, em Pernambuco, se t inha sublev~clo, mas que o gover~o 
~~ ~ernn.mbuco já tinha tomado meelielas ácerca elo acontemmento, e que e~a Bahia 
Ja trp.ham partido trezentos e quarenta homens, . entre por~uguezes e bahianos. 

E desgraçadamente o que se me offerece participar hoJe ~ vossa mag,est~ele .. 
D eus guarde a preciosa viela e saucle ele vos~a magestacle, com~ to~o~ os por 

tuguezes o hão mister e i o·ualmente este seu subclito fiel e filho obeelientlssimo, que 
lhe 1 ·· ' 5 

::>eiJa a sua real mão . = Ped?·o . 
(N. • 5) 

~i o ele Janeiro, 5 ele outubro ele 182 L - Meu pae e meu senhor : - Hont~m ! noite, est~nclo no theatro, recebi parte q1,1e tinh~ sido agarrado, e~ casa do ':_1~
oncle elo Rw Secco, um cabo de esquadra elo r egnnento ele cavallana, e que fora 

agar~·aclo pelo mesmo visconde no acto ele ir entregar uma proclamação, em que 0 

h0~Vl~avam para entrar na desordem que eu contei na minha carta ele hontem; 
0Je Já foi a perguntas ao quartel general. · 

Do mais que se seo·uir irei como elevo, dauclo parte a vossa magestacle. D b ' I J eus guarde a preciosa viela !3 saucle ele vossa magestacle, como toetos os por-
tlhuguezes o hã.o mister e igualmente este seu subclito fiel e :filho obeclientissimo, que 

e b .. ' eiJa a sua r eal mão.= P ecl1·o . 
(N.• 6) 

Rio ele Janeiro, 6 ele outubro ele 1821 . - Meu pae e meu senhor : - Não s_e 
8 ?nhecenclo nas cidades cousa nenhuma melhor para o socego que uma boa poh
c~a, e tambem conhecendo-se que esta nã.o pócle ser activa se o seu intenclente o 
7lao for, observei por todos estes cinco mezes qu_e tenho estado _governand~, _que o 
Intendente Antonio Ltúz Pereira ela Cunha não tmha nem energ1a, nem actlv1clade, 
ant.e~ pelo contrario tinha molleza e alguns desleixos e bastantes descuidos com a 
pohCla; r emovi-o, e nomeei para o logar ele intendente, interina e provisoriamen
te, a João Ignacio da Cunha, o que estimarei que seja approvado por vossa ma
gestacl~, porque cu o :fiz a bem ela causa nacional. 
I . HoJe se_ fizeram perguntas ao cabo ele esqu~clra ele cavallaria, o qual accusou 

a guns offiCiaes elo seu corpo, e na segunda, feira 9 elo corrente, se forma a culpa 
aos_ officiaes, e depois os r emetterei no brigue P?'Íncipesinho; assim como farei a 
ma1s alguns que vão apparecenclo. 

Deus guarde a preciosa viela ele vossa magestacle, como todos os portuguezes 
O ~-ão mister, e.igualmeute este seu fiel subclito e filho obeclientissimo, que lhe 
beiJa a sua real mão. = P ecl1·o . 

(N.• 7) 

Rio ele Janeiro, 9 ele ·outubro ele 1821. - Meu pae e meu senhor: - 'reuho 
feito toebs as diligencias para ver se se elescobrem os amotinaclores, e até agora 
só se têem clescoherto os instrumentos ele que elles se servem ou as testas de ferro 
que se têem prendido i até hoje oito, em o numero elos quaes entra o tal agar
l'aclo pelo visconde, e que continua a dizer que são os officiaes i clauclo ele tuclo 
testemunhas, que se estão perguntando para se formar a culpa e depois prende-
rem-se os clit os officiaes. · 
b To~l~ mais está mais accommoc1aclo, porque têem medo ela tropa portugueza; 
llm cliz1a eu a vos.sa magestade que necessitava ele tropa n'este paiz . Espero que 

e es não quererão v.er a peça elo panno, elo qual viram a amostra no dia 21 ele abril. 
t Dens guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestacle, como todos os por
lhuguez.~s o hão mister, e igualmente este seu fiel subclito e filho obeelientissimo, que 

e berJ a a sua real mão.= P ecl1·o . 
(N° 8) 

Rio ele Janeiro, 10 ele outul::>ro ele 1821. - 1\'Ieu pae e meu senhor : - Dou 
parte a vossa magestacle, como elevo ela rasão por que o correio não saíu hoje. 

_Havendo aqui muitos amotinaelor~s 1)erturbaelores elo socego publico e muitos 
autr c t ' . 1 ' J • J - ons ltucwnaes, teu 10 procurado ver o modo mais commoctG e mms socegaeto 

li 
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ele os pôr cl'aqui para fóra, para não acabarem ele corromper os habitantes pacífi
cos; e como n'este numero entrasse o padre José Narciso, facilitei-lhe por treo .ve
zes com esta passagem; a todas se escusou, até que hontem, embarcando, disse 
ao commanclante que já não queria ir, porque lhe não tinham despachado un~ pa
peis na mesa ela consciencia. Mandei là e não havia tal, elle é que os não tmha 
ido buscar; em consequencia cl 'isto mandei-lhe ordenar que os fosse buscar, e que 
não embarcando ele tarde voluntariamente, então seria preso e iria remettido para 
bordo; elle immecliatamente se embar(;ou, para ver se a escuna saía com elle sem 
levar os papeis, pàra lá dizer que lh'os não tinham querido despachar; mas e~1 
l'emetti .]h'os para bordo hoje, para que, pelos papeis que elle leva, pelos elo Jlll

nistro ele estado Francisco José Vieira, e pelo papel incluso passado por Alberto 
Homem ele Maceclo e Vasconcellos (homem honrado, verdadeiro pmtuguez e ver
dadeiro constitucional, como eu posso· jmar), conhecer vossa magestacle e fazer 
conhecer ás côrtes, o bom ·homem e o vercladeil·o constitucional e amante ela pa
tria (como elle se intitula pelas tabernas, boteq·uins e mais algumas partes por 
oncle anela este padre, blasphemanclo contra tudo o estabelecido) . 

Não cont0 mais alguns factos com elle acontecidos, por duas rasões: uma por 
não enfastiar a vossa magestacle, e a outra por não pal'ecer que estou ele opinião 
antecipada com o tal padre e que o quero perder. 

Tudo quanto digo n 'es la é a bem ele vossa magestade, ela nação e ela constituição. 
Deus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestacle, como todos os por· 

tugnezes o hão mister, e ig·nalmente este seu subelito fiel e filho obeclientissiroo, 
que beija a sua real mão . =Ped?·o. 

(N. 0 9) 

Rio ele Janeiro, 9 ele novembro ele 1821. - Meu pae e meu senhor : - Ante~ 
ele hontem chego1:1 a este porto o navio Ulysses) em cincoenta e um dias; esperei 
que me trouxesse alguma carta ele vossa magestacle, mas desgraçadamente não 
trouxe, e sendo meu d.ever saber ela saucle ele vossa magestaele, fallei ao capitão, 
e me disse que vossa magestacle estava ele perfeita saucle; Deus lh 'a conserve 
para consolação ele todos os portuguezes e minha. 

Aqui está tudo em perfeito socego e promette clmação ; nas outras províncias 
j á não é tanto, e em Pernambuco estão quasi em uma perfeita anarchia, porque 
j á lá não querem portuguezes europeus, e o batalhão 2 elo Algarve está dentro elo 
quartel prompto a clefemler-se no caso de ser atacado por esses que só por fóra 
são constitucionaes; é este em geral o estado ela província ele Pernambuco, uma 
elas mais interessantes ela America, e que por consequencia ha ele dar o exemplo 
ás mais, que por vontade ou por necessidade e verg·onha o hão ele tomar. 

Estima.rei que o soberano congresso, que tanto trabalha por nos legislar, tão 
sabia como prudentemente, não se deixe illuclir por .cartas que n'elle têem appa
reciclo relativamente á America (e attenclam, como é seu interesse, aos deputados 
americanos), que apesar ele ter sido colonía, cliz hoj e pelos seus r epresentantes 
que quer uma mutua reciprocidade; quer dizer (diz Antonio Carlos, como me disse 
hoje em aucliencia) igual representação nacional. 

Eu disse-lhe : «Propoabam os deputados em côrtes o que quizerem, decretem, 
que tudo executaret prompfamente a bem da nação>> . 

Disse mais, que todos os deputados ela America eram cá e haviam ele ser lá 
no c~mgresso cl'este mesmo partido. 

E o que tenho a participar a v9ssa mag.estacle. 
Deus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestacle, como todos os por

tuguezes o hão mister, e igualmente este seu subclito :fiel e filho obeclientissimo, que 
lhe beija a sua real mão . =PeclTo . 

A commissão, á qual se aggregaram os deputados Varella , Pinto ela França e 
Belforcl, deu sem demora es te · 

Parecer 

A commissão ele constituição leu e examinou as cartas escriptas pelo príncipe 
real a el-rei seu pae, e o o:fficio do ministro que as remetteu ás côrtes pa.ra lhe 
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sere:n presentes. E é ele opinião que são muito dignos de louvor e applauso ~s 
sentimentos de adhesão á constituicão e á sagrada causa da nossa regeneraçao 
que n'e~as manifesta 0 príncipe real; e que o cong~·esso .deve tomNar e tem tomado 
e~ consieleração a respeito do Brazil toelas as proVldenmas que sao da sua exclu
Siva competencia. 

Sala das côrtes 18 ele dezembro de 1821. = jJt{anuel Fm·nandes Thomc~z = 
Bento Pe?·ei?·a elo Cat'?no = L-uiz Pmdino ele Oliveim Pinto ela Fmnça= João Ma
?'ict SoaTes de Castello · Bnmco = José Joaq16Í1n FmTeÍ?'C6 ele JJI[mwa = 111anuel Bo?'ges 
Cct?'?Wi1·o =Jocbqt&i?it Antonio Vieim B elfo7'Cl _:_Ü6ÍZ Nicolcm .Fagundes Va1·ella. 

· O soberano congresso resolveu que se restituíssem as cartas e agraclecesse a 
el-rei, por intermedio elo respectivo ministro ele estado, a communi~ação a:en~s, 
~xpressando .tambem quanto lhe fôra agradavel saber a fiel ~dh~renma elo prmm~e 
Ieal á causa regeneraelora; sentimentos a que o corpo legislativo correspondena 
com providencias· attinentes á· tranquillidade elo Brazil. 

* 
Em conformidade do titulo v da lei ela libérdac1e ele imprensa promulgou-se 

esta 

Carlta de lei 

D. J o~o por oTaca ele Deus e pela constituicão da monarchia, rei do reino 
unido de Pdrtugal,

0
BI:azil e Algarves, d'aquem e d'alem mar em. Africa, etc. Faço 

saber a todos os meus subc1itos que as côrtes decretaram o segumte : 
As côrtes o·eraes extraordinarias e constituintes da nação portugueza, havendo 

~rocedido á el~icão dos cinco membros que cilevem compor o tribunal especial des
tinado a proteo·~r a liberdade de imprensa e a cohibir os seus abusos, segundo se 
~ontém no artigo 9. 0 elas bases ela constituição e no tit.ulo v do decreto de 4 de 
Julho de 1821 decretam o seguinte: 

1. o São m~mbros do tribunal especial da liberdaele ele imprensa durante a pre
s~nte legislatura, José Portelli, João Bernardino Teixeira, José Isidoro Gomes ela 
Silva, João Pedro Ribeiro e Grego rio José de Seixas, os quaes foram eleitos se
gundo a ordem por que vão nomeados. , 

l 
2. 0 Obsen.,ar-se-ha o que a este respeito se acha prescripto no citado titulo v 

c o elecreto de 4 de julho do presente anuo. 
Paço das côrtes, em 17 ele dezembro ele 1821. 
~m·tanto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução elo 

refenclo decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como n'elle 
se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 19 dias elo mez de dezembro de 18'21.= 
EL-REI, com guarda.= JGlsé da Silva Ca1·valho. . 

O anno de 1821 findou com a approvação ela lei erigindo um importante esta
belecimento fiduciarrio. 

Carta de leil 

. D. João, por graça ele Deus e pela constituição da monarchia, rei elo reino 
umdo ele Portugal, Brazi~ e Algarves, el'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos meus subehtos que as côrtes decretaram o seguinte: 

.t?-s côrtes geraes, extraordinarias e constituintes ela nação portugneza, tendo em 
consideração a publica .vantagem que resulta elo estabelecimento de um banco de 
emp~·estimo, deposito e desconto que, desterrando H, usura e promovendo a com
modld.acle das transacções entre os particulares, seja simultaueamente applicavel á 
am.orhsação elo papel moeda, decretam o seo·uinte : 

l ,.o Erigir-se-ha na cielacle ele Lisboa l~ma corporação denominada banco ele 

30 1
1 ~niciativa elo c1eputac1~ Francisco Soares Franco, que apresentou um projecto organico em 

c e Julbo. · 
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Lisboa, que existirá 1)01' espaço de vinte annos, debaixo da immediata protecção 
das côrtes. 

2 . 0 O seu capital será composto de dez mil acções, cada uma do valor de 
500t~OOO r éis, pag·os em partes iguaes de papel moeda e moeda metal. 

3 . 0 A subscripção para este banco se abrirá no 1. 0 de janeiro de 1822, ele
baixo da inspecção de tres pessoas, nomeadas pelo presidente das côrtes i e logo 
que subir a 2.500:000~000 réis, cento e cincoenta dos subscriptores, que tiver em 
assignaclo _para um maior numero de acções, se constituirão em assembléa geral 
do banco e nomearão , á pluralidade ele votos, um presiclente e dezeseis' c1irecto
res, cada um dos quaes será portuguez por nascüp.ento Oll naturalisação i e alem 
cl'isto proprietario, pelo menos, de doze acções . 

4. 0 A assembléa geral determina.rá os vencimentos do presidente e directores, 
e estes nomearão os empregac1os necessarios para o seTviço do banco; porém, os seus 
ordenados serão estabelecidos pela assembléa, a qual tambem designará o dia e o 
lagar em que o banco · deve começar as suas operações; e formará um regulamento 
para a sua administração e escripturação, cuja doutrina seja conforme ás leis exis
tentes e ás 0isposições elo presente decreto. 

6 . ° Concluído o r egulamento e entregue a administracão elo banco ao presi· 
dente e clirectores, a assembléa geral se dissolverá . , 

6. 0 Uma assembléa geml, composta elos cento e cincoenta principaes accionis
tas, se congregará toclos os annos no mez de janeiro para procecler á eleição ele 
presidente e c1irectores, para conhecer e julgar as contas elo anno antecedente, 
para r eformar os abusos que se t enham introduzido na administração, e para re
querer ás côrtes os melhOTamentos que dependerem do corpo legislativo. Poderá 
tambem ser convocada extraordinariamente antes de finclar o-anuo, se for neces
sario deliberar em casos imprevistos para a decisão dos quaes os directores não 
estejam rmfficientemente auctorisaclos. 

7. 0 A assembléa geral e a c1ir ecção do banco, por via dos seus presidentes, te
rão a faculdade ele se corresponder clirectamente com as côrtes . 

8 . 0 O banco poderá descontar e negociar letras ele cambio e todos os papeis 
c1c crec1ito que se usam JlO commercio, sendo a:fiançados pelo numero e qualidade 
de assignaturas determinadas no seu regulamento, :ficando os b ens elos acceitantes 
e fiadores t acita e especialmente hypothecados ao pagamento. Esta hypotbeca, po
rém, não 1)rejndica as leis que regulam o concurso nas fallencias dos negociantes. 

9 .0 Poderá emprestar os seus fundos sobre toda a especie de generos, merca
clorias e bens moveis, que receberá em cleposito; e nao pagando o devedor no 
t empo aprasaclo, poclen't por conta el'elle, posto que sem necessidade do seu con
sentimento, proceder em leilao á venda elo penhor cle1Jositado, fazendo oito dias 
antes imblicamente o anmmcio. 

10.0 Poderá nos seus emprestimos receber em hypotbeca bens ele l'aiz, com as 
clarezas e fianças· que julgar idoneas, e proceder á venda d 'elles na falta ele paga
mento, findo o praso elo emprestimo, como se fossem b ens moveis, precedendo an
nuncio pnbJico trinta c1ias ao acto da venda. 

11. 0 Poderá comprar e vender papel moeda, e todos os mais papeis de cre
dito da nação, assim como o ir o e prata, debaixo ele qualquer fórma, especie on 
qualidade. _ 

12.0 Poderá guardar em deposito dinheiro dos particulaí·es, com os quaes abrirá 
conta corrente, e a ct"0a ordem pagará á vista a parte das quantias depositadas que 
lhe for cleterrnjnacla. 

13. 0 Po~1erá t~mbem recebe:· dos particulares, para 1)agm· a prasos certos, me
diante um mteresse annual est1pulado, as sommas pecuniarias que para augmen-
tar as suas operações julgar opportunas. .. 

·14. 0 De todas estas negociações, emprestimos e transacções, nao pagará o banco 
tributo, imposto ou contribuição alguma. 

15. 0 Não poderá o banco emprehender negociação alguma de risco, ou ele se
guros, nem comprar ou vender generos de commercio por sua conta, assim como 
não poderá posslÚr bens ele raiz, alem elos predios urbanos n ecessarios para o eles
empenho das suas operações . 
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16.o Não poderá tambem verificar, nem contratar emprestimo algum com o 
15overno sem o previo consentimento elas côrtes, nem o mesmo governo terá n'elle 
Ingerep.cia alguma. 

17 .o Para effeituar o se~1 giro poderá o banco emittir uma quantidade ele no~as 
de b.anco, pagaveis ao portador em metal, ou ele letras á ordem, com alguns chas 

, precisos ela vista, para commocliclacle elos viajantes. E esta emissão, tanto de not~s 
como de letras, será feita em prOI)Orcão tal que nunca exponha o banco a defenr 
Ot . t ' 1 

1 1ll erromper os se.ns pagamentos. . N 

18 · 0 As .notas do banco serão recebidas e consideradas em todas as.. repartiçoes 
de fazencla I)ublica como dinheiro de metal· mas os credores elo estado não serão 
ob · d ' rlga os a receber estas notas em pao·amentos de seus creditas . 
. ~ 19.o Os que falsificarem por qualq~er fórma papeis pertencentes ao banco, se
Iao processados e julgados como fabricantes ele moeda falsa . 

. l 20. 0 As acções do banco podem ser vencliclas, doadas, cedidas ou hypotheca
c as, pondo-se para este effeito as respectivas verbas nos livros elo banco. 
tr :,_1 :0

• As ac;yões, lucro~ ou fundos qt:e existirem no banco pe1~~ell:ce~tes a . es
reano ~nos serao em quaesquer casos, amda mesmo ele guena, tao mvwlave1s e 

Sl)~lt!clos como a propriedade portugueza. . . 
. 22. O proclucto elo lucro liquido será todos os ~:.emestres repartido pelos acciO

lllstas. Quando, porém, este lucro exceder a rasão ele 7 por cento ao anuo, poderá 
~ assembléa geral converter o excesso em fundos ele reserva, com as condições que 
Julgar acertadas. 

N 23.o Durante os vinte annos da existencia elo banc.o nenhuma outra cOI·pora
Çao se crem·á em Porttwal com os privilegias que a esta ficam concedidos. 

24.0 Em comp·ensaclto das preroo·ativas que a nação concede ao banco, deverá 
est , b ] á N • 

~ concorrer para a amortisação elo papel moeda, emprestanno naçao, no pn-
meu·o anuo elas suas operações, 2.000:000/$000 réis em notas elo banco, a juro ele 
4. por cento, entregues ao thesouro nacional em vinte Festações ele 100:000~000 
reis cada uma. . 

25 .0 Quando o thesouro r eceber cada uma cl'estas prestações, farú amortisar 
~a presença elos agentes elo banco e c1os particulares que a este acto quizerem as
Sistir,. um igual valor nominal ele papel moeda, imprimindo e publicando depois 

tum~ hsta com a explicação individual ela classe, anuo e numero das apolices des
nudas. 

1 
.. 26.o No acto ele receber a prestação, o thesouro passará ao banco mn titulo de 

c !VIda, que vencerá desde o dia ela sua entrega o juro de 4 por cento ao anno, 
pago em metal, aos semestres, pela segunda caixa ela junta elos juros, os rencli
m~ntos cl: qual, augmentaclos com a · terça parte elo producto annual ela quinta 
car:ca, ser ao eles ele o 1. 0 ele j aneiro ele 1822 applicaclos exclusivamente, em pri
meiro logar ao pagamento cl'estes juros e elo seu capital, e depois á extincção elo 
papel moeda. 

27.0 Em virtude cl'este emprestimo o thesomo nacional, sem alterar a fórma 
ela sua receita, pagará durante um anno em papel moeda, sómente a quarta parte 
ele todas as sommas que .era costumado a pagar na fórma ela lei. 

28.0 Logo que o thesouro publico comece a pagar sómente a quarta parte em 
papel, descontar-se-hão 3 por cento em metal na tota1iclac1e ele cada pagamento em 
que. costuma entrar papel moeda, feito nas clifferentes repartições que recebem cli
nheu·o elo mesmo thesouro. N'aquellas r epartições, porém, que sendo publicas, não 
recebem dinheiro do thesouro, o clito desconto será sómente de 2 por cento; e em 
~llll .e outro caso terá logar o mesmo desconto por todos os vinte annos da exis-
encta do banco. . 

ti 29 .~ As quantias~ resultan~es elos 3 e. 2 por cento, cle~cNontaclos na fórma elo ar
go precedente, serao recolhidas nas chfferentes repart1çoes em cofre separado e 

remet~idas mensalmente á junta elos juros, onde entrarão na caixa destinada á 
amorttsação ela divida elo banco. - . 

30.o Por esta caixa será todos os annos amortisaclo, pela ordem da antiguiclaue, 

t~lll dos títulos da divida que a nacão eontrahe com o banco, na fórma elo ar-
tgo 2.6.o ' 
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31.0 Antes de :findar o pnme1ro anuo do estabelecimento do banco, conforme 
o credito que tiver o papel moeda e o fundo que existir na caixa da amortisação, 
as côrtes ·deliberarão se será conveniente abrir qualquer outro emprestimo conce
bido em novos termos para continuar ::-" amortisação por este, ou por qualquer· ou
tro methoclo, e determinarão a quantidade de papel moeda que deve entrar nos 
pagamentos que o thesouro nacional :fizer em o anuo seguinte. 

32.0 Para evitar a falsificação a que está Sl~jeito o actua.l papel moeda, dmante 
o tempo que ainda se conservar em circulação, :fica auctorisado o governo a fazer, 
se o julgar conveniente, a despeza necessaria, a :fim c1e obter e empregar as cha· 
pas da invenção do celebre artista Perkins para a formação de um novo papel 
moeda que deve substituir o antigo. 

Paço elas côrtes, em 29 de dezembro de 1821. 
Pelo que p:~.anclo a toc1as as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 

do referido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
n'elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 31 dias elo mez de dezembro de 
1821.=EL-:REr, com guarda.= José Ignacio da Costa. 
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pelo acto ma.is solcmnc, ratificar e ampliar no meio ela naçrLo aqnellc mesmo jura
mento que longe d'elln tão espontaneamente prestára . 

. . N'estas circnmstancias, meu augusto irmão, o infante D . Miguel, chamaclo le
gitimamente para tão alto destino, recebiclo pelos desejos ele toda a nação e acom
panhado pelo voto uuanime ele todas as potencias , a quem uma esclarecicla política 
prende relig iosamente com o sagiaclo nó elo interesse commum ela Europa, vae 
achar~se, para felicidade ela patria, collocado em uma posição a todos os respeitos 
vantajosa para desenvolver a sabedoria elas suas intenções, a firmeza elo seu cara
cter o a moderação elos seus princípios, princípios ele que nas suas mesmas pala
vras, recebeu jà .a nação o mais segm·o penhor. 

E pois devido esperar que este acontecimento europeu, a quem pertence fixar 
para sempre uma epocha mui distincta nos fastos da h istoria portugucza, assim 
co~o satisfaz completamente os votos e o amor dos povos, preencha sem medida 
as necessidades e os clesej os cl' elles . 

Quanto a mim, senhores, alliviacla hoje ele um peso tão superior ás minhas 
forças, que r esignadamente acceitei por obeeliencia, e que por obccliencia gostosa
JU~~tc restituo, acompanharei com os mais fervorosos vot.os as venturas ele uma 
raçao, cujos verdadeiros interesses sempre me ser ã.o caros, c farei consistir na 
10llra ele a ter 1'egiclo o titulo mais precioso da minha gloria. 

I 

, Finda a leitura o infante D. :Mignel, pondo a mão direita so brc o livro elos, 
~autos Evangelhos, que lhe apresentou o duque ele Caclaval, na qualielade ele pre
~lclente ela cama.ra elos dignos pares, proferiu estas l)alavras : rr J nro :fi.eleliclade ao 
senhor D. Pedro IV e á senhora D. I\1:m·ia II, legítimos r eis ele Portugal, o entre
gar o r eino á senhora D. Maria II logo que ella chegue á maioridade. Jmo ignal
ll1ente manter a religi~o catholica apostolica romana e a integridade elo r eino; 
~bser;rar e fazer observar a constituição política ela nação portugueza e mais leis 
c 0 re1uo, e prover ao bem geral da mtção quanto em m.im couber i n. 
tr .A co~c.lusão ela. eeremoni~ prescripta nos artigos 7G. 0 c CJ7 .0

• ela ?arta consti-
11010llal fo1 annunmacla por g1ranelolas ele foguetes e salvas de artrlhcrm elo castello 
c e S. Jorge e vasos ele guerra snrtos no T ojo. 
. Por diplomas ela mesma data, publicados em si.1pplcmento á Gazeta ele 28, o 

1 eo·cut . . . l J'• o e nomeou novo mm1steno pe a wrma que segue. 

Carta :a.~egia 

.. Honrado duque ele Caclaval, primo, presidente ela camara elos dignos pares elo 
teiuo. Am~go . Eu o infante r egente, em nome ele el-re i, vos envio muito saudar 
001no aqnelle quo muito amo-c prézo . Tomando na minha consideração o zêlo, acerto 
~ constantes p;.ovas ele amor o :fi.clelicladc que sempre t endes elaclo em serviço cl 'es-
es reinos, heran e::t benemerita elo todos .os vossos antepassados ; e confiando que 

C.IJl hlclo quanto fo r elo serviço ele el-rei e rneu tel'eis plena satisfação em clesem
pc~har como quem ·sois : hei por bem, em nome ele el-r ei, nomear-vos ministro 
ass1ste t 1 1· · · tu .· . ~ e ao clespaeho do meu gabine'tc, com toe as as rega 1as, preemmenmas e 
to ils Clrcumstancias quo revestem tão importante carg-o, na fórma que o t êem siclo 
a c os os outros ministros assistentes ao despacho. E paro. este fim vos expeço esta, 
nhqu~l executareis plenamente, mandando o seu traslaclo onde cumprir o seu co-

cc;1110~to, o para que tenha o. fiel execução quo orcleno. 
182 Escnpta no palacio ele Nossa Senhora ela Ajncla, em 26 ele fevereiro ele 
elo ' 8cl~.= INF.A.N1'E REGENTE . = Para o cluque ele Caclaval, presidente ela camara 

S IO'U 1 • o os pares CtO remo. 

Decreto 

ele ~t~~nclcnclo ao prestimo , zêlo e :fi.clel~clacle ~le José Antonio de Oliveira ~cite 
l'llcai~110~, .conselheiro ele .estado houorano : hm por bem,. em nome ele el-re1, no

·0 1Ulrustro o seerctarw de estado elos ueg-oCios elo remo. 
1 s . 

e üarlo ~gnraram no missal, durante o juramento, os moç.os fidalgos Lniz da Cnuhõt e Menezes 
s da Cunha c Menezes, íi lhos elo 4." eondc el e Lumi:nes. 
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só os negocios que antigamente expedia pelo alvará ele sua m·eação a mesa do eles
embargo elo paço, creada dentro da relaçfio cl'aquella cidade, mas tambem aq~lel
les que as mesas do desembargo do paço e da consciencia e ordens, estabelecida~ 
em L isboa, despacham sem clepenclencia ele consulta, na conformidade do alvara 
ele 24 ele j ulho de 17 13 e mais leis r espectivas. Ficam, portanto, dependentes ~a 
decisão elo rei ou elas côrtes, segundo a constituição e as leis, quaesquer merc~s 
que se houverem ele fazer ela fazenda nacional, concessões de commcndas, alc:n
elarias móres, capellas e bens uaciouaes, privilegios, t ítulos e g raças honori-ficas, 
cartas de magistr atW'a, patentes ele militares, provimentos de benefici os, confirma
ções de sesma.rias, e aquelles officios de justiça e fazenda que antes ela t raslada
ção da côr te para o Rio ele JaneiJ:o se costumavam prover por carta assignada por 
el-rci . 

5.° Crear-se-ha no Hio de Janeiro uma junta ele fazenda pelo mesmo modo e 
com as mesmas attribuições com que similhantes j untas se acham actualmcnte 
estabelecidas nas demais pr ovíncias do Brazil , e lJor esta junta se expedirão na 
pa1·te não contenciosa todos os negocios relati os á província que se expediam pelo 
erario e conselho da fazenda, havendo para esse fim todos os títulos c clocmnen
t os que lhe forem necessarios . 

6 .° Fica inst:w rada a mesa ela inspecção na província do Rio ele J aneiro, com 
todas as attribuições que taes mesas têem nas outras províncias do Brazil, em
quanto não se fazem as alterações e r eformas de que precisam, e tanto d'aquella 
como d'cstas. se r ecorrerá por aggravo para as relações r espectivas nas materias 
contenciosas. 

7 . o A junta provincial administrativa inspeccionará os melhoramentos da agri
cultura, commm·cio, fabricas e navegação da província, e proporá ao governo e ás 
côrtes as alterações e reformas que sobre estes obj ectos j ulga.r convenientes . 

• 
0 O governo nome.,'trá uma commissão para arrecadar c inventariar os li nos, 

títulos e documentos que se acharem nos extinctos tribunaes do erario, ,conselho 
ela fazenda e j unta do commer cio, e á propor ção que estes livr os, t ítulos e docu
mentos se forem apurando e inventariando, a mesma commissão r emetterá ás jun· 
tas ela fazenda e administrativa aquellcs que a cada uma d 'ellas pertencerem, e 
trausmittirá os outl·os ao governo pela competente secretaria de stado. 

9 . 0 Todos os nego cios contenciosos que corriam pelo conselho ela fazenda e 
junta elo commercio ficam devolvidos á r elação elo disu·icto, salvas as attr ibui
ções ela mesa ela in:pecção. 

10.0 No Ri9 de Janeiro, e em cada um·a elas províncias elo Brazil , em que hou
ver relações, se crearão conselho. ele justiça, egunclo o methodo estab lccido para 
o l\Iaranhao pelo alvará ele 28 de fevereiro ele 1818, em tudo o que lhes for a~
plicavel, enb·ando igualmente na formação d'estes conselhos officiaes ele man
nha onde os houver. 

11.0 Aos conselhos de justiça, ele que t rata o artigo precedente, subirão todos 
os conselhos ele guerra elo exercito e armada, não só ela província, mas tambe~ 
de todo o clistricto da respectiva relação, cuja pena exceder a seis mezes de pr1· 
são, e todas as sentenças elos r eferidos consell10s ele guerra, que não exceclerelll 
esta pena, se~ão executadas sem depenclencia ele alg uma confirmação . 

12 .0 Os membro· dos tribunaes extinctos pelo presente decreto ficar ão aposen· 
taclos com meio ordenado, emquanto ·o governo os não empregar segundo for con
veniente ao serviço publico. 

13.0 Todos os officiaes e empregados subalternos das r eferidas repartições e~
tinctas ficarão percebendo, por tempo ele um anno, ametade ele seus ordenados, 
excepto quando estes for em inferior es a 100~000 r éis, porque então se lhes dei
xarão por inteiro, ficando excluídos em um e outro caso aquelles que por qual
quer outro titulo publico tiverem venciJnentos equivalentes ao meio ordenado ou 
aos 1005000 r éis, 

14 .0 A junta provincial administrativa empregará com prefer encia os officiaes 
e empregados das r epartições extinctas, que forem aptos para o ser viço, e r emet
terá ao governo, para t ransmittir ás côrtes com a maior brevidade, mna relação 
de todos os membros das mesmas r epartições extiuctas, declarando quaes são os 
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vencimentos que cada um cl'elles percebe por qualquer titulo publico, e outra ele 
to~los ~s referidos officiaes e empregados, com declaraç~o elo ·en estado, aptidã~, 
plocecllmenio e quantias que vencem da fazenda pubhca, consultand? quaes sao 
aquelles que merecem ser empregados ou demittidos, .Privados do me10. ordenado, 
ou conservados na continuacão d'elle a fim ele c1ue á v1sta de tudo se delibere como 
e • ~ ' 10r JUsto. 

15.o As providencias estabelecidas no presente decreto são extensivas a todas 
as pro:inc~as elo Brazil, no que lhes forem applicaveis. . ~ 

16. FICam revogados os decretos,- n.lvarás e qualquer outra leg1slaçao, na 
lJarte em que se oppozer ás disposições d'este decreto . 

Paço elas côrtes, em 11 de janeiro de 1822. . . 
. Portanto mando a todas as auctoriclacles d'este remo 1.m1do ele Portugal, Bra

zll e Algarves, a quem o conhecimento e execucão do r eferido elecreto perten
cer, que o cumpram e executem tão inteiramente como n'elle se contém. Dada 
no lJalacio ele Queluz, aos 13 elias elo mez ele janeiro ele 1822. =EL-REI, coú1 
guarda. = Filippe Fe?·reim de Amujo e Castro . 

* 
No clia immecliato subia á sancção regia outro decreto, que foi convertido 

n'esta 

CaJ.·ta de lei 

. D . João, por graça ele Deus e pela constituição da monarchia,. rei elo reino 
nmclo de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alcm mar em.Afnca, etc. Faço 
saber a to elos os meus subclitos que as côrtes decretaram o segumte : . 

As côrtes geraes, extraorcliuarias e constituintes ela nação portug~1eza, const
cleranclo que os uniformes elos ministros e secretarias de estado, offi01aes ele suas 
respectivas secretarias embaixadore 1 ministros, encarre~ados de negocias e mais 
empregados elo corpo ~iplomatico, elevem estar em harmonia com. as cores adapta
das pela nação a quem servem ou representam, decretam o seguiUte: 

1. 0 Os miuishos e secretarias ele estado nos dias de grande gala usarão ele ca
saca ~le pauno azul, com bordaclLu·a ele prata e forro elo mesmo panno; veste, calção 
e me1as, tuclo branco; chapéu com plümas brancas, e e padim ou florete comprido 
c?ru fiador . A bordadura na fimbrià, gola e canhão ela casaca será uma folhagem 
s:mples e elegante, tendo na gola collocados obliquamente os emblemas das priu· 
01paes attribuições de cada um dos mesmos ministros, a saber: para o ministro 
dos. nego cios .do reino a bordaclma será de folha de hera, e o emblema um feixe de 
esp1gas ele tngo; para o ministro da justiça a bordachu·a de folha de eru·valho, e 
o emblema a machada e feixe ele varas; para o ministro ela marinha, boreladma 
ele folha ele murta, e emblema uma ancora; pa.ra o ministro ela fazenda, borda
dura ele folha ele cypreste, e emblema uma cornucopia; para o ministro ela guerra, 
borclaelma de folha de louro, e emblema o proprio ela guerra, mas simplificado; e 
para o ministro elos negocias estrangeiros, borclaclura ele folha de oliveira, e em
~lerua um cacluceu, tudo na fórma dos modelos juntos em n .05 1.0

, 2 .0
1 3.0

, 4. 0
, 

b .o e 6.o 
2.0

. Os embaixadores terão o mesmo 1.miforme que o ministro elos negocias es
trangmros. O mesmo uniforme terão os ministros ela segunda ordem, com a cliffe
rença ele não ter a fimbria bordada, mas sómente os canhões e gola, segundo o 
llloclelo n . 0 7 . 0 

3.o Os encarregados ele negocias e os officiaes maiores elas secretarias de es
t~clo usar~to sómente dos emblemas respectivos na gola, e ele mn cordão com sim
P es enfeite, em lagar de borcladma, conforme os modelos jtmtos em 11 .

0 8. 0 

4. 0 Os adclidos, os consules e os officíaes elas secretarias ele estado usru:ão só
~ente d?s emblemas respectivos, e ele um cordão mais simples, posto que elegan-
e, na fórma elos modelos j1mtos em n.0 9. 0 

1 
5.o Nos dias que não forem ele "Tancle o·ala se usará ela mesma casaca, ele co

;te branco, calção e meia preta, pl~uuas p~etas, e terçado ou espada cmta, se
e::.UUclo os modelos juntos em n. 0 10.0 
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6. ° Ficam revogadas quaesquer disposições oppostas á do presente decreto. 
Paço das côrtes, em 12 de janeiro de 1822. ~ 
Portanto mando a todas as auctoriclades, a quem o conhecimento ·e execuçao 

elo referido cleCI·eto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente coroo 
n'elle se contém . Dada no palacio de Queluz, em 17 ele janeil'O de 1822. ::==EL
REr, com guarda. = F'ilippe F'e1·1·ei1·a ele A?·ct11(jo e Cast1·o. 

"' 
Estando proximo o anniversario ela ip.stallação elas côrtes, um elos considera· 

dos ele festividacle nacional 1, resolveu o soberano congresso que em seu n?D16 

fosse uma de1Jutação felicitar el-rei_ por aquelle memoravel facto, o que se realison 
a 26 de janeiro de 1822, no l:Jalamo da Bemposta. ., 

O secretario João Baptista Felgueiras, dando conta elo modo como a deputaça~ 
se desempenhára da honrosa incumbencia, leu êm 27 o chscurso proferido por Jose 
Joaquim Ferreira ele Moura, na qualidade ele orador d' ella, e a resposta ele sua 
magestacle, abai:io transcriptos . , 

Discurso 

Senhor : - As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nação portu· 
gueza nos envi.-cm hoje, dia do anniversario ela saa installação, para nos cougra· 
tularmos com vossa magestade pelo triumpho dos princípios em que se firma a 
obra da nossa regeneração 11olitica. , 

Não vos ti·azemos, senhor, nem elogios, nem incensos; a posteridade lavrara 
no livro ela historia o premio que vossa magestade merece ; mas um presente de 
grande valor o:fferecemos hoje a. vossa magestacle, e é o da; maior confiança q~e 
têem as côrtes no patriotismo e nas virtudes de vossa magestade ; é o ela roaJS 

devida esperança na pureza das intenções de vossa magestade e no amor á causa 
ela constittução que vossa- magestacle tem constantemente manifestado. As côr~es 
se felicitam de que vossa magestade tenha elesempenhaclo tão fielmente o seu Jl~ 
ramento, continuando a dar-nos como penlíores cl'este fiel desempenho a siuceri· 
elade da religião, o ardor do patriotismo e a illustra.ção ela sabeeloria : as côrtes se 
felicitam ele terem até aqui desempenhado ela sua parte a lei da sua procm·ação, 
mantendo illesa a r eligião ele nossos paes, reservando para a dynastia ele vossa 
magestade a auctoriclade suprema e fundando o systema constitucional represen· 
tativo com aquellas seguranças que fazem o poder mais apto ao fim a que é eles· 
tinaelo; as côrtes se felicitam do accorclo e da unanimidade de sentimentos políti
cos que têem subsistido e subsistem entre os dois poderes activos .do estado, 
accárdo que ha ele consolidar a obra em que toclos os portuguezes tão ardente
mente se empenham; as côrtes se felicitam, emfim, de que é já impossível que os 
maus princípios cheguem ao throno ele vossa· magestade, porque entre vossa :ma· 
gestade e os votos publicas da nação portugueza já não ha distancia nem se en
contra obstaculo . Ah ! senhor, aquella distancia, que tudo engrossa, que tudo e~a
gera, que tudo desfigura, que tudo envenena, desappareceu de todo. 

Agora, senhor, ou vis os povos por orgãos seguros que vos não enganam; as
sim os ouviam os vossos augustos predecessores quando os povos lhes fallaval)l 
com aquelle r espeito e com aquella honrada liberdade que fazia par te do nosso 
caracter nacional ; e emquanto houve esta liberelade fomos felizes e abundároos 

1 nHave:=tdo já decretado as c~ôrtes geraes, ex.traordinari~s e constituintes da nação portu
gueza, em VHtude d~ st~a resoluçao de 2_8. de abril, que os d1as 24: de agosto e 15 de setero~ro 
de 1820 e de 26 ele Janmro e 26 ele fevermro elo anno corrente eram dias de festividade naciO
nal , e se devia por consequencia solemnisar o seu anniversario; e considerando eu quanto os 
mencionados dias s~o dignos de entrarem nos fastos mais notaveis da nação portugueza; e que
rendo que a memona cl'elles :fique permanente e sempre conservada como um indelevel testen111· 
nho de brio, ele honra e de heroismo, que energicamente se desenvolveram n'aquelles gloriosos 
dias: hei por bem que elles :fiqt~em sendo de grande gala, celebrando-se com salvas e eroban
deiramento elas fortalezas e navws ele guerra, e llraticanclo-se todas as mais demonstrações de 
j ubilo e l'egosijo que é de costume em similbantes dias. 

nAs auctoridades a quem competir a execução cl'este decreto assim o :fiquem entendendo e 
cmnpram. Palacio de Queluz, 9 de a,gosto de 1821. =(Com a ntbricct de s-uct magestade.)» 
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em _gloria .. Nós não fazemos hoje cousas inteiramente . novas, restitui~ os as anti
~a.s, e a hberdacle, senhor, ele fallar a verdade aos rets em Portugal e cous?' an
tiga, não é moderna. Tambem nos tocará hoje accencler a tocha clà verdade JUnto 
aos degraus elo throno. . 

Toda a nação quer senhor a monarchia constitucional representativa. Uma 
voz unanime se ouve 'do muu'do novo no mundo antigo ; . elo mundo antigo no 
mundo novo; ela capital nas províncias e elas províncias _na capital. <<Nós quere
mos o nosso rei (dizem todos) e damos gracas ao Todo Poderoso pelo presente 
qu: c~elle nos fez. A sua auctoriclade é aqueÍla que as no~sas leis e que os n?ssos 
co1 aço,:s lhe conferü·am ; por isso é ella mais solicla e mms p1ua. )) E I~: o meto de 
uma tao geral e espontanea acclamacão ele vossos filhos, senhor, vós sms constan- P 

temente guardado e obedecido pelo ;ett amor. Todos estão promptos a vos obeele-
l'er~ pois que vós nunca manches senão em nome ela lei; a nossa ficleliclacle é sem 
Inntes, l)Orque entre portuguezes nunca os ha ele ter a obecli~ncia á lei. Mas, se
~hor, quem recusará obedecer quando vós obedeceis! Vós, senhor, com o vosso 
Juram t J ' · • • • t ' .' . eu o CLe aclhesão ao systema constitucional ajudastes a mstütur en re nos a 
religião ela lei · e a lei entre l)OVOS livres e dignos de o ser é uma divindacle tu
lelr> e a obe~liencia é o seu vercladeiro culto. Eia, pois, senhor, todos nós, fieis 

ei que a nação clictou e fieis a um r ei que todos os corações elegeram, forma
remos uma tão compacta e t ão solida união, -que não haverá poder que nos des-
trua o 1 · · ·1 · ' u, sequer, nos inqtúete. Nem o poder que r ec amou os antigos pnVI eg10s, 
dem 0. poder que qnizer introduzir arbitrariedades novas, nenhum cl'elles poclerà 

estruu o imperio elas leis. . N 

Embora o elesi)Otismo e a anarcbia estes dois elementos da desorgamsaçao 
elos d ) o a 0 

N J o t esta os, se agitem no meio da effervescenCia e suas pmxoes e cte seus m e-
r_esses diverso~ a vontacle ela nação a consciencia de seus r epr esentantes, os sen-
ilm t ' ' l · t' t '11' .:~ l hli en os de vossa magestade afiançam a ore em, a JUS tça e a ranqu1 IU;ae e pu-

ca. 
Immovel e eluradouro seja IJois o throno de vossa magestade entre os portu

g~l~zes i duradoura e perpetua' seja 'entre nós a viela da constituição; duradoura e 
assás provecta seja a viela de vossa magestade para gosar e ver gosar os P?rtu
guezes _o fructo ele tão sabias e ele tão justas instituições . 

Ass1m o desejam as côrtes e todos os portuguezes a quem ellas r epresentam. 

Resposta de el- l.·ei 

h . Srs. deFL~taclos: - São sobremaneira gratas ao meu coração as felicitações que 
.oJe ~e envw.m as côrtes geraes da nação . Eu me lisonjeio ele as merecer pela 
smce~·1dade co_m que jurei as bases da constituição e a firmeza com que as t enho 
~::ntrelo . Retnbuo ás côTtes geraes as sinceras felicitações que lhes devo pela fe
liclelaele com que têem correspondielo á confiança da nação e á minha. Esta con
fiai?-ç;a reciproca enti·e as côrtes e o mom~;rcha, e a fi ()l cooperação do· poder .légis
latlvo e executivo são o penhor infallivel da consolidação do systema constitucional, 
qu_e ~ó pó de fazer a felicicl.ade elos presentes e dos vinclomos. Convencido c1' estes 
~·lnct:J?ios, confirmaelos no seu resultado poT uma feliz experiencia, Tenovo n'este 
t a o solemne juramento que fiz á face ela nação e em meio de seus repTesentan
fi~ ele manter _a c?nstittúção; _e com tanto maior Tegosijo quanto é a justa con
a· nç~ que me n~sp_tram os sen~mentos e as expressões das côrtes geraes, extraor-
manas e constltumtes ela naçao })Ortugueza. 

* · 
A Sobre a liberdade de imprensa, banco ele Úsboa e aclministração nas ilhas elos 

Çores, promulgou-se' o seguinte: 

Carta de lei 

'Und)· João, por graça .de Deus e pela constituição da monarohia, . rei do reino 
s h 0 de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e c1'a1em mar em ~fnca, etc. Faço 
a er a ~oelos os meus subclitos que as côrtes decretaram o segurnte: 
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As côrtes gera es, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, t~nd~ 
em vista a necessidade de que haj a sempre quem r esponda pelos abusos ela lib~I 
dade de imprensa, ampliando o artigo 7 . 0 do decreto de 4 de julho c1e 1821, c e
cretam o seguinte: . 

Logo qu~ o anctor ele qualquer_ escripto for pronunciado r éu, seg:nnclci o_ a.r~~ 
go 39 .0 do mtado decreto de 4 de JUlho de 1821, ser á esta pronunma pubhc_a.c . 
·pela imprensa ; e desde o clia seguinte ao da publicação , se o auctor não estlvei 
preso ou não 1·esiclir em juizo, ficará o editor, e na falta cl'este o impressor, res
ponsavel pelos abusos que se contiver em nos escriptos que o mesmo _réu cOir 
tinuar a imprimir, emquanto não for preso ou não comparecer, ou não for abso · 
vido. · 

Paço das côrtes, em 29 de janeiro de 1822. "' 
Portanto mando a todas as auctoriclades, ~ quem o conhecimento e execuçao 

elo r eferido decreto pertencer, qne o cumpram e executem t ão inteiramente coJJ10 
n'elle se contém. Dada no palacio de Quelnz, aos 30 dias do m~z de janeiro de 
1822. = EL-REr, com guarda.= J osé da Silua Ccwvallw. 

Car-ta de lei 

D .. João, por g raça ele D eus e pela constituição ela monar chia, r ei elo r eino 
unido ele Portugal, Brazil e Algar ves, d'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subclito s que as côrtes decretaram o seguinte: . 

As -côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, consl· 
derando que, supposto se não tenha preenchido o numero de acções, determinado 
pelo artigo 3 . 0 do decr eto de 29 c1e dezembro de 1821, para a aber tura da asseJJ1· 
bléa geral do banco de Lisboa, comtuclo j á no breve decurso ele vinte dias sobe a 
subscripção a uma quantia su:fficiente para dar principio á maior pa1·te das ope· 
ra ções do banco ; e consultando as ponderosissimas vantagens que r estlltam, tanto 
ao publico como aos particulares, ele promover e r ealisar quanto antes t ão impor· 
tante estabelecimento, decretam o seguinte : 

1 . 0 A subscripção para o banco de Lisboa ser á fechada no dia 20 do presente 
mez ele fevereu·o; e n'esse mesmo clia os inspectores far ão publica, pela imprensa, 
a copia fiel do livro em que são lanç.adas as assiguatnras, occultando · sómente .os 
nomes, n:wradas e occupações d 'aquelles accionistas que, prescindindo do direito 
que possa competir-lhes ele fazer parte da assembléa geral ou ela direcção elo ban-
co, assim o r equererem. · 

· 2 . 0 Para o primeiro clia de março proximo fnturo ser á convocada a assembléit 
geral, a qual será composta dos cem maior es accionistas, se o numero elas acções 
não chegar a 5 :000, e serão oito os clirectores c1o banco por ella nomeados. EJ)l 
tudo o mais gosará o banco de todas as prerogativas e IJocler á desempenhar toda~ 
as operações que lhe são concedidas pelo decreto da sua Cl·eação, até ao artigo 23-
inclusivamente . . 

3 .0 Entre os accionistas que .tiver em assignaclo por um igual numero de acçües, 
ser~Lo preferidos para completar a assem bléa geral aquelles que forem mais anti-
gos na ordem da subscripção. . 

4.° Constitu.ida a assembléa geral, nomeará uma commissão para continuar !l 

receber em separado a subscripção elas acções para o banco, até ao 1. 0 de julho 
do corrente anuo . Estas acções, por ém, não serão encorporadas ás primeiras antes 
do r eferido dia, e sem que os novos subscriptores paguem ao banco o interesse c1as 
quantias assignaelas, a rasão de 6 por cento ao anuo contado clescle 20 ele feye
reiro até ao dia em que fizerem e:ffectiva a entrada. ' 

5 .0 Se com a nova subscripção ele que trata o artigo antecec1ente, o total c1as 
acç.ões exceder a 5:000, começará o banco a desempenhar as operações que lhe 
são prescriptas no artigo 24. 0 e seguintes do decreto ele sua Cl'eação. 

6 .0 Acontecendo, porém, que o total das acções não exceda o numero de 
5:000, as côrtes tomarão em consideração, depois do 1.0 ele julho proximo futuro, 
qualquer proposta ele banqueiros ou companhias de capitalistas estrangeiros, qu~ 
t enha por base : 1.0

1 subscrever um anuo de acções, que não seja inferior a 4:800, 
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2.o, ser-lhes concecliela a nomeação de um clirector por cada 1:200 acções que 
subscreverem. 

Paço elas côrtes, em o 1.0 de. fevereiro ele 1822. . N 

. X:01·tanto mando a todas as auctorielacles, a quem o c~n~em~ento e execuça? elo 
Iefenclo. cl~creto pertencer, que 0 cumpram e executem tao ~nteuamente como n elle 
se contem. Dada no palacio ele Queluz, aos 2 de fevereiro ele 1822. = EL-REI, 
com guarda. =José Ignctcio da Costct . 

Carta ele lei 

. D. João, por graça ele Deus e IJela constituição ela monarchia, . rei do r eino 
lliUclo ele Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em .Afnca, etc. Faço 
saber a todos os · meus subclitos que as côrtes decretaram o segumte : 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nação P.ortugueza, atten
denelo á necessiclaele ele regular as administrações publicas nas ilhas d?s Açores, 
P?r uma fórma acleq_uacla á sua situação geographica e ás presentes mrcumstan
Cias, decretam provisoriamente o seguinte : 

1. ° Ficam extinctas nas ilhas dos Açores a capitania geral, a junta do governo 
~abelecida na cidade de Angra, . e os mais governos interinos creaclos nas outras 
b ~s por occasião ela s~1a acl:herencia ao systema constitucio;nal, a junta elo desem

aigo elo !Jaco a J·unta criminal a elo melhoramento ela agncultura e a ela fazenda 
co t c1 , ' ' m o os os seus empregos e clepenclencias. 

2.o As ilhas elos Acores :ficam divididas em tres comarcas, a saber: uma com
posta elas ilhas de S. lÚiguel e de Santa Maria., cuja capital será Ponta Delgada; 
e outra das ilhas Terceira, Graciosa e S. Jorge, cuja capit~l será .a cidade ele ~n
gra i e outra elas ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo, CUJ2: cap~tal se~·á a vllla 
da. l!orta. Estas tres comarc~s serão independentes entre s1, e 1mm~ehatam~nte 
SUJeitas ao O'Overno ele Portugal elo mesmo modo que as comarcas deste remo. 
, 3.o A af.c;posicão elo artigo a~tececlente em nada altera o que nas referidas ilhas 
e relativo ás rep~rticões ·ecclesiasticas. 

4. 0 Em cada uro"a elas comarcas elas ilhas elos Açores haverá um corregedor, o 
qual será simultaneamente proveclor, contador da fazenda e superintendente elas 
alf~nclegas e ele todos os tributos e redclitos publicos da camara. Fica, porta,nto, 
e:Jttmcto o logar de provedor que ha na cidade de Angra. 

5.o Os tributos e qnaesquer rendas publicas serão cobrados do mesmo modo 
que nas comarcas de Portugal, e todo o seu proch~cto será m'recadado na alf~m
clega da cabeça da comarca, cujo r ecebedor será tambem o thesourúro, debaixo 
ela mesma fiança e responsabilidade com que recebe os direitos da alfaudega, e. 
nada poderá despender sem mandado do respectivo corregedor. 

6.0 Os corregedores nacla clespenderão sem ordem geral ou particular do pre
sidente elo thesouro nacional, onde clarão contas ela sua administração, e d' onde só
rnente receberão Ol'dens no que tocar á fazenda publica . 

7.0 O governo determinará a quantia total que os corregeelores poderão em
pregar em clespezas miuclas , com audiencia e approvação ela respectiva camara, 
sem dependencia ele ordem· especial elo thesouro. 

8. 0 De entre os officiaes ela contacloria ela extincta junta ela fazenda escolherá 
dacla um elos corregedores élois para a escripturação e expediente elas alTecadações 

h
a fa~eucla que lhe ficam incumbiclas; e os mais, se os houver, irão trabalhar no 

t esouro publico . . 
t 9.o Os livros e contas ela extincta junta da fazencla serão transmittidos ao 
besouro publico, cl'oncle, depois ele examinados, serão remetticlos aos corregedores 
aquelles que pertencerem ás suas respectivas comarcas . 

lO.o Em cada uma elas cabecas de' comarca haverá 11m commandante militar, 
0 qual será official ele primeira linha até á patente ele coronel inclnsivamente, e 
V"?_ncerá, alem do seu competente sol~lo, sómente a grati:ficacão mensal de 50t$000 
rms . ' 

ll: 0 Poderá nomear-se para qualquer elas outras ilhas, quanelo se jul~~r ne
cessarlo, um commandaute militar debaixo das ordens elo commanclante nuhtar ela 
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comarca, e esse poderá ser ou capitão ela primeira linha ou official de . milícias .d~ 
maior patente que ahi houver, ou mesmo elas extinctas ordenanças, sendo de maror 
graduação . . . 

12.0 Os commanclantes militares não t erão ingerencia alguma nos negoClOS cr· 
vis ou políticos . · . . 
. 13 .° Conservar-se-hão nas ilhas os actuaes corpos ele milicias, e a tropa de li· 
nha, emquanto ·se não determina. 0 que eleve corresponder a cacla uma cl:'ellas, se 
r eduzirá ao mesmo pé em que ah es tava no anno de 1807. 

14. 0 Os officiaes cl§ t ropa ele linha nas ilhas vencerão o mesmo soldo que os. 
officia'3s do exercito em Portugal; e os soldados o mesmo pão, soldo e fardamento 
que vencem os ele PortugaL <Js soldados receb~rão o pão a dinheiro, e este, belll 
como o soldo

7 
tanto ele officiaes como ele soldados, será pago em moeda insulaua 

poi· seu valor corrente nas ilhas . 
15.0 O recrutamento pa.ra a tropa ele linha. será feito em cada uma elas respe· 

ctivas comarcas, sem que ele uma se possa r ecrutar para outra. · 
16.0 Os commanclantes militares elas coma.rcas proporão ao governo o plano da. 

organisação da tropa, com declaração ela força e arma conveniente ao clistricto do 
se ti. commanclo . 

17.0 Os direitos de ancoragem, que recebiam os governadores elas ilhas dos 
A çores, serão cl'ora em cliante cobrados para o thesom~o publico . O ajudante elo 
mar continuará a perceber os seus actuaes emolumentos. 

18 .° Fica revogada qualquer legislaçao na parte em que se oppozer ás dispo· 
sições elo presente decreto . 

Paço das côrtes, em 29 cle j aneiro ele 1822. 
Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução do 

presente decreto pertencer, que · o cumpram e executem tão inteiramente co:Jll0 

n'elle se contém e declara. Dada no palacio de Queluz, aos 2 dias do mez ele fe· 
vereiro ele 1822. = EL-R!!:I1 com guarda. = Filippe Fm·1·eim ele Antujo e CastrO· 

A respeito de outro anniversario, o elo j tuamento de el-r ei D. João VI á con· 
stituição que as côrtes fizessem, tambem se resolveu, em 23 ele fevereiro, que 
fosse felicitado sua magestacle em nome do congresso. 

A deputação compareceu effectivamente ·no paço no dia 26, e o orador cl'ella, 
Ltúz Paulino ele Oliveira Pinto ela França, prommciou perante o monarcha o se· 
guinte 

Discurso 

Senhor: - É ela nação inteira que vossa magestacle Yae ser por nós coro}Jrl· 
mentado, pois que o soberano congresso, em cuja deputação vimos, é ele tocla ~ 
nação r ep1·esentante ; feliz r ei, e unicamente verdadeiro r ei, o que é e que est 
com vossa magestacle, que fez tanto e por isso tanto r ecebe. Não trazemos a vossa 
magestacle, mascarada de lisonjeiras expressões, indignas de nós, indignas ele vo~sa. 
magestacle, a menti.Ta e o engano, ma.s sim significados na n:anqueza ela nossa lin· 
guagem os sentimentos congratulatorios ele todo o povo portuguez de , ttm e ele ou· 
tro hemispherio, em memoriá c1'este dia, no qual vossa magestacle se fez verda· 
c1eiramente rei e se mostrou cordialmente pae. A nação inteira r econhe.ce o quant~ 
deveu n'este dia a Yossa magestacle, que n'elle reconheceu tambem o que devia a. 
np.ção inteira, e co~ solemne juramento, em assignalação de seu mais sagrado de· 
ver e vontade, reumu tantos milhares ele irmãos portuguezes, que ou os nasciroen· 
tos ou os empre~·os têem espal~clo nas quatro partes elo mnnclo. Vossa magestacle, 
jurando n'esse clia ele observar a constituição que a nação se procurava dar, para 
segtu·ança dos seus clireitos e elo throno ele -vossa magestacle, fe-z; a perfeita obra. 
ele justiça e ele sabedoria ; conquistou mais do que todos os seus augustos prede· 
cessares, ct~ os nomes a memoria elos conquistadores e elos grandes r eis defende 
da voracidade elos tempos; elles deixaram aos filhos as terras qtt.e compraram co:Jll 
o sangue elos paes ; vossa ·magestacle faz com que os :filhos gosem em paz e e:Jll 
justiça suas terras, que seriam j ~ desgraçadamente divididas, já r egaclas co!l1 ° 
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sangue de seus paes por mãos do mais horrivel dos. monstr_os que po~en;t infestar 
a, terra, da anarchia : elles deram a este reino mruta glona, mas prmCJpa~ente 
d aquella que se s11stenta e campeia na imaginação ; vossa ma~estade, com o Jl.ITa
~e~to que deu n'este dia, deu tambem as mãos com a naçao, para se fazerem 
Iec1proca e realmente felizes. Elles foram assás menores do que vossa magestacle; 
!o~·am, ·sim, reis de uma nação sempre nobre e sublime) mas _vossa mage~tade é 
e1 de uma nação sublimissima : nem elles, nem a naçao sab1am o que tinham, 

nem podiam contar com 0 que suppunham ter ; mas vossa ~agestade sabe que 
vae ter uma constituic~io que lhe seo·ura o tlu·ono, e a naçao sabe que tem em 
vo • ) ó . . ~- 11 ssa magesta:de um rei para manter e fazer executar a constltmçao em que e a 
funda a sua seguranca e felicidade. Nem elles se podiam fiar nas expressões de 
se~ subditos

1 
nem e'stes ter segurança na volubilidade da vontade. Ah! senhor, 

{~ao equivocas ou duvidosas nos seus motivos têem sido até agora as expressões 
eltas ante o throno ! 

- Quantos têem parecido muvaclos de respeito, quando o estavam unicamente 
pelo peso do thmibulo da dependencia! 

A h! como são livres e inadmissíveis de suspeita os signaes de respeito que a 
nação hoje tributa a vossa magestade; as expressões de amor que lhe faz sã? tão 
ptu·as como o azul do céu. Eis senhor, as doces premissas da colheita elo JUra
me~to que vossa magestacle do~1 n'este memorando dia; e qual será o resultado 
gelai da colheita? A felicidade da nação, que é a mesma de vossa magestaele. E 
que_ ha de mais a anhelar? Nada. Desta fórma1 senhor, fechem-se para sempre 
os _livros em que na historia dos governos se quizesse buscar um rei para mo~elo, 
~ots vossa magestacle, Ullinclo-se cordial e_ estrei~amente á vonta~1e geral e ~te-
esse da nação se tornou 0 modelo elos rms . Ass1m, senhor, e umcamente ass1m, 

se podem base~r os thronos para a estabilidade da sua dumção, e felicidade e segu
rança dos que sobre elles se assentam; embora vivam inquiet9s e assustados. os 
outros reis da terra vossa maO'estade nada tem que temer, coberto com a egtde 
do amor nacional. S~ outr'ora denodados peitos sobre as altmas de Aljubarrota e 
nas campinas do Caya, em S. SalVador, sobre os montes Guararapes, nas mar
gens do Capibaribe, ou nossas ferteis ilhas , que surgem vaidosas do centro do 
0,?eano, sustentaram a existencia e os direitos d'e te throno corações que hoje 
sao todos ele vossa magestade, porque vossa magestade é da nação e é, por con
se<J.uencia, d'elles, porque a nação quer o throno, e este com a nação se identifica, 
ate anele elevarão o seu valor e heroismo? :Não poderão, talvez, chegar a tanta 
dltura nen; a ir~1aginaçã~-' nem a palavra. Ventmoso r~i que se soube fazer digno 

e tal naçao ; ditosa naçao que achou um tal rei para a coacljm·ar na sua regene
ração política! Já estão, senhor, para vossa magestade, par em p-ar, abertas as 
portas do grande e eterno alcaçar da memoria pelo juramento que vossa mages
tade prestou n'este memorando dia e pelo clesempenho do mesmo jtuamento; de 
lá, e de logar assás distincto, ali figurará vossa magestade sobre seus augustos cles
cendentes, para que seja sempre ílluminada esta estrada da virtude; lá receberá 
vo~sa magestade as mais agradecidas commemorações dos nossos vindouros, como 
hoJe recebe estes comprimentos congratulatoríos da nação inteira, que, exultando 
de prazer pela memoria d'este dia, envia ao céu ardentes rogos para que o faça 
-voltar sempre brilhante e raiar aos olhos ele vossa magestade tantas vezes quantas 
vossa magestade deseja e a nação carece. · 

Respos-ta de el-rei 

. Senhores: -Acceito com particular satisfacão as felicitacões que hoje me tra
zels_ em nome das côrtes geraes e extraordin~rias da nacã~. Este dia de jubilo 
~ac1onal e:s:.cita-me a doce recordaçao d'aquelle em que jt;ando a constituição que 
d~:sse~ as côrtes em Lisboa, preveni todas as difficnldades e :firm_ei a uniao que 

e hgar perpetuamente os portuguezes de ambos os mundos. F1a.ndo tudo dos 
tn eus p t · t' · d . N fi· a r~o 1cos senttmentos e o caracter portugnez, antevt uma cooperaçao 

anca e smcera da parte clós rerJresentantes da nação quem quer que fossem, 
Potqn . ' · 0 A e e1am portuguezes e tratava-se de regenerar a patna. s successos teem 



272 

correspondido perfeitamente ás minhas speranças e ~í confiança da n~ção . Eu ~e 
congratulo, pois, e vos felicito especialmente n'este dia pela harmom~ .dos P~ e
r es pela unidade ele sentimentos entre os r epresentantes ele todo o r emo unido, 
e 1;ela sab edorja e patriotismo com que as côrtes geraes conduzem a obra da nossa. 
r egener ação política e preparam a prosper iclacle e a gloria ela nação portugttezlt. 

As côrtes resolveram que se declarasse mi acta das suas sessões ter siclo ou
viela com muito especial agrado a resposta ele sua ma.gestacle, e que se publicasse 
no Dia1·io clc~s cô1·tes e no Dia1io elo [JOVe?'JW . 

O soberano congresso teve conhecimento, nas sessões ele 8 e 12 de março, das 
seguintes 

Cartas 

(N .0 10) 

Rio de J aueiro, 10 de dezembro ele 1821.- Meu pae e meu senhor : - HonteJ]l 
pelas tres horas ela tarde entrou o brigne Infante D . Sebastião, trazendo-me car
tas de vossa magestaele ele 26 ele outubro e algumas ordens e decretos, os quaes 
logo se passaram a pôr em execução. 

Assim que abri o sacco achei o decreto n . 0 124, mandei chamar os ministros 
para lhes participar as ordens recebida ' e mandar-lhes passar as portarjas neces
sarias pru:a serem convocados os eleitores ele parochia para elegerem a junta, que 
ha ele ficar eleita na fôrma decretada pelo soberano congresso no dia 10 de fe
vereiro de 1822, por se completarem os clois mezes depois elo r ecebimento da 
l ei . 

No mesmo dia em que a junta for eleita, tomará entrega do governo, porque 
acaba immecliatamente aquella auctori lade a• antes constituída; e as im, logo que 
seja eleita, vou dar sem demora prompta execução ao decreto que me manda pa;
tir quanto antes, partindo, ainda que seja na União, porc1ue eu desde esse clia .ua~ 
quero infl.túr mais nada no Brazil, e como nfLo o posso fazer (quero dizer, de~Za1 

de influir) de outro modo que partindo, rasao por que nrio espero para partir que 
a installação elo novo governo na fórma ordenada. 

Nao cessar i de tomar medidas para tudo se cumprir com soceg·o. 
Quanto á. promptificação elas embar cações ele guerra surtas n'estc porto, nada 

mais posso fazer que redobrar a minha pouca actividac1e. 
Existe po~ ora socego, porque a tropa está. 1.m:ida e mui obediente, apesar de 

ser pouca para o serviço; ella tem-se feito merecedora que eu participe a 1os::t 
magestade o quanto ella é aferrada á constituiçao e á. causa nacional i mas nao 
achando eu que esta parte dada por mim a vossa magestacle sc::j a sufficiente paga 
de tão constante aclhesão e servi~ os por ella praticados, desej m·ja q1.1 e vossa JJ1U· 

gestade o :fizesse saber ao · soberano congresso e implorasse da minha parte ~J]l 
agradecimento privativo a esta, visto ter trabalhado tanto e com tanto proveito 
geral e nenhum particular. 

Emquanto eu tiver forças conte vossa magestacle e a nação com a minha pe~
soa, que será incausavel nos clois serviços i isto é o que a minha alma sente e d10 

sem lisonja nem interesse. 
Deus guarde a preciosa vida e saucle ele >ossa magestacle, como todos os por· 

tuguezes o hão mister, e igualmente este seu subdito :fiel e filho obeclientissimo, qne 
lhe beija a sua real mão . =Pecl?·o . 

(.1: .o ii) 

Rio de J aneiro, 14 de dezembro ele 1821.- Meu pae e meu senhor: -Don 
parte a vosl!ia magestade que a publicação elos decretos fez um choque mui grau· 
de nos brazileiros e em m1.útos etuopens aqui estabelecidos, a ponto ele clizereUl 
pelas ruas : <o 'e a constituição é fazer-nos mal, leve o diabo tal cousa, ha>emos fa
zer um termo para o príncipe não sair, sob pena ele ficar responsavel p ela perda 
elo Brazil para P ortugal, e queremos ficar responsaveis por elle nrio cump1·ir 0.5 

dois decretos publicados; havemos fazer r e1n·esentações juntos com S. Paulo e 1\Ii-



273 

~as, e todas as outras que se poclérem juntar dentro elo praso ás côrtes, e sem 
Isso não ha ele in. Veja vossa magestacle a que eu me expuz pela nação e por 
vossa magestaele . 

Sem embargo ele todas estas vozes, eu me vou apromptanclo com toda a pressa 
e soe fi J c1 · tN aeJas or·clens, r)orque · . ego, a m Cte ver se posso, como evo, cumpnr ao sagr .t . . . 

a mmha obrio·acão é obedecer cegamente e assim o pecle a mmha honra, amcla 
qt~e perca a ~ida, ~as nunca pela expo~ição ou perdimento cl 'ella fazer perder 
milhares. 

Faz-se mu~ preciso, para desencargo meu, seja J>resente ao soberano c~ng:ess_o 
esta carta, e vossa mag·estacle lhe faça saber ela mmba parte, que m~ será sen~r
vel sobremaneira, se for obrigado pelo povo a não dar o exa~to cumpnmento a !,ao 
sober~nas ordens; mas que esteja o congresso certo qu~ her ele fazer com r:"'soes 
os mars fortes argumentos, cliligenc.ianclo o exacto cumpnmento quanto , nas mmhas 
forças couber. · 

Deus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestacle, com~ to~o~ os por
tuguezes o hão mister e ig·ualmente este seu subclito fiel e filho obeclrenttssimo, que 
lhe b ·· ' erJa a sua real mão . = Peclfl·o . · 

. (N° 12) 

Rio ele Janeiro 15 ele dezembro ele 1821. --Meu pae e meu senhor: - Hoje 
soube ' h N ele }.1. que por ora não fazem representação, sem que ven aro as procuraçoes 
· 1rnas, S. Paulo e outras e que a representacão é cl'este modo, segnndo ouço: 
« ~n vae, nós nos cleclarâm'os independentes, ou' fica, e então continuâmos a estar 
lllllclo~ e seremos responsaveis pela falta ele exect~ção da_s ordens do congresso i e 
~emars_, tanto os inglezes europeus como os amencanos mglezes nos proteg<:_m na 

ossa Inclependencia no caso de ir sua alteza,> · , , 
Torno a protestar ás côrtes e a vossa mage_stacle, 9-ue s~ a força sera capaz ele 

me fazer faltar ao meu dever, o que será o ma1s sensrvel neste munclo. 
Concluo, dizendo, sou fiel e honrado . · 
Deus guarde a precjosa vida e saude ele vossa magestacle, como to~os ?s _ror

tuguezes o· hão mister, e igualmente este seu subdito fiel e filho ol)ecltentrssimo, 
que lhe beija a sua real mão.= P ecl1·o. 

. Depois da leitura ~las ultimas cartas, resolveu-se nomear uma commissão espe
c~al, composta de doze membros, a fim de proceder ao exame ele todos os nego
Cios politicos, relativos ás províncias do Brazil, e propor as providencias que julgasse 
necessarias. 

Na sessão ele 18 foi apresentado no congresso e mandou-se imprimir o seguinte 

Parecer 

A commtssao especial elos negocios políticos do Brazil, examinando attenta
lllente as cartas ele sua alteza real a sua magestade, qile foram presentes ao con
gresso, e tomando em consicleração os officios ela junta administrativa de Pernam
buco, não póde eleixar ele · convencer-se da franqueza e lealdade elo proceclimento 
~e st~a alteza r~al, cl~ fermentação e tendencia perigosa dos animos nas províncias 

0 ~lO .ele J ane1ro, JYlmas Geraes e S. Paulo, e elo desgosto, ainda que surdo, da 
prov1nc1a ele Pernambuco, a que deram occasião as ordens e decretos elo congres
so cl . ~ cl' ec1s~es geraes e actos elo governo, tuclo clesfigur~do por escriptores venaes e 

esorgamsaclor es, que, inspirados pelo genio -elo mal, ufanam-se em dividir irmãos, 
e. esperam ~onseguil-o, certos que um povo a quem se abriu pela primeira vez a 

b
estl'ada da hberdade, facil é de seduzir e incutir terrores imao·inanclo perda ele um 

em q . . . ' o ue mms estimam, porque menos o gosaram. 
A commissão deplora o engano em que laboram os brazileiros, e não concebe 

como se possam attribuir ao congresso vistas contrarias aos sentimentos liberaes 
que lhe cleram nascimento, e que certo o animam. 

h 
A. constituicão falia por si mesma e convence a imr)ostura dos que a aboca-n a . , . ' 
tn' aos povos do Brazrl nada se negou elo ·que se concedeu aos de Portugal; 

~s· 
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igualdade de direitos, de commodos e ele vantagens, tanto quanto o permittia a si· 
tuação de ambos os paizes, está sanccionaclo em quanto se tem. decretado . As 
mesmas leis devem r eger a ambos os hemisphel'ios quando a pruclencia não aponte 
moc1ificacões sauclaveis e necessarias. 

Os e{np.regos ele proveito e confiança são clac1os ao merecimento, ou c1'aquem 
ou d'alem do Atlantico; o logar natalício não influe sobre a escolha. O congresso 
levou mesmo a delicadeza a especificar a partilha na deputação permanente e no 
conselho de estado. 

Todavia, nem assim socegam os r eceios ; a nobre declaração do congresso~ ~ou
tida no artigo 21. 0 das bases, em vez de ganhar-lhe os corações elos brazilmros 
pelo respeito mostrado aos seus dü·eitos, é hoje o theina elos seus gravames.. . 

O congresso n ão legislou para o Brazil, senão porque elle adheriu sem condi
ções ao que se decretava nas côrtes; nem se p_~cle dizer que não estando presen
te a maior parte dos representantes elo Brazil no congresso se faltava ao promet
ticlo, estendendo-se áquelle paiz leis que não tinha approvaclo; porquanto se lhes 
refõguarclavam para o tempo elo comparecimento dos seus deputados as moc1ifica
ções que exigisse a peculiaridade elas suas circumst~ncias. , 

E demais, seria absurdo que uma assembléa deliberante ficasse em inacção so 
porque a~gumas partes elo reino se descuidavam elo mais sagrado elos seus deveres, 
isto é, ele auxiliar-nos e collaborar na regeneração geral ela nação. Isto seria 0 

mesmo que premiar a falta que merecia antes reprehensão, e punir a activic1ac1e, . 
retardando-lhe uma organisaçao ele que pendia a sua salvação. D'oncle está a cul
pa? Certamente ela parte dos povos elo Brazil, que, apesar dos rogos e admoesta· 
ções, ainda não t êem mandado os seus r epresent antes, e que nem ao menos instrnc
ções algumas deram aos deputados eleitos por elles, que, residentes ha muito tempo 
fóra elas respectivas províncias, ignoram as suas necessidades. 

Se não . têem peso as queixas geraes contra a desigualdade que não existe, ~e
nos contemplação merecem os gra1rames específicos que se allegam, e bem acnso
laclos reputal-os -hão beneficios os brazileiros, quando, abrindo os olhos que lhes cer
ra a desconfiança, virem as causas como ellas são. 

O Rio de Janeiro, por effeito elo desgoverno e delapiclações ele um ministerio cor· 
rompido, está á borda ele uma bancarota quasi infallivel : a. estada ali ele sua · al
teza real, exiginclo a mantença ele uma côrte, irnpossibilita as economias precisas 
e accelera a qu~cla fatal d'aquella parte elo imperio portuguez. Demais, é mister 
que o herdeiro elo throno resida -em um paiz que faz parte do systema em·opet~~ 
cujas negocbções t anto podem, principalmente nas circumstancias actuaes, inflnll' 
na sorte elo reino unido. 

Estas considerações necessitaram o seu chamamento, e nada tem de commtl])J. 
com a sua vinda a privação temida ele um centro geral ele governo no reino do 
Brazil, que a constituição lhe não nega, e que o congresso não t erá j amais a ba.r
barislacle ele disputar á vontac1e r econhecida elo Brazil. 

E, porém, pasmoso sobremaneira que se queira a conservação ele tribunaes, 
que tanto peso fazem á nação, e que estão em perfeita cont~·aclicção com o syste· 
ma r epresentativo por ella admittido . Elles eram precisos n 'uma monarchia abso· 
luta., para que a vontade ele um só, que é a lei em taes estados, refl.ectisse ao me· 
nos as luzes emprestadas pela sabecl01·ia ele muitos ; mas que prestimo podiaJll 
ter no actual systema? Uma representação formada ela flor ela nação, e animada 
elo espírito ela mesma nação, não ha mister escorar-se nas formulr.,s decrepitas ele 
corporações permanentes, p~ra quem o dia ele hoje é como o de hontem. Similhan· 
tes estabelecimentos são o luxo ela ordem social, que a política reforma, todas !5 

vezes que ·na mga1úsação de um povo se olha para a utilidade e não para o vao 
apparato. 

É verdade que a abolição não sendo simultane~ em ambos os reinos, podia g~
rar suspeita; mas ninguem ·que fosse sensato duvidaria um só instante que os. trl· 
bunaes houvessem de ter aqui a final igual sorte aos elo Brazil. E que perclHL 0 

reino elo Brazil com a sua extincção? No mesmo decreto que os extinguia esta~íL 
provido ele r emedio tudo o que expediam os dois tribun.aes da mesa ela consciencJa 
e desembargq do paço; no contencioso já na constituição está declarado que as re· 
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vistas serão conceclidas mesmo no Brazil i e quanto ao expediente ele certas gra
ças, bem que por emquanto poclesse soffrer algum embara.ç~, não po.dia prever 
0 congre~so que um incommodo temporario, e que ~le certo sena r emediado, q.uan
cfilo se ultrmasse 0 regimen final elo Brazil, produzisse tanto clesassocego e descon-. 

anca. ? .congresso, talvez levado por um demasiado respeito aos principias, clivid,iu a 
admmistração das províncias em tres ramos, que, devendo concorrer todos para 0 

~esJno fiJ:?, não eram porém suborclinados uns aos outros~ pareceu-lhe que 0 s~r-
rço publico s~ria melhor desempenhado quando fosse pa.rtrlbado o tr~balho, e CI et~ 

mesmo que sendo a forca armada por sua natureza sempre . obech ente ao poclm 
ex.ecntivo, ~ por isso co~petinclo a este a nomeação e r esponsabilisação elo chefe 
ela dita forca seria anomalia suborclinal-o a um poder popular e electivo, acres
cenclo a ne~e~saria clifficuldade da effectiva responsabiliclacle em similhante caso, 
por pe~ar immecliatamente sobre um corpo moral, que, escorado na confiança 
elo~ eleltores, póde talvez illudir a mesma responsabilidade e conservar-se, a ~les
peito elo poder executivo, nos empregos em que tenha sido neg-ligente. TodaVIa 0 

c?ngresso não póde affirmar que ás províncias do Brazilnão convenha outra OTga
illsação, a experiencia nã,o o podia então illustrar; o que porém póele assev:erar é 
que falta ele experiencia nunca envolveu intenções sinistras, que aliás se não de
prehenclem elo contexto ela sua conclucta. Quiçá se lhe queira negar a realidade da 
Bs~e~eração acima, á vista ela reme~sa~ ele tropas?' algumas p~·ovincias do rein~ do 

Utzr[ ; mas custa a crer á comm1ssao que senamente se mcrcpe esta mechcla, 
qtle a não ser acloptada mostraria ao mundo vergonhosa negligencia do congresso. 
~~a elas províncias pediu express~mente a r emessa elas. tropas, e se o congresso 
n.ao annuisse, seria com rasão argtuclo de frouxo e descmclaclo; em outras appa:·e
Ctan1 scentelhas ele faccão e não devia o congresso buscar abafal-as })elos mews 
que a nação poz á sua' di~posição ? O congress? ~Ko P?dia ~gnorar que, comquanto 
mereça tõda a attenc~o a voz geral da§ provmcms, pm .... 1s elevem ser escutados 
0~ gritos ele faccioso~ , que só têem em vista a ruína nacional: contra as facções e 
n~o .contra a provincia em geral é que foram r emetticlas as forças ele que as l)rO
VlUCias se queixam . Basta uma vista de olhos sobre o seu numero para conven
l er-nos do fim da sua r emessa; sobejas para quietar rebelliões parciaes e r estabe-
ecer o socego perdido, são nada para conquistar <una província . 

Restam por fim alguns actos elo governo e do congresso que a calumuia enve
neno~l, taes são as nomeações de governadores elas armas para 9 Brazil, de agen
te~ dtplom~ticos , e a escolha interina de conselheiros ele estado. Pócle parecer á 
prrmetra vista ter havido alguma desigualdade a])parecenclo em tão · numerosa lista 
mui poucos nomes naturaes elo Brazil ; mas porventura deve imputar-se á má 
Vontade o qu: ~ntes procederia talvez da falta ele conhecimento que .o governo ti
nha ele braztlmros que devessem ser em1Jregados em similhantes r amos? Uma 
falta involuntaria poderá jamais justificar o indecente fervor com que se insinua 
ma.licia, onde certo a não houve? D emais, quanto ao conselho ele estado não r)rO-
·a ' "VI enciou. j~ a constituiç~o l)ar~ilhan~o-o igualmente? Differenç~s entre i1~mãos po-

dem aclm1ttn' expostulaçoes am1gavers, mas nunca azedume clectcliclo . 
Quanto até aqui se expoz é sufficiente para persuadir a lealdade e franqueza 

com que o congresso tem tratado ao reino irmão; t alvez mesmo se inculque de fra· 
rleza esta conclescendencia; mas como umâ mãe terna jamais desce da sua digni
clacle escutando e p~·ovielenciando remeclio aos queixumes ele um filho que adora, é 
c e 1mrecer a commrssão : 
J 1:0 Que se expeçam ordens para que o príncipe r eal não abanclone o Rio ele 

ane1ro, não o tendo já feito
1 

emquanto se não fizer a m:g-anisacão geral do go-
verno elo Brazil ; • 
t 2.o Que não installe ali a junta provincial por ser inconsistente com a sua es
ada n'aquella província· 

3.o Que faca porém ~xecutar o decreto cl~ abolicão dos tribunaes simultanea 
on 8llccessivat~ente 1 segundo o seu entender principalmente quanto á junta elo 
commercio, cuja immediata extincÇão parece ter mais· fortes inconvenientes ; 

4.o :Que se declare que a junta da fazenda das pTovincias elo r eino elo Brazil 
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é subordinada á junta provincial e deve ser presidida por um elos membros cl'esta 
junta; . 

5 .0 Que o commanclante ela força armada ele cada uma .das províncias fiq~e 
suborcliuado á junta provinci~l, da qual porém será membr o nato, com voto tao 
sómente na parte militar; . 

6 .0 Que se discuta e desde logo se r emetta ás províncias elo r eino elo Bra2!11 o 
projecto de decreto sobre as r elações commerciaes, que a commissão reputa um ~os 
mais fortes vínculos da união ; n'elle não descobrirão ·os brazíleiros um só artigo 
que não r essumbre a mais perfeita igualdaele e reciprocidade ; arites convencer-se· 
hão que o congresso trata o Brazil como verdadeiro irmão e a.migo ; 

7 . 0 Que se especifiquem as bases elo systema de fazenda que eleve reger a.IJl· 
bos os reinos, clividinelo as clespezas em geraes da uumo, e particulares a cada 
uma d 'ellas, declarando-se que as particulares serão satisfeitas por aquelle a quero 
interessarem, e as geraes, taes como a dotação da família real, as despezas coDl 
os, agentes diplomaticos, as ela marinha c as e:x.traordinarias de guen a, :ficarão a 
cargo ele ambos os reinos ; 

8 . 0 Que a divida passada do Brazil seja declarada di viela nacional; . 
9 . 0 Que a divida contralücla com o banco elo Brazil sej a classificada como d1· 

viela publica, e desde logo se assignem prestações sufficientes para sustentar tão 
util estabelecimento. 

10. 0 Q ue se indique em termos energicos e claros ~ts províncias elo r eino. do Bra· 
zil, que o congresso não tem duvida ele conceder áquelle r eino um ou clois centr.os 
ele delegação elo poder executivo, que previnam os inconvenientes ela grande d1s· 
tancia cl 'aquelle r eino a este, ficando ímmeeliatamente subordinadas ao poder e~e
cutivo aquellas províncias que assim o requererem por convir á sua posição e w· 
teresses . 

E mfim, que o congresso, uma vez salvo o principio essencial ela união, não 
disputará sobr e a concessão ele tudo que convenha ao Brazil, pa.ra sua melhor e 
mais prompta administração interna . 

Que para esse eff~ito, :G.ucla a discussão ela constituição, se formarão artigos 
addicionaes, que serão discutidos igualmente, ésperando-se qlle j{L a este tempo se 
tenham r eunido as deputações cl0 Brazil que ainda faltam ; ficando potém os bra,· 
zileiros certos que se não appa~;ecerem ao tempo indicado, nem por isso se deJllO· 
rará a discussão , e as províncias qu~ por sua frouxidão não tiverem pa.rte n'elltt; 
apesar d'isso não ficarão desobrigadas ela obecliencia, visto o seu anterior reconhe· 
cimento ela uniclacle elos dois hemispherios portuguezes, e não poder aclmittir-se eUl 

política que o veto ele uma província inutilise as operações da .assembléa de toda 
a nacão. 

Quanto ás tropas elU'opeas, que actualmente es tão no Bmzil, a commissã.o é de 
parecer que ellas sómente se devem retirar, quando as circumstancias partícula· 
r es elas províncias .façam que seja inutil a sua estada ali, ficando ao arbítrio .do 
governo manclal-as retirar, · quando assim lhe parecer conveniente1 tendo primei1'0 

ouvido as juntas provinciaes. 
Paço c1as .eôrtes, em 18 de março de 1822 . = Antonio Ca?·los Ribei1·o de An· 

d?Ytda Machado e Silvct = Bento P m·eint do Ccwmo = Joaqui?n Pe1·eú·a Annes ele 
Ca1·valho =José J oaquim Fe1Teú ·a de J.11owra = L1&iz Paulino ele OliveÚYt P into 
ela Fhtnçct = JJ1amtel B01·ges Ca1·nei?·o = F1·ancisco J.VIanttel T1·igoso ele A ntgão Jvfo· 
rato= Custoclio Gonçalves L edo= J oaquim, Antonio Vieim Belfonl= Ignacio Pinto 
ele Almeidct e Cctst1·o = J.l!f.amtel 111a1·q1tes Grrcmgei?·o =José· Antonio G"i.te?'?"ei?·o. 

Foi presente ás côrtes, em 21 ele março, a corresponclencia que se segue : 

Cartas 

(N. 0 13) 

Rio ele Janeiro, 30 ele dezembro ele 1821.-Meu pae e meu senhor: - Tudo 
está elo mesmo moclo que expuz nas duas cartas anteriores a esta a vossa mages-
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tacl~; a _clifferença que h a, é que cl'antes a opinião não era geral, hoje é e está 
IDlU arre1gacla. · . . 

. Pr?testo desde já a vossa magestacle e ao congresso, que por falta de clüigen
Clas mmhas não se hão ele deixar de cumprir t ão soberanas ordens. 
t D eus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestacle, com~ to~o~ os por
uguezes o h ão mister e io·ualmente este seu subclitQ fiel e filho obeclientlSSlmo, que 

lhe beija a sua r eal ~ão.
0 

P ecl1·o . · 
(N. 0 14) 

R~o ele Ja_neiro; 2 ele janeiro ele 1822.- Meu pae ~ meu senhor :- Hontem·p_e
las olto horas ela noite cheo·ou ele S . Paulo um propno, com ordem ele me entle
gar em mão propria o officio que ora r emetto incluso, para que vossa magestacle 
conh_eça e faça conhecer ao sob erano congresso quaes são as firmes tenções elos 
pauhstas, e por ellas conhecer quaes sito as geraes elo Bra:oil. . 

Ouço dizer que as r erJr esentacões cl'esta província são feitas no clia 9 elo cor-
rent 1· ~ d' · · h t . ~ i c lZem mais que S . Paulo escreveu para l\iinas ; aqm se1 que . a <J.11Clll em 
escnpto para todas as })rovincias, e dizem que tudo se ha ele fazer cleba1xo ele m·clem . 
c F~~·m todas as diligencias p o:: bem para haver _socego_ e para ver se , ~o~~o 
, l~mpnr os decretos n . os 12L1 e 12:::>, o que me parece 1mposs1vel, porque a.topm1ao 
e oda contra por toda a parte. 
tu Deu~ gum~le a ;p~·eciosa_ viela e saucle ele vossa JJ?agestade, como to~os ?~ _por

guezes o hao m1ster c wualmente este seu subcl1to fiel e filho obechentJss1mo, 
que lhe beij a a sua r eal mã~ .=Pecl1·o . 

Officio ·a que s e refere a c arta antec;edente 

.. Senhor: - Tinham os já escripto a vossa alteza r eal ant~s que pelo ultimo cor-
1 elO r ecebessemos a -Gwoetct ext?·ao?-clincwia. elo R io de Jane~1·o ~ ele 11 elo coiTente, 
e apenas :fixámos a nossa attenção sobre o primeiro decreto elas côrtes, ácerca da 
organi~ação elos governos provinciaes elo Brazil, logo ferveu em nossos. cor ações uma 
n?bre mdiO'nacão IJorq"c1e vimos n'elle exarado o systema ela anarclua e ela escra
v :t~ b ~ ' l 

lC _ao ; mas o segundo, pelo qual vossa r eal alteza eleve r egressar para Portuga , 
a fim ele viajar incognito sómente pela Hespanha, F r ança e Inglaterra, causou-nos 
ttm verdadeiro horror. Nada menos se pretencle elo que desunir-nos, enfraquecer
bos ~ ~té deixar-nos em misera orphanclacle, arrancando do seio ela grande família 
, ;·azlleu·a o unico pae commum que nos restava, depois ele terem esbulhado o Bra
zü elo be11e:fico fundador cl'este r eino, o augústo pae ele vossa alteza real. Enga
nam-se, assim o esperâmos em D eus, que é o vingador el as injustiças . Elle nos 
dará coragem Q sabedoria. 

Se pe~o ar tigo 21. 0 das bases da constituição, que approvámos e judunos por 
serem prmcipios el e direito publico universal, os deputados de Portugal se viram 
obrigados a cleterminar que a constituição que se fizesse em Lisboa só obrigaria 
por ora aos portuguezes r esidentes n' aqltelle reino, e quanto aos que r esiclem nas 
OlltTas tres partes elo mundo ella sómente se lhes tornaria commum quando seus 
legitimas r epresentantes declarassem ser esta a sua vontade ; como agora esses 
~1eputaclo s ele Portugal, sem esper arem pelos elo Brazil , ousam já legislar s3bre os 
lnteresses mais sagTaclos ele cacl a província e ele um reino inteiro? Como ousam 
desmembrai-o em porções desatadas, isolaclas, sem lhes deixarem um centro com
lll.um ele força e ele tmião? Como ousam r oubar a vossa alteza r eal a logar-tenencia 
lLle seu augusto pae, nosso r ei, lhe conceclêra? ·Como querem despoj ar o Brazil 
~ 0 desembargo elo. paço e mesa da consciencia e ordens, conselho da fazenda, 
.Junta elo commercio, casa da supplicacão e ele tantos outros estabelecimentos no
~~s que já promettiam futuras prospericlacles? Para onde Tecorrerão os povos_ cles
gxaçados a b em de seus interesses economicos e jucliciaes ? Irão agora, depo1s de 
acostumados pm: doze annos a r ecursos prompt~s, a soffrer outra vez, como vis 
colonós, as delongas e trapaças elos tr ibunaes el e Lisboa, através -ele 2:000 le
~las do oceano, onde os suspiros elos vexados p erdiam todo o alento ~ esper~nça? 
c1:elll o .crer~ ~lepois ele t antas palavras meigas, mas dolosas, ele r emproca Igual-

de e ele fehmclacles futuras ! ! 
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Na sessão. de 6 ele agosto passado disse o deputado das côrtes P ereira do Car
mo (e disse uma verclacle eterna), que a constittúção era o pacto social em qu_e ~e. 
expressavam .e. declaravam as co;tclíções pe~as. q,uaes uma nação se quer cons~ttl~~ 
em corpo pohhco, e que o fim cl esta consütmçao é o bem geral .de todos os me 
viduos que devem entrar n'este pacto social. Como pois ousa agora uma roera 
fracção da grande nação portugueza, sem esperar a conclusão cl'esse solemne pa
cto nacional, attentar contra o bem geral ela parte principal da mesma, qual 0 

vasto e riquíssimo r eino do Brazil, despedaçando-o em míseros retalhos e pr~te~
clendo arrancar por fim elo seu: seie o r epresentante ~lo poder· executivo, ~ amqm
lar de um golpe ele penna todos os tribunacs e estabelecimentos necessanos á s_na 
existencia e futura prosperidade ? Este inaudito despotismo, este horroroso pet:JL1-
rio político, ele certo não o merecia o bom e generoso Brazil. Mas enganam-s~ 05 

inimigos ela ordem nas côrtes de Lisboa, se se capacitam que podem ainda lllu
clir com vãs palavras e ôcos phantasmas o bom sizo dos honrados portuguezes de 
ambos as mundos. . · 

Note vossa alteza real que se o r eino ele Irlanda, que faz uma parte do reino 
unido da Grau-Bretanha, apesar de ser infinitamente pequeno em comparação do 
vasto reino do Brazil e estar separado da Inglaterra por um estreito braço ele ~ar 
que se atravessa em poucas horas , t ocl avia conserva um governo geral ou vtc~
reinaclo, que representa o poder executivo d.o r ei elo reino uniclo, como poderá vtr 
·á cabeça ele ning uem, que não seja ou profundamente ignorante, ou loucamente 

. atrevido, pretender que o vastíssimo r eino do Brazil haj a de ficar sem centro de 
actividacle e sem r epresentante elo poder executíYo ? -Como igualmente sem mua 
mola de energia e cli.recção elas nossas tropas, para poderem obrar ra.pidamente e 
ele mãos dadas a favor ela clefeza elo estado contra qualquer imprevisto ataque ele 
inimigos externos, 011 contra as desordens e facções internas que procm·em ataca.t' 
a segm·ança publica e a união r eciproca elas províncias? ! 

Sim, augusto senhor, é impossível que os habitantes elo Brazil que forem hon
raclos e se prezarem el e ser homens, e mórmente os paulistas, possam jamais con
sentir em taes absm·clos e despotismos; sim, augusto senhor, vossa alteza r eal ele>'~ 
ficar no Brazil, quaesquer que sej am os projectos das côrtes constituintes , não so 
para nosso bem geral, mas até para a inclepenclencia e prosperidade futm·a elo mes
mo Portugal. Se vossa alteza real es tiver, o que não é crível, pelo deslumbrado e 
indecor oso decreto ele 29 ele setembro, alem de perder para o mundo a digniclade 
ele homem e ele príncipe, tornanclo-se escravo ele um pequeno nmnero de desorga
nísadores, t erá tambem que r esponder, perante o céu, elo rio ele sangue que de 
certo vae correr pelo Brazil com a sua ausencia; pois seus povos, quaes tigres 
raivosos, acordarão ele certo elo somno amad.ornaclo, em que o velho despotismo os 
tinha sepultado, e em que a astucia ele um novo machiavelismo constitucional_os. 
pretende agora conser Yar . Nós rogâmos portanto a vossa alteza real, com o matOI 
fervor, t ernura e r espeito, haja ele suspender a sua volta lJara a Em·opa, por onde 
o querem fazer viajar, como um pupillo, rodeado de aios e de espias; nós lhe ro
gâmos que se confie corajosamente no amor e fidelidade elos seus brazileiros, e 
mórmente dos seus paulistas,_ que estão todos promptos a verter a ultima gotta do 
seu sangue e a sacrificar toclos os seus haveres para não ·perderem o príncipe ido
latraclo, em quem t êem posto todas as esperanças bem fundadas da sua felicidade 
e ela sua honra nacional. E spere pelo menos vossa alteza real pelos deputados no
meados por es te governo e pela camara cl'esta capital, que elevem quanto antes 
levar á sua augusta presença nossos ardentes desejos e firmes resoluções, dignn.n
clo-se acolh<tl-os e ouvil-os com o amor e attenção que lhe elevem merecer os seus 
paulistas. A augusta pessoa ele vossa alteza r eal g uarde Deus muitos annos. 

Palacio elo governo de S. Paulo, 24 ele dezembro ele 1821.=João Cm·los Az~
gusto de Oeynhausen) presidente = J osé Bonifacio de A nd1·adct e Silva1 vice-presi
dente= il1cwtim, Fnmcisco Ribeí1·o -ele Andmclct1 secretario = L azâTo José Gongctl
ves) secretario = Miguel J osé ele Oliveint Pinto 

1 
secretario = Mam,wl R ockigues 

Jorclão = F1;ancisco Ignacio de Smõsct e QueiToz =João F e?'?'eÍ?'a ele Olivei?Yc B~&e
no = Antonio L eite P e1·ei?·a ela Gama L obo = D aniel P ed1·o il1ttlle?· = Anel-ré" dct 
Silva Gomes = F?·ancisco ele Pmtlct e Olivei?·a =Antonio il!Icwia Qucwtin. 
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, A commissão especial dos negocias políticos do Br_azü aprese~tou em 22, e 
~ esse mesmo dia e no immediato di scutiu-se, sendo approvaclo nommalmente por 

2 votos contra 22, o seguinte 
Parecer 

Em sessão ele 15 elo corrente mez mandou este soberano congresso remetter á 
co~~issão especial elos negocias politicos do. Brazil a representação dirigida ao 
pnnClpe Teal, pela junta elo gover~o ela província ele S. Paulo, em data ~e 24 de 
clezembro passaclo; quando a commissão se occupava no maduro exa~e d este pa
pel foram-lhe apresentadas algumas noticias communicadas conficlenmalment~, as 
quaes não só têem uma relação immecliata com a j1.mta de S. Paulo, mas delxam . 
es1?erar acontecimentos que muito podem influir no conceito verdadei1:o que d' e~la 
h~a de ~az.er-se, e no procedimento que a este conceito se eleva segmr. NÜf? pen~
c~~os ultunamente cheo·aclos elo Rio ele Janeiro ~ ou contenham a expressao da 0 P1-

mao publica que pre~arava os acontecimentos acima indicaelos ou sejam ~nstru
~entos eml)regados para crear essa mesma opinião, tiveram -geral acolhrmento 
n aquella cidade co.i:no affirma o 1"uiz de fóra no seu officio ele 31 de dezembro; 
Ü l'Y'o; • ) • • N 

~mstro e secretario de estado dos neo·ocios estrangeiros, a quem a commiSsao 
otw ill o · · d b b"l'cl d l rn, ustraclo por cloze annos de estada no Brazrl, coucor a na pro a 1 1 a e 
c e acontecimentos políticos occorriclos ali. · · 

Não pócle, portanto, a commissão av~nturar parecer algum que não esteja talv?z 
e:n. contracliccão com o actual estado político de todo ou ao menos da parte me
:·Ieh~nal elo Brazil; qualquer providencia que ~ cor~missão p1~ponha será talvez 
Inlltt} ou prejuclicial; mil exemplos offerece a lustona ela:" naçoes, que todos con
correm a demonstra-r quanta circumspecção seja necessarra em tão graves assum-
ptos. · 

Por isso pede a commissão ser auctorísada por este soberano congresso -para 
clemo1:ar a apresentação elo seu parecer sobre a re1?resentação :la junta de S. Pau-
lo, ate que cheo·uem noticias elo que t enha occornclo no Braz1l. . 

Sala elas cô~tes 22 de marco ele 1822. =Fmncisco J.l1anuel T1-igoso de ilmgão 
fY.orato =Bento PdTeira do Ca1·~no = Joaqui1n Antonio Viei?·c~ Belfonl = Luiz Pat~
mo de Olivein~ Pinto da Fnw~ça = Manuel 111aTque,s 'Ve1·gt~ei?·o = ]l[anuel Bo1·ges 
Ccwnei?·o = C1bstodio Gonçalves Ledo = JoaqtbÍ?n Pe1·ei1·a Annes de Ccwvalho = José 
Antonio Gue1Tei1·o. 

Motivos ele delicadeza estorvam o sr. deputado Ribeiro ele Andrada ele assignar 
este parecer, o qual tambem não vae assignado pelo sr . deputado Ignacio Pinto, 
por faltar hoje no congresso, nem pelo sr. deputado Moura, por ser ele parecer 
contrario, o qual é o seguinte: 

<<0 aba~x? assignado, membro da commissão, não é cl'este parecer, porque 
nem as noti.mas confide:o.eiaes, nem as occorrencias ·que tenha havido e possa ha
ver no Brazrl, quaesquer que ellas sejam, podem obstar a que se forme 1.im juizo 
e se tome uma. deliberação sobre a r epresentação ela junta ele S. Paulo, que as 
eôrtes snbmetteram ao exame da commissão. =José JoaqtbÍ?n Fe?'?'ei?·a ele Moun~. 11 

Votaram a favor elo· parecer: Sarmento, Gomes Ferrão, ~ovoas, André ela 
Pon.te, Camello Fortes, Ferreira ele Sousa, Osorio CabTal, Antonio PeTeira, Pi
u~mro de Azevedo; Arcebispo da Bahia, Barão ele 1\!Iolcllos, Pereira do Carmo, 
Blspo ele Beja, Bispo ele Castello Branco, Rodrigues de Macedo, Gouveia Durão, 
~edo, Barata, Feijó, Borges de Barros, 1\!Ialaquias Lira, Agostinhq Gomes, Assis 
Wrb~sa, J oã~ Moniz, Ara:ujo Piment~1, Martins Ramos, Trigoso, Moniz. Tavares, 
B anz~ller, VIll~la, Oalh.erros, Monterro ela Franca, Braamcamp, Came~ro, .Costa 
B ranclao, Calelerra, Que1roga, 1\IIantua, Ferreira ela Silva, João de F1gumredo, 
p~ck~an, Ro.clrigues ele Brito, :JYlaldonado, Annes de Carvalho, Belford, .Santos 

.1nherro, Fana ele Carvalho, Guerreiro Rosa Fe1:rão de Mendonca, Gouvma Oso-
l'Io O · ' ' ~ A· · R'b · ' orre1a Telles, Rodrie:úes Bastos Affonso Freire Xavier ele n..L·anJo, 1 m-
ro T · · ~ ' ' S R h" eix.mra, Correia ele Seabra Vaz Velho Barreto Feio Izieloro elos autos, o-
r;r~ues el~ Anelracle, Rebello 'ela Silva, ~Iartins Basto,' Luiz Monteiro, _Y arella, 

lllz Paulino, Alves elo Rio, Manuel Antonio de Carvalho, Gomes de Bnto, Bor-
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ges Carneiro , Pa.mplona, Arriaga, Grangeiro, Martins Couto, Serpa, M§tchaclo, 
Vasconaello.·, Zeferino, Marcos Antonio, F ranzini, CasteUo Branco (Manuel), Ver
g ueiro, Ar auj o Lima, L opes de Almeida, Bandeira, Ferreira ela Costa, Sousa Ma-
chado, Rodrigues Sobral, Vicente Antonio, Bueno e Martins. . 

Votaram contra : Freire, Girão, Basilio A lber to , Pessanha, Francisco Antm;uo 
dos "Santos, Barroso, Bettencourt, Travasses, Margiochi, Soar es Franco, Xavier 
Monteiro, Azevedo1 Felgueiras, Aragao, Castello Branco, Ferreira Borges, MouríL, 
C,astro de Abreu, Fernandes Thomaz, l\'lirandaJ Salema e Ferreira Cabral. 

~:' 

O secr etario João Baptista F elgneiras dera conhecimento ao congresso, elll 14 
· de dezembro de 1821, de um officio do governo acompanhanclo a informação díL 
alictorichcle competente, ele 9 do dito mez, sobre o assumpto abaixo expos.to, 0 

que t udo se enviitra á commissão elas artes, a qual apresentou em 2 de abnl se
guinte este 

Parecer 

O ministr Q elos negocias elo r eino r em-etten ao sober ano congresso o officio do 
intendente geral ela policia, em que dá conta ao governo elos exames a que man
dou proceder por p er itos ácer ca da demolição dos carcer es da extincta inquisição 
de L isb oa, Evora e Coimbra, como consta dos tres documentos que o acompa
nham. 

Pelo documento n .0 1 se vê que os carcer es da extincta inquisição d 'esta ci~ 
clacle podem ser completamente demolidos sem • que o palacio adjunto so:ffr a d[j,JUU0 

algum. Do clocumento 11. 0 2 se v ê que p ar t e dos r eferidos carcer es em Evora póde 
ser destruída sem prejuízo elos edifícios a que p ertencem, o que não acontece a; 

r espeito dos car cer es r estantes, cuja clemoliçã.o n ão é possível faz er-se sem que 
aquelles edifícios so:ffr am detrimento notavel ou sem qu e par a os conservar se fa
çam grandes despezas . N'este ultimo caso se acham os carcer es de Coimbr a, como 
se declara no documento n. o 3 . 

O ininistro r em tteu igualmente os planos e elevações de todos estes carceres, 
como se lhe havia ordenado, para se conservarem no arehivo elas côrtes e scrvi
i·em de illustrar a historia d 'aquelles barb~ros tribunues. 

A commissão elas ar tes examinou os documentos e desenhos a que se r efer e, e 
p enetrada ele horror e ele uma justa indignação á vista das descripções d 'aqu elles 
carcer es e segr edos, em que tantas v ezes so:ffr eu a innocencia e a humanidade, e 
convencida alem cl'isto de que elevem clesa1Jpareccr do solo ele um paiz livre e 
illustraclo até os mais pequenos vestígios d 'aquelles muros, em que outr'ora r esoa
r am os ais e gemiclos das infelizes victimas da superstição e elo erro, é de pare
cer: 1. 0 1 que se ordene ao governo faça ex pedir as mais positivas ordens p ara se 
destruir ac1uella parte elos car cer es que foram da inquisição ele Evora, cuja clemo
lição pó de e:ffeituar-se sem detrimento elos edi:ficios a que pertencer em ; 2 . 0 1 que _o 
r esto d'estes car cer e:;:;, assim como os da cidade de Coimbra, visto acharem-se li
gados aos ec1ificios el e maneira que sem c1amno cl' elles não podem ser demolidos, 
fiquem a cargo elo governo, a fim ele os mandar arrasar com a breviclacle e eco
nõmia que é ele esperar elo seu zêlo; 3 . 0 , que logo e sem clemota faça demolir o.s 
carcer es ela extincta inquisição d'esta cidade, ordenando que todos os matmiaes ti
r a dos das suas ruínas e que podérem empr egar-se nas obras da calçada e assento 
da gradaria da praça do Rocio sej am n'elles c1espenclidos, a fim de que p ela sul:t' 
muda, mas energica linguageín, desp ertem a attenção dos espectadores que n 'aquelle 
si tio concorrer em . · 

. Sala das côrtes, 24 de março de 182.2 . =He1'17utno José Bntamcwnp elo· So
bm l = Tlwmé RodTigues SobntZ = J.l!Imwel Gonçalves de .Jllli7Ytndct = Vicente Anto
nio clct Silva C'o?·1·eia . 

. Foi approvado, e em data ele 3 do mesmo m ez exp ediu-se 01·clem n' est e sen
tido a Filippe F erreira de Araujo e Castro , para faz er cumprir a r esolução elas 
côrtes . 
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* 
Foi _i·emetticlo ao congresso, quando ía j á adiantada a sessão de 29 de abril, 

um offi.cw elo ministro dos negocias ele justiça n'estes termos : 

O:fficio 

~U.mo e ex. mo sr . _Sendo uma elas obrigações e ~ mais essencial do mini~terio 
ela Justiça vigiar que se não perturbe a segurança publ~ca, pela qual elle e res
ponsavel, não pócle deixar por isso de levar ao conhecnnento do so?erano _co~
g~·esso que n'esta capital, principalmente, e em algumas partes elo remo h~ mch
VIcluos que se tornam summamente perigosos. Não havendo, porem, até hoJe p~·o 
vas que possam constituir crime no rio-or elas leis ha comtuclo, alem ela pubhca 
not . . l l . ' ó . ' l b' a onec ac e, c1rcumstancias destacadas que, r eunmc o-se e com mau o-s~ _com 0 

ca:racter dos inclivicluos a que se allucle (ainda que comprimiclos pelo espmto pu
~:~~o) , ~co~selham que elles devem pôr-se em separação ~le outros con:- qu_e~ se 

oUln cbanamente · o seu conhecido caracter o seu resentlmento e outr as cucmn-
stan · ' ' "' l · : Cias concorrem para fazer aclopt~vel esta medida emqu~nto_ . 1~a~ se ac qmrem 
provas certas e inclubitaveis que habilitem a accão elo pocler JUclJCmno. Para ppcler 
ro~ar ~stas meclitlas de provismia segurança cai·ece o governo elo auxilio elo poder 
e~I slat1vo, não só para obter o fim a que ellas· se dirigem! mas. tambem para que 

a _sua r~sponsabiliclacte, que jamais se poderá tornar effectlva _uma vez q~e se não 
ploporcionem os meios ele evitar 0 mal nunca possa ser argtncla pelos nao reque
rer: Rogo, em conclusão, a v. ex . a qn~ira fazer patente ao_ :oberano congresso o 
q~e ~cabo ele r eferir, para providenciar como julgar convemente e com toda a m
g ilCia, como é necessario. 
B · ~eus guar c1~ a v . ex." _Lisboa_, 29 ele abril ele 1822 . - In. mo e ex. mo sr . João 

apüsta F elgue1ras . =Jose ele~ Sdva Ccwvalho. 

ru As côrtes mandaram ouvir a respectiva commissão e conservaram-se em ses
sao permanente até se· resolver o assumpto, sobre o qual recaiu o seguinte 

Parecer 

. -A comm.issão ele constitl~ição viu attentamente e meditou sobre o officio que o 
~llllstro e secretario cl'estaclo elos negocias ele justiça clirigiu a este soberano con
gresso_ em data de hoje e com urgencia, pedindo uma concessão extraorelinaria ele 
~uctondacle para se conduzir, sem formalicl::-,cles legaes, segunelo os symptomas que 
Já_ apparecem e que podem continuar a apparecer, ameaçando a tranqtulliclade pu
bhc_a, pela qual o governo é responsavel, e o não póde ser sem meios extraordi
nanos ele se condu~ ir em. circumstancias extraorclinarias. A commissão pensa que 
não eleve demorar -se a resposta ao indicado officio, e que esta resposta deve con
sistir em declarar-se o governo auctorisaclo, por t empo de um mez, para r emover 
de um para outro lagar , clentro elo r eino , aquelle inelivicluo ou indivíduos, particu
lar. ou empregado publico, que o mesmo governo entender que eleve remover, pam 
evitar a perturbação ela hanquilliclade e segurança publica, sem que estas medi.clas 
~e prevenção e cautela elevam influir na reputação cl'aquelles que n~~o forem ulte-
1101~mente processados, pois que ümclem unicamente a prevenir males que, se se 
venficassem, arrastar iam as mais calamidades publicas . Acrescenta a commissão 
~ne, se o governo .não poclér no praso concedido conseguir o fim proposto, poderá 
novameute consultar o congresso, e então se deliberará conforme o que occorrer . 

Paço das côrtes, 29 de abril de 1822. = J oão JV!a?"Íc~ Socwes ele Castello B?·an
co = lJ!fam~el F ernw1 eles Thomaz = Mam.wl B o1·qes Ca?'?WÍ?'O =Luiz Nicolm~ Fa 
~~ndes Va?·ellc~ =José Joaquim F eT?'eÍra ele JJtÍotWCL =Antonio Ccwlos Ribei?·o ele 

nd?·ada =Bento P m·eÍ?'a elo Ccwmo =José Antonio Fa1·ia de Ccwvalho = Domin
gos Bo?·ges ele B cm·os = Fmncisco ll!Iamwl Tlrigoso ele A1·agão JJ![omto . · 

F · a· l Ol unanimemente approvado, e n'essa conformiclade se expe m na mesma 
c ata a devida participação ao governo. 
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* 
Em· sessão ele 9 ele maio lei.·am-se e mandaram-se remetter á commissão dos 

negocias políticos, juntamente com os mais papeis, quatro cartas elo pl'incipe real : 

Carta 

(N. 0 15) 

Rip ele Janeiro, 9 de janeiro ele 1822.- Meu pae e meu senhor: -- Dotl part_e 
a vossa magestade que no dia ele hoje, ás dez horas ela manhã, recebi uma partt
cipacão elo senado ela camara pelo seu procurador, ·que as camaras nova e vel~a 
se a~havam reunidas e me pediam uma audiencia; respondi que ao meio dia pocli_a 
vir o_ senado, que eu o receberia; veiu o senado, que me fez uma falia mui respm
tosa, ele que remetto copia (junta com o auto ela camara) a vossa magestacle e eDl 
snmma era, que logo que desamparasse o Brazil elle se tornaria inelependente e 
:ficando eu, elle persistiria unido a Portugal. Eu respondi o seguinte : «Üooio é para 
bem de toclos e felicidade geral ela nação, estou prompto, diga ao povo que fico»: 

O presidente elo senado assim o fez e o povo corresponcleu com immensos "VJ.· 

vas, cordialmente· dados a vossa magestacle, a mim, á união elo Brazil a PortugELI 
e á constituição ; depois el e tudo socegaclo, ela mesmajanella em que estive pa,ra 
r eceber os vivas, disse ao povo: «Agora só tenho a r ecommenclar-vos união e tran· 
quil liclacle». E assim findou este acto. De então por diante os habitantes têem mos
trado ele todas as fórmas o seu agradecimento, assim como eu tenho mostrado o 
meu, por ver que tanto me amam. . 

Remetto incluso a vossa magestacle o auto feito pela camara na fórma ela 1~1 ' 
e estimarei que vossa magestacle o mande ~cpresentar ás côrtes para seu perfe1to 
desenvolvimento e intelligencia. · 

Deus guarde a preciosa viela e saude ele vossa magestacle, como toclos os por· 
tuguezes o hão mister, e igualmente este seu subdito fiel e filho obeclientissimo, 
que lhe beija a sua realmão.=Pecl1·o . 

.Auto a que se r efer e a carta antecedente 

José Martins Rocha, cidadão d 'esta cidade elo Rio de Janeiro, e n'ella escrivão do 
senado da camara, por sua alteza real o príncipe regente do Bra~il, etc. 

Certifico que a :B.. 2 elo livro em que se lançam os termos ele ver eações elo se· 
nado ela cai:nara cl 'esta cidade, se acha o termo elo teor seguinte : . 

Aos 9 ele j aneiro do anno ele 1822, n'esta ciclacle ele S. Sebastião elo Rio de Ja
neiro e paços elo concelho, aoncle se achavam reunidos em acto ele vereação, na 
fórma elo seu regimento, o. j uiz de fóra prêsiclente, vereadores e procurador elo se· 
nado ela cam:n·a abaixo assignaclos, por parte elo povo d' esta . eidacle foram apre· 
sentadas ao mesmo senado varias r epresentações, que todas se dirigem a requerer, 
que este leve á consideração ele sua alteza real, que deseja que suspenda á sua 
saída para Portugal, por assim o exigir a salvação ela patria, que está ameaçada 
elo imminente perigo ele divisão pelos partidos, que se temem ele uma independeu· 
cia absoluta, até que o soberano congresso possa ser informado cl'estas novas cir
cumstancias e á vista cl' ellas acuda a este r eino com um remeclio prompto, que 
seja capaz ele salvar a patria, como tudo melhor consta elas mesmas r epresenta
ções, que se mandaram r egistar . E sendo vistas estas r epresentações, estando pre· 
sentes os homens bons el'esta cidade, que têem anelado. na governança cl'ella, para. 
este acto conv~caclos , por todos foi unanimemente accorclaclo, que ellas continba!U 
a vontade cl ommante ele todo o povo e urgia que fossem immediatamente apresen· 
taclas a sua alteza r eal. P ara este fim saíu immecliatamente o procurador do se· 
nado da camara encarregado ele annunciar ao mesmo senhor esta eleliberacão e de 
llie pedir uma a ucliencia para o sobredito e:ffeito, e voltando com a r esposta ele 
que sua alteza r eal tinha designado a hora elo meio dia para r eceber o senado ~a 
camara no paço cl' esta cidadE{, para ali saíu o mesmo senado ás onze horas elo clü]J, 
e sendo apresentadas a sua alteza r eal as sobreditas r epr esentações pela voz do 
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presidente do senado ela camara, que lhe dirigiu a falia, depois d' el~e o cor~nel 
do estado maior ás ordens do governo elo Rio Grande, :Manuel Carneiro ela Silva 
~.~o~toura, que tinha ·pedido licença ao senaelo ela camara. para se unir a .ell~, 

lrlglU a falla ao mesmo senhor protestando-lhe que os sentimentos da provmcra 
d? Rio Grancle ele S. Pedro elo Sul eram absolutamente conformes aos cl'esta pro
VIncia. E no mesmo acto João Pedro ele Carvalho de Moraes apresentou a sua 
alteza real nma carta das camaras de Santo Antonio de Sá e Magé, contendo .iguaes 
sentimentos. E sua alteza real cli o·nou-se responcler com as expressões seguintes : 
(~~orno é l?~ra bem de todos e f~liciclade geral danação, estou vro~pto, diga ao 
r vo que :fico». E logo, chegando sua alteza ás varandas elo paço, .disse ao povo : 
<<A&ora só tenho a recommenclar-vos, união e t ranqui1liclade>> . F01 a resposta ele 
sua alteza r eal seguida ele vivas da maior satisfação, levantados das janellas do 
r:ço pelo yresidente elo senado ela camara, e' r epetidos yelo im~enso po;o.,;tue .es-

< v a re:m~do no largo elo mesmo paço, pela ordem segmnte : ~<V IV a a .rel:g1ao, VIv.a 
a 0?nsüüução, vivam as côrtes, viva el-rei constitucional, VIva o prmcipe consti
tucional, viva a união ele Portugal com o Brazil» . F indo este acto, se recolheu o 
senado da camara aos pacos elo concelho com os cidadãos e os mesteres do povo 
~~e acompanharam e o s~bredito coronel pela província do Rio Grande d.o Sul. ~ 

tudo para consta.r se mandou lavrar este termo, que todos os sobreditos assl
guar?-m commigo, José Martins Rocha, escrivão do senado da camara, que o es-
crevi ,o . ) ·-\ A.Jegzt.em-se as asstgnattwcts. . 

E nada mais se continha em o dito termo de vereacão, que fiz passar aqm por 
certidão, por ordem elo senado ela camara, que eu J o;é l\iar tins Rocha, escrivão 
elo _mesmo senado conferi subscrevi e assi8:nei.= J osé 111cwtins Rocha. 

' ' ~ 

Cartas 

(N.• 16) 

Rio -ele J aneiro 23 de j aneiro ele 1822. - )1feu pae e meu senhor: - Como elevo, 
vou participar a ;ossa magestacle os factos começados a acontecer no dia 11 elo 
corrente. , 

P elas quatro horas da tarde foi aos quarteis ele 11 e 15 o tenente general gra
duado Jorge de Avillez Juzarte de Sousa Tavares dizer falsamente aos soldados 
que estava demitticlo do governo elas armas, e que asEim elle sentia muito deixar 
Um COmmanclo que tanto o honrava. Qúando elle saíu dos quarteis deram-lhe OS 

soldados vivas d'este modo: ((Viva o general constitucional», e não houve mais 
nada até á noite. 

Indo e;t ao theatro reparei na falta do general, que costumU:va não faltar; uma 
hora depOis ele estar no th eatro comecaram os soldados da clivisã<:> auxiliaclora· a 
quebrarem as vidraças pelas ruas, q~el:Jl'anclo e apagandó as luminarias com paus 
e dízehcl9 : cl E sta cabrada leva-se · a. pau>J . Chamei o Carretti, brigadeiro, e lhe 
disse : «E necessario que tome t odas as medid as, para que• estes a-motinaclores que 
lhe estão_ confiados não façam clesordens, quanclo não ficará responsavel a el-rei 
1lleu augusto pae e ás côrtes por quaiquer uitrage que estes subditos a mim confia
dos soffram ». Elle me r esponcleu : «Fico sei ente e vou já a isso>) . 

U:m quarto de hora cl epois soube que o batalhão 11 estava em armas, e 15 e 
~ arttlheria tambem, assim como immediatamente pelo tenente coronel Garcez, ma
Jor ~ oão Chrysostomo e o capitão Sá, que o seu batalhão 3 de caçadores se não 
movia sem 01·cl em ·minha, o que fielmente executou, ficando nos seus quarteis .(até 
ao fhu que lhe dei), apesar das instancias do Jorge. 

Todas estas desordGns e desatinos nasceram ele fins incognitos ou que se ele
vem esconder, para lhe não fazer tamanha a r esponsabilidade da mentira armada 
pelo general para querer ir commandanelo a divisão, e de uma embriaguez do te
~e~te coronel J osé Maria ela Costa, do batalhão n. 0 11, que chegou ao quartel, 
caiu na porta ela 6. a. companhia, e chamando os solclaclos os fez pegar em armas; 
:e :ombiuação estava b~m feita, porque o general logo ~ppareceu, parecendo q~1e
d 1 ~ccommoclar e ex01tando os soldados cacla vez mms, fallaudo-lhes na..fing1ela 

ern1ssão. A tropa ela terra, milícias e 1)ovo, que soube que os auxiliadores estavam 
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em armas, desconfiaram d' est a meclida e tomaram-as tambem e não s.e quizeraro 
desarmar sem que a divi são se desarmasse; os da divis~o, que por um mstante es
tiveram quasi com as snas loucuras a clividir os dois reinos, tomaram di:fferent~s 
póntos , e os ela terra ficaram nos sen s quarteis elo campo ele Sant' Anua esperauc 0 

o ataque por elles gisaclo com altos fins, e assim estiveram até ás vinte e qu~~-o 
h or as, que mandanclo eu dois o:fficiaes, um aos de cá, e outro á divisão com clifl~
rentes propostas, assentiram os ela clivisão passarem par a a outra banda elo 1d~ 
(como vossa magestacle verá pelo papel que r emetto p ela secr etaria ele estado 
o·uerra) . 0 

O gen eral, que até agora poderia mer ecer algum conceito ele quem o n~o. c~
nbecesse, · pela sua bell a figura se clemittiu a si mesmo e se poz á t esta da diVISaO 
e passou para a outra bancla com ella. . 

Alguns soldados que não pocleram passar, me pediram baixa, e eu lh'a tenho 
claclo, porque estão de tal fei tio insuborclina c1o s, que, se não fosse este expediente, 
elles fariam taes ataques aos habitante-s, que elles, desesperados lJor tanto so:ffrer, 
segur-amente se desuniriam; por-tanto, como o_ meu trabalho é para unir ambos os 
hemispher ios e procurar o socego n a part!'l que me foi confiada., r asão por que 
aproveitei a occasião ele .clar as baixas p ara os pocler domar (porqtte têem estado 
qnaes leões esfaimados), e demais porque :tropa sem disciplina não serve ~ar~ 
nada, muito menos para faz er unir duas _partes tão clifferentes em tudo, e desumclas 
physicamente, e qu e só a força moral (que é a verclacleü·a força par a sustentar a 
ordem das nações) as pó de unir. 

Log;o mandei immecliatamente portarias p ara as baixas aos commandantes, ellesl 
por inclucçao elo Jorge e má clisciplina sua, não só não executaram, como era ' stl:l 
obrigaç~io , mas até disser am que era maroteira e que eu não tinha auctoridacle, e 
uao der am cumprimento, e por ordem elo Jorge deram ba.ixa de desertores áquell~s 
a qu em dei baixa, e dizem qu e quem ·os governa é o general de A villez e roats 
nin guem, e não der am r esposta á secr etaria que mandar os sobrescriptos . 

A minha obrigaçao é expor a vossa magestacle tudo, para que faça scientes as 
côrtes do procedimento d 'estes i-nsubordinados, a fim ele que ellas tomem um per
feito conhecimento do estado actual , para ordenarem o que lhes convier, que se
g uramente ha ele ser o que convier á nação em geral. 

Remetto, para perfeito conhecimento de vossa magestacle e desenvolvimento do 
sob erano congTesso, todas as ordens qne t enho dado e uma proclamação que fiz 
(em que expr esso cordialmente o m eu sentido), para sustentar moralmente a união, 
que physicamente é eph ernera. O povo cada vez mais desconfia da tropa que coi!l
p õe a divisão, e aspim é ele necessiehtcle que, para socego cl 'esta província, r egr esse 
ainda antes ela chegada da outra, para os não corr omperem, e trata-se cl'esta Jl]e
clida com toda a acti-yidacle antes que h aja sangue. 

O gener al tem seus planos traçados, mas em curto ·espaço, que não agradarão 
n em a vossa magestacle, n em ás côrtes, e pOTtanto o povo todo está desconfiado 
com r asão, porque de homens cl 'esta qualidade, que juran~lo o ar tigo 36.0 das ba
ses da constituição nã.o o cumprem e se põem tão insuborclinados , n em as mesmas 
côrtes, que h ão ele p ela sua generalidade vir a r epresentar toda a família portu
gueza elas quatro partes elo munelo, su elevem fiar, e como eu não sei quacs sejaill 
os planos, escr evi uma carta regia ao governo provisorio ele S. Paulo e uma iru1a 
ao ele Minas Ger aes, que são ela fórma seguinte : 

«Eu priucipe r egente vos em-rio muito saudar. Acontecendo que a t ropa de Por
tugal pegasse em armas e ig ualmente a cl' esta província, por m era desconfiança, 
dei todas as provide.ncias possíveis e, convencionar am os ele J:>ortugal passar pa.ra 
a outra ba.ncla elo no a té embarcarem, e, como por esta m edida ficasse a cidade 
sem a tropa necessaria J?.ar a a su a guarnição e _mesmo sem com que se defenda no 
caso ele ser atacada, exlJO ele vós, que sois seguramente amigos do B razil, da o:·· 
clem, ela união ele ambos os hemis1)herios e ela tranquillidade publica, me mandeiS 
força armada em quantidade, que não desfalcanclo a vossa província., ajude esta 
e se consiga o fim por mi.m e p or v ós t ão cles~jaclo , e exijo-o com urgencia . Paço' 
12 ele janeiro ele 1822, ás sete horas e meia ela noi.te . = PRINCIPE REGENTE. )) 

Eu tenho trabalhado tanto para a união e ella estava t ão forte a Poúugal1 que 
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nem estes maus procedimentos ela divisão têem feit? appar~cer o espírito clominant~, 
mas se estes continuarem e ainda cá estiverem quando v1et·em os outros e se um
rem com elles, como dizem publicamente_ que hão de aterrar ~uclo, então parece-me 
qu,e poderá apparecer a opinião que r eina nos corações amencanos, clescle o norte 
ate ao sul ela America. 

Com força armada é impossível unir o Brazil a Portugal, com o co~mercio. e 
mutua r.eciprociclade a união é certa, porque o interesse pelo commermo e o br~o 
pela remprocidacle são as eluas molas reaes sobre que eleve _trabalhar a monarch1a 
luso-brazilica. 
n A_ prov~ que eu dou, ql\e a ±orça moral é supe~·i~r ~ physica, é que, quando 

0 eha 12 ele outubro tentaram fazer 0 que partlc1p61 a vossa magestacle e~ 
carta ele 4 ele outubro ele 1821, apesa1· ela tropa estar contra, esteye por um tn~ 
a rebentar, e logo que eu proclamei tuclo sàcegou e toclos se nmram em senti
mentos. 
li v . Agora 'mesm?, emquanto os h~bitantes se persuadiram que , obr~vam .P~r sua 
re I ~ vontade e sem coacção, e que tinham, como tem todo ~ c:clacl ao, _cln·mto c~e 
t' PI~sentar, que lhe provém do direito natural ajudado p elo clirmto pubhco constl-
~uctonal, e que eram tão livres como seus irmãos, nunca fallaram mal, .nem elas 
corte~, nem ele I'ortugal; mas logo que a clivi~ã.o pela sua soberba se quíz mostr ::cr 
f~lpenor e intentou escravisar esta província, declararam-se o~ partic~os de cá e ~1e 
< ·~ que tem custado ao governo a conter o povo, a fim ele ev1ta.r bngas entre Ir

maos; portanto digo, que se a uniã.o tiver por base a força :moral, será indissolu
vel i se a physica, ella não .existirá para nunca mais. 

, Dou parte a vossa magestacle que· mudei tres ministros, o conde cl~ Lonzl't, por 
U: 0 h aver pedido, 0 Vieira e o Caula, por serem medrosos e não convire~ ao ser
VI~o ela nacão nas actuaes circumstancias, e para os setlS lagares nomeel, para o 
r~mo e est~·angeiros j o sé · Bonifi.wio ele Andrada e Sil_va, para . a ~azenc~a Caetano 
Pinto el e Miranda Mo.ntenegro e para a guerra J oaqmm c1e Oliven·a Alvar es, que 
er~ a:juclanté o·eneral. Estimarei que vossa magestacle arJprove tanto quanto é a 
OI) . .. b . . 

unao publica que qualquer cl'elles gosa geralmente. 
Peço a vossa magestacle que mande apresenta.r esta ao soberano congresso, 

para que elle fique ainda mais certo do quanto eu t enho trabalhado na união el e 
ambos os hemispherios, que nem desordens cl 'esta poder ão acabar o dissolver, nem 
J_Joclerão emquanto eu estiver contendo com todas as minhas fdrcas a declaracão ela 
Inc1e:J?enclencia, j á lJor algtms bem desejada e que será, ao meu ;,er (que ant~s não 
quen a ver), inevitavel, a não serem bem tomaclas em consideração as representa-
ções elas províncias. · 

Deus guarde ?' preciosa viela e saude ele vossa magestaele, como todos os por
tug·ue~~s o hão mister, e igualmente este seu filho odeclientissimo e subclito fiel1 que 
lhe be1Ja a sua r eal mão·.=Pecl?·o. · 

(N° 17) 

Ri.o ele J aneiro, 29 ele j aneiro ele 1822 .- -Meu pae e meu senhor: - Sabbaclo, 
que se contaram 26 elo corrente, r ecebi uma eleputação que veiu ele S. Paulo 
por parte elo governo, clero e povo ela província, e exigiram ele mim o ficar no 
Brazil até se r epresentai· ás côrtes o clamno que causa a minha r etirada, e tam b em 
sobre a fôrma elo governo, como vossa magestade verá da falla qu~ elles fizeram 
~ que r emetto inclusa, esperando que vossa magestac1e a leve ao conhecimento elo 
soberan? ?ongr esso, para que elle conheça a fundo a opinião do Brazil. 

A dtvisão cada dia está mais insuborc1inada, e visto este seu anti-constitucional 
~oclo c1e procecler; já ten~1o navios prom1Jtos para a levarem; espero que sáia até 
· elo mez que vem, o mms tardar. 
t Deus guarde a preciosa saucle e vida ele vossa magestacle, como todos os por
lhguez.~s o hão mister, e igualmente este seu subdito fiel e filho obedientissimo, que 

e beiJa a sua real mão.=Ped?·o. 
. (N. 0 18) 

ch ~io ele Jan~iro, 2 cl~ fev~reir~ c1e 1~22.-Meu pae_ e meu senhor :--Hontem 
egou o correto, e sent1 mmto nao t er tido carta ele vossa magestacle. 

T enho procuraclo todos os m~ios para que a divisão auxiliadora parta p,m' bem, 
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porc1ue lhe tenho dito que assim o exige o soceg6 cl'esta pr ovi-ncia; ~1as apesar 
elas rasões não querem partir. 

Hontem proclamei-lhe um tanto forte, mas o general que e1les elegeram, q_ue 
é o Avillez, lhes tem dito, como vossa mag-estacle verá dos officios ela secreta.rJa, 
que é contra a sua honra obedecerem, ele sorte que não querem embarcar. . 

O p1;aso que lhes dei para embarcar é até 5 do corrente, e se elles o não qUl· 
zerem fazer, então não se lhes paga, n em se lhes manda de comer, nem agua, e 
como 'elles pela terra dentro não podem entrar, porque estão cercados lJela reta~ 
guarda e a meio rio está a fragata União e barcas canhoneü·as, hão de embarcai 
ou hão ele morrer. . 

Sinto infinito que hoiQ.ens que vieram ela campanha t ão victoriosos e cobertos 
ele louros sáiam d' aqui cobertos ele verg·onha, de clescreclito e com o ferrete ele re-
beldes. · 

' O. que eu lhes soffri como homem eu Jh'o perdôo, mas o que lhes aturei CODl0 

lagar-tenente ele vossa magestade, e as offensas a mim feitas directa e a vossa !lla
gestacle indirectamente, cumpre a vossa magestacle como r ei castigai-as. 

P eço a vossa magestacle que faça constar ás côrtes to elo este mau moclo ele pro-· 
ceder da parte ela divisão, .para que ellas obrem o que entenderem . 

D eus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa nutgestade, como todos os por· 
tuguezes o · h ão miste1~, e igualmente este seu subclito fi el e filho obeclientissiDlO, 
que lhe b eija a sua r eal mão .= Per.lTo . 

Peças officiaes a que se referem algumas da:s cartas anteriores 

Pro clama Q'Õ e s 

1." 

Habitantes elo Rio ele Janeiro: - Quando a caus~ publica e segurança nacio?a.l 
exigem que se tomem medidas tão imperiosas, como as ha pouco tomadas por nn!ll, 
é .obrigação elo povo confiar no governo . Habitadores lt 'esta p1'ovincia, a repres~u
tação l)Or vós r espeitosamente levada á minha real presença, e por mim acceita 
de Uto bom grado, está tão longe ele ser nm principio de separação, que ella va.e 
unir com laços inclissoluveis o Brazil a Portugal. . 

A cles_confi.ança excitada entre tropa ela mesma nação (que horror! ! ! ) t?l11 

feito com. que algumas cabeças esquentadas e homens p erversos, inimigos ela uDião 
ele ambos os hemispherios, tenham machinaclo quanto podem para vos illudireJJJ, 
já vocal, já por escripto; não vos deixeis enganar; persisti sempre inabalaveis ua 
t enção que t endes de vos immortalisarcles conjunctamente com toda a nação, sêcle 
constitucionaes perpetuamente; não penseis em separação, nem levemente; se isso 
fizei·cles não conteis com a minha pessoa, porque ella n ão anctorisará senão acções 
que sejam basificaclas sobre a honra ela nação em geral e sua em particular. 

Portanto, eu r epito o que vos disse no dia 9 elo . corrente, e sobre que me fun· 
dei para acceitar a vossa representação: zmião e tmnquillidctcle. 

Com união sereis felizes, com tranquillidacle felicíssimos. 
Quem pretende (e não conseguirá) desunir-vos, quer excitar e e:s:cit.a icléas tão 

execrandas, anti-politicas e anti-constitucionaes entre vós, ele certo está assalariado 
com dinheiro que entre nós se não cunha; e quem não quer tranquilliclacle são 
aquelles que no seio cl'ella nunca seriam reputados senão como homens ·vis e iufa· 
m es . Vós sois briosos, eu constante . Vós quereis o bem, eu abraço-o . Vós tendes 
confiança em mim, eu em vós; seremos felizes . . 

O norte c1ue elevemos segtúr em primeiro logar é a honra e cl'ahi pàra cliante 
tudo quanto cl'ella descenda. ' , 

Conto com a vossa honra, confio em vós; contae com a minha firmeza. = 
PRINCIP.E REGENTE. 

2.a 

O príncipe reg·ente elo r eino elo Brazil á divisão auxiliacl.ora ele Portugal: -
Com a maior estranheza e cheio ele inclignação vi a r epresentação que acabam ele 
fazer-me os commanclantes e officia.es elos corpos cl' essa divisão. Que delírio é 0 

vosso, soldados? Como é possível que tropas portuguezas, que alcançaram 1.1.m. re
nome Íl")lll1ortal nos campos ela gloria contra a usurpaçã9 franceza, esquecidas 
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a~ora de tucl? o que foram, queiram constituir-se rebeldes manifest~s ~ :ninha sa
grada auctorrdade, e ao ar tigo 36;o das bases ela nossa santa constrtmçao: ame~
çaudo verter o sangue ele seus irmãos e encher de espaJ}to e luto esta pacrfica m
clacle, que as agasalhára e hospedára tão generosamente? Homens insensatos ! Por
ventura o soldado penleu jamais a sua homa e cligniclade quando obedece aos 
~eus s~1periores e ao seu príncipe? Quando sacrifica falsos pundonores, fi~hos Nela 
m~onsrcleração ou do crime, ao repouso publico, á seguranQa ele" ~eus c?nmdaclaos 
e. c\. salvação elo estado? Porventm·a r ecrescendo novas e rmpenosas. cucumstan
cras,. não é . elo dever ela auctoriclacle suprema mudar de resolução e tomar novas 
meclrclas? Pretendeis vós illudir-me po:r mais tempo com expressões humildes na 
apparencia; mas criminosa.s na r ealidade e eliminuir assim a atrocidade ela vossa 
resoh ru 1 ' · · ? E · 1 · lÇao c e resistirdes pela forca ás ordens do vosso prmcrpe . u vos ore enm na 
madureza ela rasão ele estado ~la J. ustica e do bem geral que clevieis embarcar e 
mau 1 . ) , . ~ l' a 1 ' c e1 apromptar de antemao tudo o que era precrso para a vossa commoc J ac e li boa passagem; então, soldados, porque não obedeceis? o soldado, que é d.esobe
c. e~te ao seu superim·, alem ele pessimo cidadão, é o maior flagello ela sociedade 
c~vrl, que o veste, nutre e honra. Na execução cl'esta minha real ordem ele certo 
n_ao fica manchada a vossa honra, mas sim na vossa inconsiclerada e criminosa re-
srst · · · 
1 

e?c_Ia. Quem vos deu o direito de nomear para vosso general um mtruso, e .Já 
~ emlthclo do exerci cio de o·eneral das armas d' esta côrte e província em 12 elo 
mez p · o l c1 · , · ~ . rox1mo rJassadô? Ah! soldados, em que abysmo ete esorCLens e cnmes n,LO 
prec ·t · 1Pl ~ um primeiro passo quando é mal d~clo !. . 

. Üfficraes e solclaclos portug-uezes ! Ainda é tempo, aprovmtae os momentos pre
c~osos que· vos dá 0 vosso bom príncipe; lançae do vosso seio os homens clesacr:e
elitaclos na opinião publica e rebeldes ás minhas r eaes ordens. Eu vos mando po1s, 
por esta derradeira vez que cmn1Jraes á risca o que vos ordenei, porque estou 
firme e inabalavel em fa~er respeitar a minha real auctoridacle por toclos os meios 
que a justica a honra e a salvacão elo reino unido me prescr evem. Tal é a mi
nha ultima ~·e~olução .. Exijo pois d~ vós que declareis immecliatamente se, entraB.dQ 
ho ~erdadeiro . caminho do dever, quereis outra vez fazer-vos. cli:gnos elo nome de 

amados e :6.ms soldados portug-uezes, ou, desobeclec.endo ás mmhas ordens, sercl es 
marcados para sempre com o ferrete el e r ebeldes e foragidos. D ecidi! ... = PRIN
CIPE REGENTE. 

Noticia 

C!omo consta que a generalidade dos habítantes d'esta côrte, levados do ver
~acl~rro espil·i~o ele liberdade, elo amor á ínclita nação portugueza, do mais ardent~ 
cese~o do sohdo bem, perpetuidade e indivisibilidade elo imperio portuguez e do 
corch~I a:ffecto, respeito á real casa reinante, desejam assignar -a representação que 
pelo 1_n.rno senado da camara se dirige ao beroico e augusto príncipe real e regente 
elo remo elo Brazil, para· que, interpretando justa e racionavelmente as ordens que 
sobre este objecto ao mesmo rRal senhor foram ultimamente transmitticlas, não 
deixe este reino, como unico e inclispensavel meio ele conseguir os importantif;simos 
fins da união reciproca que foi pToclamada : faz-se-lhes saber que quem quizer assi
gnar a sobreclita repres~ntação se dirija á rua ela Aj nela n.0 137, no dia de hoj e 8 
elo corrente, impreterivelmente, onde a lerá, e achanclo-a digna assignm:á, senclo 
el'esses sentimentos. · 

Manifesto do povo do Ri~ de J aneiro 

~11. mo senado:-- O povo do Rio ele Janeiro, conhecendo que os interesses das 
naçoe_s r~unidas em um centro commum de idéas sobre o bem publico devem ser 
08 pnme1ros obje~tos da vigilancia d'aquelles que estão revestidos do caracter de 
sens representantes, e demais convencido ele que nas circumstancias actuaes se 
cons~ituiria responsavel para com as gerações futuras se não manifestasse os seus 
s~nhmentos á vista da medonha perspectiva que se offerece a seus olhos pela r e
!~'ada ~e. sua alteza real, se clirige com a ultima energ-ia á presença de:'· s.a ~orno 

>ll _legttrmo representante, esperando que meréçam toda a sua consrderaçao Aos 
motwos que n'este se expõem, para se suspender a execuç~o do dec reto. elas cor
tes sobre o regresso de sua alteza real para a antiga sécle da monarch1a portu
glleza. 
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O povo, sempre fiel á causa ·commum da nação, julga que não se deslisa da 
sua marcha, r epresentando os inconvenientes que podem r esultar de qualquer pro
videncia expeclicla, quanel;o ella encontre no locaJ em q ne deve ser executada _obsta
culos a esta idéa de prosperidade publica que o soberano congresso annuncwu al
tamente á face da Europa, e que até ao presente tem sido motivo da nossa :firme 
adhesão aos princípios constitucionaes. Na crise actual o regresse ele su~ alteza 
real deve ser considerado como urna providencia inteiramente funesta aos mteres
ses nacionaes de ambo: os hemispherios. 

Não, não é a gloria ele possuir um príncipe da dynastia reinante, que obriga 0 

povo a clamar pela sua residencia no Brazil á vista do mesmo decreto que o chama 
alem do Atlantico; nós percleriamos com lagrimas ele sauelade esta gloria~ que acon
tecimentos imprevistos e mysteriosamente combinados nos trouxeram, abrindo en
tre nós uma epocha que parecia não estar marcada p ela Providencia nos nossos 
fastos, e ao mesmo tempo fazendo a emancipação do Brazil justamente na idade 
em que, possuído da indisputavel idéa de suas forças, começava a erg:ner o collo 
para repellir o systema colonial; mas a perda cl 'esta augusta posse é igualm:nte 
a perda da seg·urança e da prosperidade cl' este rico e vastíssimo continente; a.mcla. 
avançâmos a, dizer r espeitosamente que esta perda terá uma influencia mui ünm~
cliata sobre os destinos ela monarchia em geral. 8e os políticos da Europa, mara~I
lhados pela resolução de sua magestade o, senhor D. João VI em passar-se aó Brazil, 
realisanclo o projecto que os hollanclezes conceberam quando Luiz XIV troveja;v-a 
ás portas de Arnsterclam, que F~lippe Y tinha na icléa quando a fortt-ina o amea
çava de entregar a Hcspanha ao seu rival, que o illustre Pombal premeclita,v-a 
quando o throno da monarchia parecia ir descer aos abysmos abertqs pelo terre
moto, que Carlos IV já mui tarele ·desejou realisar; sim, se os políticos c1issera-D1 
que o navio que trouxe ao Brazil o senhor D. João VI alcançaria entre os antigos 
gregos maiores honras do que esse que levçm J as ou e os arg-onautas a Colchas, 0 

povo elo Rio de Janeiro julga que o navio que r econduzir sua alteza real appwre
cerá sobre o Tejo com o pavilhão ela inclepenclencia. do Brazil. 

Talvez que SJ.1a magestacle, creando o senhor D. Pedro príncipe regente elo 
Brazil, tivesse diante dos olhos estas linhas traçadas pelo celebre mr. Du Pra<Ilt: 

cc Si le passage clu roi n' avait eu li eu, le Portugal perclait le Brésil de clen~ · 
manieres; P par l 'attaque, qu'en auraient fait les anglais sons prétexte ele guerre 
a vec le Portugal soumis aux français; 2° par l 'inclépencbnce, clans laqnelle ce 
granel pays; séparé de la métropole par la guerre, ne ponrrait manquer de tomber, 
c_omme ont fait les colonies espagnoles, et par la même raison, et avec le mêroe 
succes . Aussi est-il bien éviclent que si jamais le souverain établi au-Brésil repasse 
eu Portugal, ·il laissera clerriere lui l 'indépendance établie clans les comptoirs de 
Rio de J anAiro :1.. '' · 

Conhece-se qual é o estado de oscillação e ele clivergencia em que estão todas 
as províncias elo Brazil; o uni co centro para onde parece q LlC se encaminham sua.s 
vistas e suas esperanças é a constituição, e a primeira vantagem· que se espera 
el'este plano r egcnerador é a conservação inalienavel das attribuições, ele que se 
acha ele posse esta antiga colonia, transformada em monarchia, menos para aucto
risar a l'Csidencia elo augusto chefe ela nação, elo que pelo grande peso que o sen . 
commercio de exportação lhe dava na balança mereantil da Europa, pelas suas 
differentes relações com os diversos povos d'esse antigo hemispherio e pelo pro-
gressivo desenvolvimento de suas forças physicas e ID.oraes. ' 

O Brazil, conservado na sua categoria, nunca perderá de vista as idéas ele 
seu respeito para com a sua illustre e antiga metropole · nunca se lembrai.·á de 
romper esta cadeia de amisade e de -hom·a, que deve lig·ar os dois continentes 
através da mesma extensão elos mares que os separam; e a Europa verá com es-

1 "Se a passagem do. rei se não verificasse, Portugal }Jerdia o Brazil por dois modos : V, 
por ataque, que fariam os m15lezes ~oni. o_ pretexto de guerra com Portugal submetticlo aos frau· 
cezes; 2.", pela inclependenma, que mfalhvelmente este grande paiz, separado da metropole peljj, 
g uerra, pr<;clamaria, corno fizeram as A.mericas hespanbolas com a mesmo rasã.o e cmn o mes[I)O 
successo. E logo bem evidente, que se algum dia o soberano estabelecido no Brazil voltar par:t 
Portugal, deixará. após ele si a inclepencleucia firmada em todas as feitorias elo Rio de Janeiro·• 
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P~nto que se o espaço de 2:000 leguas foi julgado ml~ longo par~ conservar ~m 
VIgor os laços do reino unido, sendo 0 fiador cl'esta umão um fragll lenho, batido 
~elas 0nclas e exposto ~~s contingencias ela navegação, este. mesD?-o. espaço nunc~ 
será capaz ele afrouxar os vínculos ela nossa allianca, nem 1mpecunL que o Brazll 
:á ao longe com mais alegria, com a mão mais ch;ia ele riquezas do qu~ ía cl'an-
es, engrossar a grande arteria ela nação . N _ • 

O P?vo elo Rio .de Janeiro, conhecendo bem que estes sao _os sentimentos de 
~eu~ CO-Irmãos brazileiros, protesta á face elas nações, pelo deseJO ~ue tem de ver 
1 e.ahsac~a esta união tão necessaria e tão indispensa.vel par~ c_onsol:cl~~· as bas,es ela 
prospendacle nacional; entretanto o mais augusto peNhor ela mfalhbil~clacl.e d estes 
~e~timentos é a pessoa do príncipe real no Brazil; porque n'elle res_1de. a gr_anêle 
Illea de toda a aptidão para o desempenho cl'estes planos, como o pnmeu·o vmg;a
c or elo systema constitucional. As 1)rovincias elo Brazil, apparecenclo nas pessoas 
~los seus deputados em roda elo thronÓ elo príncipe regente, fnr~arã.? uma liga de 

· rut:ress~s communs, dirigindo sempre a marcha elas suas proviclenc1as segund_o a 
per :"'l)ect1va das circnmstancias ; sendo um dos seus objectos ele empenho estreitar 
Inais, e mais os vínculos ele nossa fraternidade nacional. 
~ Se o motivo que as côrtes apresentam para fazerem regressar sua alteza real 
e la ~~cessidacle de instrucção ele economia política, que o mesmo senhor deve 
ac qull'lr viajando pelas côrtes da. Europa assignadas· no decreto, o povo j ul&'a: que 
~e fa_z mais necessario para a futura gloria do Brazil, que sua alteza real vlSlte o 
~~er~or cl' este vastiss~mo continent~ desconh~eiclo na· E.uropa portugu~za, e _Por 
. ~gr aça nossa exammado, conhecido, descnpto, despoJado. pelas naçoes estJ an

~en·as, em cuj as cartas, como ultimamente na ele mr. ~a _Pw, nós com ve~-gon~a 
arnos procurar as latitHcles e as lono-itudes das 1)rovmc1as centraes, a dn·ecçao 

dos o · · 1· · seus grandes rios e a posição chorograph1ca, os JUstos 1;"llrtes que as s.eparam 
urnas elas outras e até conhecer a sua capacidade para as nquezas de agncultma 
pela influencia elas diversas superficies que ellas offerecem. · 

Portug·al consiã.erando o Braz.il como um r)aiz que só lhe era ntil pela expor-tacN 1 ' · · · 
c ~ao c o oiro e ele outros generos, com que elle paga o que 1m portam os estran-

gen·o.s, esquecendo-se que esta mesma exportação era r esultado mais elas forças 
phys~cas elo Braz~l, elo que de estímulos das ar tes ele industria comprimidas pelo 
~ortrfero systema colonial, e abandonadas a uma cega rotina, não se clignou em 
empo algum entrar no exame cl'este continente, nunca lancou os olhos sobre o 

seu ~hermometro polâ.tico e moral, para conhecer a altura em 'que es.tava a opinião 
Pn_blica, e bem o mostra agora pela indifferença com que se annuncia a seu res
peito i. é po;·tanto de primeira necessiclacle que o príncipe regente dê este passo tão 
V'ant~oso, para maior desenvolvimento da vida moral e physica do Brazil. 

As côrtes da Europa, hoje decaídas d'aquelle esplendor que ellas apresentavam 
em outras epochas, ainda conservam grandes sabios, famosos políticos; porém 
estas classes se consideram mudas e paralysadas pelas cliversas facções que as 
combatem com uma prepotencia irresistivel. Sua alteza real não encontrará hoje 
n' ellas mais do que intrigas cliplomaticas, mysterios cabalísticos, pretensões icleaes, 
pro3ectos ephemeros, particlos ameaçadores, a moral publica por toda a parte cor
roU::.~icla, os lyceus elas artes e elas sciencias na mais miseravel prostituição; uma 
_Politrca cega, concebendo e abortando; em uma palavra, sua alteza real achará 
em toda a Europa vestígios d'esse vulcao, que, r.ebentanclo ao meio dia, levou seus 
estragos alem elas ilhas e elos mares . Não, não foi em crises tão fataes que viaja-. 
T~lll .o immor~al creac~or elo imperio ela ~~us.sia, Pedro I, e . o grande filho ele Maria 
.· lei e~a, Jose li, ass1m como outros })rmmpes que voltaram aos seus estados en
ll~ueclclos ele conhecimentos, que fizeram a prosperidade ele suas monarchias . De
pois_ que o interesse passou a ser, como diz o abbade Oondillac, a mola real d.os 
g~b_rnetes da Europa, a política começou a esconder sua marcha, e quasi sempre 
as Icléas ostensivas são, inteiramente diversas d'aquellas que apparecem nos pla
nos elas negociacões. E bem de esr)erar que o r)rincipe herdeiro" de uma mo
narchi lh 1 ' ' · d "tt"d ' 

c • a _o ac a hoje com ciume pelas nações estrangeiras, não seJa a mi 1 o a 
~hrnmumcação _dos seus . mysterios eleusinos, que veja as novas Tyros e Oar

agos só pela perspectiva ele sua economia publica, e que se faça todo o em
lo 
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p enho para desviar ela conhecida agudeza elo seu engenho a carta elos interesses 
ministeriaes . 

Nas províncias elo Brazil sua alteza r eal achará um povo que o adora e que 
suspira pela sua presença ; nas mais polidas encontrará homens ele tale?tos1 beDl 
clignos- de ser em aclmitticlos ao seu conselho; em outras achar á a expen encm dos 
velhos que o discípulo ele Xenophonte encontrou nas bôcas do Nilo, conhecerá ~e 
perto ~s forças locaes cl'este immenso paiz, em cujo seio, ainda virgem, como cu~ 
o celebre mr. De Sismoncli, se podem perfilhar as plantações, que nutr en: o 01 " 

gulho elas margens elo Indo, elo Ganges, da antiga Taprobana, e que obnga.m 0 

altivo Aclamastor a se embTavecer tantas vezes contra os europeus . Os povos e::s:· 
perimentarão estes estimulas de enthusiasmo e ele brio, que inspira a presenç~ 
creadora de um príncipe ; sobre todas as vantagens, emfim , sua alteza real .tera 
uma, que não é pequena, conhecer por si mesmo a herança de sua soberania, e 
não p elas informações dos governadores, que tudo acham inculto, atn~zado, com 
obstaculos c1i:fficultosos ou invencíveis, . para se desculparem assim da sua inacça~, 
ou para depois mostrarem em grande mappa colorido o pouco que fizeram, clei· 
xando entTe as sombras as concussões violentíssimas que sofFreram as victiroas de 
seu despotismo. 'I'al é a icléa que o nosso insigne Vieira offerece em suas cartas, 
quando analysa a conclucta cl'estes r egulas ele bastão de ferro, praga t ão funesta. 
ao Brazil, ou ainda mais, do que o mesmo systema colonial. 

Sendo pois esta viagem de tão grandes consequencias para o progressivo roe· 
lhoramento elo Brazil, fica demonstrada a sua importancia e a sua necessidade ; os 
conhecimentos adquiridos por sua alteza r eal, senclo confrontados com os votos 
cl 'aquelles que possuem a verdadeira estatística do Brazil, servirão muito para or· 
ganisarem o pla.no do regimen que eleve reanimar a sua vida physica e moral . E:~ 
uma distancia mui consicleravel entre o meio dia da Europa e o meio dia ela Amenca, 
a natureza humana aqui experimenta uma mudança sensível, um novo céu, e por 
isso mesmo uma nova influencia sobre o caracter de seus individuas; é imposs1vel 
que povos classificados em opposição physica, . se possam reunir debaixo do roesJJJ.O 
systema ele governo; a inclustria, a agricultura, as artes em geral, exigem no Bra· 
zil uma legislação particular, e as bases d 'este novo codigo devem ser esboçadas 
sobre os locaes, onde depois hão de ir ter sua execução . Se o B1:azil, agrilhoad? 
em sua infancia, e com mui poucas homenagens na sua mocidade, avançou rap1• 

damente através das mesmas barreiras que tolhiam 'sua marcha, quanto não ~wan· 
- çará depois Cle ser visitado e perfeitamente conhecido p elo príncipe herdeiro a~.~ 

monarchia, que na sua passagem verá a justiça que se lhe fez, tirando-se-lhe as 
argolas coloniaes e dando-se-lhe o diadema ? O povo elo Rio de Janeiro, tendo eDl 
vista o desempenho cl'este proj ecto verdade:immente philanthropico, e conhecendo 
que sua alteza · real annuncia o mais energico enthusiasmo em realisal-o, colll 
grande vantagem ela nação em geral, n f(o pó"cle por tanto convir no seu regresso; e 
julganclo que tem c1ito quanto basta, para que v . s." faça ver a sua alteza rea.l a 
delicadeza com que o mesmo senhor se deverá haver nas circumstancias j á ameu.· 
çadoras ):lO horisonte político elo Brazil, espera ser attendiclo na sua representação~ 
de c·qjas consequencias (não sendo) o mesmo povo declara v . s. a responsavel' 
igualmente espera que o soberano congresso a r eceba e a considere como um J)lfl.· 

nifesto ela vontade ele irmãos interessados na }Jrosperidade geral da naçã<:>, no re· 
novo de sua mocidade e ele sua. gloria, que sem duvida nãQ chegará ao zenith 11 

.que espera subir, se não estabeleoer uma só medida paTa os inter esses r eciproco.s 
elos dois hemispherios, attendenclo sempTe ás diversas posições locaes de um e on· 
tro. Sendo portanto de esperar que todas as províncias do Brazil se reunam n'este 
centro de icléas, logo que se espalhe a lisonj eira noticia de que não se verificou 0 

regresso ele. sua alteza r eal, o povo encarr ega a v. s .a de fazer ver ao mesmo se· 
nhor a absoluta necessidade ele ficarem por agora suspensos os dois decretos 124 
e 125 das côrtes, porque não se pàcle presumir das publicas intenções do soberano 
congresso, que deixe ele acceder a motivos tão justos e de tão grande relação coDl 
o b em geral ela nação. 

Rio ele Janeiro, em 29 ele clezembro de 1821. = (Seg1tem-se cts assígnctt~t
?•cts.J 
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Representaç;ão do corp.o de negociantes e officiass de ourives do Rio de J aneiro 

~ Ill.mos ~rs. elo senado : _ O corpo de negociantes ~ o~ciaes de om~ves~ d'esta 
cor_te, aba1xo assignados, antevendo as clesgraças e m1senas que succederao pela 
retrracla de sua alteza real d'esta nobre capital, que teve a honr~ de N acolher e 
re~eber a sua magestade e toda a familia real com agrado e satrsfaçao em ~eu 
8010

1 quando pela sorte ele Portugal o deixaram em 1807, vem por es~e modo nn
~lor~r a v . s . as, para que se dignem' como dignissimos representa?,te~ cl~ povo, 
t cceltar e_levar estas supplicas á presença ele sua alteza real com_o Ja nzera~ .em 
1Ina eruchta: falia, em abril, a sua _mag~sta~e; falia que ~acla c~e1x~ a ~e~eJ ai, ~ 
que em r esposta e para a nossa consolacao tivemos o deCieto e mst1ucçoes de 2 .... 
ele abril. ~ 

Os supplicantes, ill.mo senado, persuadidos com os mais cidadão~ amigos d_o 
socego e boa ordem que o reino do Brazil se conservaria sempre Teg1clo pelo pn-
m · ' · ] lh ogemt0 ou successor elo throno IJortuo·uez como fm assentaCLo em um conse_ o 
d 5 ' . l e estado em Lisboa no mesmo anuo ele 1807, e que depms ela chegada c e sua 
m_agestacle, pelas interessantes rasões políticas, o elevou á categoria de re~no; q;:e 
estas rasões fariam que o augusto cono-resso elas côrtes tomasse em cons1deraçao o • 'l b . reu~1 :o para melhor o conservarem aclherente a Portugal; vemos ao contrano, 
q~16 cllviclem-no em o·overnos provínciaes independentes e arbltrar~os, e só com re-
curso á A ~ ·11 mo , 's cortes em tão longa distancia. Todo o bom senso treme, 1 . senacw, 
quan~o ponderam na anarchia inevitavel que ameaça a todo o Brazil, e que· an
lll1?-01a futLlros tl'istes e desastrosos; por isso v . s. os tambem devem cooperar para 
eyitar esta desordem e a quem os supplicantes instam e protestam pelos aconte-
cun t ' t"' . t . en os que -por esta falta succederem; e r epresentam qtw es ao pr omp. os a 
Pl esta.r para a conserva.cão de sua alteza real, como regente ele toclo o Brazü, na 
~o~formidacle elo cjtuclo ~lecreto e instrucções, os seus serviços pessoaes eomo mi
li_cianos, e os seus bens na contribuição de qualquer subsidio que para isso for pre
Cls-o. 

E certificados que este é o meio ele no sconservar o socego, assim o supplicam av u · · ' · ~· , a quem Deus guarde. 
Rro, 2 ele janeiro ele 1822. -E. R. M.cê = (Seguem-se as assignatm·as.) 

Falla do juiz de fóra José Clemente P ereira, presidente do senado da camara 

f: Senhor : - ~ saída ele vossa alteza real elos es Lados do Brazil será o decreto 
ata~ que sanccione a imlepenclencia cl'este reino 1 Exige portanto a salvação ela 

patna que vossa alteza real suspenda a sua ida até nova cleterminacão do sobe-
rano congresso. · ~ 

. Tal é, senhor, a importante verdade que o· senado da camara d 'esta cidade, 
Im~elliclo · pela :ontade elo povo qtle r epresenta, t em a honra de vir apresentar á 
rnmto alta consideração de vossa alteza real. Cmnpre demonstrai-a . ' 

O Brazil, que em 1808 viu nascer nos vastos horisontes elo novo mundo a 
primeira aurora ela sua liberdade·. . . O Brazil, que em 1815 obteve a carta üa 
sua_, emancipação politica, preciosa cladiva de um rei b enigno .. . O Brazil, final
rnente, que em 182 1, uniclo á mãe patria, filho tão valente como fiel, quebrou 
com ella os ferros elo proscripto clespotismo ... recorda sempre com horror os dias 
d~· s~a. escravidão r ocem-passada ... teme perder a liberdade mal segura que tem 
Pli~Clpiaclo a gostar . . . e receia que um futmo envenenado o precipite no estado 
antig9 ele suas desgraças .. . 

E filho cl'aqueUa r ecordação odiosa, cl'aqu elle temor e cl'este r eceio, o veneno 
f~; a opinião publica se ~pressou a lançar na carta ele lei ele 1 c.l~ ·outubro ~e 
. __ 1, porque se lhe. antOJOU que o novo systema ele governos ele JUntas provi
~0~1as, . com generaes elas armas independentes cl'ellas, sujeitos ao governo do 1 e1no a t ' · ' ~ - cl ] · · ] · B 'l c1 1 ' ' es e so r esponsavelS e as cortes, teu e a cuvicnr o raz1 e a esarma -o, 
]?ara o recluzir ao antigo estado de colonia, que só vis escravos podem tolerar, e 
~unca um povo livre, que7 se pugna pelo ser nenhuma força existe capaz de o 
suppJantar. 1 

E filho das mesmas causas· o veneno que a opinião publica derramou sobl'e a 
car ta de lei elo mesmo dia, mez e anuo, que .clecretou a saída ele vossa alteza real, 
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porque entendeu que este decreto tem por vistas roubar ao Brazil o centro ela sua 
unidr-cle política, unica gar antia ela sua liberdade e ventura. 

E filho elas mesmas causas o dissabor e descontentamento com que este povo 
constitucional e fiel ouviu a moção ela extincção elos tribunaes cl'este r eino, por_que 
desconfiou que Portugal aspira a reeclificar o imperio ela sua superioridacle _anLJg~, 
impondo-lhe a dura lei da clepenclencia, e arrogando -se todas as prerogatrvas c~ 
mãe, como se durasse ainda o tempo da sua curatela extincta, sem se lerubr~· que 
este filho, emancipado já, não póde ser privado com justiça da posse ele direitos e 
prer9gativas, que por legitima partilha lhe p~rtencem . . . ·u 

E filho da mesma causa o r eparo e susto com que o cleseonfiado brazilmro Vl 

que no soberano congresso se principiaram a determinar negocias elo Brazil, seJ)l 
que esti ves.-em. reunidos todos os seus deputaclos, contra a declar ação solemne do 
mes_mo soberano congresso, tantas vezes ouvida com exaltado applauso do .P?-v~ 
brazileiro, porque j u1gou acabada de uma vez a consideração até então · politJca 
mente usada com esta importante parte da monarchia . . . . 

Tal é, senhor, o grito da opinião publica n'esta província. Corramos as v1stas 
ligeiramente sobre as outras, e que se pó ele esperar ela sua conclucta? 

Pernambuco, guardanclo as materias primas ela inclepenclencia, que procl:.uno.~ 
um dia, mallogracla por imma.tura, mas não extincta, quem duvida que a levantai 
de novo, se um centro proximo de união política a não prender? 

:Minas principiou por attribuir-se um poder deliberativo, que :tem por fin; es~·. 
minar os decretos das côrtes soberanas, e negar obediencia áquelles que J~lgill 
oppostos aos seus interesses; já deu accessos militares; trata de alterar a lei elos 
clizimos; tem entrado, segunclo dizem, no projecto ele cunhar moeda ... E que 
mais faria uma província que se ti v esse proclamado independente? . . _ 

S. Paulo sobejamente manifestou os sentimentos livres que possue nas pohtl 
cas instrucções que clictou aos seus illustres cleputa.clos ... Ella ahi corre a e:xpres: 
sal-os mais positivamente pela voz ele uma deputação, que se apressa em apresen 
tar a vossa alteza real uma representação igual á d ' este povo ! . . 

O Rio Grande de S . Pedro elo Sul vae significar a vossa alteza real, que ~18 

possuido ele sentimentos iclenticos, p elo protesto cl'esse honrado cicladão que vecles 
encorporaclo a nós ! · . 

A h! senhor , e será possível que estas verdades, sendo tão publicas, estej!L~ 
fóra elo conhecimento ele vossa alteza r eal? Será possível que vossa alteza r~il 
ignore que um partido republicano, mais ou menos forte, existe semeado aq~ll 8 

ali, em muitas elas províncias elo Brazil, por não clizer em todas ellas? Acaso os 
cabeças que intervieram na explosão ele 1817 expiraram j á? E se existem, e sn~ 
espíritos fortes e poderosos, como se crê que tenham mudado ele opinião? ~ua 
outra lhes parecerá IT).ais bem fundada que a sua? E não diz uma fama publica, 
ao parecer segura, que n'esta cidade mesma um ramo cl'este partido reverclecell 
com a esperança. ela saída ele vossa alteza real, que fez tentativas pm:a crescer 1~ ganhar forças, e que só desanimou á vista ela opinião dominante ele que vossa a
teza r eal se deve demorar aqui para sustentar a união ela patria? 

Não é notorio e constante que va.sos ele guerra estrangeiros visitam, ero nr
mero que se faz notavel, todos os portos do Brazil? E não se diz que grallC e 
parte cl'estes p ertence a uma naçao livre que protege aquelle p artido, e que outros 
são observadores yjgilantes ele nações emprehenclecloras? 

. Não ~oi finalmente quando preparavam a sua constituição política, que a Poloi: 
ma se• VIU ~a.lada pelas ar~as elos emcuos da sua futura gloria, e a Hespa,nba P0 

falta ele pohtiCa perdeu a nqueza elas suas Americas? 
E se ele tud9 é resultado certo que a patria está em perigo ! ! ! qual será o re: 

meclio tão bem achado que a ' salve? A opinião publica, esta r ainha elo munclo P0 

clerosa que todos os negocias p.oliticos governa com acerto, o ensina. 
Dê-se ao Brazil um centro proximo ele união e activiclacle, dê-se-lhe uma parte 

elo corpo legislativo .e um ramo elo poder executivo, com poderes competeut~s, 
amplos, fortes e liberaes, e tão bem ordenados, que formando um só corpo legw 
lativo e um só poder executivo, só umas côrtes e só um rei, possa Portug&l ~ 0 

Bra.zil fazer sempre uma família irmã, um só povo, uma só nação e um só imper!O· 
, .... 



293 

E nao offerece~ os governos liberaes ela Europa exemplos similhantes? Não é por 
este systema divino que a Ino·laterra conserva unida a si a sua lrland~? . 

Mas emquanto não chega
0 

este remedio tão desejado como necessa.no, eXJ_ge a 
salvação da patria que vossa alteza real viva no ~razil, para.~ cons~rvar um~? a 
Portugal. Ah! senhor se vossa alteza real nos de1xa, a c1eslmiao é ce1ta. O pmtldo 
da inclepeb.dencia, qu~ não dorme, levantará o seu imperio, e em trul desgraça, 7h! 
que de horrores e de sangue, que t errível scena aos olhos de todos se levanta · . 
. Demorae-vos senhor entre nós até dar tempo que o soberano congresso ~eJ a 
Iuformado do ultimo est~elo elas causas n 'este reino e ela opinião que n'_elle_ rema . 
Dae te::npo a que r eceba as r epresentações humildes d'este povo constituCional e 
fiel, umdas ás das mais províncias. Dae t empo a que todos corram para este cen
tro .. de unidaele, que se ellas vierem a patria será salva, aliás s~mp1~e, est~rá em 
tbr~go. Dae tempo, senhor. . . e esperemos que os pae~ da patna hao de agasa-

ar com amoroso afago os votos elos seus filhos do Brazil. . 

1 
Façamos justiça á sua boa fé, e veremos que as cartas de lei c~e 1 de outubro 

c e 1821, que a tantas desconfianças têem dado causa, foram diCtadas sobre 0 

e~ta~lo da opinião c1ue a esse tempo dominava n'este reino. Qnasi toclas as.pro
J~nc1~.s declararam mui po~itivamente. que nada queriam elo go~erno do ~~o de 

neno, e que só reconheCiam o ele L1sboa. Vossa alteza real o sabe, e vossa al~ 
teza r eal mesmo foi obrio·ado a escrever para lá que não podia conservar-se aqui 
por falta de representacã~ IJolitica, mais limitada que a de qualquer capitão gene
ral cl · · · , ' J , . ' • 1 d 1' · 11 ' C 0 governo antwo. Appareceram alem nIsto nesta me a e CJas aziagos· ·· 

01Teram vozes env%nenadoras que n em á IJureza da conducta de vossiJ, alteza 
re l · ' · · D · ( · l a ' a todas as luzes conheciclamente conshtucwnal,_ perdoaram. eseJOU-S~ sou 
lOmem de verdade hei ele dizel-o) desejou-se aqm, e escreveu-se para la, que 
v-oss·' lt .' · ' "" a eza real sa1sse elo Brazll .. . 

.,Dados estes factos, que são positivos e inclubitaveis, que outra icléa s~ podia 
Bnta~ apresentar ao soberano congresso, que não fosse a de mandar r etuar do 

razll a augusta pessoa ele vossa alteza real? . . . . 
Mas hoje que a op· inião elominante tem mudado e tem prmCiplaclo a mamfes-

tar-se c ' . 1 1 · 1' · · h · t l Om sentimentos que os vere ac eJr.os po 1t1cos possuuam sempre ; OJe, que 
oe os querem o governo de vossa alteza real, como r emeclio unico ele salvação 

cfntra os partidos da inc1ependencia; hoje, que se tem descoberto que aqnellas de
c araç?es, ou nasceram de calculas precipitados, filhos da occasião e do oclio ne
fessarw, que todas as provineias tinham ao governo elo Rio ele Janeiro, pelos ma-
es que ele cá lhes foram, ou tiveram talvez por verdadeiro fim abrir os primeiros 

P:ssos p~.ra uma premeditada independencia absoluta; hoje, finalmente, que todas 
'Vao cammhando para esta, mais ou menos, é sem duvida de esperar que o sobe
rano congresso, que só quer a salvação da patria, conceda, sem hesitar, aos hon
l'aClos. br~zileiros o remeclio ele um centro proximo ele unidade e actividade, que 
com JUstiça lhe requerem. 

~ como se poderá negar ao Brazil tão justa pretensão? Se Portugal acaba de 
lllamfes.tar aos soberanos e aos povos ela Europa, que entre as 1)oclerosas e justifi
cadas causas que produziram os memoraveis acontecimentos que ali tiveram logar 
nos r egeneradores dias 24 ele agosto e 15 ele setembro ele 1820, foi principal a ela 
orphanclacle em que se achava pela ausencia ele sua magestac1e o senhor D. João 
~~ .lJOr ser conhecida por todos a impossibi~iclac1e ele pôr em marcha r egular os ne· 
goc10.- publicos e particulares rla monarchia, achando-se collocado a 2:000 leguas o 
~e~tro elo seu movimento, qu0 rasão ele clifferenÇa existe, para es1)erar que o :J?razil, 
d~c ~cenclo os mesmos males, não busque mais tarde ou mais ceelo os mesmos reme-

108T E n~ serà mais acertado c~ncecler.-lh e já o que por força se. lhe h~ de dar? 
lll . a:s sao, senhor, os votos c1 este povo. E protestando que vtve ammado da 
u~18 smcera ~ ardente vontaele ele permanecer unido a Po~'tugal, pelo~ vincu~os d~ 
a ~acto soc1al, que, fazendo o bem geral de toda a nacão, faça o elo Brazll pai 
: nnlehis de conc1icões em tudo i

0
o·uaes roo·o a vossa altez:{ real que se digne de os 

<LCO e , b . > , 1 b • , 
t
1 
• . t 1 emgno, e annmr a elles, para que aquelles vínculos ma1s e mais se es-
el em ~ b l . td'J Pende ' . e se nao ~ue rem .. . por outra fórma 0 ameaçac o rompnnen o e mne-

ncia e a.narch1a parece certo e inevitavel! 
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Representagão de Manuel Carneiro dr. Silva Fontoura em nome dos habitantes 
~1a província do Rio Grande de S. P edro do Sul · 

Real senhor: - Quando os sentimentos de uma nacão, ou de uma parte do 
l)ovo, são conhecidos geralmente por multiplicados teste~unhos de :fidelidade e dt 
enthusiasmo, os soberanos fariam grande injuria a este povo, se pela falt~ cl~ a· 
guma formalidade, muitas vezes impedida por circumstancias inclestructl:eis, 0 

julgassem deslisado do centro elos seus int~re~ses e da sua gloria: Os habüant:~ 
do Rio Grande de S. Pech-o foram sempre d1stmctos por estes sentimentos, que 
seculos fazem o timbre do seu caracter, e que n 'estes tempos mais proximo_s appa· 
r eceram co~:n toda a energia no campo da ~atalha. Real senhor, foi pelos IDt~rer 
ses ela :úaçao, e consequentementc pela glona do soberano e de vossa alteza 1_ea' 
que esta briosa tribu ele luso-brazileiros formou de suas espadas e de suas Vldas 
uma barreira temi>'el para os seus inimigos, muitas ·vezes cimentada com o sangue 
dos :filhos ela patria, e tão firme, tão inabalavel, como aquella que cingia a praÇ<~ 
de Diu, r ebatendo os ataq~es das diversas nações que pretencleram disput~·-n?6N~ 
posse dos estados da India. Levaclos da apparatosa idéa de que a constttLuça 
aunuuciacla pelas côrtes geraes, extraordina.rias e constituintes da nação portu· 
gueza viria abrilhantar a face da monarchia e erguei-a elo infeliz estado de bu
miliação a que ella, por mil diversas causas, havia chegado, os habitantes d'aquella 
província adheriram á causa commum, e deram os mais decisivos penhores da sua 
:firmeza pelo interesse geral. Entretanto, sem se desviarem dos princípios adovta
clos, nem faltarem ao respeito devido ao soberano congresso, elles se apressanaJll 
a vir fechar as gargantas ela barra d 'esta cidade, impedindo a retirada ele voss~ 
alteza real, se j á tivessem noticia do decreto quei arbitrariamente e sém a roeuor 
attenção sobre os interesses do reino unido, o congresso expediu, chamando a vossf1 
alteza _real para a antiga sécle ela monarchia. Não, r eal senhor, não é coro 1

:\ 

golpe de penna, com uma meclida irre:B.ecticla e inteiramente opposta ao bem g~ra 
do Brazil, que o congresso ha ele roubar elos nossos braços ·um príncipe, cons'dJ~ 
rado hoje como o cent1·o das nossas esperanças para o futuro melhoramento . 
tantas províncias, que segLlirão iufallivelmente a marcha da província do_ R~o 
Grande; logo que souberem que se lhes. fez este insulto, vercladeiro annunClO 8 

novos attentaclos sobre a posse inalienavel elas suas attribuições nacionaes . .A for· 
tuna, ou antes a Providencia, que regula a marcha dos acontecimentos, e os ~o~
bina de uma maneira sempre escondida á nossa acanhada comprehensão, penrottiU 
que o abaixo assignado apparecesse n'esta côrte na epocha em que todo o po'~'0 

clava as provas mais decisivas ele sua indignação pelo decreto das côrtes, e 11.
0 

mesmo tempo pronunciava sem temor os seus sentimentos e o projecto de respei
tosamente impedir o regresso ele vossa alteza r eal. . 

Nada mais foi preciso para pôr em agitaçao suas idéas, e conhecendo per~er· 
tamente que o seu modo de pensar é em tudo conform e e igual ao pensar 05 

seus bravos companheiros de armas, assim como aos princípios de todos os seuS 
patrícios residentes n'aquella província, não receiou apparecer na presença .de 
vossa alteza real, como verdadeiro interprete da vontade geral ele sua ,patl'Ili·, 
fazendo vér a vossa alteza real a absoluta necessidade de nao dar a mais peque· 
na providencia sobre os dois decretos 124 e 125; e, ou as côrtes acceitarão os Dl0~ 
tivos que obrigaram a província elo Rio Grande com outras elo Brazll, ele fazer 
suspender os r eferidos decretos, ou n~s entraremos igualmente com vossa alteZf1 
r eal em nossas medidas sobre os destinos do reino do BraziL 

E~ todos os tempos, real senhor, e ainda mesmo nas crises mais fataes, se jnl: 
gou digna de maior attenção a voz ele um povo rcsppitavel por suas attribuiçoes, . 
o Bra:;::il já não é um pupillo, já não é Ut'I;l escravo, não é o paiz dos amorrbeus e 
elos cananeus, expostos ás lanças do primeiro invasor; nós fazemos hoj e grande 
vulto no meio das nações da Europa ; elevemos ser considerados como um povo Jll:l 

mocidade das nações, possuindo todos os r ecursos que formam e engrandeceJll 0.~ 
imperios; terç.os a gloria de ver no nosso seio a augusta :filha dos Cesares roodel. 
nos, penhor das nossas relações com a monarchia dos Leo1Jolclos e das Marias Tbe 
rezas; o Brazil mostra a todas as potencias da Euro1)a os príncipes nasciclos eJll
seus braços, e adiantando as vistas de sua política, não duvída dizer altamente, 
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~ue os verá nos thronos elo antigo hemispherio,. porque p~la~ virt:tcles ele seus au
gustos paes, pelo sangue ele seus avós, são elestmaelos a c:ng1r o el1aelema; e talvez 
a Europa só espere pela epocha do complemento ele sua 1clacle para lhes offerecer 
a pu~·ptu-a e as insígnias da realeza. 

Sendo estas as esperancas do Brazil, conhecenclo nós o grancle peso que vossa 
alteza real nos dá na balan~a elos nossos, interesses e dos nossos fuhuos destinos, não 
podemos ele nenhum modo, nem por consideracão alguma, consentir no decretado 
regresso de vossa alteza r~al. , 

O abaixo assignaelo protesta que estes são os sentimentos do seu ex. mo gene
ral, cujo euthusiasmo pela gloria do soberano e da nação é a divisa .da sua c?n
elucta i. são as idéas ele todos os offi.ciaes generaes, tão clig~os da glona que oNs un
lll~rtalisará em todos os seculos nos fastos ela monarch1a portugueza; s~w os · 
pnu?ipios que clisting~1em em gerai todos os seus patrícios ; e pela verdade cl' estes 
~entimentos o r eferido abaixo assignaclo não duvída offerecer sua viela, represen- · 
ando por ultimo a vossa alteza real que se elle se adiantou a dar este passo sem 

e·~·perar as ~reclenciaes de sua patria, é porque está firmement.e seguro . qu~ faz 
g.;, anele ~erv1ço aos habitantes cl'aquella província, e que incorrena em sua mehgna-
9ao se, Informado primeiro que elles d'esta infausta noticia, não fizesse ver o seu 
Intere.sse clamando em seu nome pela r esidencia ele vossa alteza rea~ no Bra~il . 
D RlO de Janeiro, 9 de j aneiro ele 1822.=0 coronel, JJ!Iamwl CcwneM'O da s~lvc6 

.1.' ontou1·a. 
Edital 

h . O senado ela camara julga elo seu clever annunciar ao. p~vo el'esta cielaele, qu.e 
OJe ao meio dia poz na presença de sua alteza r eal o prmc1~e regente ~o Braz1l 

as re. presentacões que lhe cliógiu e que o mesmo senhor se d1gnou anmur a ellas, 
clanl • ' 

< c o a resposta seguinte : . . . 
c «ÜonYeuciclo de que a pre&ença ele mmha pessoa no Brazü mteressa ao. b~m 
le toda a naçã:o portugueza, e conhecendo que a vontade ele algumas provmc1as 
~ r: quer, demorarei a minha saíela até que as côrtes e meu augusto pae e senhor 
c eliberem a este respeito com perfeito conhecimento elas circumstancias que têem 
occorrido. >> 
t l E para que sej a completa a gloria cl'este di~, recommenda o mesmo senado a 
oco este povo, que descanse de hoje em diante na sua vigilancia, e que deixe ao 

â overno a disposição das providencias necessarias, porque, não podendo resultar 
e uma conclucta contraria senão anarchia e desordem, virá a caír nos mesmos 

lllales. que pelo !!asso que acaba ele dar deseja evitar. 
Rw ele Janeiro, em vereação de 9 de j aneiro ele 1822. = José )J![a;rtins Rocha. 

Edital 

O senado da camara1 tendo publicado hontem, com notavel alteração ele pala
vras, a r esposta que sua altezfL r eal o príncipe regente elo Brazil se dignou dar á 
r epresentação que o povo d'esta eidaclé lhe dirigiu, declara que as palavras origi
naes, ele que o mesmo senhor se serviu , foram as seguintes: . 

a Como é para bem ele todos e feliciclacle geral ela nação, estou prompto; diga 
ao povo que fico .>> · 

.., O mesmo senaelo espera que o respeitavel publico lhe desculpe aquella altera~ 
Çio, :rrotestandG que não foi voluntaria, mas unicamente nascida elo transporte de 
~"' eg-n a que se apoderou ele todos os que estavam no salão das aucliencias, sendo 
ao clesculpavel ~quella falta , que todas as pessoas que acompanl1avam o mesmo 

à:naclo .não t~veram duv!cla em declarar que a expressão elo edital , gue se acaba 
p~bhcar, f01:a a propna de sua alteza r eal com alguma pequena cl1fferença . 

.,., B:1o ele J anmro, 1,0 ele j aneiro ele 1822.= 0 juiz de fóra presidente, José Clemente 
.c(Wetra. 

' 
Memoria dirigida a sua alteza real o principe regente do Brazil 

pelos pernambucanos residentes no Rio de J aneiro 

d p esejancl·o stí.a alteza real o príncipe regente que se façam publicas por meio 
a Imprensa os sentimentos de verd.acleiro patriotismo e fideliclade, que os nat1r 

l'aes de P ernambuco r esidentes n'esta cidade acabam ele manifestar na sua r eal I 
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presença lJOr meio d~ memoria inclusa: mal!lda o m esmo augusto senhor que na 
typographia nacional se imprima a r eferida memoria, em demonstração elo quanto 
lhe foram agr adaveis tão dignos e puros sentimento.s . 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 ele j aneiro de 1822.=José .Bonifc~cio ele An
. clntdct e Silva. 

Senhor :-Os yernamb~lcanos res~dentes n 'esta côrte vem, com o mais profixnci~ 
acatamento e chews elo mawr enthus1asmo 1 congra1ular-se na augustá presença c 
vossa alteza r eal peJa resolução h eroica e verdadeiramente r eal, que vossa. altez~ 
acaba de tomar, deciclinelo-se a :ficar entr e os brazileiros; é a acçã.o mais brilhant.e 
que vossa alteza podia praticar; em um só momento tem vossa alteza r erul aclq~
riclo uma gloria superior a t odos os feitos admiraveis ele que estão cheias as hJs· 
torias elos senhor es reis e príncipes portuguezes . . 

Os IJernambucanos, ester eis em expr essões lisonj eirás, não sabem usar de llll
guagem que não sej a franca e sincm·a ; é um defeito que se lhes nota, mas que 
elles por tal não reconhecem; por isso, usando ela franquez~~ de seus sentimento_s~ 
elles se apresentam a manifestar seu grande regosijo peJa magnanima r esoluçao 
ele vossa alteza, pelo r asgo político ch eio da maior firmeza, da maior liberdade e 
ela maior sabedoria com qüe vossa al teza r eal se tem h~je collocado acima ele to
dos os príncipes do univer so . Em um im;tante fez vossa alteza a conquista em a~
bos os mundos . Ganhando os animos dos brazileiros, apeí-tanclo os laços da unJ9.0 

portug;-leza em um e outro hemisph erio, que parece es tava a dis solver-se, adq~~
rindo pm·a a monarchía uma força irresistivel , t em vossa alteza · dado á uaça~ 
inteira o unico impulso capaz de salval-a da anarchia, capaz de mantel-a eru pei· 
feita integridade, capaz emfim de, na escala das primeiras potencias do mundo1 

eleval-a a um grau superi or. 
Quanto dist am d'esta inimitavel acção todas as façan1HLS com que os grandes 

príncipes da Europa têem perpetuado os seu s nomes! A gloria com que vossa a.l-
tezà se t em immortalisaclo ~ sem igua.l. ' . 

.O engrandecimento por meio ele conquistas sanguinolentas, os triumphos aclqlu
ridos por via das armas com que os guerre1ros se ensoberb ecem e se illudem~ as 
acqüisições por m eio ele negociações secluctoras, dirigidas pela intriga dos gab1ne~ 
t es, outros meios similhantes de dilatar as possessões elos estados, e que uma sll 
rasão não póde deixar ele r eprovar, a inda quando se acham (impropriamente) re· 
vestidos do nome de política, são títulos que caelucam, e que apenas servem ~le 
encher as paginas da histeria; mas a madureza el e uma seria r eflexão, a energJa, 
a liumanielacle, a combinação de t antos calculas políticos que dirigiram o mblg~a
nimo coração de vossa alteza, a saudavel sentença ela consolidação ela monarcbiíl· ~. 
que vossa alteza r eal se dignou proferir por su a propria b ôca, promettenclo ficai 
entre os brazileiros, são padrões eternos levantados sobre os coTações elos hollleus 
e que as gerações irão cuidadosamente transmittinclo umas ás outras. ' 

· Que maravilhosa resolução! O Brazil es tava conclenmaclo a ser retalhado. {_lue 
serie ele males iam seguir-se! l\!Ias vossa a lteza real, com a sua natural persp1cf" 
cia, observou bem depr essa a incon sider açao ele similhante Ineclida. Trata-se dl.l 
prospeüc1ac1e e elo engrandecimento da mon ar chia , e como é que este grande to ' 0 

(o Brazil), reduzido a pequenas fracções, pócle dar um resultado maior, do qne 
sendo conservado em sua natural integridade? Se o r esultado eleve ser igna:li 
par a que a diyisão? Para que innovações perigosas? Se deve ser menor, c0rno e 
que isto se combina com o plano ela prosperielacle e ela grandeza ela nação? Est~~ 

. r eflexões1 enchendo de terror os cor acões verdadeiramente IJatrioticos, traziam .1~ - , e 
o Brazil em um perigoso desassocego ; uma terrível convulsão o ameaçava, e 
n'esta crise que vossa alteza r eal, com magestosa :firmeza com a mais serena trU<D" 
quillidacle, com uma sabedoria que j amais podia p ensar-s~ em uma idade tão juv-e
nil, acolheu benignàmente os votos elos brazilei ros, decidindo-se a ficar entre ~JleS · 
Sim, àug usto senhor, é no Brazil que vossa alteza real eleve fixar a sua r es1clen· 
ci'a; n 'esta p arte da monarcbia é que vossa alteza póde sustentar illesos, às sagra.
clos dií·eitos da corôa, em que um dia ha 'de succecler; é no Brazil que a r eal clf 
nas tia da -casa ele Bragan,ca achará um assento indestructivel, é n' esta parte c 0 
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m\mdo que a nação portugueza deve colloc.ar a séde de um imperio, que a conti-
nuação dos seculos nunca poderá extinguir . . · ~ 

lVIas, entretanto que a Divina Providencia vae dilatando ao senhor D. Joa? VI, 
seu augusto pae os dias preciosos vossa alteza real, seu logar-tenente, maneJando 
_docemente e a ~ontento dos povo; as redeas do .governo, irá. a~erfeiçoanelo com 
0 seu exemplo a sublime arte ele governar, e nsmando os prmc1p~s elo mlmdo a 
con_sultar o coração humano, e a pesquizar a origem e a necessidade do pacto 
socral. 

As nações ela Europa ver ao C0m espanto um procligio inacreditav;l; v~rão1 ~~n 
11111 seculo 'de corrupçã.o, um príncipe educado no centro ele uma corte hsonJeu_a 
ap_Parecer como 11m anjo tutelar da liberdaele, como um protector austero elos elt
r eitos do homem 

Sim, senhor, .é vossa alteza r eal o mais segm·o apoio da liberda~e ~i~il. .Foi 
vossa alteza o primeiro a lançar mão elos fundamentos de uma c~nst~tm ç~~o hbe
ral, .emanados dos sentimentos moraes, ela r asfto natural e cl 'esse mstu:cto ou ne: 
cessrclade, erue obriga os homens a unirem-se, a conser varem-se em sociedade. Fm 
vossa alteza real o primeiro a r econhecer os princípios de eterna verc1ade, ele 
~ue o poder dos príncipes é uma .emanação ela soberania das nações, que os seus 
1~teresses estão identificados com a felicidade dos povos, e que a sua grandeza 
nao póde separar- se da grandeza dos estados. 
. Esta nobre elevação de sentimentos, esta pbilanthro1)ia, com que vossa alteza 

1 eal procura manter os direitos do homem, com que trabalha por afastar ele entre 
elles todo o J·uo·o que não for o elas leis faz antever um futuro brilhantissimo i faz 

. 5 ' < ' l " . acredttar que um seo·tmclo Numa 0 modelo dos r eis, será quem um c 1a enuncre, 
conformando-se com 5a vontade ier-al e com o interesse elos povos, as leis justas 
por que elles devem reo-er-se. 
. Digne-se senhor a~olher à singeleza cl'estes sentimentos; se alguma apparen

~Ia houver de lison}a, que haja de toca~· á real e1elicadeza, digne-se vossa alteza 
real de ser indulgente para com os subchtos, que ele todo o coraçao o amam, flue 
conhecem que nenhmna vaidade OCCupa O generOSO peito ele VOSSa alteza, e c111e 
a sua ~lo ria é a felicidade elos povos. 

1 
SeJa vossa alteza real sempre entre os brazileiros o modelo das virtudes, 9-ue 

e les devem imitar; ao pé ele vossa alteza cong-reguem-se continuamente os sabros, 
0~ ben_emeritos da nação; então ver-se-ha quanto prospera á sombra de um prin
crpe VIrtuoso uma nação illuminada; então o mundo imparcial dirá elos pernambu
canos : «Esta gente fiel, observadora elas leis, é uma elas mais fortes columnas, em 
que l~m dia sust.entará sua gloria Pedro I elo Brazil; o Incomparavel» . 

Rw de J anerro, 9 ele j aneiro de 1822 .=(Segt~em-se as assigrwtums.) 

Representações dirigidas a sua alteza real o principe r egente do Brazil pelo governo, 
senado da camara e clero , da provincia de S. Paulo 

1." 

Senhor :- A vossa alteza real se hão ele a))l'esentar com esta o conselhe1ro José 
Bonifacio ele Andrada e Silva, vice-presidente cl'este governo, e o membro elo 
mesmo, o coronel Antonio Leite Pereira ela Gama Lobo, os quaes já annunci.ámos 
a -vossa alte~a real que :ficavam a saír para essa côrte, como cle:putad5JS do go · 
verno, a pecln·em a vossa alteza r eal se demore e não eleixe a este reino em mí
sera orphanclacle, até qne as côrtes geraes e constituintes da nacão mais bem 
acc d l c1 · ' ' . or ac as os mteresses geraes da mesma nacão e der)ois de terem no seu oTe-
ill d . . , ' . o 

h
10 to os ou a mawr parte elos c1er)utac1os d' este r eino r esolvam com r)leno co-n . . ' ' ec1mento de causa,, e despidos ele toda a prevencão o que convier á utilidade 

~eral do r eino unido. O governo pede novamente a' vo~sa alteza real attencla aos 
~ seus. deputados, como esta província tem direito a esperar pelos longos e not9rios 

s~rviços que ella tem feito ao estado e sobretudo pela sua fidelidade e aclheren-
CJa á . . l l B ' c , seremssrma rea casa c e ragança. 

A pe~soa de vossa alteza real guarde Dm1s muitos annos . ~ 

0 
Palacw elo go:emo de S . Paulo, 3 ele janeiro de 1822 .=Joc~? Ca1·los A·ugusto 

eynhc~1~sen, presidente=Fmncisco Ribei?·o de Ancl?·aclet1 secretano = L_çtza1·o José 
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Gonwlves~ secretario = 1l1igtwl J osé de Olivei1·a Pinto secretario=.il1àm~el Rod?:Í
gL~es~JMdão = Fntncisco de Pcm.Gla e ÓUvein~=Daniel P ed1·o .lVIullm·= .t'fntonio Le~te 
P e1·ei1·a ela GamcG Lobo = Antonio Mcwia Q~bw·tin=João Fm·1·ei?·a de Olivei?·cG Bue
no = Andn! da. Silva Gomes. 

Senhor :-Se é indubitavel que a nação portugueza, por seus feitos iillmorta.es, 
tem sido em todas as epochas consider acla como uma nação de heroes; se é certo 
que n enhum povo da t erra lhe póde disputar virtudes sublimes que tanto a e~uo
brecem, taes como a aclhesão e fidelidade a seus reis, enthusiasrno }Jela glona e 
patriotismo exaltado, tambem é incontestavel que ella é sempre a mesma,_ CJue ?5 

mesmos sentimentos a animam, quer habite um ou outro hemispherio. A lustorJa 
elo Brazil attesta esta v erdade. As heroi cas proezas dos p ernambucanos, po~·, es· 
paço ele sete annos, contra seus tyranuicos invasores, os l,ollanclezes; os glonosos 
e felizes esforços dos bahianos, fluminenses e outros povos, repeilinclo por vezes 
aggressões estrangeiras, são ex~mplos c1ue assás evidenciam quanto os portugu~
zes, nasci_clos no Brazil, prezaram sempre a sua indepenclencia, ainda quando agr~
lhoaclos p elo barbaro despotismo. Era impossível pois, real senhor, que os braza
leiros ele hoje, herdeiros elos nobres sentimentos e valor de seus antepassados, e 
illustrados pelas luzes do seculo, não wvessem possuídos elo amor ela gloria, e cada 
v ez mais inflammaclos no des ejo ele ver livre e indep endente o seu paiz natal; e:a 
impossível que, depois de tão lisonjeiras esperanças ele uma n1.elhor sorte, elles nao 
tremessem agora de horror e indignação, prevendo descle já o medonho futuro que 
os ameaça, se se r ealisarem os planos de escraviclã.o que ll tes preparam os portu
guezes da Europa. Com effeito o generoso Brazil, que t ão francamente se prestoll 
a fazer causa commum com Portugal, vendo illnclicla a sua boa fé e ultr~jado 0 

seu decoro nacional, r econhece hoje o seu erro, e á vista de procedimentos nun?a 
esperado~, parece jazer amaclornado, podendo apenas acreditar tão absurdas c1Js~ 
posições a seu r espeito . Os paulistas porém, não podendo por mais t empo clisfarçal 
seu justíssimo r esentimento, são os primeiros que ousam levnntar sua voz e protes
tar contra actos inconstitucionaes, com que se pretende illuclir e escravisar ulll 
povo liyre, cujo crime é haver daelo demasiado credito a vãs promessas e doces 
palavras . D esnecessario seria narrar aqui. por extenso todas as causas ele ~osso 
descontentamento; vossa alteza real b em as conhece . Sim, r eal senhor, parece que 
um destino fatal pug na por arrastar ás bordas do precipício a esses m esmos por· 
tug uezes que n a sua regeneração política a ttrahiram sobre si a admiração c1o 
mundo ~ D epois ele haver em conseguido o principal objecto elo seu plano, o a.rra.u· 
car elo Brazil o precioso deposito que o céu lhe confiára em 1808, depois de ha
v er em r ecebido elos brazileiros as mai:s decisivas provas de uma confra.ternidade 
sem ig ual, mudar am int eiramente de t om a r espeito -d' estes mesmos sinceros bra
zileiros, a cuja indiscreta cooper ação elevem em grande parte o feliz r esultaclo de 
sua p erigosíssima empreza. O s r epre ·entantes de Portug al, sem esperarem pelos 
elo Brazil, começaram a cliscutir um projecto el e constittúção, que devia ser co~
mmn a ambos os r einos, projecto em que, a cada pagina, se descobre o machl~í 
v elismo com que, com douradas cadeias, se intenta escravisar est e riqui ssimo pa1Z 
e r eduzil-o a m era colonia . Os r ep,resentantes de Portug al, depois ele havere])), 
pelo artigo 21. 0 elas bases, reconhecido o direito que só competia aos r epresen
t antes do Brazil, de fazer a lei para o seu paiz, r ep entinamente se arrogaram esse 
mesmo direito e começaram a legislar sobre os mais saoTaclos interesses d e todo 0 

Brazil; elles lhe prescreveram g overnos provinciaes, o~ganisaclos de tal maneira., 
qüe só parecem destinados de proposito parÇt enfraquecer-nos, · diviclir-nos em pnr· 
tidos e ele~ligar as províncias , a fim ele m elhor impera-rem sobre cada uma. Elles nos 
têem env1ado tropas, sob pret extos especiosos, sem que houvesse inimigos eJtter· 
nos a combater ou dissensões intestinas a suffoca.r. Mas que homem ha tão estu- • 
piclo, que não penetre o verdadeiro :fim de taes expedições ? Os brazileiros, real 
senhor, estão p ersuadidos de que é por meio ele b ayonetas que se pretende clru· .... ~ 
lei a este r eino; muito se enganam de certo os seus inimigos, que intentam P01 

-em pratica tão errada politica; o Brazü conhece perfeitam ente t oda a extensão d_e 
seus recursos. A noticia da extincgão elos tribunaes do Rio de J an eiro, a ela reti-
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rada dos vasos ele guerra e os decretos ele 29 de setembro, vieram por o cumulo 
á nossa desesperacão. Ordenam que vossa alteza real vá quanto antes para Por
tugal, deixando 0 ~· eino elo Brazil sem centro commum ele governo e tmião, e tor
u~ndo-o dependent e ele Lisboa em todas as suas r elações e ueg~c~o s, qual vil col?
~~a sem contemplação. E sta meelida, a mais impolitica que ? espmto _huJ:?ano }JOclm 
cnctar, tomada sem. se consultar os r epresentantes elo Brazrl, é o mawr msulto que 
se podia fazer a seus hab1'tantes e sua execelCão nós o ousü.mos dizer, ser{L o pri-

• ' ' < , ' 1 . l 1 m~Iro signa.l da desunião e ela discorclia, será o principio elas t esgra~as mca cu a-
Veis que têem de ~i.rruinar a ambos os reinos. A ameaçadora per s1Ject1va de tantos 
males com;enceu os habitantes d'esta capital da necessidade de _se r eunirei?, par_a 
obrarem de commum accorelo e tratar em das medidas que as Clrcumstancias exi
gem a bem ela patria. A camara e os cidadãos abaixo assignaclos, persuadidos de 
que ela r esolucão de vossa alteza r eal depenelmn os clestinos d'este r eino, r esolve
r~m ~nviar á 'augusta presença ele vossa alteza real uma ~leputaçao composta ~e 
tr e~ Ctcladãos, o conselheiro José Bonifacio de Andrada e Süva, o coronel Antomo 
Le_tte Pereira da Gama Lobo e o marechal José Arouche de Toledo Reuclon, cujo 
0?Jecto é representar a vossa alteza real as teniveis consec1uencias que necessa
bla:nente ~e devem seguir de sua ausencia, .e rogar-l~e haja ele elifferir o _seu em-
1~1 ~ ~1c ate nova r esolução do congresso nac;ona~, pois é de espm:ar qu_e elle, me-

01 lllustrado sobre os r ecíprocos e verdadeu·os mteresses dos do1s remos, decrete 
outro systema de união fundado sobre bases mais justas e r asoaveis, a principal 
elas quaes será certame~te a conservacão de vossa a.lteza r eal n'este reino, sem a 
qual jamais os brazileiros consentirão 'em uma tmiã.o ephemera. A deputação terá 
a honra ele expressar a voss~t alteza ~·eal os pu~·os sentimentos ele seu~ paulist,as~ e 
a firme r esolnção em que se acham de _prefe1:uem a mor te á escravidao, ele nao 
~ouparem sacrificios até esgotarem a ultima pmga do seu s~ngae, parn s~stenta
Iem seus direitos. Praza .aos céus que vossa alteza r eal, chew ele prudencta e sa
beeloria, annua a nossos votos, pois ele outra sorte rios de sangue têem de_ inundar 
este ,bello paiz, que de certo não merece a sorte que lhe p:·etendem clestmar. 

A augusta pessoa.' ele vossa alteza r eal guarde Deus mmtos annos, como have-
mos mister . · 

S. Paulo, em sessão de 31 ele dezembro ele 182 1.= (Segtwm-se as assig1wturas.) 

5.:'1 

Senhor :-0 bispo ele S . Paulo e o cabido ela sua sé e o clero elo seu bispado, 
pelo seu prGcm·aclor o padre Alexandre Gomes de Azevedo, vigario collado da f:re 
g-uezia ele Mboy cl'aquelle bispado, com a maior submissão e :re.·peito se apresenta 
na real presença ele vossa a,lteza r eal, depois ele offerecer a Deus as supplicas e 
orações pela saucle e felicidade ele vossa alteza r eal, ela augusta senhora princeza 
real e de toda a augusta r eal família . 

Senhor, fçi para nós e para todo o povo ele S. P aulo e ele todo o Bra.zil, como 
uma setta que atravessou os nossos corações, o decreto da.· côrtes geraes de Por
tugal, que manda que vossa alteza r eal seja r ecolhido n Lisboa, deixando-nos or
phãos sem pae. E ste decreto, t ão longe está ele fazer a felicidacle elos povos a que 
se elevem elirigir todas ·as leis, que só serve ele fazer a sua infelicidade e fom entar 
desordens e l)artidos, que infallivelmente se hão de seguir ela ausencia de vossa 
alteza real, apm·taudo-se d' este continente do Brazil. P ensam muito mal as cOrtes 
se julgam querer r eduzir o r eino elo Brazil a uma' província captiva ele Lisboa, 
para ellas dominarem com um pocler clespotico e servil. Pretendem illuelir a YO~sa 
altez~, com o pretexto ele ir viajar pelos reinos de Castella, França e Inglaterra ; 
este mtento não é senão a fim de terem a vossa alteza como captivo, se se apar
tar do Brazil para Lisboa. Vossa alteza reai é um príncipe religioso e ele alta com· 
Rre~e~sã.o, não tem necessidade ele viajar nos reinos estrangeiros; no seu r eino e 

omm._:.os tem muito que observar viajando n 'elles. . . 
. N ao se aparte vossa alteza real elo reino elo Brazil, onde todos os brazr_leiros 

~stunam, amam e reverenceíam a vossa alteza., sobretud~ os honrados pauhstas; 
oelos elles, eu e o meu clero, estamos promptos a dar a vida por vo~sa alte~a real 

e pela real família. Vossa alteza real em consciencin deve ficar n · este r em 'o do 
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Brazil g-overnando, para evitar as consequencia.s ftmestas que da n.usencia de 
vo:sa alteza r eal infallivelmente se hão ele seguir, pois os brazileiros são honra
dos e estão eom qs olhos muito abm·tos para ver o que lhes convem; se vossa alt,~2la 
real seg-ui1: o que pretendem as côrtes, ha de arrepender-se e sem remedio .' S1ga 
vo.·sa alteza r eal o dito ele Cesar, que dizia, que valia mais ser o primeiro ero 
uma aldeia, que o segundo em Roma. 

H.ogâmos, pois, a vossa alteza real que, para bem seu e nosso, satisfaça ~s 
nossas su1Jplicas, t ão bem fundadas na relig-i ão, que tambem padecerá ela ausenCJa 
de um príncipe tão r eligioso e formado conforme o coração de Deus, segun~lo se 
explicam as sagradas escripturas; não i1os deixe vossa alteza orphãos, suje1tos a 
tantos infortunios. Governe vossa alteza Teal este r eino elo Brazil com aquella 
mesma caridade, pruélencia e sabedoria com que até agora tem governado e attra-

. hido os corações c1'este povo braziliense, e o povo ele Portugal se contente eom a 
presença de sua magestade :fidelíssima, que é ele superabundancia, pojs elles antes, 

. segundo diziam, se 'contentavam só com a presença de uma pessoa real. 
Deus guarde a vossa alteza real, a augusta senhora princeza real e a toda a 

augusta real fa@lia, poT muitos e dilatados ann<;>s. 
S . Paulo, 1 de j aneiro ele 1822 .- De vossa alteza real o ma1s humilde sub

dito. = il1athet~s) bispo . = (Segt~em-se rnais assignattw·as.) 

Discurso dirigido a sua al teza real o principe regente do Brazil, em nome do governo, camara, 
- clero e povo da p1·ovincia de S. Paulo, por José Bonifacio de Andracla e Silva, 

ministro e sec1·etario de estado dos negocies do reino e estrangeiros 

Senhor:- O governo, camara, clero e povo de S. Paulo, que aqui nos enviaUl 
como seus deputados, de cujos sentimentos e firme r esoluç-ao temos a honra ele ser 
o orgão perante vossa alteza real, impacientes ele continuar a soffrer tantes velhos 
abusos, e o acrescimo de outros novos, introcluziclos pela imperícia, pela má fé e 
pelo crime, applaucliram com enthusiasmo as primeiras tentativas e os nobres e~
forços ele seus irmãos da Europa a bem ela regeneração IJolitica do vasto imperlO 
lusitano; mitigara.m, porém, o seu ardor e confiança logo que r efl.ectiram com ma
chu·eza e sangLw frio no manifesto das côrtes ás nações estrangeiras, em que, de
plorando-se o estado ele miseria. e ele pobrez_a em que se achava Portugal, indica
va-se r ebuçadamente como mechcla necessana o r estabelecimento elo antigo coiD
mercio exclusivo colonial, origem fecunda das desgraças e ,do longo abatimento eJU 
que jazêra o reino elo Brazil. · 

Examinaram depois as bases da constituição ela monarchia portugueza e as ap
provaram e juraram como princípios incontestaveis de direito publico universal; 
mas o projecto da nova constituição política, então ainda não debatido e conver
tido em lei, projecto em muita parte mal pensado e injusto, em que se pretendia 
condemnar astuciosamente o Brazil a ser outra vez co"lonia e a representar o pa
pel de abjecto escravo, cuja aclministração era confiada ?o tutores egoístas e ava
rentos, só responsaveis ás côrtes e ao governo de Lisboa, entranhou no fundo de 
sua alma .nova clnviclas, e lhes excitou novos temores e desconfianças. Em:fim ap
pareceram na Gazeta extnwnlincwia do Rio de Jamei1·o de 1). de dezembro passa
do os dois decretos ele 29 ele setembro; então rasgou-se ele todo o véu e appare
cen a terrível r ealidade. O ,governo, camara, clero e povo ele S. Paulo estremeceu 
ele horror e ardeu de raiva. 

Moderado, porém; o maior ímpeto ela sua indignação, e havendo reassumido 
·a rasão os seus direitos, os homens sensatos procederam a analysar friamente o 
p7·i~eiro decreto _provisorio que Dl'ganisa a fórma e attribuições dos governos pro
vmçiaes elo Brazll, ·começando pelo exame da genuína intelligencia d'estas duas 
palavras (((1ecreto provisoriO>l, e ·acharam que só podia ser uma determinação 

· temporaria exigida pela lei_ imperiosa ela necessidade. A pplicanclo, pois, a urgen
cia ele um tal decreto ás cucumstancias ãctuaes elas clifferentes províncias elo reinO 
elo Brazil, reconheceram-no á . primeira vista inteiramente superfl.uo, por estarelD 
quasi todas r egidas por governos que o povo legalmente havia creaclo, usando dos 
-direitos inalienaveis que lhes competem como homens e como cidadãos livres. O 
uso cl'esres direitos só podia_ modificar-se pela publicação ele uma constituição, fru· 
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~.to da sabe~01·ia e vontade geral elos represe~t~nte~ ele todn:s ~s J?rov~nci~s port.n
a Llezas reumclos em côrtes. Funclaclos n'estes ehreitos Imprescnptivms e malienavms, 
legitimaram as côrtes ele Lisboa pelo seu cleereto cl~ 1.8 ele abril ~ó anno passado 
os governos provisorios creados nas diversas provmCias elo Brazll, e declararam 
benemeritos ela patria os que premeditaram, desenvolveram e executaram a rege
neração política da nacão. E como agora ousa o decreto ele 29 ele setembro annul
lar a ·doutrina estab el~cicla no decreto de 18 ele abril? Se o novo ~eCl·eto era t al
vez ne?essario para alguma elas províncias elo Brazil qu~ estivesse em desordem e 
anarchia_, ~ ó a esta poderia ser applicaclo e por eU~ accmtaclo. . . 

Os Cidadãos sensatos e livres ela minha provínCia passaram él.epo1s a exammar 
se um tal decreto era justo e conforme com as bases ela constituiçã? po:· elles ap
provaclas e juraclas, e 0 resultado cl'este exame foi o pleno conhemmento ela sua 
cl~ra e manifesta anti-constitucionalidade, l}orque, se estas mesmas bases, bem que 
prmcipios ele direito publico universal, não podiam obrigar os braz~leiros emquanto 
l)~los seus legitimas deputados as n~io acloptassem e jmassem, mmto menos os po
cham obrigar regr::ts e determinações ele direito publico particular, sem o exame c 
approva~ão ele seus representantes . . . . 

Consideraram finalmente o referido clecreto pelo laelo ela sua uhhclacle e v1ram 
0 que todo o portuguez, sem espírito de prevenção e ele l}articlo, e só com a mi1:a 
110 bem ela orclem, da união e felicidade geral ele toda a nação portugueza, deVIa 
necessariamente ver isto é a clesmembracão elo reino elo Brazil em IJorcões cles-

t l ' ' , , a ac as e rivaes sem nexo e sem centro commum ele força e unidade ; viram um 
gov-ern~dor das' armas sujeito e r esponsavel ao só governo ~1e Lisboa! com t?das 
as attnbuições despoticas dos antigos capitães generaes, e somente pnvaclo c~ e~te 
ll?lll~; viram governos provinciaes, a _q~wm ~pparent~~ente se ela v~ t~da a JUns
cli~çao na parte civil, economica, achmm~trativa .e. poliClal, mas cle~tltmclos verda
deiramente elos instrumentos que os pocliam hab1htar para. o effectlvo desempenho 
cl ~ suas obrigacões - viram juntas de fazenda regidas ainda agora pelas absurdas 
l~ls antigas cle'sua~ 01-eações, et~ios clefeitos já estavam manifestos pela experien
Cla ele longos annos; e seus membros, collectiva e individualmente r esponsaveis só
mente ás côrtes e governo ele Lisboa ; viram magistrados independentes e anarchi
cos, pela falta ele um tribunal supremo ele justiça que conheça e julgue seus crimes 
e prevaricações, e os povos depois de acostumados por treze annos a recursos mais 
romptos, reduzidos hoje pela extincção premeditada de todos os tribunaes elo Rio 

e Janeiro, a irem, como vis colonos, soffrer as delongas e trapaças elos d~ Lis
boa, clefraudaclos, por um rasgo ele penna, de uma auctoridade benefi ca e tutelar 
que suspenda seus ais c enxugue suas lagrimas, despachando e punindo sem de
mora; ':"~arr:, em. uma palaVI·a, _quatro forças ~ntre si independentes, de cuja l~1Cta 
e oppos1~a? mfa:lhvel e necessana devem segmr-se desordens, Toubos, anarch1a e 
guerra etvll, po1s que o governo de Lisboa e as côrtes, a 2:000 leguas de distan
cia, nunca jamais poderiam Teprimil-as e obviai-as; viram 'finalmente o acrescimo 
ele clespezas iuuteis e o caruncho elo velho despotismo carianclo por toda a circum
ferencia a nova arvore constitucional, até seu amago. Que horríveis calamidacles, 
l:lois, nos presagiava e promettia uma tão absurcla fórma ele governo ! A que ele· 
ploraveis destinos não ·estava conclemnaclo o bello, rico e vasto imperio elo Brazil! 

Passou-se depois ao exame elo segundo decreto da mesma data, pelo qual vossa 
u.lteza real, unico pae commum que nos restava, devia ser arrancado elo seio ela 
grande família brazileira, a fim ele viaj ar incognito, como assoalham, pela Hespa
nh~, França e Inglaterra. No primeiro decreto vimos lavracla a sentença ela anar
chia e escraviclã:o do Brazil; no segundo vemos a execução ela t errível sentença ; 
v~mos a perficlia com que o Brazil é atraiçoado, e por fim a cleshonra e ignomi
ma co1-r: qne vossa alteza 1~eal é tratado . No primeiro vimos espoliado o Brazil da 
categona de reino ; no segundo vemol-o reduzido ao mísero estado de orphanda
de. Roubou-se 1}elo primeiro decreto a vossa-alteza rea.l a logar-tenencia que seu 
augusto pae lhe l1avia conferido ; no segundo se diz que a resiclencia de vossa a.l
t~za r eal é clesnecessaria n'esta côrte e até indecorosa. Roubou-se-lhe o governo 
deste reino, que lhe era cleviclo e d~este roubo impolitico e. contrario aos mais 
caros interesses do Brazil, e ad ele Portugal, deduziram a necessidade elo seu re-
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gresso . Que artificio misera-vel e grosseiro ! Quão curtos em adivinhar o futuro sã
1
o 

os _a~lctores de yao desvairada política.! ~orno se illudem os deslumbrado~ que a~
qtunram nas cortes uma pequena mmondade de -votos, se esperam leva.r ao ca 0 

seus projectos ! -
Quando Portugal em 1580, ou véndido pela traição de algum de seus maus fi · 

lhos, ou conquistado pelas armas hespanholas, dobrou, mau grado seu, a bon1.'ada 
cerviz ao jugo .do novo Nero do sul, Filippe II, entrando em sua nova conq~usta, 
t eve todavia a prudencia ou a política 'de ratificar as capitulaçoes que havia de 
antemão enviado aos governadmes do reino, depois da morte do cardeal rei, sendo 
uma d'ellas que o -vice-rei ele Portugal seria portuguez, .salvo se elle nomeasse para 
este lagar um príncipe de sang·ue r eal ; e, para contentar ainda mais ·os portLlgue
zes, prometteu o mesmo F ilippe II residir em Portuga.l o mais largo tempo que 
lhe fosse possível. Portugal, co~quistado e vergado sob o peso de duros _fer~·o~: 
conserva comtuclo um governo central, ele que depenclem todas as suas provmcias' 
e o Brazil, livre e só criminoso talvez, por haver singelamente e sem r eserva as
sociado seu destino aos destinos de seus irmãos da Enropa, vê-se agora clespeda
caclo em porções desatadas, e privado ele um centro commum ele forca e unidade, 
~em se esperarem nem serem ouvidos os seus cleputaclos, porque a ~stes , qnanclo 
hí chegarem, só se deixa, por escarneo, a pueril tarefa ele appro-varem ou não a 
extincção das ordenanças ! . 

Quando em 1807 o augusto pae de vossa alteza i·eal se r etirou para o Brazil, 
deixou· em L isboa uma regencia, e os em·opeus, ainda não contentes com este go
verno central, pecliram .a sua magestacle que ao menos lhes enviasse a vossa altez_a 
r eal para chefe d'aquella regencia . A traição e a perfídia roubaram-nos o primei
ro, e o decreto das côrtes quer ainda roubar-nos o segmiclo. Recusam os de Por· 
íugal a seus irmãos do Brazil a posse ele um bem, cuja perda não podiam suppor
tar. Que egoísmo inaudito, que comportamento ! Sua má política chega a tanto, 
que não -temem sacrificar a maior parte da nação, e tocla a augusta família ele Br~· 
gança, aos acasos p rovaveis de se r eno-varem as tristes circumstancias el e 1801· 

O pequeno r eino de Irlanda7 apenas separado ela Grau-Bretanha por um es
treito braço de mar, conserva todavia um go-verno geral com todas as attribuições 
do poder executivo ; o mesmo acontece ao diminuto r eino de Hano-ver, governa~0 

actualmente por um irmão de Jorge IV7 e o mesmo -vemos nos :reinos ela Bohenna 
e da Hungria, cujo monarcha é o augusto sogro de vossa alteza real. Como, poi~, 
pócle vir it cabe~a de alguem pretender qne o -vasto e riquíssimo reino elo Bra-zil 
fique sem um representante no poder ex ecuti-vo, e sem uma mola central ele ener
gia e c1irecçao geral? Que absurdos em política e qtle falta ele generosidá de ! 

Emfim, t erminou o povo de S . Paulo o exame do segundo decreto com a aua
lyse dos motivos com que se pretende justificar a r etirada ele -vossa alteza real, e 
estr emeceu ele horror com a só idéa ele que tal-vez tivesse ele ver o príncipe here· 
ditaria da corôa, o r eg'ente cl'este r eino, a unica esperança da serenissima casa de 

. Bragança, viajando incognito por uma circumscripta })arte ela Enropa1 como uma 
creança rodeada de aios e ele espias; porém, elle está capacitado, augusto senhor, 
que a necessidade da sua su1)posta vütgem é um grosseiro estratagema com que 
se pretende cohonest<tr o medo que se lhe tem e a violencia que se lhe faz. 

Quando este pa.iz foi esbulhado elo l)enefico fundador elo imperio brazilico, d_o 
se11hor D. João VI, nosso r ei constituci~nal, os menos perspicazes em política \'1' 

r~.m no . seu regresso _pa1:a Portugal o comple?Jento elos projectos que alguns fac
cwsos tmha.m ele antemao secretamente urdido para o conservarem debai~.O do 
jugo e melhor _o c.scravisarem, e desde então previram a prisão honesta que_ ? 
aguardava. HoJe que -vossa alteza r eal é chamado, com o :f:rivolo pretexto de v18J· 

j ar para jnstruir-se, crê o governo, a camara, o clero .e o povo de S . P aulo, que 
jgual destino aguarda-va a vossa alteza real, pois os conjurados que abusaram. da 
boa fé elo soberano congresso nunca lhe podiam tributar o menor amor e respeJto. 

A vista, pois, ela serie ele males e desgraças que ameaçam o bem geral elo Bra
zil, a constituição futura da monarchia, e a mesma independencia e prosperidade 
do r esto do r eino uniclo, o governo, camara, clero e povo de S. P aulo, em nome 
de toclos os paulistas, em nome de todos os brazileiros que a.inc1a con.servam algull1 
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brio e honra, em nome ele todos os verdadeiros portuguezes ele ambos os munclos, 
v_:m ro~;ar, pela presente deputação, a vossa alteza r eal, suspenda a e~ecuç~o de 
tao arbitrarias e anti-constitucionaes decretos. D'est e moclo desvanecera pr oJectos 
com que pretendem alg uns facciosos arrtúnar a obra ela nossa commum felicidade 
e san.ta constituição, por que todos suspirttmos. . . 

Sim, augusto senhor, que motivos ponderosos clever1am concluz.Il-o a Pm~tugal? 
O amor ela patria ? P ara um príncipe todos os sens estados sUo patn a ; demais, est e 
amor, bem ou mal entendido, pelo torrão em que na,scemos, tambc:n d~':e fall.ar 
no coração .el e seus au "'ustos filh os nossos compatriotas, que em tr~o cnbca~ cn·
cumstancias n ão elevei~ abandonm~ o seu Brazil. Seria, porventura, o eleseJO de 
tornar a abraçar seu augusto pae ? Os abraços e carinhos de seus filhos, e de uma 
tern~ e virtuosa esposa, inclemnisal-o-hão elos abraços paternaes ; e sendo para os 
paulistas inclubitavel que sua mao·estacl e fôra forcado a chamal-o paTa P ortugal, 
clesobeclecer a taes ordens é um ~erclaéleiro acto ~le obeeliencia filial. Seria acaso 
a felicidacl e ele seus subclitos ela Europa ? Quem mais cl'ella precisa que os h abi
tantes elo r:;eu. B1·azil? Seriam os interess!3s futuros ele sua augusta famíli a ? E stes 

· ~esmos r equer en.1 imperiosament e que vossa alteza r eal conserve para .a serenis
Sima ?asa ele Bragauç.a o vasto, fertil e gTanelioso r eino elo Brazil. 

Eu; o que lhe aconselham a rasão, o el eve r e a política ; se, p or ém, v ossa alteza 
~~al, .alJe~ar ele tudo, estivesse, como já não cremos, p elos deslumbrados e anti-

NnstitncJOnaes decretos ele 29 de setembro, alem ele perder parn o mundo , o qtre 
nao era possível a dio·nielaele ele ·homem livre e de príncipe, t eria t ambem ele r es
ponder p erante ~ trib~nal ela elivinclacle, p elos rios de sangue que iriám ensopar, 
P: la ~t:a ausencia, nossos campos e montanl;as, porque, quebrados ele uma vez os 
P~est1g10s ela ignora.ucia e ela escravidão antiga, os honrados por tuguezes elo Bra
zil,, e mórmente os }Jat11istas e todos os seus netos e filhos que habitam a populosa 
e rica província ele Minas Geraes o Rio Grande do Sul, Goyaz e Mato Grosso, 

l - ' e.s~uc aclos na justiça ela sua causa, e seguros n a s~a. uni~o, força e riquez~,,. qt~aes 
tigi"es esfaimados t omariam vingan ça crua ela perficlw, c1 esse punl1ado de mimigos 
ela ordem e ela jt~stiéa que, veneliclos á política occulta ele gabinetes estrangeiros, 
e allucinanclo as côrte~, pretencl eram fazer a sua e a nossa infelicidade ; e esta vin
gança faria epocha na historia elo tmiver so; Mas nós c1eclar âmos, p erante os h o
mens e perante Deus, com solenme juramento, que não queremos n em desej âmos 
~_ep~rar-nos de nossos caros irmãos ele Portugal. Quer emos ser irmãos e irmãos 
In.t~u·os , e não seus escr avos, e esperâmos que o sober ano congresso, élesprezanelo 
yroJ ectos insen satos e clesorgauisaclores, e pensando seriamente no que convem a 
tocl~ a nação portug~1eza, ponha as cousas no pé ela justiça e ela igualclacle, e 
q~1en·a para nós o que os po1·tuguezes .clR, Europa queriam para si , E ntão, r emo
'Vlclas todas .as causas ele desconfiança e cl escontentamento, r einará outra vez a p az 
e a concorelia f:caternal •entre o Brazil e Portugal. 

Seja, pois, vossa alteza r eal o anjo tutelar el e ambos os mundos ; arr ede com a 
sua sab ecloria, força, decisão e franqueza, clespre,zanclo todos os r emeclios palliativos, 
que não curam mas matam o enfermo ; arrede, digo, par a sempre o quadro fnne 
bre elas imminentes calamidac1es que ameaçam o vasto imperio lusitano ; confie-se 
corajosamente no amor; ternura e ficlelid ael e dos p ortuguezes elo Brazil, e m6r
mente elos seus briosos paulistas, que p elo nosso orgão offerecem seus corações 
para abJ·igo ele vossa alteza real, seus corpos para escudo, e seus for tes braços 
para sua clefeza; que, por v6s, finalmente, juram v erter a ultima gotta ele seu san
gn.e e sacrificar · todos os seus b ens p ar a não v er em arrancado elo Br azil o seu 
r~~ipe iclolatraclo, em quem têem posto todas as esperanças ela sua verdadeira 
elicidacle e ela sua honra e brio n acional. 

J?ig ne-se, pois, vossa alteza r eal, acolhendo benigno as supplicas ele seus fieis 
paulistas, declarar francamente á face ào univer so que não lhe é licito obedecer 
ao.s clecr etos 11ltimos, para felicidade não só elo r eino -do Brazil, mas ele todo o 
remo unido ; que vae logo castigar ~s rebeldes e IJerturbaelores ela ordem e elo so
cego publico; que para reunir todas as províncias cl'est e reino em um centro com
tn:n:m de união e ele interesses recíprocos, convocará um~ junta ele pro~ur~cl.ores 
geraes Ott representantes, legalmente nomeaelos pelos eleitores cl!:l paroch1a, JUntos 
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em cada comarca, para que n'esttt côrte, c perant~ vossa alteza real, o aconselhem 
e advoguem a causa elas suas respectivas províncias; podendo ser revogados s~llS 
lJocleres e nomeados outros, se se não comportarem conforme as vistas e deseJOS 
elas mesmas províncias; e parece-nos, ~Lugusto senhor, que bastadL por ora que as 
províncias gTandes elo Brazil enviem dois deputados e as pequenas um. D'este 
mo elo, alem dos re1Jresentantes nas côrtes geraes, que advoguem e defenda o:. os 
direitos ela nação, em geral, haverá no Rio ele Janeiro uma deputação bra:zah~a 
que aconselhe e faça tomar aquellas n:iediclas urgentes e neces.-arias, a be~ .. c 0 

Brazil e ele cada uma elas suas províncias, que não podem esperar por clemsoes 
longiquas e demoradas . Então nós, mensageiros ele tão feliz noticia, iremos der
ramar o prazer e o jubilo nos corações clesassocegaclos elos nossos honrados e leaes 
patrícios. 

~N1mnen, faveto! . 
O céu nos ha de qjudar ! =José Bonifacio de Anclmda e Silva= A?~tonio Lette 

Pm·ei1·a ela Gmnct Lobo) deputados pelo governo e camara =José A1·ouche de To
leclo Renclon, deputado pela camara= O pctd?·e Alexandre Gom es ele Azevedo) cle
putado pelo clero. 

Ainda no mesmo mez ele maio se apresentar~m mais cinco cartas de sua alteza 
real o príncipe D. Pedro ele Alcantara, sendo tres na s·essão ele 28 e duas ua 
cl'e 29. 

Cartas 

(N.0 i9) 

Rio de Janeiro, 12 ele fevereiro ele 1822.- Meu pae e meu senhor:- Cau
sado . ele at;ll'ar desaforos á divisão auxiliaclora e faltas ele palavr~, assim .como~ c1~ 
no cha 5 d este mez me prometteTem ficarem em barcaclos no cl1 a · 8, fm no cl1a 
a bordo ela União, e mandei um official clizer ela minha parte á divisão, que eu de
terminava que no dia 10 ao romper do sol ella começm·ia a embarcar, e que as: 
sim o não fazenclo eu lhe não clava quartel e os r eputava inimigos ; a resposta fol 
vü·em toclos os commanclantes a bordo r epresentar inconvenientes, e representa
rem com bastante soberba. Respondi-lhes : c<Já ordenei, e se não executarem á;~a
nhã, começG-lhes a fazer fogo», Elles partiram, e com effeito, fazendo n 'clles mwor 
cffeito o medo que a honra que elles dizem ter, começaram a embarcar no dia que 
lhes clcterm_inei, e hontem ás tres e meia ela tarde já estavam a bordo dos navios, 
mansos como uns cordeiros, e ordenei que no dia 14 ou 15 saíssem barra fóra, 
acompanhaclos elas duas corvetas Libe1·cd e J.llf.cwia clct Glo1·ia) que os hão ele acow· 
panhar sómente até ao cabo ele Santo Agostinho, ou pouco mais adiante. 

Deus guarde a preciosa viela e saude de vossa magestade, como toclos os por
tuguezes o hão mister, e igualmente este seu subclito fiel e filho obeclientissimo, que 
lhe beija a sua real mão. =Pecl?·o. 

(N.• 20) 

Rio ele Janeiro, 15 ele fevereiro ele 1822. -Meu pae e meu senhor:- Ten~o 
a honra ele remetter a vossa magestacle a falia a mim feita hoje pela cleputaÇU.0 

de l\1ínas Geraes, para eu ficar, exigindo a mesma formula ele governo que S. Pau
lo ; e igualmente participo a vossa magestacle que soube pela mesma deputação 
que Minas não manda os seus deputados ele côrtes sem saber a decisão . ele tudo, 
e que, seja qual for a decisão sobre a minha retirada, ' ella sempre se opporá a que 
eu regresse a P ortugal, custe-lhe o que lhe custar. · 

Estimarei que vossa magestade faça constar isto tudo ao soberano congresso, 
para que elle assim como ía, por uma precipitada cleliber.?-ção, acabando a m.onar
chia, tome em consideração as representações justissimamente feitas, e agradeça a 
salvação ela nação aos briosos paulistas, fluminenses e mineiros ; escrevo assim, por
que em mim só verdade se encontra, e como a todos é permitticlo expor os seus 
sentimentos, ou vocal ou por escripto, rasão por que o faço, esperando que _voss!h 
magestade os faça constar taes qua~s ao soberano congresso. Sou constitumonal, 
e ninguem mais do que eu, mas não sou louco nem faccioso. 

Deus guarde a preciosa vida e saucle ele vossa magestacle, assim como todos 
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o~ ~ortuguezes o hão míster, e ig·ualm ente este seu subdito fiel e filho obeclien
hsslmo, que lhe beija a sua real mão . = P edTo. 

Falla a que se refere a carta antecedente 

Senhor:- Logo que se fizeram publicas os decretos elas côr.tes .de 29 de s~
tembro do anno passado, sobre a nova fôrma dos governos provisono~ e da reti
rada ele vossa alteza real c1'este reino elo Brazil para o de Portugal, fm tal a com
moção do ,povo e governo ela provinci~ de lY~inas ~eraes, .que julgaram ter a hyclra 
do clespottsmo erguido o seu collo para os recluzn· a pewr e_:taclo .el? que aqu~lle 
de qt:e acabavam ele sair pelos actos ela venturosa regenm~açao pohtlca, garanttda 
pela lllstallação elas côrtes geraes e extraordinarias em L1sboa; e tomando 0 go
~el:no em consideraçao o estado ele desgosto em 9-ue todos se a~1av~m ; e a~ fu
c ~stas conseqttencias que desgraçadamente resultanam da Nexecuç::w cl aquellNes cle
.Iet?s, propoz-se a · enviar-me a esta côrte, para ser o orgao ele commumcaçao dos 
sentimentos que os animam a procm·ar na augusta presença de vossa alteza Te.al 
0 remedio a tantos males . 

. ~ão é possível, senhor, acreditar-se que o grande bem da nossa regeneração 
pohtJca, tantas vezes e por tantos modos manifestado ao mundo inteiro, se tornasse 
61~.1lrna esperança ephemera e illusoria que murchasse em flor. De~graçaclamente 
asslm acontece pelos novos princípios estabelecidos, no todo contran?s ao bem ~la 
ordem socia1 com os quaes não só se ameaca a ruina total cl'este r emo do Braz1l, 
senão tambe~ a subversão elo ele Portuga( e Algarves. Olhando-se, pois, para a 
no\la fórma elos governos provisorios, adoptada. com genera.liclacle e~o ele Pern~m
btteo para as mais províncias, que não estão febz~ente en~ 1 ~·~mes mrcumstanmas, 
observa-se á primeiTa vista um systema des01·gamsador, cllvielmclo-nos e ~stabele
cenclo quatro auctoriclacles independentes umas elas outra~, que ele nece~<ndacle . se 
elevem considerar em mna temivel lucta pela inc1epenclenC1a da sua creaçao e tm1ca 
r esponsabilid:;;,dl!l ás côrtes,. cl' onde resultará uma guerra intestina entre todas ellas 
poT confl.icto ele J'nrisc1iccões sem que o povo ache apoio em alguma para segu-
Tan(' · 1 ~ ' J J . ,.-a In c i vi dual e ele propriedade; quanto mais que os generae.s encarregactos CtO 
goveri!o elas armas serão novos proconsules e colossos elo despotismo, que supplan
t~m sem remeclio os direitos clú · cidadão, que inutilmente procm·ará soccOITO nas 
cortes através ele 2:000 leguas, sendo talvez antes reduzido a pó pela. força ar
lllacla á disposição de um prepotente, ainda favorecido com uma gratificação men
~al. E supposto, augusto senhor, seja esta nova fórma de governos pTovisoria.mente 
ln~ulcacla, todavia os males que d'elles se esperam são tão rapidos e graves, que 
e1ngem prompto remeclio, sendo mais prudente e necessario prevenil-os que cu
r~l-os; acrescendo tambem pela sua execução o grande mal de rivalida.de de cada 
um elos governos pela .extensão de poEleres dos ditos proconsules, que arbitraria
mente formarão estados em estado; sendo ainda maior, se ele mãos dadas tentarem 
abusar do sagraclo vinculo do juramento de :ficleliclaele contra o artigo 19.0 das 
bases da constituição . . 

O outro, em qt1e se determina que vossa alteza Teal regresse quanto antes 
para Portugal, e que passe a viajar incognito ás côrtes e r eino de Hespanba, 
França e Inglaterra, senclo acompanhado de pessoas dotadas ele luzes, virtucles e 
adhesão ao systema constitucional, consideranclo-se. a continuação ela resiclencia ele 
-yossa alteza real n'esta côrte, não só clesnecessaria, mas até inclecorosa á sua alta 
Jer . h' ff . a1c ta, o erece uma nova prova elo systema clesorgamsaclOI·, roubando-nos a '?S-
P.erança ele termos em vossa alteza real um centro commum ele tmião elas provin
Cl~: .cl'este reino, para onde devem confluir todos os raios elo circulo cl'este edifiáo 
~o lttco; e é sobremaneira offensivo á alta gra"Qcleza e jerarchia de vossa alteza 
l~al e aos habitantes cl'este reino do Brazil tanto por não ser devidamente apre-
Ctacln. · · c1 '· 1 '. a preemmenc1a a augusta pessoa ele vossa alteza real, como tam Jem por 
honsJ~erar-se o Brazil recolonisaclo, e por isso indigno de possuir em seu seio o 

erdetro do throno. 
Sobre os fundamentos expendiclos ainda se manifestam outros igualmente di

gnos ele attenção. Se a nação portuo·ueza é livre e independente, e se forma dos 
h 5 . 
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IJortuguezes de ambos os hemispherios, como então poclemos nós ser patrimonio 
de Portugal, sem o:ffensa dos artigos 16 .0 e 20. 0 das bases da constituição? Co~o 
e com que auctoridacle se tem decidiclo dos nossos direitos e destinos sem a~siS
tencia elos nossos representantes? Não está o Brazil emancipado e não é um. remo, 
a 'quem competem suas legaes attribuições? Como reduzi}. o despoticamente a m:Ht 
desprezível colonia, privando-o ela a~1gusta presença ele vossa alteza rea.l, extm
ctos seus tribunaes, para crescer a desgraça na rasão ela distancia? Não será da 
maior necessidade que formemos uma só família com vínculos inelissoluveis e que 
sejam iguaes e tmnbem inclissoluveis . os nossos elireitos? Nós. estamos bem segtl
ros cl'elles, conhecemos os nossos recursos, a nossa posição, e não ignorâm?s 0 

estado de PortugaL Porventura ignoram as céirtes q~1e os argumentos produ:ucl?s 
em o manifesto de 15 de dezembro de 1820 podem ser retorquidos em. beneficiO 
ela nossa caasa? Quem hoje desconhece que as doces e lisonjeiras expressões da 
proclamação ele 13 ele julho ele 1821 são dolosas e insieliosas? Acaso ignora-se 
que no soberano congresso se tenham avaliado tão pouco os conhecimentos elos 
brazileiros, até ao ponto ele dizer um elos seus deputados, que duvidava houvesse 
entre os mais instruidos quem soubesse o que era constituição, e a affirmar outro 
em suas parabolas, que · o Brazil é reino unido ao ele Portugal "sómente na appa
rencia, não sendo mais que uma miserrima colonia, cl'onele lhe tem vindo sempre 
mal e nunca bem? Que paradoxo ! Só a lJrovincia de Minas Geraes desde o anuo 
elo 1700 até 1819 tem, pelo' calculo elas quatro casas ele funelição, produzido 553 1/'!. 
milhões ele oiro, que n'ellas se fundiu, não entrando em linha de conta o valor 
elos diamn.ntes, ·peelras preciosas, e o renclimento ele outras muitas collectas. 

Nfio fica, pois, claro qual seja a marcha elo soberano congi·esso? Dever-se-hão 
cumprir os dois decretos em que se acha traçada a nossa escravidão, recebendo 
nós mesmos por excesso ele boa fé as a1gemas e os grilhões? Não, por certo; es
tamos já promptos· a defender os nossos direitos até derramar a ultima gotta c~e 
sangue pela nossa liberdade tão vergonhosamente atraiçoada. Se Portugal é patr~o. 
de l1eroes, tambem o Brazil a eleve ser, e tem sido, segundo mostra a histo~·Jil 
braziliense. A nossa causa é santa e justa, o céu a protegerá. Nós, unidos aos 
nossos briosos paulistas, nossos conjunctos em sangue, amisacle, costumes e bra.
vura, nada temos a temer, cooperando ele accorelo com as mais províncias uniclas, 
igual~ente elístinctas em valor e sentimentos. 

Queira; portanto, vossa alteza real acolher benigno a nossa representação, 
conservando-se entre nós, como centro commum ele união, revestido do poeler e~e
cutivo para o exercer constitucionabuente sobre as províncias unidas, com .a~sJ.S· 
téncia ele doi~> conselheiros por cada uma d'ellas, nomeados por meio ele eleic;ÕI?5 

legaes e amóviveis pelo povo, se não desempenharem os seus deveres alero. di1 
responsabilidade em que :ficam constituídos, conservando-se os governos proVlso
rios no seu exercício regular 1 até que as côrtes, moderando a acceleração de suas 
decisões, proviclenceiem legalmente, como é ele esperar, o que for justo e ele ra
são, menos sobre o :regresso de vossa alteza real, que j amais eleixará de ser ,0 

centro commrim de união e do poder executivo n'este reino, para que entre nos 
se .celebrem côrtes legislativas, e se forme o systema elas leis espeeiaes e acleqt~a· 
elas ao mesmo, e tenha cada província em si todos os tribunaes competentes e rn· 
clispensaveis, a' commoclo de seus habitantes. 

D'esta fórma, augusto senhor, será vossa alteza real o nosso numen tutelaJ", 
que faça desviar ele nós o· qu.aclro elos horrores da a·ua.rchia e elos desastrosos 1n11• 

les_ que nos esperam, a exemplo da America hespanhola, faz endo-se oréclor do 
nosso eterno reconheci~euto e das bençàos ela posteridade; sendo, finalm~nte, 
vossa alteza real a glona e ornamento d'este vasto e riqtussimo reino elo Brazil.~ 
·O vice-presidente do governo de ~'Ünas Geraes, encarregado da deputação, Jose 
T eia::ei?·a da Fonseca Vasconcellos. 

Car-ta 

(N. 0 21) 

, D t 
Rio ele Janeiro, 16 ele fevereirÓ de 1822. -Meu pae e meu senhor:- 01 

pa.rte a vossa magestacle, que tendo annuido1 como era minha obrigação, ás res-
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peitosas r epresentações do Brazil, e sendo n' ellas ~xigida a crea~ão de um conse
lho de e~tado, convenci-me que assim como attend1a q.uanto á mm~~ ficada, Í~m
bem dev1a annuir quanto á Cl'eação do dito conselho, v1sto ser em utlhdade pnblr~a, 
e determinei-me a creal-o attentas as rasões fortíssimas dadtts pelas tres provm
cias , e eu entende1~ que m;a para felicidade geral da nação, em que eu estou prom-
pto a trabalhar até á morte. . 

D esejo que vossa magestade faça apresentar esta ~s côrtes, assnn como o de
creto _que remetto incluso, para que ellas conheçam o mteresse _q~e tomo ~:la m?
n~rchia lu?o-brazilica, e o quanto sou despido de toda a amb1çao, e :nulLO m:ls 
d_aquella que pocl eria provir-me da auctoridacle de regente do vasto remo doBra
zll e de logar-tenente de vossa magestade. 

Deus guarde a preciosa viela e sauc1e ele vossa magestacle, com~ to~o~ os por
iugue~~s o hão mister, e igualmente este seu subclito fiel e filho obechentlssimo, que 
he beiJa a sua real mão. = P ecl1·o. 

D e creto a que se refere a carta ante1·io_r 

. _Tendo eu annuido aos rep.etidos votos 1 e desejos dos leaes habitantes cl'esta 
~apltal, e elas províncias . ele S. Paulo e Minas Geraes, qne me requereram ho~l-

esse eu ele conservar a reo·encia .el'este reino que meu augusto pae me havia 
con.!ericlci, até que pela constituição ela monarchia se lhe desse .uma final organ~
s~çao sabia, justa e adequada aos seus inalienaveis ~ireitos, clec?ro e f~ltura feh
Cldacle, porquanto de outro modo este rico e vasto remo cl~ Brazll ficana s~~ um 
cent~·o ele união e de força, exposto ao~ mal~s ela anm:ch1a e ela guerra c1vll; e 
deseJ_anclo eu, }Jara utilidade geral do remo umdo e particular d? b~m elo povo elo 
Braz1l, ii· ele antemão dispondo e arreigando o systema const~tucwnal, que elle 
lUe~ece e eu jurei dar-lhe, formando ~escle já um cei?-tro el e me;os e el e .~~s: com 
que lnelhor se sustente e defenda a mte'gnclade e hberdacle c1 este ferühss1mo e 

·grandioso paiz, e se promova a sua futura felicidade : hei por bem mandar convo
car um conselho de · pró curadores geraes das províncias do Brazil, que as repre
sentem interinamente, nomeanclo aquellas que· têem até quatro deputados em côr
tes, Um; as que têem de quatro até oito, dois; e as outras cl'aqui para cima, tres; 
~s . quaes procuradores geraes poderão s~r removidos ele seus cargos pelas suas 
~ ~spectivas. províncias, no caso de não desempenharem devidamente suas obriga
Çoes, se assim o r equer erem os dois tercos elas suas cama;J:as em vereacão geral e 
e:s:traordina~,ia, procedendo-se á nomeação de outros em seu logar. · ~ 

E stes procuradores serão nomeados pelos. eleitores de paro chia juntos nas ca
beças ele comarca, cuja.s eleições serão apuradas p ela camara ela capital da pro
"Vincia, . saínclo eleitos a final os que tiverem· maior numero de votos entre os no-

. meados, e em caso de. empate decidirá a sorte ; procedendo-se em t odas estas 
nomeações e apuràções na conformidade das instrucções que mandou executar 
meu augusto pae, pelo cl ecreto ele 7 de março de 1821, na parte em que for 
applicavel, e não se achar revogada pelo presente decreto. 

Serão as attribuicões d' este conselho : 
La Aconselhar-1~e t odas as vezes que por mim lhe for mandado, em todos os 

nego cios mais importantes e difficeis ; . 
. 2.a Examinar ·os grandes proj ectos ele reforma que se devam fazer na admi

nistração geral e particular elo estado que lhe forem commuriicaclos · 
. 3.a Propor-me as medidas e planos que lhe par ecerem mais tug~ntes e vanta
Josos ao bem do r eino unido e á prosperidade elo Brazil · 

, ~.a Advogar e zelar cacla um elos seus membros pelas utilidades de sua pro
Vmcla respectiva·. 

E ste conselho se r eunirá em uma sala elo meu paco, todas as vezes que eu o 
~andar convocar 1 e alem cl'isto todas as outra.s mais que parecer ao mesmo cqn
selho n ecessario ele se reunir, s.e assim o exi o·ir a urgencia dos negoeios publicos, 
Para o l á l · b c1 d · l · 

c't'l . que me c ar parte pe o ~nistro e secretario ele esta <:, os n ~g~c~os c o remo. 
"". ~ste co~1selho será por m1m presidido e ás suas sessoes ass1stlrao os meus L.1..1ln1st · · ' 

' ros e secretaries de estaclo, que t erão n'ellas assento e voto . 

I 
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P ar a o b om r egimen e expediente elos negocias nomeará o conselho, por pln
r alie1ade ele v oto s, um vice-presidente m ensa.l de entre os seus membros, que ~o
clerá ser r eeleito ele novo, se assim lhe pa.r ecer conveniente ; e nomeará de for~ 
um secretario sem voto, que fará o protocollo das sessões, e r eeligirá e escrever~· 
os proj ectos approvaclos e as decisões que se tomar em em conselho. Logo que e~
tiverem r eunidos os procurador es de tres províncias, entrará o conselho no exei
cicio ebs suas funccões . 

Pa.r a honrar co~o elev o tão uteis cidadãos, h ei por b em conceder-lhes o tra.ta
m ento de excellencia, emquanto exercer em os seus importantes empregos ; e mando 
outrosim que n as funcções publica.s preceda o conselho a toda.· as outras corpo
r ações elo estado, e gosem seus membros ele todas as preeminencias de que gosa
vam até aqui os conselheiros de estado no r eino de Portugal. 

P aço, em 16 de fever eiro de 1822 . = (Com a ?'ttb1·ica elo pTin cipe ?'egente.) = 
J osé Bonifacio ele Anclmclct e Sil!vct . "' 

Em 29 de maio o ministro elo r eino manc1on ao congresso o seguinte 

O fficio , 

In. mo e ex. mo sr . -Recebendo-se pela na1,.1 D. João V.Z:, que acaba ele entrar 
n'este porto, a grata noticia ele haver a princeza r eal dado á luz, com feliz sue
cesso, um a infanta, sua magestade o mancla participar ás côrtes ger aes e extraor
dina.rias da nação para sua intelligen cia ; e igualmente manc1a r emetter ao mesnJO 
soberano congresso a.s duas cartas do príncipe r eal nas datas de 14 e 19 de roargo 
elo corrente anuo, chegadas pela m esma n au, , assim como o impresso q~te ."'~~ 
junto, a fim de lhe ser presente o seu contendo: e rogo a v. ex ." a r estüuiÇ11 

elas mesmas carta.·, quando ahi não sejam necessarias, para serem apresentadas 11 

sua m agestade . 
D eus guarde a v. ex." P alacio de Queluz, em 29 ele maio ele 1822.=FiltiPP0 

F e? '?'eÍ?·ct ele Anmjo e C'ast1·o. 

D eclarou-se ·que as côrtes tinham -recebido eom especial agrado . a fa usta notí
cia do nascimento da ser enissima senhora infanta, agradecendo tambem a p1·oJll· 
ptidão com que sua magestade o manclára participar. D epois leu-se a correspou· 
clencia elo príncipe D. P edro . 

Carta 

(N.• 22) 

Rio ele J aneiro, 14 de março ele 1822.-1\'Ieu pae e meu senhor :-D esde que 
a divi são auxiliaclor a saiu, tudo ficou tranquillo, seguro e perfeitam ente aclbereJlte 
a Portugal; mas sempre conservando em si um grande rancor a essas côrtes, qn~ 
tanto têem, segundo parece, buscado aterrar o Brazil, arr asar Portugal e entregai 
a nação á Providencia . . . 

Os brazileiros e eu son;tos constitucio~aes, mas constitucionaes que bnscâ.JJl0.~ 
honrar o soberano por obr1gação de subchtos e para nos honrarmos a nós ; P01 

t anto, a raiva é só a essas faccios as côrtes, e n ão ao system a de côrtes deliberar 
tivas, que esse systema n asce com o homem, que não tem alma ele servil e qne 
aborrece o despotismo . . 

Dou parte a vossa magestacle que lVIontevideu se quiz voluntariamente un~r 
ao Brazil, ele quem já se ·conta parte componente cl'este vasto r eino, segundo d.i ?i 
e afHrma o dr. D . Lucas José Oves, que é deputado ela província. E ste D . Lucas 
era ~a~dado ás côr~e ·, levan_do estas in strucçõe~ : ~V á r e}Jresentar nas c6.rte~ -~ 
provmc1a de lVIontev1deu, e sa1ba o que quer em la ehspor cl 'ella; mas em pnroeu 
logar vá ao Rio, e faça tudo que o priqcipe r egente do r eine;> elo Brazil, de qu~ 
esta, IJrovincia é parte componente, lhe mandar; se o mandar ficar fique, se co!l 
· l · fi · ' ne· tmuar execute>>. Eu manc e1-0 car no conselho, por elle m e c1izér que antes q _ 

ria os r emeclios do Rio elo que de 2:000 leguas, e era a rasão ele se t er em s~pa 
r aclo ele H espanha; deu-me a entender que Entre Rios tambem se queria uwr, e 
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Buenos .Ayres confederaí·, por conhecer que nós somos os alliados que ll1es fomos 
dados pela Providencia. assim como elles pa.ra nós. . . 
, O barão de Lagun~ t em feito grancles serviços :i nação, e mm em partwular 
u parte mai: interessante da monarchia. 

No dia 9 do corrente appareceu a esquaclrn.; mancl~i-a fu~cl~at fóra da ba:,ra 
por o povo estar mui desconfiado ele tropa que não seJa braztlmra; e tem rasao, 
po:·que uma vez que os chefes hão ele obedecer ás côrtes actuaes, t emem a sua 
ruma total. . 

N'ac1u!3lla mesma noite vieram os com mandantes a terra, e se p01:taram bem i 
escreveram um protesto ? que remetto incluso impr~~so; no ou~ro cha entraram 
para _o pé da fortaleza de Santa Cruz, para se mume1arem ele VIveres e voltarem 
o ma.1s tarclar até 26 d'e: te. . 

~e clesembarcasse a tropa, immediatamente o B:·azil se desunia ele Portugal, 
~ a~mdepeuclencia me faria apparecer bem contra mmha vontade .por ve: a sel~a
laçao; mas sem embargo d'isso, contente por salvar aquella part~ ~a naçao a m2m 
confiada, e que está com toclas as mais forcas trabalhando em ntlhclade ela naçao , 
~onra c gloria de quem a libertou pela el~vação elo Brazil a reino, cl'oncle nunca 
CLescerá. 
p - .A obecliencia elos commandantes fez com q1Íe os laços que uniam o Brn:zU; 
~ltugal, que eram ele fio de retroz podre, se r ef01·çassem com amor cord1al .<t 

mae patria, que tão ingrata tem sido a um filho, ele quem ella tem tirado as ri-
quezas que possuiu. . . 

Peço a vossa mao·estade mande apresentar esta ás côrtes, para que sa1bam que 
~ Brazil t em honra ~ é generoso com quem lhe busca o mal; e diz o clictaclo por
uguez que «bem folga o lobo com o couce ela ovelhan . . . 

Sempre direi n'esta o seo·uinte, porque conto que o ongmal ser:i apresentado 
ao soberano conoTesso que ~honrem as côrtes ao rei, se quizerem ser honradas 
e estimadas pela 

0
naçãd, que lhes _deu o poder legislativo s~mente '' . N • , 

Deus guarde a preciosa saucle de vo ssa magestacle e v1da, c1ue tao precwsa. c 
para toclos os portug·uezes honraclos, e para nós brazileiros a quem está encorpo
rado. 

Este seu subclito fiel e filho para o defender c lhe obedecer, e que lhe beija 
a sua real mão.=Ped?·o. 

Protesto a que se r e f e r e a ca1"ta anterior 

· Nós,_ ~b_aixo assignados, protestâmos ele obedecer em tudo ás ordens que nos 
forem d1l'lgtdas por sua alteza r eal, pois tal é o nosso dever, assim cõmo nada 
nos embaraçâmos, nem tomaremos parte nas disposições do governo, salvo sendo-
nos onlenaclo pelo mesmo augusto senhor, . 

Paço elo Rio ele Janeiro, 9 ele março ele 1822. =F'?·ancisco ll!laximiliano ele 
/.3ottsa; chefe de clivisão, commandante da esquaclra=Antonio Joaqttirn Rosado 
coronel elo regimento provisorio. ; 

Carta 

(N. 0 23) 

Rio ele Janeiro, 19 ele março ele 1822. - lVIeu pae e meu senhor:-Dou parte 
~ v-_ossa mages~acle_, como é meu dever, que uma grancle parte ela soldadesca elo 
l~gtmeuto prov1sono passou por mui sua livre vontacle para os corpos do exercito 
~ ~ste rein~, e igualmente participo que eu não quiz que official aigum passasse, 

t 
n1 de na.o corromnerem os solclaclos e pocler manter a união elo Brazil com Por-

ugal. ~ 

~ . Achei que estas passagens eram uteis I)Ol' dois r)l·incipios. o primeiro porque 
!azla um b B ·1 ' I l res: em ao raz1 , recrutando soldados feitos, que depois acabam avrac o-

' e o segundo porque mostrava que o oclio não é aos portuguezes, mas a todos 
~ ~uaesquer corpos anegimentaclos que não sejam brazileiros, a fim ele nos colo-

u 
sarem. Com este exp

1
ediente se conseg·tüu r eforçar os lacas que nos uniam á 

assa mN t . . 'lm ae pa na" a quem dizemos que tem clireito ele nos ac oestar, mas nunca 
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de nos maltratar, sob pena de passar de repente de mãe a quem amâmos, á maior 
e mais infernal inimiga . . . 

Estes os sentimentos de todo o luso-brazilico 1 e de · todo o homem que twer 
intenções puramente constitucionaes como nós brazileiros. 

Sobremaneira :ficarei agradecido a vossa magestacle se mandar apresentar eata 
ao soberano congresso, para que elle conheça que no Brazil ha quem saiba o que 
é constituiçã:o, como já o hão ele t er conheciclo pelos deputados brazileiros, espe· 
cialmente por Antonio Carlos Ribeiro Machado de Andrada, digno deputado de 
uma província tão briosa. 

· Deus guarde a preciosa vida e saude ele vossa ~agestacle, como todos os por· 
tuguezes honrados e nós brazileiros havemos. mister. 

Sou ele vossa magestade :filho obedieniissimo e subito :fiel, que beija a sua real 
mão. = P ecl? ·o. 

·R esolveu-se . que as duas ultimas cartas "fossem remettidas á commissão dos .ne· 
gocios políticos do Brazil para dar ácerca d' ellas o seu par ecer com urgencia . 

. Aos governos ele Africa dependentes do domínio portuguez e ás suas f?I:ças 
militar~s deu-se nova fórma, e o quaclro da secretaria das côrtes foi de:fimtlva· 
mente r egulado. Eis os documentos : 

Car-ta ele lei 

D. João, po1t graça de Deus ·e p ela constituição ela monarchia, rei elo reino unid~ 
ele Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e d'alem mar em Africa, etc. F aço srubel 
a todos os meus subditos que as côrtes decr etaram o seguinte: · 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, tom81lldo 
em consideração o officio do governo, expedido pela secreta.ria ele estado dos ue· 
gocios da guerra em data de 15 do corrente mez, ácerca da necessidade de rnau· 
dar para as possessões portuguezas na Africa uma força · r egular, á qual se con· 
cedam algumas vantagens ; attendendo a que o governo está em plena liberclncle 
de prover, segundo julgar conveniente, dentro dos limites de sua competencià, so· 
bre a segurança e defeza de quaesquer províncias portuguezas e a que elas c6rtes 
sómente d·epende a parte legislativa, decretam o seguinte : 

1. 0 Os governadores elas províncias de Af:rica, que até agora se denominavam 
capitanias geraes 1 serão militares de profissão e :ficarão presidentes das jtmtas ele 
governo, que ali se acharem instatuadas , emquanto não se estabelecer nova fó~·Jl1!1 
de governo para aquella.s províncias, ficando todavia independentes das mesmas Jnll" 
tas na administraç[io de todos os obj ectos militares ; e vencerão mensalmente a qu~· 
tia de 2001)000 r éis a titulo de gratificação, alem do soldo ele suas patentes, · 
canela assim declarada a r esolução elas côrtes dada em 11 de fevereiro elo presente 
anuo e quaesquer ordens que em virtude cl 'ella se expedissem. . 

2 . 0 Aos o:fficiaes militares destacados na Afi·ica, af6ra dos vencimentos e cousr· 
clerações que lhes pertencerem, segundo o artigo 4. 0 do decreto d,e 28 de julho de 
1821 1 se contará dobrado o t empo d 'aquelle serviço, assim para as reformas, col))O 

para as compet entes condecorações. N'esta disposição se compreh endem os ofli· 
pi:aes ela armada que servirem n 'aquelles paizes, ou que por mais de um anno es· 
tiver em estacionados nas suas costas. 

3. 0 Os officiaes inferiores elos clestacamentos na Afi·ica vencerão solclo dobrad~ 
e etape; e os soldados perceberão os vencimentos designados no citado artig·o 4. 
do decreto de 28 de julho, e servirão sómente IJOr esiJaco de tres annos, :findos 

d ~ ~-os quaes o governa or e commanclante do corpo, lhes darão suas baixf,ts, se as 1 

querer em, :ficando a cargo do governo o seu transporte para Portugal. . 
4. 0 Se porém os sobreditos o:fficiaes inferiores e soldados, obtidas suas bars:ns, 

quizerem continuar a r esidir em territorio de Afi·ica, t erão prefer encia e:n todo~ 
os o:fficios e empregos, para que forem aptos, ou se lhes m,inistrarão os me10s P05 

si v eis para o seu estabelecimento. 
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5_. 0 O· de tacamentos destinados para a Africa poderão ser forma~los de com
panhias provi orias, formadas de praças de todos os co:·po. do. exercito, nos t~r
mos do artigo s.o do mencionado decreto, e serão depm,; orga.msados ela manerra 
que se achar adequacla á natureza do serviço . 

6. ° Ficam r evogadas quaesquer disposições na parte em que forem contrarias 
ás do p1·e~ente decreto. 

Paço da curtes, em 2-! de maio de 1822. . N 

Portanto mando a todas a auctoridades, a quem o conhecimento e execuça? elo 
~·efericlo decreto pertencm> que o cumpram" e execu~em tão inteirament~ como ~ ell~ 
se contém. Dada no palamo de Qucluz, em ~9 ele malO ele 1822.- EL-REI, com guar 
ela.= Candido José Xavier. 

Carta de lei. 

. D · João, por graça ele Deus e pela constituição da monarchia,, rei do r eino 
unlclo ele Portugal, Brazil e Algarves,· cl'aquem e cl'alem mar em.Afnca, etc. Faço 
saber a todos os meus subditos que a côrtes decretaram o segmnte: 

As curtes <>'eraes extraorclinarias e constituintes ela nacao portugueza, reco
nhecendo a nc~essid~de de organisar definitivamente a ecr"etaria das côrtes, de
cretam o seo·tliute : 

l,o A se~rctaria elas côrtes constarà ele um o:ffi.cial maior, seis ofEciaes e seis 
arnanuen ·es · tres de primeira e tres de segunda elas-e . .As ob_rigações especiaes 
de cada um sru:ão designadas no regimento interior ela secretana. ~ ~ . 

2 .0 O officia.l maior, officiae e amanuenses da secretana das cortes serao m
d~pendentes ele qualquer secretaria ele estaclo, e não occup:rrão. outro ~mprego pu
blico, nem receberao outro ordenado por algum cofre de c1mhmros nacwnaes. Suas 
honras e consideracões de serviços serão as mesmas que as dos corre ·ponclentes 
officiaes e empregado das secretarias de ê-tado, e usarão interinamente elos unifor-
rn.e a.,doptados para. a secret~a elos negocios do reino_. .., , . 
. 3_ O official mawr vencera em cada mez a quantia de 100· 000 reiS, os offi

Claes a ele 66t))OOO réis, os amanuenses de primeira classe a de 40.t$000 Téis, e os de 
segunda a ele 208000 r éis, pagas mensalmente todas estas quantias livres de clecima. 

h 
4. 0 Todos os officiaes e empregados da ecretaria elas côrtes serão pagos pela 

t esoma1·ia das côrte á vista de folhas processadas pelo official maior, fiscali adas 
P~los deputados secretarias e assignadas pelo presit1ente e por clois secretarias elas 
cortes, e pelo pr esidente e secTetario da deputação permanente durante o inter
valia das legislahu·as . 

?· 0 A im o official.maior, como os officiaes e mais empregados da. secretaria, 
ser~o propostos ás c~rtes pelos deputados secretarias, e se lhes passar~io diplomas 
as 1gnados pelo pres1dente e por dois secretarias. 

. 6. 0 Se qualquer official ou empTegado da secretaria se impossibilitar do ser
VlÇO, ou commetter culpa ou erro de ofEcio, os deputados secretarias darão conta 
ás côrtes, para se tomar resolução sobre o caso . 

7 . 0 O official maior, officiaes e amanuenses ele primeira classe ser ao perma
nentes ; os amanuenses de segunda classe poderão ser despedidos em qualquer 
temp?, quando não sejam necessarios, e os amanuenses de primeira classe poclerão 
ser d1spensaclos pela deputação permanente dmante o intervallo elas legislaturas, 
se a~sim o julgar conveniente, a fim de serem empregados em qualquer outra re
parbção publica, ao arbítrio elo governo, até que se abram as sessões da subse
quente legislattu·a. 

Paço elas côrtes, em o 1.0 ele junho ele 1822. 
. ~ortanto mando a tQclas as auctor iclacles, a quem o conhecimento e execução do 
tefendo. decreto pertencer, que o cumpram e guardem tão inteiramente como n'elle Er, contem. Dada no palacio de Queluz, aos 4 dias elo mez; de jtrnho de 18::..2. = 

-REI, com guarda.= Filippe Ferreim ele Aratv"o e Castro. · 

* 
Ácerca das cartas do princi~e real datadas de 14 e 19 de março, assim como de 

acontecimentos políticos em diversas p;ovincias do Brazil, apresentou-se o seguinte 
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A commissão esp~cial elos negocias politicos do Bra.zil, com a maior mágua se , 
vê obrigada hoje a chamar a attenção d'esta augusta assembléa para os doloros~s 
acontecimentos que no sul do Brazil têem deslustrado a ma-rcha magestosa ~ b1:1-

lhante da nossa regeneração politica; só o dever hoje bem penoso da obec1i~ncra 
póde cletermiua.r a commissão a traçar o lutuoso quadro ela representação namonal 
insultada, ca.lumniaelas as suas puras intenções, vilipendiados os seus clecretôs e 
dilacerados ele baixo ela mais hypocrita apparencia elo patriotismo os doces laços 
da livre e espontane·a união com que se haviam colligado todas ou quasi todas as 
partes da grande e generosa nação portugueza. . 

S . Paulo, Rio de Janeiro e Minas Geraes são as províncias, cujas auctorrda
cles superiores, esquecidas elos seus deveres e do titulo e fins ela sua creação, pare
cem ter dado o exemplo terrível ela insubordinaçao e prepar ac1o ou verificado os 
ultimas acontecimentos elo Rio ele Janeiro . Estes acontecimentos são j á bem co
nhecidos, e por isso a commissão se julga desobrigada ele os repetii·, e passn. a e~
por sómente a parte ele responsabilidade que por elles cabe a cada uma elas au· 
ctoriclades acima indicadas. 

S . Paulo 

Cinco foram os documentos que a commissão teve presentes, quando examinou 
a conclucta ela província ele S . Pauló, ou, fallando mais exactamente, ela sua junta 
elo governo, a quem a commissão não pócle deixar de olha1· como primeira au ctor~L 
dos acontecimentos elo Rio ele Janeiro: primeiro documento é a representação que, 
em da.ta ele 24 ele dezembr o ele 1821, a junta ele S . Paulo dirigiu a sua a.ltez~ 0 

príncipe real e que este enviou a el-rei seu augusto pae em data ele 2 ele j anei1'0 

seguinte; a· commissão, na vez primeira em que viu este papel, julgou dever espe· 
rar ulteriores noticias, para poder ajuizar exactamente ela sua moralidade; ell~s 
têem chegado e infelizmente offerecem um plano que apenas a imaginação ro&15 

atrevicla ousaria conceber; antes de fazer reflexão alguma sobre o seu conteúdo~ 
a commissão, em cumprimento do que outr 'ora lhe foi ordenado, a transcreve aqtll 
por inteiro e é a seguinte 1 : 

A simples leitura d'esta r epresentação bastaria para aJ uizar-se das criminosa~ 
intenções, meios e :fins de seus auctores; j ulga todavia a, commissão dever a ~ 1 

mesma, a este soberano congresso, á nação e ao m1.mdo inteiro um exame roa15 

circumstanciado das suas doutrinas . 
. De tres co usas se queixa principalmente a junta; convem a saber : do clecret.o 

acerca ela organisação elos governos provinciaes elo Brazil, ela extincção dos trt· 
bunMs (cuj o decreto não estava publicado ainda n' aqueHe tempo) e da resolução 
que as côrtes mandar am respeitosamente participar a sua magestacle el-rei de qne 
o príncipe real regressasse para · Portugal e fosse viajar pelos paizes ela Europ& 
que se governam constitucionalmente. O primeiro decreto, mandando cr eal· os go
vernos pela vontade geral dos povos ele toda a província, ameaçava o poder d& 
junta ele S . Paulo, cujos membros talvez não espor assem ser reeleitos ; ·Com a e~
tincção dos tribunaes cessavam per to de dois mil empr egados, uns inuteis, outros 
prejudiciaes ao- estado, e com o regresso de sua alteza o príncipe real acabava-se 
a côrte elo Rio de Janeiro e com ella as esperanças de gr andeza, graças e mercês 
a que a ambição podia aspirar: estes foram talvez os motivos q ue excitar am todo 
o furor da junta de S . Paulo; elles eram torpes par a serem declarados, foi, por· 
tanto, necessario buscar pretextos mais ou menos apparentes, e por isso a junta 
calumnia aleivosamente as intenções elas côrtes, attribue-lhe fins sinistros e atro
zes, néga-lhe .o poder legisla r para o Brazil antes da reunião de todos os clep1.t· 
tados d'aquelle reino, e conclue pedindo a sua alteza r eal que não cumpra aqueDes 
decretos . 

A primeira consideração que se offerece é perguntar como se atreve a _junta 
de S . Paulo a imputar a este congr esso a divisão e isolamento elas províncias do 

1 Ü docume.nto está a pag. 277 d'este volume, e }JOl' ÍSSO é clesnecessario 1'e}Jl'Oc1Uzil-0: Ür 
t l'os, a que a commissão allude, tambem se encontram na integra com a correspondencHt c 0 

}Jrincipe 1;eal. 
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~:azil. Não foi eUE\ o resultado ela vontade elos yo1~os d' e~sas · niesll?-as provin~~as '? 
.ao foram estas as que se separaram da obedienCla á cort~. do Rw d~ Janen~ e 

'VIeram a-tar em Lisboa os lacos da sua união á grande famlha? Podenam as cor
tes, sem o:f:fensa do espírito 1;ublico, repor as cousas no prim~i~·o . es~a~lo? Ellas não 
fizeram mais do que dar novo regulamento áquella mesma mstltmçao que ?S P~
vos ado})taram; e se alguns artigos accidentaes d'este regul~men~o P?e~em .hoJe nao 
pa.recer conformes á utilidade dos povos, comtudo o essenc1al f01 e e mtmramente 
~onforme ao que elies mesmos adaptaram; e a não se ter acloptadoN ° system~ ~as 
Juntas, qual outro se cleveria adaptar? Seria, porventura, a renovaçao dos c~plt~es 
generaes? Quasi todas as .l)rovincias elo Brazil tinham .cr~a~o govm;nos. p~o:lsonos 
antes ela publicação do decreto das, côrtes, só a constltmçao e as mstltmço~s g_ue 
se lhe hão ele seguir é que podem céntralisar as relações entre ~stas provmcla~, 
tornar comn:nms seus interesses, crea:r um espírito nacional e abnr asslm o ~aml· 
nho para a futura grandeza e prosperidade a que o Brazil par~ce estar destmado 
pela natureza; este centro commum para o Brazil nunca lhe fo1 clenegado por este / 
congresso, a commisqão já o propoz e a opinião de todos os illustres cleputaelos 
que têem fallaclo a este respeito é bem conhecida, porém a sua regulação não póde 
ser P,rovisoria, ella ·está ligada á constituição. . 

E cousa bem singular que em nm governo constitucional haja quem se que1xe 
e l:,ve a mal que o corpo legislativo altere a fórma de g~verno d·e um~ parte ela 
na.çao anteriormente ordenada pelo chefe elo poder executivo, e que a 1sso chame 
a JUnta ele S. Paulo roubar a sua alteza real a logar-tenencia que seu augusto pae 
l~e concedêra! Sua magestacle el-rei, por decreto ele 22 de abril de 1821 e instruc
Çoes da mesma data, constituiu a s.ua alteza o principe real, _regente e seu lo~ar
teneut~ com 0 governo geral e inteira aclministraçã.o do BraZll; mas que~ pr;vou 
a sua alteza d' esta loo·ar-tenencia? Foram as côrtes ou os povos elo Brazü? J a em 
17 ele julho de 1821 ~screvia o principe real a seu augusto pae: . 

e< Espero que vossa magestade me faça a honra ele mandar apresentar esta mi
nha cai·ta em côrtes para nue ellas ele commum accorclo com vossa magestade, 
elA ' "1 ' h · eem as providencias tão necessarias a este reino de que eu fiquei regente e OJe 
~ou capitão general, porque governo só ·a província, e assim assento que qualquer 
hu~ta. o poderá. fazer, para que vossa n;tag:estacle se não degrade a si tendo o seu 

01 clen·o como governador ele uma provmCla só. JJ 

. O príncipe real não se contentou com indicar a inclecencia da sua estada no 
R10 ele Janeiro; na mesma carta sua alteza expõe qual o e'staclo das rendas publi
cas _n 'aquellà província, 14 milhões ele clespeza e 6 milhões ele renda produzem 
8 rmlhões ele de.ficit~ to elas as mais províncias se recusam a concorrer para as des
pezas ela côrte, esta mesma junta ele S. Paulo lhe obedecia em tudo, menos no que 
toca a mandar dinheiro. Esta unica consideracão ainda sem entrar em conta os 
bem sabidos inconvenielíltes . de o successor elo th.r~no viver longe da côrte de seu 
pae, longe elo centro elas relações diplomaticas e ele haver duas côrtes separadas· 
que hão de vir a reunir-se, bàsta para este soberano congresso avaliar a .rasão ou. 
s~m rasão, a boa ou má fé com que a junta procedeu n' esta representação : con
'Vlnha a esta junta seduzir sua alteza o príncipe real, cuj'os l)Oucos annos e falta de 
e}Cperiencia elo .governd lhe não permittiam desconfiar ela cilaela, procuram des
})erta~· o sentimento da sua dignidade, representam-lhe o decoro da sua alta je
rarchla offendido, comprometticla a feliciclacle nacional, e· fazem-lhe antever um fu
tnro . desastroso, se sua alteza regressa para a Europa, pintando rios ele sangue 
hl'O"Xtmos a. correr no Bra~il; ' a junta é quen;t promove a pertur?aç~o ela ~tranquil-

clacle pubhca e quer serv1r-se da sua propna obra para a sua JUStJfi.caçao . 
Assombroso é para se ouvir o que a junta diz ácerca da extinccão elos tribu

n:es do. Rio de Janeiro e ele outros estabeleeimentos Novos, os quae"s, dizi ella; já 
Ph:omettlam futuras prosr)eridacles · nem a theoria do systema constitucional nem a 

1St . d' ' ' · . "' ona . aquelles tribunaes em Po]:tuo·al J. ustifi.cam taes esr)m·ancas; e a commls-sao . á . . o . , 1. 
fi

e .J no seu relatono de 18 ele marco r)assaclo disse nuanto basta para se qua l· 
car ' t · ' "1 

c n es a parte a representação da junta ele S. Paulo. . . 
a ~ ega ·a Junta ele S. P~ulo a este congresso · o direito ele leg~slar p~ra o Braz1l 
ntes ela reunião dos deputados c1' este reino, · e traz em seu apo1o o art1go 21.0 elas 
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· bases ela constituição; a ma teria é . grave, seja licito á commissão clemorar-~e urn 
pouco no seu exame. O artigo 21. 0 elas bases ela constituição diz que a l~1 fnn
clamental ela monarchia se torna.rá commum aos portuguezes r esidentes fora da 
Europa, logo que pelos seus legi:timos representantes cleclàrem ser esta a sua von
tac1e. Existe J. á esta declaracão? Por certo qne sim, e lia não foi feita pelos repre-. ~ f a· 
sentantes, mas sim pelos lJovos r epresentados, o que lhe dá ainda maior orç\' 
todas as províncias do Brazil (se exceptuarmos a de :Matto Grosso e elo Rio Gra.nce 
elo Sul, c1e ct~o estac1o político a commissão não está bem informada), todas as 
províncias c1eclararam expressamente que aelheriam á cansa ele Portugal, juraram 
as bases ela constituição, obec1íencia ás côrtes e a el-rei ; é sem chi.vicla uma ~as 
maiores maravilhas c1a nossa regeneração a r@ciproca cónfiança elo rei e da uaçao, 
identificaram-se es.tas duas causas e não se pócle ir contra uma sem offender a 0d1-
tra; sua magestade livre e espontaneamente, s.em violencia, sem coacção, ma~ a 
cumprir as leis qu.e as côrtes decretam; quem infringe estas, falta á obeclienc!!l ~ 
el-rei: as côrtes, fieis ao mandato de seus constituintes, deferiram a el-rei o podei 
executivoA da monarchia;_ q:uem"'desobe~ece a sua _m~gestade vae contra 0s cleCl;~ 
tos elas co!l:tes, é réu de mfracçao de lei: A propna JUnta de S . Paulo no auto 
sua installação jurou obecliencia a el-rei constitucional, são verdades de facto que 
só com factos se provam, e a commíssão nada acha mais proprío para abonar 3

' 

sua asserção do que os documentos vindos d' aquellas províncias e que se acha~ na 
secreta1~ia das côrtes ou nas diversas a que foram mandados; aos quaes a comD?Js~1to 
se refere, contentando-se com transcrever aqui o que r espeita sómente ás prov1ncJaB 
ele S. Pa;ulo, Minas e Rio ele Janeiro, como aquelles cegos governos parecem con· 
trariar a clausula ela sua Cl'eação. 

S . Paulo 

No mlto ele vereação de 23 ele jtmho de 1821, em que foi creaâo o govern~ 
provisorio

7 
este jurou as bases ela constituição decretadas pelas côrtes geraes, e:$:. 

traordinari as e constittúutes ele Lisboa, obeeliencia a sua magestacle o senboJ 
D. João VI, r ei constitucional do r eino tmiclo ele Portugal,, Bra.zil e Algarve. 

:Minas Geraes 
- I' 'to No auto da creação ela junta elo governo, em 20 ele setembro de 1821, 1eL 

pela camara e eleitores ele comarca, estes accordaram mais que o governo ~caba~o 
elé se installar, podesse não só deliberar o que fosse conveniente para a prospert· 
ela~le ela ·província, como pôr em execução a sua deliberação, participando a sua al· 
teza r eal e ficando este mesmo governo clirectamente r esponsavel ás côrtes geraes, 
extraorclinarias e constittúntes ela nação portugueza. · 

E com effeito esta junta tem dado conta a este soberano congresso e pedido :l 
sancção. ele muitas proviâencia.s por ella tomadas. 

Rio ele Janeiro 

No anto ela vereação extraordinaria ele 5 ele junho ele 1821, em que foi pedid~ 
a sua alteza real a creação ele uma junta provisional para verificar a r esponsítbl
lidade dos secretarias de estado, se poz a clatl!sula seguinte: sendo esta junta ~·es
ponsavel immediatamente ás côrtes de Lisiboa pela sua conclucta ~ctiva e pass1~&· 
Similhante cla·usula s·e acha no decreto ele sua creacão. · ~ te 

Tal foi geralmente a -vontade elos povos elo Brazi..l; desde es.te momento es 
soberano congresso adquiriu, não só o direito, sim a obrigacão de dar todas a~ pro· 
videncias necessarias para o bem e felicidade d'aquelles p~vos, q~1e tão generosa.· 
mente se comprometteram nas suas •deliberações-j a 1·egulacão definitiva dos nego
cios elo Brazil exigia a presença elos seus deputados ( elles ~ têem vindo successiv~
mente tomar assento n'esta assembléa desde 29 de agosto de 1821) mas seritl
umn, crueldade inauâita abandonar no entretanto a sua sorte ao ac21so.' 

Não pertence á commissão confundir com isto o que pertence á parte da co~
stituição política da monarchia que mais immecliatamente Cliz respeito ao Bra:zj}. 
Posto que o project_o da constituiç~o se começassé a c1íscutir sem estarem aquJd~~ 
deputados elo Braz1l, nunca as cortes declararam nem mesmo deram a· enten 
que queriam obrigar o Brazil a sujeitar-se a toclos os artigos c1'esse projecto, selll 
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os. s~~s deputados serem ouvidos; esta commissão já declarou expressamente a sua 
0P1mao no parecer de 18 de março. E ste soberano congresso ha muito tempo cle
cl~rou que depois de discuticlo 0 projecto ela constitnição1 os srs. clepu~aclos brazi
leu·o~ proporiam toelos os artio·os exie:iclos IJelas circumstancias parbctuares elo 
BraZll 1 · ::. ~ · · "' tá 1 · "' c · 1 que c ev1am ser adclicionaclos á constltmçao; es , nomeac a uma comclmli~s.ao 
omp~sta tocla ele memhros elo Bra.zil para fazerem e proporem esse acto a c lClO

nal.. E logo differEmte o estabelecimento elo pacto social e a clirecçrto geral elos ne
gocws da monarcbia confiada á auctoTiclaele que todos os povos reconheceram no 
acto de jur.amento elas bases ela constitui cão e que ). á anteriormente haviam -reco-
nh '1 ' ecic o no momento em que se regeneraram. . 

~ como é que não se havia ele legislar? O príncipe estava regente do Brazil, 
P?rem as lJrovincias inclusas as de Minas e S. Paulo1 não lhe queriam obedecer1 
nmg I 1 . . "' h . uem .queria ele uma província recorrer aos tribunaes c e outra provmc1~1 nao 
~'Vla mews para sustentar uma côrte no Brazil: n'este estaclo de cousas nao de

Y1a o congresso . dar alguma providencia? 

1 
.r 0 Brazil havia já governo·s provisorios em algumàs províncias; porém este~ 1 

~ em ele faltarem em muitas1 não tinham sido nomeados senão pelo povo elas capl
~es, nenhum tinha por si a vontacle geral ele toda a provincia1 a qual n?Lo e,ra 
a~lla conhecicla ; havia uma tacita acquiescencia1 mas esta é sempre equivo.;a e 
f, .c e ser contestada emquanto não houver uma declaração expressa solemnemente 
elta, e entretanto a segurança e tranqtúlliclacle publica está continuamente exposta k s~~ P.erturbacla por qualquer partido q ne queira disputar a tae.s g?vernos a sua 
d gitumc~acle; foi por estas rasões que este .congresso .l~go nos pnme1:os momentos 

a sua 1nstallacãó declarou ter cessado a JUnta prov1s10nal elo governo ele Por~u-
gal e creou u1-{;_a regencia e foi pelas mesmas rasões que os cidadãos ela Bahia1 
em I N1 t' .numero ele 7411 requereram a este congresso a creaçao c e um governo cons 1-
hlcionai. Isto1 os .acontecimentos posteriores elo Rio Grande elo Norte, ele que este 
sobe~ano conoTess·o já foi informael91 e o arclor e boa1 vontade com que ~m muitas 
prov1ncias se e> proced~u á nova organisação dos govemos provinciaes1 mostra bem 
~ a:erto ele uma providencia que~ com:inettenclo aos eleitores clesignaclos pela con-

:nça geral a nova eleição elos membros elas juntas ele governo, deu uma prova 
llao eqlúvoca elo .respeito consagrado á vontade de nossos constituintes. 
li . Representantes de um povo magnanimo, vós estaes encarregados ele fazer a fe
, Cidade elos portuguezes cl'·aquem e cl'alem elo Atlantico1 elles assim o quize
lam e sua vontade não está mudac1a1 embora um pequeno numero ele inimigos ela 
tranquillic1ac1e té'nbam ousaclo arrogar-se a falsa qua]jdacle ele orgãos da vontade 
geral para sem titulo e sem missão contrm·iarem a essa mesma vontaclb · seus inten
tos estão c~esmascarac1os1 e a vós compete prevenil-os ou fazel-os castiiar. 

Resummclo-se1 a commissão acha no prooeclimento ela junta ele S. Paulo; 
. 1.0 Uma clesobecliencia formal ao decreto elas côrtes para a creação ele novas 
]ttntas ele governo; 

2.0 Provocação a sua alteza real}Jara não cumprir este decreto, nem regres-
sar para Portugal; .. . 

3. 0 Oalumnia atroz contra as côrtes; 
4. 0 A injuria feita a estas com as insolentes expressões da representação1 que 

a co?lrnissão por c1ecoro não repete ; . · . 
D. 0 Acha mais nas expressões clirigiclas a sua alteza real pelas juntas um fim 

occu:lto1 que poucÇ> se compadece com os princípios constitucionaes e com os deve
~es que o povo 'lhe impoz quando a creou; a c_ommissão não lhe clà nome, isso é 

d
a competencia do poder judicial, apressa-se1· portanto, a terminar esta clesagra
avel tarefa . 

. · _.O segundo documento presente á commissão é o o:fficio que a mesma junta c1i-
11g1u a sua alteza o ·príncipe real por mão dos dois deputados que lhe envj~ram 
ellt data de 3 ele J·aneiro ele 1822 · este officio acha-se impresso e a commissã'o 
nad t ' a em que observar ácerca cl'elle . 

. Segue-se a representação ela camara e povo ela cielade ele S. Paulo ~?m 267 
~5s1gnatcwas, em que são co~p_:ehe~d~clas 31 ele ecclesiastic~s, 120 ~le militares e 

e~e empregaelos das reparüçoes CIVIs. N'esta representaç-ao podena nos tempos 
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do despotismo achar-se um crime, mas hoje a commissão não vê n 'ella senão ~ 
linguagem de povo que treme á vista das cadeias que ha pouco largou e .que foi 
illudiclo pelos inimigos elo bem ge_ral, os quaes, para levarem a cabo seus .n:Uam~s 
proj ectos, o persuacliram que est e congresso lhes queria tornar a pôr os antigos fe{' 
ros. R epetem as queixas que a junta faz na sua r epresentaçãb e acrescentam~ c e 
se t er mandado tropa ele Portugal para o Brazil, como persuadidos que o fim d es· 
tas exp.edições era escravisar os brazileiros ; aquelle bom povo ignora cert~meut~ 
os motivos que este soberano congresso teve para mandar tropa ao Braz1l, e .a 
noticias vindas c1' aquelle paiz, de que começavam a formar-se partidos contranos 
á causa nacional; a commissão julga elo seu el e ver mencionar aqui especialmente 
as duas cai·tas elo príncipe r eal para sua magestacle, uma em data ele 4 e a outra 
ele 9 ele outubro; ~a primeira diz sua alteza: 

- «A independencia tem-se querido cobrir commigo e com a tropa, com nenhnOl 
conseguiu nem conseg uirá, porque a minha honra e a cl'ella é maior que todo 0 

Brazil; queriam-me e dizem que me querem acclamar imperaclor; protesto a 'V05~11 

magestacle que nunca serei perjuro e que nunca lhe serei fal~o, e que elles farao 
essa loucura mas clep<?is ele eu e todos os portuguezes estarmos feitos em postas. » 

Na segunda diz o mesmo senhor: 
ccBem dizia eu a vossa magestacle que necessitava de tropa n 'este paiz.» 
Conclue a camaJ.·a e ciclaclaos rogando que sua alteza haja de cli:fferir o seU 

embarque até nova resolução elo congresso nacional, e a commissã.o nada tem g:ne 
observar a este r espeito. . 

O quarto documento presente à commissão é a r epresentação elo bispo e cab1~0 
ele S . Paulo e do clero do bispado; o logar que o primeiro occupa na j erarcbJ!I 
ecclesiastica auctorisa a con;tmissão para o considerar a elle como o principal att· 
ctor cl'este singular papel. E no seculo XIX, é em S. PauloJ onde foram juradas.as 
bas.e~ da co?stituição, que apparece o clero em co~·po cleliberan~lo s~bre n~gocld~ 
pohtwos, e 1sto quando membrqs elo mesmo clero tmham como 01dadaos ass1gna 
na representação da camara! E o, clero ele S. Paulo quem se arroga o direito ele 
julgar da bondade das leis civis! E elle qúem attribue a es te soberano congT~sso, 
com atroz calumnia, a pretensão de dominar o Brazil com um poc1er clespo,tléO e 
servil e de chamar o príncipe r eal á Europa para o ter em como captivo! E ~stc 
mesmo clero quem pretendeu interessar a consciencia do príncipe na desobecheu· 
cia ! E quem, finalmente, não t eve pejo ele dar ao principe real o horrível e alll· 
bicioso conselho com que findam a sua r epresentação ibi «siga vossa alteza real 
o dito ele Cesar, que -dizia, que valia mais ser o primeiro em uma aldeia, que o ~e
gunclo em Rom a !>> Eis-aqui como o clero de S. P aulo, ou para melhor dizer o seU 
bispo, que é quem falla em nome cl'elle, não pocleram encobrir suas intenções, e 
eis-aqui tambem a rasão por que a commissão jà disse que na representaçã? cl~ 
junta de S . Paulo achava um i1m occulto, que pouco se compadece com os prlllct· 
pios constitucionaes. , 

O ultimo documento é o discurso dirigido a sua altezn o príncipe r eal por Jose 
Bonifacio de Andrada e Silva e assignado por elle e pelos outros tres da de~n
tação que, em nome do governo, ca.marâ, cl ero e povo, foi apresentada ao priuc~pe 
real em 26 él e janeiro passado. N 'este discmso se acham recopiladas todas as idea~ 
espalhadas nos antecedentes, todos os .membros cl'este congresso o t êem lido, ep01 

isso a commissão não entra no exame circumstanciado ela -sua materia; os da de· 
pntação ele S. Paulo entram no exame das rasões que podera.J,TI motivar a no~:J, 

/ organisação dos governos lJrovinci[J.es do Bra.zil e faz em uma mistura de verdades 
e falsidades qual convinha aos seus íins; não poupam sarcasmo nem calumnias con· 
tra este congresso, e por uma singular extravagancia que~·em separar as cêrtes d:J, 
maioria ele seus membros, !3 ao mesmo passo que declaram com solemne j1ll'3111le~to 
não quererem n.em des~jarem separar- se ele seus irmãos de Portugal, pec1em ao pnn· 
cipe real que não cumpra os decretos elas côrtes e -que convoque uma r epresenta· . 
ção de todas as províncias elo Brazil, com voto meramente consultivo, p31ra ·acon· 
selha\· a. sua alteza e aclvogarem a causa das suas r espeCtivas provincias, pode~do 
os me.mbro~ ele uma tal represent~ção ser remo~id~s a. arbítrio ele suas provi~cJa:~ 

E1s-aqm como por uma mamfesta contrachcçao os quatro da. deputaçao · 
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S. Paulo protestam umao com Portugal e propõem a mais decidida separaçã?; 
protestam a sua constitucionalidade, e querem q·ue um só tenha ? P?cler ele legiS
lar, não se envergonhçmclo de pedir para os eleputaclos elas pr?VlnClas faculdades 
n~er~mente consultivas; protestam o seu patriotismo, e não dnviclan: exl?or as pro
VInctas ás convulsões perpetuas que eleve produzir a faculclatle arbrtrana ele revo-
gar os poderes elos deputados. 1 

• • • 

Os quatro da .deputação de S . Paulo pedem ao pnnCipe real que d~clm e ~< qn'~ 
~~:e vae logo castigar os rebeldes e perturbaclor.es ela ordem e elo soce~o ~ubhco >. ' 

Izem <<que os honrados portuguez,es elo Brazll ~ mórme~te. os panl~stas e t~clos 
os s.eus netos e filhos que habitam a populosa e nca provmCI.a ele Mm~s Geiaes, 
0 R:o Gr.ancle elo Sul, _ 0 Goyaz e Matto Grosso.: : q.uaes tigres esfmma~os . to
mariam vmgança crua ela perfídia elo punhado ele mu:~:ngos ela or.clem e ela JU~ttça, 
que, vencliÇlos á política occulta ele o·abinetes estrangeiros e allucmanclo as cortes, 
pr!')tencleram fazer a sna e nossa infelicidade ll. A commissão não pó ele atinar com 
0 verclacleiro sentido cl' estas palavras e I)Or isso conclue o setl exame dizendo que 
n ' p l ' · · 0 se~1 entencler o discurso elos quatro ela deputação ele S . au o e crnmnoso na 
matena e na fôrma. 

A commissão não teve cl'esta província outro documento afóra o discurso que 
Vm 15 ele fevereiro dirigiu a sua alteza' o príncipe real, José T eixeira ela Fonseca 

asconcellos, vice-pTesiclente do governo el 'esta }Jrovincia; n'elle pecle que ?ua al~ 
te~a se conserve J?-O Brazil para. e~er~cr const~tucionalm~nte o poder execuü;o s~-

1 e t?cla~ as provmcias com assiSténCla de clm? con.selh:n·os por cada .m~a cl ellas, 
au:OVIVeis pelo pOVO; manifesta as })retensÕ~S lllV~naVeiS ~la s:ua proVmCla cl: que 
haJ~ no Brazil um centro elo poder executivo, cortes le~Islatrvas para as lms es
peclaes e em cada província todos os triblmaes necessanos. . . 

. ~ commissao entencle que este discurso nã~ excede os l~m1~es elo direito .cl_e 
P~tiçao, afóm na parte que respeita aos cor:,selhmros elas pro:m.cias, ~or, s·er dui
gido a auctoriclacle incompetente, na fórma nao acha excesso cnmmoso, e so observa 
a sem rasão com que se queixa o deputado ele Minas por as côrtes terem legis
lado para o Brazil sem assistencia dos seus representantes, quando os represen
t:ntes de Minas estão eleitos desde 19 ele setembro cl0 1821, e até hoje aincla se 
nao apresentaram a tomar assento n'este congresso, no que parece culpado o go· 
v-erno d'aquella província, responsavel por isso á sua província, á nação inteira e 
a este congresso. 

Rio ele .T a:uei:ro 

' 4 commissão, na representação que os ciclac1~os clirigiram á ca.mara em data 
ele. 29 ele deze~bro ele 1821, para esta fazer ver a sua alteza o prineipe real a 
absoluta necessidade ele susiJencler-se a execucão elos decretos n os 124 e 125 · , . ' 
n~da acha que exceda ps limites do ilireito de petição; outro tanto entende a com-
missão ácerca ela representação elo corpo ele negociantes e o:fficiaes ele ourives ele 
2 ele janeiro passado, e elo discurso que a sua alteza real dirigiu o juiz ele fóra elo 
Rio de Janeiro, presidente ela camara, no acto em que apresentou aquellas xepre
sen~ações; a commi.ssão, porém, não p?cle occultar a mágua e sentimentos que ex 
penmentaram seus membros, ao exammar, na correspondencia ele sua alteza real 
com seu augusto pae, as cartas ele 15 ele fevereiro, ele 14 ele marco e ele 19 elo 
mesmo mez, e o clecreto para a creação elo conselho de est.aclo de' 16 ele feverei
\~: um dever bem dolOToso obriga a commissão a transcrever algumas passagens 
c estas cartas. · 

Carta de 15 de fevereiro 

((Estimarei que vossa magestacle faça constar isto tudo ao soberano congresso, 
Pa;·a que elle assim como ía, por uma preeipitacla deliberação, acabando a monar
chla, tome em consideTação as re1Jresentações justissimamente feitas» ; e mais abai~ 
x.o : «Sou constitucional e ninguem mais elo que eu mas não sou louco nem fac-
Cioso.» ' 

Carta de 14 de março 

((Desde que a divisão auxiliaclora saíu tudo ficou tranquillo, seguro e perfeita
lllente aclherente a Portugal; mas sempre' conservando em si um grande rancor a 
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essas côrtes, que tanto têem, segundo parece, buscado aterrar o Brazil, a.rrasar Portu· 
gal e entregar a nação á P1·ovkleucia .. . Peço a vossa magestade mande apresen:r 
esta ás côrtes, para que saibam que o Brazü tem hom·a e é generoso com quem e 
basca o mal, e diz o clictaclo pm·tuguez que bem folga o lobo com o couce clct ovelha. Hon
rem as eôrtes ao rei, se qujzerem ser honradas e estimadas pela nação, que 1hes den 
o poder legislativo sómente. » 

Ca1•ta cl.e 19 de 1na rço 

«Com este exp~cliente (ele passar em soldados da expedição para os corpos do 
Br~~1.zil) se conseguiu reforçar os laços que nos uniam á nossa mãe patria, a queJJl 
dizemos que .tem direito ele nos admoestar, mas nunca ele nos maltratar, sob .Pena. 
ele passm· .ele repente de mãe a quem amâmos, á maior e mais infernal iuumga.P 

A commissão não atina a conciliar estas expressões com as da corresponeleu· 
cia anterior elo mesmo príncipe real, desde 8 ele junho ele 1821; em todas el!as 
respirava a franqueza e lealdade 'elo seu real auctor, a maior fidelidade a el-rel. e 
á nação, cujos protestos sua alteza escreveu com o seu proprio sangue na sua 
carta ele 4 ele outubro, a mais perfeita união entre elle e este augusto congresso, 
o qual se applandia pelos sentimentos constitucionaes elo herdeiro elo throno por~ 
tuguez. D'oncle provém, pois, uma similhante mudança? Ah! Não se eleve snp~or 
ligeiramente que o coração hU!llano faça ele r epente grandes mudanças . O pri~Clpe 
real é n'estas l.:tltimas cartas o echo elas expressões elos perversos, que consegun:a!ll 
seduzir os seus poucos anuas e a sua inexperieucia, e illudil-o com as hylJocrrtas 
apparencias do bem publico. Sua alteza r eal cuida trabalhar para a felicidade §0" 

ral, quando infeli zmente obra em sentido contrario, sem o saber; suas iute~çoes 
são puras, e criminosos sómente os que abusam ela sua confiança. A comiDlssílo 
propõe esquecimento das expressões que se acham n 'esta carta, certa que sua ul· 
teza real será o mesmo que qualifique as proprias expressões ele que se serviu eJJl 
tempo ele illusões, e conhecerá quanto aproveita ao bem ela causa publica, que 0 

successor c~o throno seja sempre unido em sentimento com os r epresentantes da. 
nação e coni o chefe elo poder executivo . Differente, porém, é o parecer da co!ll· 

·missão a respeito dos actos elo seu governo . 
A su-spensão interina da CI·eação das juntas provinciaes, e do regresso de stt!l 

alteza real, emquanto se não r ecorria ás côrtes e a el-rei, foi :filha ele circumst~n· 
cias urgentes; ninguem é responsavel por ella, taJ?,tO assim que antes ele ter s1do 
informada d'ella, a comrnissão tinha j<'L proposto que se decretasse. A cre.ação, ~o
r ém, de um conselho ele estado, composto ele procm·adores geraes das pro-v1n· 
cias, e sobre o qual j á a commissão expoz o seu parecer, é_ um acto ele pode:· 
legislativo contrario á fórma de governo decretada por el-rei em 22 ele abril do 
anuo passado, e contraria :aCJ . elecretd elas côrtes : a sua publicação foi um atten· 
tado criminoso ; mas quem deve r esponder por- elle? Entende a commis~âo que 
devem r esponder os ministros ou secretarias de estado do Rio ele Janeiro, e!ll 
cujo conselho foi xesolvido aquelle decr eto e o que o r eferendo-u; assim como ele; 
vem responder os mesmos por todos os outros actos cl'aquelle governo, pois qne so 
a elles é que foi imposta a responsabilidade pelas instrucções ele 22 de abril ele 1821· 

E1p. cousequencia, pois, elo que· fica exposto a commissão propõe : . 
1 .0 Que se diga ao governo que faça logo proceder á insta.llação ele novasjtU1" 

tas administrativas, em .conformiclade do que se acha decretado por este congresso 
em todas as províncias elo Brazil aonde n ão se hou:vm~ ainda Ctlmprielo o decreto 
ela sua creacão. 

2.0 Que~ os membros ela actual junt~ ele S. Paulo, que assiguaram a represeu
taç~o ele 24 ele dezembro de. 1821,, sej am 1~rocessados e j _ulgados, e que igual pro· 
cgchmeuto se tenha com o biSpo el aquella cl10cese, que ass1gnou a representação elo 
1.0 de j aneiro de 1822, e com os quatro que assignaram o discurso dirigido 90 

principe r eal, em 26 elo mesmo mez, uã.o sendo, porém, exeqnivel sentença algnJJJ:L 
couclemnatoria sem prévia decisão dás côrtes . . 

3.0 ·Que se declare expressamente que contra neuhmna outra pessoa se proceder~ 
pelQs factos mencionados no artigo aJ?.tecedente, para se pôr assim um termo ao~ re· 
ceias que costumam geralmente causar proceclimentos criminaes por motivos políticos: 

4. 0 Que o governo faça logo procecler a informação summaria do motivo P01 
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que os deputados ele Minas Geraes não têem vindo tomm: assento nas côrtes, e da 
parte que a junta ou qualquer outm auctoridacle tem tido n'esta falta, dando de 
tudo conta ás côrtes 

5. 0 Q':e se faça ·effectiva a r esponsabilidade dos ~1inistros ou secretarias de es
tado do R10 ele J aneiro IJelo decreto de 16 de fevermro do corrente anuo e pelos . ' 
ma1s actos ela sua administracão. 

G.o Que se cliscuta logo 0
3 

projecto n.0 232, como foi indicado pelo sr. depu
tado Villela . 

N ~'um só artigo . cl'este projecto n .0 232 hesitou a co~issão so~re cle~er ~u 
uno alteral:o i este é o da clemora ele sua alteza no Rw de ~an~Iro, ate á l~
g:ulação geral elo governo do Brazil. Diversas considerações de JUStiça e de poh
tica talvez exigiss-em ;, sua prompta r etirada, porém outras da mesma natureza 
podem persuadir o partido contrario . A commissão, attenclenc1o ao pouco. t.empo 
que ha ele mediar entre esta decisão e sanccão e a publicação elo acto acldiCIOnal, 
e desejanclo confirmar seo·nramente os brazi.Íeiros na esperança ele que terão cen-
tro d 1 :::> • • N , • • 

• 0 poc er executivo delegado o que mostram deseJar mmto, nao so as provm-
Cias elo sul, mas a ele Pernambt;co e esperando que depois ele sancciona.do aquelle 
u:to adclicional serão extinctas ou' minora'das as clesconfianças que os facciosos · 
teem agoTa espalhaclo no Brazil e não serão augmentadas pelo r egresso de sua 
a:lteza., porque a constituicão te;·á fallaclo por si, propõe : 

! · 0 Que continue a estada do príncipe real no Brazil, até á publicação elo acto 
aclchcion~l, e que entretanto fique sua alteza governanclo, com sujeição ás côrtes 
e ~ .el-re1, as provincü1s que actualmente governa e lhe obedecem, sendo os seus 
lUimstros ou secretm·io~ ele estado nomeados por el-rej, e todas as resoluç~es toma
elas em conselho elos mesmos e assio·nadas ou referendadas pelo secretario ele es
tado ela reparticão competente todas

5 
as decisões e a correspondencia official, ainda 

aqt . 3 l . Ie VIer para as côrtes e para e -rei. . . . 
~ Sala elas côrtes, 10 de junJ1o de 1822 . =!f'mnc~s~o jJI[anuel _T1·~goso ~e Am

gao J.lio?·ato = Ou,stodio Goncc~lves L eclo = Lutz Pattltno de Olwetn~ Ptnto da 
F?-ança = J.ltfanuel Bõrges Ca;·nei?·o =Joaquim Pe?·ei?·a Annes de . Ccwvalho = J.osé 
Joc~qt~Í?n Fe?'?'eÍ?·a de JJI[ou1·a = Bento Pe1·ei?·c~ do Ccwmo "'= Ignacio Pinto de Al
?ne~cla e Cast1·o = jJ([am.wl JJI[a?'Qtfes Grangei?·o = José Antonio G~W?'?'eÍ?'O. 

D e clarações de voto em separado 

1." 

O abaixo assignaclo, approvando os princípios e as consequencias em que con
vem a commissão sobre os dois assumptos a que se refeTe este paTecer, faz 1.1ma 
e:R:.cepção sómente, e é : que a delegação elo príncipe real deve cessar immediata
rnente, e que elle immediatamente deve reverter para o pé de el-rei seu pae. 
T endo a commissão arguido a conducta política do pTincipe no exercício d'esta de
legaçao, parece ao abaixo assignado que é inconsequente, impolitico e até injusto 
que o príncipe continue por um só instante n'aquelle exercício ; alguns indignos 
conselheiros, de que agora está rodeado, ou outros que por acaso lhe podem ser 
substituídos, contim1arao a abusar da pouca idade e ela inexperiencia elo príncipe, 
e o congresso deve log0 fazer cessar o escanclalo ela usurpação elo poder ele legis
lar, e ela falta ele r espeito á auctoridade suprema ela nação, que é a das côrtes, em 
CJ.11e o príncipe tem incoTrido. 

A causa .elo Brazil nada soffre com o prompto e immecliato regresso elo J>rincipe 
~ara a Europa: .1. 0 , porque immediatamente se vae fixar n' este congresso qual ha 
c e ser a auctoriclacle delegada elo poder executivo no Brazil, quem ha ele exercei-a e 
Onde ella deve residir i 2.0

, porque actualmente a auctoriélacle elo príncipe no Brazil 
apenas rege tres províncias elo sul; 3. 0 , porque n'este curto intervallo em que cessa 
a auctoridade rlo príncipe podem aquellas tres províncias do sul muito bem governar-_ 
" l~ela auctoridacle das juntas populares, como se governam todas as elo norte.= 

ose Joaquim Fe1·1·ei1·a de JJ!otwct. 
2 ." 

Na difficil tarefa de considerar os ponderosos factos que o Brazil apresenta, e 
· parecem ameaçar a integriclacle da monarchia, não podendo conformar-me com o 
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parecer elos meus iilustres collegas ela commissão, . apesar do muito que respeito 
suas luzes, prefiro manifestar a franqueza elo meu entendimento ao subscrever 0 

que lhe é contrario. 
Se as minhas funcções fossem ele juiz, embaraçado seria o meu trabal~o, m~s 

circumscripto a comparar os factos com a lei; depois de verificada a eXlsten~W 
e1'estes dois principios, tiraria cl'elles consequencias necessarias; porém, como legJ~· 
l aclor e legislador constituinte, temo perder-me no immenso campo que tenho a coi~ 
rer, ·na multidão de_ objectos que devo harmonisar, e mais que tudo temo obrai 
contra um dos fins principaes da nossa reunião. Sendo todo político um systeroa 
connexo em si mesmo, ligado com o que se passou, com o que ha de vir e co!l1 
o que o rodeia, é necessario considerar cada uma elas suas .part~s em todas esta 
relações para collocal-a c1evie1amente; muito fraco para correr toelo este quadro~ 
irei tocando alguns elos pontos ele connexão mais notaveis e que me sno patentes, 
sobejas são as luzes elo soberano congresso para supprir minhas lacun::ts e eroen· 
elar meus desvios. 

Os documentos. que me são presentes manifestam um grito geral de alguroa.~ 
províncias elo Brazil contra os decretos elas côrtes sobre a organisação elos gov~I 
nos das províncias 1 regresso elo príncipe real e instituição elos tribunaes ; este grdO 
soou no Rio ele J aneiro ú. chegada elos dois primeiros decretos, passou com os mes· 
mos a S . Paulo, a Minas Geraes e S. P eeh·o elo Sul, e foi depois applaucli.do 801 

P ernambuco . Se este clamor fo ~se limitado á energica representação elos iucon"l'e
nientes que se teme r esultarem cl'aquelles decretos, não teria produzido uma co~
moção tão viva, capaz ele perturbar a sereniclaele necessaria ; porém a expressa~ 
ela queixa foi acompanhaela ele sinistras attribuições e ela supposição ele um pai· 
tido que allucinára as côrtes, e, n'este sentido, rompeu-se nas mais furiosas decla
mações contra esse supposto e não conhecido pa.rticlo, parecendo em alguns Ioga· 
r es generalisar-se este ataque ás mesmas côrtes. Distinguem-se mais r/estes 
excessos uma carta ela junta elo governo ele S. Paulo, a falla ela deputação c~a 
mesma jtmta, clero e povo ele S . Paulo ao príncipe real, a falla ela deputação ce 
Minas Geraes ao mesmo, a rem·esentacão da camara ele Barbacena e uma caJ. ·ta 

X • • W 
que lhe escreveu a junta do governo ele Pernambuco, e r emetteu por copia a es. 
soberano congresso, as ultimas cartas elo príncipe real e algtms perioclicos e pa-p815 

avulsos elo Rio de Janeiro . F elizmente, no meio elas mais iracla.s expressões, appa· 
recem sempre enm·g-icos votos ele união com Portugal. 

Entendo não pertencer ao sober ano congresso graduar a imputabilidade elo que 
nos indicados escriptos excede o direito ele seus auctores, nem pronnnciar quaes 
são as pessoas sobre quem eleva recaír a imputação, porque nada d 'isto pertence. 
ao poder l egislativo constittúnte; e por isso que. eu consider ar ei os factos em ques· 
tão só pela influencia que elles podem ter na organisação constitutiva ela mon.ar· 
dlia, que faz o principal obj ecto da nossa reunião n'este soberano congresso, .e 
como não seja possivel que effeitos tão geraes e estrondosos tenham sido prodtll6!
clos por causas particula,res e ele pouca montá, procurarei mais de longe a cadela 
elos presentes acontecimentos . 

O oelio ao antigo governo de Pm·tugal era no Brazil tão antig·o e tão iutens~ 
como o despotismo que o op1Jrimia, e como o clespotismo er a lá exer citado por P01 ' 

tuguezes_ europeu s, tambem a estes se com~unicav:a o mesmo oelio; os empreg~; 
elos pubhcos levavam a:6.lhaclos, que protegiam, umam-se-lhes ne()'ociantes· que ], 
r esie1iam como em paiz estr anho para voltar em a Portugal; depois d~ aclquirü:eJll 
cabeelaes, todos estes formavam o partido europeu, clesligaclos elo paiz que habita· 
vam, e por isso mal vistos elos brazileiros . . 

Em 1808, com a mudança ela sécle ela monarchia, suspendeu-se o oêlio ao aJl· 
tigo governo; porém como este só variou ·o modo ele oppriinir, voltou a ser gra· 
clualmente odiado; a indisposição entre os dois partidos tambem diminuiu coJl]. 
aquelle acontecimento, e r eviveu gradualmente á propórcão que o governo se eles· 
acreditava. Os memoraveis e1ias 24 ele agosto e 26 ele fev~reil'O elerribanclo a classe 
elos oppressores, confraternisou os brazileiros com os europeud, considerando-se ;o
elos iguaes diante da l ei, e sem outra sujeição alem do seu imperio; as declaraçoes 
feitas n'este soberano congresso, ele não legislar para o Brazil antes ele estareJJl 
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presentes os seus cleputaclos e a elo ar tigo 21.0 das bases firmaram completamente 
-a harmonia ele sentimentos. · 

. Quando 0 Brazíl aclheriu á causa ela regeneração, estava lá a sécle ela monar
cJ:ia,_ e ninguem se persuadia q11e houvesse ele saír, pelo me:r:-o: sem que ~e _sul)
stlt~ussem as necessarias auctOl'iclades para a completa expecliçao ele toclos os ne-
gocws ~o Brazil. . . . . . 

1:1. 1nudanca ela séclc da monarchia causou algum estrememmento, pnnmpa~
:m~nte nas prÓvincias do sul. Abusou-se cá da libe~clacle de imprensa pm;a. depn
~u· 0 Brazil. O soberano cono-resso começou a leg_rslar para la na bo~ fe ele ~ua 
mconcl~cionacla adhesrio . O pr~jecto êle constituição apresentou~ o Bl~az~l recluzido 
~ provmcia de Portugal. TllClo isto excitou graves murmuraçocs, :1m1tadaso· :o~
~ndo pela esperança que os seus clepuLaclos, escla~·ecenclo o sobewno conbressv 
sol)l·e os inteTesses e vontade geral elo Brazíl, obtenam melhoramen~os_. Alguns eu
_ropens menos ligados ao paiz contradisseram as opiniões elos_ braZllen·os, clesper
.taram-se por isso as ri~aliclaeles antizas, que cresceram ao ma1or grau ~nele a tropa 
etu·opea· apoiava um elos partidos. (E por isso que em PernamhllCO nao se resta
beleceu a possível tranqnillidacle, emquanto não saíu a tropa,_ o mesmo l1a de 
a~on~e~e1: á desgraçada Babia. ) A voz da uni[io principio~l a afroux~r, po~·que os 
btazllerros, recordando com horTor o antigo despotismo europeu, temiam CÇt,ll' ot:tra 
:ez debaixo el'clle, alguns se lembravam evitai-o p~la separação ; l~~rém a mmor
Iclacle, entTanclo n'ella os mais sensatos, pTeferia altamente a umao, esperando 
obtel-a com reciprocas vantagens . · · 

N'este estaclo ele cousas chega1~am ao Rio ele Janeiro os decretos que mgam-
. savam os governos elas províncias, com divisão ele poderes inclepenclentes? sem ou
teo n_exo que 0 chefe elo poder executivo em Lisb_op., e qu_e cl~scentrali~avam o 
Beazü com a retiracla elo delegado elo poc~er _ exec~üiVo e extmc~<:'LO ~os tnb~maes . 
Qaanclo se attencle ao estado anterior, é facü conJecturar a ternvel1mpressao que 
deviam protluzi.r estes clecretos em animes já clesco_n~aclos; não se refl.ectindo q u_e 
eram provisorios Otl tomaclos como esbocos ele med1clas per:tr;J.anentes, foram consl
clera~os como bases· da r etrograclação a~ antigo estado ~le coloni.a,_ e esta idéa ele 
coloma trouxe á imaginaçao toclos os horrores elo .antigo cl~spotlsmo e a canse-
quente aversão ao g·overno ele Portugal. . 

Era natural que, carregada a imagi.naçã.o com tao a:ffiictivas imagens,· lembrasse 
a separação como um meio decisivo ele desviar a dominação ele Portugal que s~ 
suppunha imminente ; porém os brazileiros amam seus irmãos ela Em·opa, ainda. 
qlle declarem o mais clecicliclo oclio á dominação europea © a todos os que preten
clerem sustentai-a. N'esta crise terrível , os verdadeiros e mais denodados amigos 
da grande patria, tremendo mais que tudo o seu espedaçamento, procural.'am em
pregar os 1.mi cos meios que podiam dar conveniente cl.irecção á opinião publica., e 
felizmente obtiveram s,obreestar-se na execução elos decretos que tinham espalhaclo 
por toda a parte o terror e a incliguação. Era para desejar que estes illustres cam
peões ela integridade ela monarchia não excedessem os limites ela rasão tranquilla, 
no meio ela· exaltação elas paixões mai.s fortes; deixo, porém, á consideração elos 
que meditarem sobre as secretas molas elo coração humano ~uizarem até que gnm 
os seus excessos perdem a imputabiliclacl e. 

Tem-se clito e tem-se publicaclo pela imprensa que as opiniões que dirigem os 
ne&ocios no Rio ele} aneiro não seTão ger aes no B razil nem nas pTovincias onde 
m:'"1s estroncleiam. E um erro' ele facto, q11e pócle ter consequencias mui fataes. No 
~.10 ele_ J a:neiro ~s representaç~es ela camara e ele outras corporações, a multidão 
. e l)er~ochcos e nnpressos avulsos, a tumultuaria multidão ele povo armado quando 
~e t~m1a a opp osiç_~o de Avillez, a ins~antanea formaçfi.o de clubs á c~e&'acla dos 

ec1 etos e a r eumao cl_a graucle IJlura.ltclacle ele europeus com os braz1lmros l)rO 
~am a universalidacle das opiniões. Em S. Paulo fallam as r epr esentações da junta: 
c 0 governo, ela camara e povo e elo clero a celeridade com que partiram suas 
tropas em soccorro do Rio ele J aueiro, s~uclo pn-ra not.ar que o governo, procla
m_and2-1hes__ na despedida, se regosjj e elo alegre enthusiasmo com qu~ os paes e 
~s maes veem partir seus filhos quahcl o em outras occasiões era obt1gado a fa-
zer to l I! ' b · ~ t c os os es1orços para lhes enxugar as lagrimas ; a su scr1pçao e~pon a-

2t 
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n ea e prompta com que se forneceram todas as despezas aos quarenta mancebos 
elas principaes famílias que foram voluntariamente offerecer -se para guM·da elo 
príncipe. 

Em Minas Geraes a deputaçào ela junta do governo e as de muitas ca.ma.ras, 
entre si distantes, os offerecimentos especiaes de alguns cidadãos e o soccorro ~~ 
tropas tambcm mostram a generalidade das opiniões . À camara de S . P edro 0 

Sul exprimiu-se no m esn:i.o sentido. Os p ernambucanos r esidentes no Rio de Ja
Ib. iro exprimiram-se com energia, e a junta elo governo de Pernambuco, agrade· 
cendo ao princi})e a resoluçã o ele ficar no Brazil, elogia o patriotismo de seus ca· 
ros irmãos ele S . Paulo, adopta os mesmos principias e até discorre sobre ~ 
mesmas suspeitas. Seria facil mostrru.· as rasoes por que nas outras províncias D'

10 

expressaram ainda os mesmos votos e as. serias consequencias que ameaça a c?lllé 
pressr~o ela mais notavel, p.oclenclo conchur-se ele tudo que a opinião do B1:azil 
essencialmente a mesma por toda a parte, no que r espeita ao receio da eloiD!Dação 
~e ~ortugal e á :firme resolução de obstar-lhe e resistir-lhe por todos os meios pos
SlVeJs . 

Se algumas noticias vindas do Brazil podem pôr em duvida a conclusão que 
acabo de tirar, reflicta-se e r eflicta-se com seriedade q,ue s ~io emittidas pelo pa:·· 
tido eurppeu, que, sendo h oje quasi mu.lo na maior parte elas proYincias, ba ele Jll!US 

tarde ou mais cedo acabar em todas . Sirvam ele exemplo as desgraças elas pro· 
vincias americanas hespanholâs . . 

A crise em que nos achâmos é muito importante ; temos a escolher entre a 
vantagens ela união e os horrores ela guerra civil. Só a gencrosiclacle, a franquez.[1 
e a tranquilla pruclencia nos podem conduzir á primeira , e todos os outros caJ)ll· 
nhos v ão dar á segunda. 

Se empregâmos a força, a g uerra ciYi.l está declarada, os triumphos das tropns 
em·opeas podem subjugar algumas cidades marítimas, mas sento monumentos de 
a. l ~ l . N d J .!!... ~ c1 . :Eo o 10 e c e execraçao, e proc uz1rao tar e ou cecto lllnesta reacçao e vmgança. 

receio muito ,que a ambiç~o do general Madeira t enha feito grande mal á ca.n.sll 
commum , e estou altamente persuadido que a união não é compatível com a e::os: 
tencia de tropas europeas no Brazil nem com governadores ele armas independeu 
t~s ; o~ povos, co~sideran~o taes corpos e auc~oridacles como instrumentos ele ~pprd~ 
sao, nao se cons1cleram hvres emquanto os vu:em nos seus 1&J·es, e o Brazil nn.o ce 
jamais ele ser livre . ~ 

Se mandâmos proceder judicialmente contra os que se oppozeram á execuçno 
elos decretos ou que exceder am o direito de petição, que resultado devemos esp~
rar ? Consentira o a provincias na entrega dos seus defensores? r ão adiantarei Jll.ill~ 
minhas duvidas, porque n ao posso deixar de formar conjecturas clesfavoraveis P~1 

qualquer lado que enca1·e este expediente. Renunciemos, pois, a medidas que 1;~0 

ele n ecessariamente obrar contra o fim que nos pr0pomos, e procuremos a UJl1il
0 

anele 'a nat~u·eza elas cousa:s a offerece. · W 
O Brazil conhece e altivamente contempla os elementos de sua grandeza, coll 

uma população livre igual á de Portugal e em successivo e notavel crescimento~ 
aprecia a centraliclade de sua posição vendo em frente a Africa, a um lado ~E% 
ropa, a outro a Âsia, a extensa linha da sua costa, o grande numero e capaCJdn ~ 
ele seus portos, a ram:iiicação de seus grandes e numero os rios, a extensão e_ fel 
tilidacle de seu terreno, a riqueza ele seus proclucto , a variedade de seus cliJl1°5 

e a magnitucle de seu commercio, e deleita a sua imaginação com 0 futuro-quadr~ 
da grandeza que lhe promette o desenvolvimento de seus recm·sos. N'este ele>"ad 
conceito de si mesmo não póde curvar-se diante de Portugal, quer ser seu igual 0 

tratado a par, com o tem dito por muitas bôc.,"Ls. 
N'esta consideraçao d~ igualcla~e de que o Brazil não cecle, a união ·só J>Ó~~ 

ser procm·ada p elo consentrmento reciproco e fundada no inter esse reciproco. O Br 
zil, convidado á uniao por muitas anr.logias e antigos habitas, conhece· as grand~s 
vantagens que d'ella ~he . resultam para ~esejal-a cordialmente, comtan~o q~e d~~ 
se degrade de sua digruclade nem sacnfique seus interesses sem rec1promdll • 
Guiado por estes princípios, em q~e a justiça está em perfeita harmonia co:m a P0_ 
litica1 vou expor á consiclera.çao elo soberano congresso as proviclencias que :me pa 
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re~erem capazes de. pôr termo ás agitações actuaes e aplanar quanto é possível a 
umão elos dois hemispherios. J:. •t d 

As côrtes etc. considerando o reino do Brazil com o mesmo cw·el 0 . e con-
stituir-se qu~ tem'·o de Portugal e desejando vel-o espontaneamen~e umdo por 
1 d . . ? t " elo n ser })arte mteO'rante ela aços e am1sade e ele rec1procos mteresses, con 1m~au G• t; . . 
grauclé familia luso-braziliense, declaram que o art1go 21.0 das bases esta httmal-
mente em seu inteiro ngor. . . . 

Emquanto a constituição não for sanccionada na parte que respeita ao re~o 
do B ·r ~ · · t tes e n'elle posta em execuf\ao :raz1 , approvacla por seus legitnnos r epresen an -s 
0 l)serve-sEl o segtünte: . 

O príncipe real continuará na reo-encia cTo mesmo remo. l 
. Cada uma elas províncias, excepto a d-o Rio ~e Janeiro, seTá governada pe a~ 
Junt~s provisorias responsaveis ao governo do remo. . 

As juntas provisorias ele governo serão subordinadas todas as auctondades da 
resl)ectiva província. . . . . 

_. Nenhuma tropa ele Portugal passará_ ao_ Brazil sem que se1a }?edie~aleh rege~~ 
cw. ou por algum dos o·overnos elas provmmas para o seu. respectivo cllSLILCto . A I e 
gencia ou os respectiv~s governos das províncias poderão fazer regressar para Por-
tllgal a qtle lá se a~ha. N • 

Os- decretos das côrtes não terão execução emquanto nao forem r~g1~tados e 
mandados publicar pela reo·encia e pelos respectivos go-vernos das provmCias .. 

Sala das côrtcs, 10 de Junho de 1822.=Nicolau Pereim de Campos T "8?'fJUU1'0. 

Os abaixo assig·nados declaram, quanto ao artigo 2.0 elo parecer, que elles são 
ele -voto: . 

Que se diga ::J.O govemo que procme_ entrar no conhecimento d~ pessoa ou pes
soas que foram causa de que as auctondades de S . Paulo se des~sasse~ em ex
pressões injustas e ousadas contra o soberano congress~, tttdo p~10.s me1os que Na 
pruclen.cia suo·o·erir ·proceclenelo unicamente cont1·a· quem Julgar cnmmoso, mas nao 
e:x.ecutan.clo ~~tenÇa alguma sem dar parte ao congresso.= Gustodio Gonçalves 
Ledo= L1~iz Pc~Ulino de Oliveim Pinto ela Fmnça. 

Tenclo r efl.ectido com toda aquella attenção ele que sott ca1)az sobre os papeis 
que pelo augusto e soberano congresso foram mandaclos à commissão especial elos 
negocios políticos do Brazil, da qual tenho a hom·a de ser membro, não posso con
formar-me em toda a extensão co,m o sabiu parecer de seus em tudo mtú ilignos 
e respeitaveis membros, ainda me mo apesar do proprio cpnhecimcnto elo meu pouco 
saber e limitada intelligencia sobre materias pQliticas ele tanta magnitude e ele cir
cumstancias tã.o transcendentes, pois que a minha consciencia me dieta o contrario 
relativamente á junta governativa, clero e camara da província ele S. Paulo. Co
nheço que as expressões empregadas por estes corpos nas representações feitas ao 
p~·incipe real para conseguirem a detenção do mesmo no Rio ele Janeiro, são inci
VIs, injustas, descomedidas e o:ffensivas elo alto clecoro do augusto congresso a 
~11e:U gratuitamente attribuem intenções sinistras e vistas contrarias á rectidão, 
J~st1ça e circumspecção que tem sido sempre a linha impreterí-vel de suas delibera
çoes, bem que conheça que ellas nao são infalliveis por dimanarem, não de um ajtm
t~mento de anjos, sim de um congres ·o de homens. 1\Ias toda a minha du-vida con
Siste em saber se aquella província, tendo dissolvido o pacto social pelo qual todas 
hs pro-víncias do r eino unido, composto ela grancle nação portugueza, se achavam 

gadas, e r eassumindo os seus imprescriptiveis e inalienaveis direitos, :ficava por 
~ste acto logo sujeita ás ordens que dimanassem do augusto congresso sem que 
Rsse rel?resentada e encorporada na assembléa ponstittúnte pelos seus deputad~s . 

o?ue ~mcla não estando representada nos seus cleputaclos, quaes e1:am os orgao_s f . me1~ dos quaes 4e~êra exprimir a sua vontade sm_:;~o. as auctoncla~les consh
:;:-das c1 aquella proVIncla mesma, e se usa.nclo d' este curetto podem ser esses or

g<tos reputados criminosos e cabeças de facção? A insm·reiçao e jmamento elas bases 
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que iJraticou aqt{ella província não indicam, quanto a mim, :Senão a vontade ex
pressa de sua adhesão á causa, da nossa regeneraçno política, ainda que altamente 
declarasse ·a sua aclherencia á constittúç~io tal qual se fizesse em as côrtes de Por
tugal, o qne se entende a constituição qn<:> fizessem as côrtes congregadas em Por- , 
tugal compostas dos deputados ele Port1,1gal e Brazil, e não dos el'aquelic sóment:, 
pois ele outra sorte seria sse juramento temerario e absmelo e deixaria ele obr:
gar, pois que o j nramento não é vinculo ele iniquiclade. Isto posto, não posso ati
nar qual é a r asão por que aquella decla.ração sej a su:fficiente para que uma pro
víncia fique logo sujeita ás leis que a assembléa houvesse ele deliberar sem. a 
assisteneia elos seus representantes . Se com cffeito assim é, segue-se que a aBSIS
tencia elos deputados é inutil, desnecessaria c· de mera formalidade, c em conse
qtlencia escusavel, porque se poupava· a clespeza ela província e o incommoclo clo_s 

. ·aelnltaclos, visto que se não elevem multiplicar clespezas e trabalhos sem necessl; 
dacle; mas se, como imagino, é inc1is1)ensavel a assistencia dos deputados, não so 
para s,er por _elles representada a província, como para ele commum accordo c~Dl 
os representantes elas mais províncias trabalharem na factm·a ela carta constituCJ~ 
nal, que .eleve .servir ele fundamento á legislação futma, que ha ele governar a falJll· 
lia portugueza espalhada pelas quatro partes elo mundo, entao não percebo como 
deva ser castigada uma pessoa, a quem a lei não comprehencle c ainda não es t{L 
sujeita a essa, lei . , 

Nós não podemos ser livres sem sermos jus~os . Liberdade civil sem justiça é 
a maior ele todas as cbimeras. Alem cl'isto nenhuma cl'aquellas representações fo · 
ram clirectn.mente dirigidas ao soberano ·congresso, e é bem possível que seus an
ctores se não lembrassem ele que ellas poderiam passar elas mãos cl'aquelle a queill 
foram clil·igidas . Talvez se pense que a impunidade el os auctores dé simiJhantes es· 
cri.ptos offenderia a soberania elo augusto congresso, mas eu tenho por certo que a 
clemcncia é o attributo que dá maior brilho á soberania e que a grandeza nunca 
se torna mais amavel e ebgna do mais profunclo respeito do que quando perdoa : 
S'LV]_Je1•exaltcd at&tem mise;rico1·dia jucl:iciwm, - - Pnepantbit·tw in mism·icM·cl·ic6 soliu?n· 

Os artigos 21.0 e 24 .0 das bases eh nossa constituiçfio me confirmam mais LH1 

· minha opiuião, a qual com o maior respeito humildemente suj eito {Ls sabias deter
minações do augusto e soberano congresso . 

Sala das côrtes, 10 ele junho de 18:32 .= Ignacio Pinto ele Almeicla e Cast?'O . 

O parecer suscitou larga discussão nas sessões de 27 e. 28 ele junh_o e 1 ele 
julho, sendo n'esta ultima votados os seus artigos elo seguinte modo : 

Artigo 1. 0 Para que se cliga ao govemo que mande logo proceder à installaçi1o 
de novas juntas administrativas em todas as províncias elo Brazil.-.Approvaclo 
lJOr 73 votos contra 35 . . 

Artigo 2.0
, l.a parte . Que os membros da junta de S . Paulo, que assignaran~ 

a representaçlto ele 24 de dezembro de 1821, sejam processados e julgaclos.-Ap
pTovaclo por G3 votos contra 47 . 

Artjgo 2 .0
, 2 .a parte. Que igunl procedimento se tenha com o bispo d'aquella 

cli0cese, que assignou a re1Jresentação ele 1 ele j aueil·o de 1822.- Rej eitado por 56 
votos contr2. 53 . 

Artigo 2 .0
, 3 .a parte. E com os quatro que assignaram o c1iscurso dirigido ao 

príncipe r eal em 26 elo mesmo mez.-Ap1Jrovaclo por 59 votos contra 50 . 
Artigo 2 .0

1 4 .a parte . Não sendo porém exequivel sentença alguma conclerona
t m·ia sem previa decisão .das côrtes.-- Approvaclo por 79 votos contra 30. 

A~·tigo 3.0 Que se cleclare .que contra rieuhuma qutra pessoa se proceelerá pe
los factos mencionaClos no antecedente artigo .- Ap1)rovado por 84 votos con
tra 25. 

Artigo 4 . 0 Para. se ordena-r ao governo que mande logo tirar inforniàção snro· 
maria sobre os motivos por que os c1eputaclos ele Minas Gemes não têem vindo to
mar assento em côrtes .- Approvado com pouca cliscrepancia ele votos . 

Artigo 5 .0 Para que se faça effectiva a r~sponsabiliclade dos ministros de es
taclo do Rio de J a;neiro pelo decreto ele 16 ele fevereirq do corrente anuo e pelos 
mms actos da sua administr[J.çao.- Approvaclo por SG votos contra 23 . 
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i Artigo 6.0 Para que se discuta log·o o Foj ecto sobre as r elações commerciaes.-
Geralmente approvaclo . . · 

Offereceuclo-se clnviclas sobre o methoclo ele votar o nrtigo 7. 0 1 opinando alguns 
cl~putaclos por que o príncipe r eal se conservasse por então no Brazil, ~em . as res
tncções marcadas no artigo,. o presidente fez tres proposições c1ifferentes : 

. 1. a Se o principe real havia ele l?ermanecer no Brazil pela fórma declarada no 
art1go em geral? - Rej eitacla por 78 votos contra 32 . 

2. a Se havia ele permanecer sem restricções? - R~j eitac1a por 77 votos con-
tra 33 . . 

B.a Se h:wia ele voltar já? - Rej eitacb por 62 votos contra 48 . 
Resultou cl'isto· novo debate, pretendendo alguns oradores que a 3." estivesse 

~lll. CQntr~di~ção com a 1.a e 2.a, e contrapondo outros .a reforma ou a separaç~o 
Ctas restnccoes . 

D~ciclil~-se ~otar novamente o· ar tigo, isto é, uma proposição a:ltei-nativa, :ficanclo· 
em tudo salvns as restricções do artigo, que se votariam depois por partes. 

Altenwtiva.- Se o príncipe real ba ele voltar j á, ou ba ele continuar a gover
uay as províncias elo Brazil, que actualmente lhe obedecem, até á publicação · elo 
acto aclclicional á constituicão? · 
S Vot~~·am pela 1. ~parte' os deputados: Freire, Camello Fortes, Girão, Canavano, 
?11s~ lmto, Ferrmra Cabral, Peasanha, Barroso, Bettencourt, 'l'ravassos, Mar-

. ~10~hi! Soares ~ranco, Xavi:r Mon~eirb, Soares c~ e Azeve'clo, Baet~ , J crony::1o 
S all:e~·o, Caldeira, Innoc_enciO de l\1mmc1a, F clguen·as1 JI/I~utua, F rmt.as Arag•;:,o, 
cl oa\es Castello Brar:co, Pimentel l\1al~onaclo, Santos Pmheu·o, Gt:~lTcu·~, ~ermo 
Ae M~ndonça, Ferren·a Borges , Ferrmra ele l.How·a, Lourenço ela S1lva, Xavier ele 

ranJo, Castro ele Abreu, Vaz Velho, Feio , Re~ello ela Silva, Martins Basto, Ma
~l~el Antonio de Carvalho, Gomes ele Brito, Borges Carnei1·o, Femancles Thomaz, 
~1u·ancla, An.iaga, Franzini, Castello Branco Manuel, Salema, Roc1r.igo Ferreira, 

onsa Machado, Rodrigues Sobral. · · 
S, , V otarp.m pela 2 ." pa~·te os c1eputacl?s :, Mendonça Falcão, Per~ira de 1\'Iagalhãe.' ,_ 
. ~IJneuto, Gomes F errao, Povoas, Ribeiro ele Anc1racb.5 Ferreira ele Sousa, JYio

~ ell·a, Bueno, Osorio Cabral, Antonio Pereira, Pinheiro de Azevedo, Barão ele J\Io
C os, Bispo ele Bej a, Bispo do Pará, Gouveia Dur~io, Barata, Feio, Agostinho 
. ome~ , Assis Barbosa, Aral~O Pimentel, Martins Ramos, Trigoso, Moniz Tava
l e~ Wanzeller , Villeh Barbosa, Xavier Calheiros, Monteiro da Franca, Almeida 
e vastro, F erreira ela Silva, J oã.o ele F ig ueiredo, Fortunato Ramos, Belforcl, Au
~es de Carvalho, Segurado, F mandes Pinheiro, Gouveia Osorio, Corr eia Tell es, 
b ~Idas, Rodrigues ele Bastos, Luiz Co.utiuho, Alencar, Moura Coutinho, Peixoto, Ri
:tv!ll'o ~araiva, Correia ele Seabra, Tzi'cloro elos Santos, Rodrigues ele Andrade, L uiz 
e S~tewo, Pinto da França;, F ilippe Gonçalves, Pamplona, Grangeiro, Couto, Castr_o 
. Üva, Sancle e Castro, Serpa Machado, Vasconcellos, Marcos ele Sousa, Vergue!· 

10
' Ar~ujo Lima, Lopes ele Almeida, Rodrigues Bandeira, H.oberto ele Mesquita. 

Fo1 portanto approvacla a 2.a parte por 64 vo tos contra 4:7 . 
Seguiu-se a ·votação elas restricções : ' 

11 .1·."' Que continuo a estada elo príncipe re_al no Brazil até á publicação c1o acto 
:c ~l~C.J o.nal, e qu~ o~tretanto :fique sua alteza governando, com sujeição ás côrtes e 

l ei, as provmCJas que actuahnente govem a e lhe obeclccem.-Approvacla. 

I
) 2··a Sendo os set:~.s ministros · ou: secretario· ele es tado nomeados nelo r ei.- Ap-
rovacla . .r 

r 3·" E todas as r esolucões tomadas em conselho elos mesmos, e assignaclas ou r efe-
enc1~1as l . , J l l . . N J J • N c , . ' , . _ pe o secretano CLe estac o c a repartlçno co]))_petente tonas as Clec1soe.' e a 
011 esponcleucia official, ainda a que vier para as côrtes e para el-rei .- Approvada. 

:No 1· · J · · bl· c la uumemato resolveu-se ele accorclo com estas votacões, o parecer pu-
Icaclo a pag. 273 . ' ' 

* 
Durante o. tempo que mediou entre a apresentácão e ultimas resoluções sobre 

0 })l'ec J ' J • ' · . ectente parecer promulgaram-se duas leis complementares ete outras J<L aqm 
lllenclon l . . . ac as, e por Isso se t ranscrevem na mtegra. 
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<Carta de lei 

D . João, pül'· graça de Deus ·e pela constituição ela monarchia,_ rei-do reino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'al'em mar em Afnca, etc. Faço 
saber a .toclos os meus subclitos que as côrtes ·decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constitLüntes ela nação portugueza, atten
clenclo á necessidade ele organisar as eliversas secretarias do governo e a elo con
selho ele est~clo, por um~ manei~a adequada ao bem elo serviço e á economia da 
faz enda pubhca, elecretam o segumte : 

1. o Haverá em cada uma elas secretarias ele estado um official maior e um por
t eiro, e alem el' estes t erão: a secretaria elos neg:ocios elo r eino e as ele justiça e fa· 
zencla, cada uma oito officiaes e oito amanuenses, quatro ele primeira e quatro ele 
segunda classe ; as ela marinha e nego cios estrangeiros, cada uma seis officiae~ e 
quatro amanuenses, elois ele pl'imeira classe e dois ele segunda; e a elos negocros 
da guerra, seis officiaes , dez .amanuenses de primeira e trinta ele segunda classe . 

2.'0 '1'oclas as secretarias ele estado, alem ele um correio fixo para servir ele 
cõntinuo, ·t erão os correios necessarios para o prompto expe cliente elas ordens. 

3.0 Os officiaes mai'ores vencerão cada anuo, paga em mezaelas, a quantia c~e 
l:OOOi]!OOO réis ; os officiaes, 700i]!OOO r éis ; os ama,nnenses ele primeira classe, ré1s 
480i)!OOO; os ele segtmda classe, 240i]!OOO r éis ; e os porteiros, 600~000 r éis. 

4 .0 O thesouro na-cional r emetterá mensalmente a cad~ uma elas secretarias ele 
es-tado a importancia elos vencimentos ele todos os seus empregados n'aquelle mez, 
deduziclas as clecimas á vista ele folhas processadas pelo official maior e assignaclas 
p-elo r espectivo ministro de estado. Os vencimentos elos coneios serão toclos pagos 
pelo cofre da administração elo correió geral. 

5 . 0 Os meios ordenados, que actualmeute se pagam pelas folhas elas secreta
rias de estado ás viuvas, fi lhas e irmãs ele officiaes falleciclos, passarão a ser pa
gos na thesouraria geral elos ordenados ; as pen,sões, porém, que se pagavam pelas 
.mesmas folhas serão cl'ora em dütnte satisfeitas pelo thesouro publico, do mesmo 
moelo que toclas as outras que n'elle têem assentamento. 

6. 0 Serão vitalícios os lagares ele official maior, o:fficial, amanuense de primeira 
classe e porteiro ele qualquer elas secretarias de estado. Os amanuenses ele segunda 
classe poclenw sel' clespecliclos a arbítrio elo conselho de ministros. 

7 .0 O official maior, officiaes e porteiro trabalharão exclusivamente na secre
taria a que p~rtencerem. Os amanuenses ele ambas as classes poderão ser empre
gados em qualquer elas outras secretarias, quando assim o ex igir a affi.uencia dos 
negocias . 

8. 0 A distribuição elos trabalhos elas secretarias e as obrigações ele c;.~ela um ele 
seus empregaclos serão designadas em um regulamento int erior, que será feito e 
assignaclo pelo 1·espectivo secretario ele estado. 

9. 0 Os officiaes maiores, o:fficiaes e mais em1Jregaclos elas secretarias ele estado 
não poderão servir algum outro emprego publico, sob pena de perderem por esse 
mesmo feito os logares que occuparem n;:ts secr etarias . , . 

10.0 O conselho elos ministros, publicado o presente decreto, pro1Jorá a el-ret, 
escolhidos entre os officiaes e empregados das secretarias ele estado ele Lisboa e os· 
que por ordem legitima chegar·am a esta capital, regressaclos do R io ele Janeiro, 
até ao dia 31 de outubro· ele 1821, aquelles que julgar icloneos para os logares que 
ficam determinados para cada uma elas secretarias ele estado; exçluinclo : 1. 0 , todos 
aquelles que por falta ele capacidade e devida aptidão, ou por qualquer outro mo
tivo, deverem ser clemittidos; 2 .0

, aquel1es que por sua avançada idade ou por mo
lestias não pbclérem continuar a servir, cleclaranclo, quanto a . estes sómente, o :mo
tivo da exclusão. 

11. 0 Os o:fficiaes que forem excluídos on por idade ou por molestias, seja 
qual for a sua gTacluação, e que tiverem mais el e quatro annos de effectivo se~·
viço, _ bem como os que j á se acl;tam aposentados, vencerão annualmente a qnantla 
ele 4001~000 réis, paga e:m mezaclas pelo cofre elos emolumentos, ele que adiante se 
tratará, eles contando-se, porém, cl' esta quantia tudo quanto r eceberem a titulo ele 
qualquer outro emprego publico. 



327 

12 .o Ficam extinctas as secretarias elo ajudante general e elo secretario mili
tar. Os officiaes de caela uma d' ellas poderão ser contemplados na proposta para 
08 log~res elas secretarias de estado, nos termos do artigo 10.0 E àquelles que, 
sendo 1cloneos, ficarem exchúdos, vencerão metade dos õrdenaclos que actualmente . 
percebem, paga pela thesouraria geral dos orclenaclos, emquanto não Servirem OU

tro emprego. Os officiaes · elo estado maior que forem chamados para servir interi
namente na _secretaria elos negocias ela guerra não terão por este serviço mais que 
os solclos e vencimentos que lhes competiriam se estivessem militarmente empre
gados . 

- ~3. 0 Para os lagares que faltarem a preencher, o conselho elos ministi,os esco
~era, prececler:-~o c~ncurso e exatne publi_co, quaesquer pessoas em quem se veri

q:lem as hab1htaçoes ele futuro necessa:nas para occupar os empregos nas secre
tanas . O conselho dos ministros àc~rca el'este objecto organisará depois um plano, 
que será transmitticlo ás côrtes para se tomar em consideração. 

~~ - 0 Todos os offieiaes maiores, offieiaes, amanuenses ele primeira classe . e 
po~·telros ela secretaria ele estado serão nomeaelos por decl'eto assignado por el-rei, 
~ tu·~1:1'to carta, com pagamento ele novos direitos . Os arüanuenses ele segunda classe 
ser\lu·ao por nomeacão elo respectivo ministro. 
t 15.o Todos os ~molumentos que actualment~ se paga"\ll nas secretarias ele es-
aclo, debaixo de qualquer denominação e de qualquer natm·eza que sejam, assim 

corno o producto elo Dicwio do govm·1w) entrarão em um cofre commum, elo qual 
i~ pagarão: 1. 0 1 toda~ as clespezas do expediente elas mesmas secretarias, como 
tlVros, papel e mais miudezas; 2.0

1 
os vencimentos declarados no artigo 11. 0

, e 
t oclo o remanescente será repartido igualmente pelos officiaes maiores e officiaes ele 
o das as secretarias . · 

16.o Os seis offi~iaes maiores das secretarias ele estado formarão uma junta 
administrativa, a cujo cargo fica toda a fiscalisação d'aquelle cofre commum; no
mearão ele entre si um director, assim como ele entre os officiaes um que sirva ele the
~onreiro e outro de escrivão ela receita e despeza. A escripturação será arranjada 
c I maneira que possa publicar-se impressa em balanços sep1estraes e que fique ao 
a cauce de Cfualquer dos interessados o poder verificai-os . A mesma junta pertence 
0 

fiscalisar e regular tudo quanto disser respeito ao Dicwio elo gove?'1W . 
l 17 · 0 A secretaria elo conselho ele estado se comporá ele um official com a gra
~l~a~ão ele official m~ior, ele clo!s amanuenses, um ;le primeira, ou~r~ d: seg:mda 

·Sse, e ele um porteiro . E terá Igualmente um corrmo fixo, que servira ele c-ontmuo. 
t" 18. 0 Vencerão igualmente, paga em mezaclas, o official maior graduado a quan
la de 800i$000 réis, e os amanuenses e porteiro o mesmo que no àrtigo 3. o :fica 
c e terminado para O!? das secretarias de estado . 

t 19.o O thesouro publico remetterá mensalmente á secretaria do conselho de 
es ~elo a importancia ele todos os referidos vencimentos, cleclnzida a clecima; e bem · 
lSSim a ela despeza elo expediente ela mesma secretaria á -vista ele folhas processa-

, c as pelo officia1 maior gra.duado e assignaclas pelo conselheiro secretario. 
20.0 Os lagares ele offi.cial e de amanuens.e ele primeira classe são vitalícios, e 

r~~·a elles serão p~·opostas a el-rei pelo .conselho ele estaclo pessoas idoneas, no_s 
mos cl,os artigos 10.0 e 13.0 O amanuense ele segunda classe poclerá ser cles

~~clti d~ a arbítrio do. conselho ele estado e servirá por nomeação do conselheiro se· 
Ie ano . · 

1. 21.
0 

Uns e outros g·osarão da mesma g-racluacão e consideração que têem os coJ?-eslJl - , . onc entes empregados nas secretarias de estado . 
t" 22.o São applicaveis á secretaria elo conselho ele estaclo as disposições elos ar· 
Jgos s.o, 9.o e 14.o 

às f~· 0 ~~ca revogada qualquer legislação, na parte sómente em que se oppozer 
C1spos1çoes elo presente decreto . · 
Paço elas côrtes, em 12 de junho ele 1822. 

l Portanto mando a todas as auctoridades a qqem o conheeimento e execução 
~ 0 

presente decreto pertencer, que o cumpr~n executem e façam cumprir e guar-
CLar tã · t · ' l Q l 12 c1 . <o lU e1ramente como n' elle se contém. Dada no palacio c e ue uz, aos · 
e Junho de 1822.=E L-REr com guarcla .= Filippe Fm·1·eim ele Anttfjo e Cast1·o . 
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Car-ta (:l!e ].e:i 

D. João; por g~·aça ele ·Deus e pela constituição ela . monarchia, rei do reino 
. unido ele P ortugal, Brazil e Algarves, cl'aquem c el'alem mar em Africa, etc.JTaço 
sabe1: a to elos os meus subelitos que as curtes decretaram o seguinte: -

As côrtes geraes, extraorclinaúas e constitüintes ela naçao portugneza, tomando 
em consicleraçfto o r egulamento interior proposto pelo tribunal especial ela protec
ção ela libe,l'clade de imprensa, em conformidade elo elecreto ele 4 ele julho ele 1821, 
titulo v, artigo ·61. 0

, decretam o scg·ninte : 
1 .0 Para o 13xercicio elo tribunal especial ela protecçao ela liberdade ele imprensa 

sedL clestinaclo um edificio, no qual haja sala para as sessões, quartos para as se: 
cretarias. e cartorio! e casa para livro ela porta. Cada uma el'estas repartições ter~L 
os moveis necessanos . 

2 . 0 Os membros elo tribunal se assentarão em cadeira ele espaldar aos lados elo 
presidente, pela ordem ela sua eleiç~o, segundo a qual succcclerá cada um na pr~
sicle~cia, quando for necessa.rio. O secretario tomará assento em frente elo presi
dent . Estarão em cima ela-mesa a constituição, a lei da liberdade ele imprensa e 
o r egulamento elo tribunal. 

. 3-:0 O presidente_ e membros çlo tribunal especial ela protecção ela liberdade ele 
imprensa prestar ão JUramento perante o cha.nceller mór do reino, pela fórma se
guinte : ((Eu N . juro aos Santos Evangelhos manter a constituição política da roo
narchia portugueza, observar as lcús e cumprir r eligiosa.mente as obrigações c~o 
meu cargo >J . O presidente elo tribunal deferirá igual j uramento ao sem:etario e u1a.15 

empregados. 
4 . 0 As. sessões elo tribunal sfto ordinarias ou extr aorclinarias : as primeiras s~

rão tôdas as quintas feiras e começarão pelas nove horas ela m~mhã, desde-abrÜ 
até ao ultimo de março; as extraorclinarias serão convocaelas pelo presidente todas 
as vezes que julgar necessario, e se abrirão á hora por elle clesig·nada. Urnas e 
outras elnrar ão tanto tempo quanto convier ao prompto expediente elos neg·ocios-

6. 0 São applicaveis a este tribunal as disposições elos artigos 1. 0 , 3 . 0 e 4 .!!. elo 
decreto ele 4 ele setembro ele 1821 ácerca elos feriaclos, inclninclo-se n 'este numero 
todos os mais dias que depois d' aq Llella data se decretaram ele festivicl:1de nacio
nal. 

6. 0 As r;essões se abrirão, estando presentes tr~s membros, á hora desio·nadai 
começarão pela leittua ela acta cb sessão antecedente, que será assiguacla por to
elos os membros· que a ella assistiram. Seguir-se-ha o d spacho dos requerimentos 
e t oda a col'l'espondencia que se l1ouver r ecebido; e logo o presidente fará a dis
tribuição dos processos, princilJÍanclo pelo primeiro membro depois d'elle, e o se
cr etario a lançará em um livro para esse fim destinado . . 

· 7 . ° Cada um dos membros elo tribunal será relatol' elos processo.s que lhe_ fo
rem distribuídos, e os pocledt levar para casa quando assim o Julgar necessano . , 

8 . 0 Todos 'os nego cios se clcciclir~io por pluralielacle relatÍv§t ele votos i começarn 
a votação pelo mais moderno, e no ~aso ele empat e decide o presidente. 

9 .0 O relator escreverá a decis~(o, que assignará, assin1 como os mais vog<es, 
com seu appelliclo i ~' quando algum for de voto contrario, poderá fazer essa de
claração na fónna, do clem·eto de 18 de dezembro de 1821. 

10. 0 T erminarão as sessões do tribuuu.l com a correspondencia que houver n 
e:x;peclir . As suas provisões ·ser~io passaÇlas em nome de el-rei, seo·nnclo a forroul'[l, 
acloptacla 1Jara os tribunaes, . e serão assignaclas por dois membros~ Poderá consul
tar as côrtes todas as vezes que julgar conveniente. 

11. o Os livros necessarios para os negocios e expediente elo t r ibunal serão nu
merados e rubricad.às por um de seus membros, declarando o objecto para qne 
são destinados, e lavrando termos de abertura e encerramento . 

12.0 A secretaria elo tribunal se abrirá sempre uma hora antes ela abertura 
·elas sessões . As }Jrincipaes obrigações elo secretario sã.o : estar presente em todas 
as sessões i minutar as a c tas i lançal-as no livro competente; apresentai-as na ses
são subsequente para serem approvaclas e assignaclas ; r eceber, apresentar e _expe
dir toda a corresponclencia; lançar a distribuiçao no livro competentE! i escrever as 
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consultas que · o tribunal fizer iLs côrtes; subscrever e assignar os papeis escriptos 
pelo escriptmario; e ter, fiu1tlmente, em bom recado e em dia todos os negocias 
pertencentes á secretaria do tribunal. · 

13.o O escripturario lançará os despachos ·no livro da pol'ta, escreve.ní e fará 
quanto pelo secretario lhe for ordenado no serviço elo -tribunal. 

. 14.0 O porteiro e. ·tará na ca:a elestinacla para o livro ela porta em to elos os 
c~as de sessão, comparecendo uma hora antes ela sua abertura; levará á secretaya os requerimentos; entregará os deferidos ás partes que os' procurarem; guar
c ará as chaves da casa elo tribunal; cuidará elo seu asseio e boa ordem;. aprom
;)tará e farei quanto lhe for orelenaclo pelo secr~tario para serviço do tribunal. 

24 
~5 . o Terão ele ordenado aunual , o secretario 400t$000 réis, o escriptmario réis 

1 
O.~oo.o , o porteiro 20oaooo réis. Toc1os os orc1enaclos, assim dos membros c-omo 

c 0l mats ,empregados do tribunal,' serão pagos a quarteis á vista de folhas proces
~:c as pelo secretario, examinadas e assignaclas pelo presidente, nas quaes entra
t ao as clespezas miuclas que forem necessa.rias. Nem uns nem outros perceberão 
emolumentos ou gratificações ele qualidade alguma. 

Paço elas côrtes, em 21 ele junho de 1822. 
l Port~uto mando a todas ·as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 
~ ?_ {ef~nclo de,creto pertencer, qu~ o cumpram e execu te1~1 t ão inteirame~te como 

18
e
9
le se contem·. Dada no palacw ele Queluz, aos 25 clms elo mez ele Jllilho ele . 

"'2. =EL-REr, com guarda. =José ela Silvct Ccwvcdho. 

. _Na sessã.o ele 2 de julho resolveu o congresso que, senclo no dia 4 o anniver
sm·Io do regresso ele sua Ínagestacle el-rci D . João VI {t antiga sécle da monarchia, 
~ pela ratificaç~i.o elo seu juramento ::'os bases ela constittliçã.o, se mandasse uma 
c eputação felicitar o mesmo augusto senhor por tão fausto acontecimento e .com
memoraçfio cl 'elle. . 
l No _referido dia foi a deputaçti.o recebida pelo mouarcha, a quem o arcebispo 
c a Bahia, como orador ela mesma deputação, dirigiu o seguinte 

Discurso 

_Senhor :- Em toclos os tempos e em toclas as nações civilisadas, moflernas e 
auttg_a~, os grandes e importantes successos que, ou fundavam as monarchias ou 
amplificavam a sua felicidade, fixaram ·epochas singulares e as mais brilhantes ela 
811a historia, passaram ele paes a filhos sem intenupção alguma e adquiriram o 
Clluho da immortalidade, por isso que, ou estampados com caracteres incleleveis 
em se·ns fastos ou ainda mais porque, reHovaclos aunualmente na memoria elos pre
bentes,_ por toda a especie ele prazer e jubilo que em taes clias renasce e?J todo o 
teom Ctclaclão? jamais eáem em triste esque~~i~eut?; zomb~1-r:: ela , vora~1clacle elo 

l
1~Jo, etermsam-se e merecem ele uma naçao wtmn.t a mms JUSta e festlva,recm·

c açao. 

Seria, pois, possível que as côrtes geraes, extraorclinarius e constituintes ch 
naçao portugueza, legitimas representantes ele tocla ella, não sentissem repullular em 
8
,e,us Corações todos os sentimentos ele amor, fidelidade, respeito e graticlao á sa
~tacla IJessoa ele vossa mag·estade na occorrencia el' este dia, em que e lias recebe-
am em .seu seio, no meio elo mai s nobre enthusiasmo, o sen rei constitucional, 

;ne ele hom grado, e por uma espoutaueiclacle singular, filha sómente ela sua alta 
~ :netração e ardente amor ú nação portugueza e sua verehcleira felicidade, correu 
s Iessuroso, voou a unir-se a ella parl:b escutar seus votos e coadjuvai-os, jurando 
ell~ constitu~ção política, sómente a qual podia levantai-a do negro ab,ysi:no em que 
t s ava por mstantes a submergir-se! Se em muitos seculos nem todo o rugoso 
l~l1lpo será capaz ele riscar ele entre nós, nem elas vindouras gerações, a memoria 

l
c elte_ fausto successo, o mais opportuuo a realisar e consolidar nossa empreza, 
~?cena ' o breve giro de um anuo não clio·o J. á fazer-nos cl'elle esquecer, mas nem 
alllcla s :ffi · '· 5 

· · l .c 1· · t ~ c u ocar em nossos pmtos o Imperioso o·nto ele altos vivas e a egres 1e lCl a -
Çoes com que n'esse dia a nação inteira sanclou e bemclisse a vossa magestacle? 
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Eis-aqui, pois, senhor, o particular objecto ela nossa presente missã.o, de que 
eu, assim como o anno passado, assim hoje tenho a hom·a de ser o fiel m~erl;lr~te . 
Sendo elle, pois, essencialmente o mesmo, eu nao fatigarei novamente a Jl.Hhmosa 
comprehensão ele vossa magestacle com ~inha:s rudes expressões, r epetincl? o que 
então disse sobre a magnitude e importancia d'este acontecimento, sobre a mfl.uen_
cia mais que poderosa que elle devia t er, !? e:ffectivamente ha tido, em noss~s ne
gocias políticos, e sobre as bem fundadas esper anças ele que elle· poria o fehz re

·mate ao magnífico e b em talhado edificio ela nossa regeneração. -
Porém, ele n enhum modo eu elevo ou posso deixar ele render mil graças ao Su

premo Arbitro elo Universo e seus imperios, e mil parabens á nação e a vossa ma
gestade, seu primeiro chefe, p elos magestosos progressos ela nossa gr ancle obra, 
felizes resultaclos elos nossos assíduos t rabalhos e sua p'rox ima e suspirada con
clusão. Sim, real senhor, nossa constituição politica quasi ultimada e pro:x;ima a 
ver a luz publica, fi:ucto das profun das meditações de sabios collaboraclores, _e 
prolongadas e vivas dü;cussões elo congresso -nacional; sabias e providentes le~s 
sobre agricultura, commercio, navegação, exercito e faz enda publica, est es pn
meiros e mais vigorosos nervos de uma r epublica b em governada, e estas logo e 
sem a mais pequena demora postas em acção por vossa magestacle; administração 
da j ustiça mais prompta e impar cial, e sem as corrupções e clelongas que a fazÜ1Dl 
arl)itraria e tardia, e por isso odiosa àos povos; estabelecida a liberclacl e de im
prensa, essa r eguladora da '?Pinião publica, ele estimulo aos bons, de terror e medo 
aos prevaricadores, e que sustentada pela sabia lei que cohibe seus perigosos abusos, 
é a salvaguarda ela liber dade publica e elos direitos do cidadão , e elo maior estorvo ao 
retorno do despotismo; differentes commissões em impor tantes ramos ela felicicla.cle 
publica, proponclo e discutindo planos de r eforma e melhoramento em seus o~]e
ctos activa e gratuitamente, inclo á raiz dos males e indicanclo promptos e sauda
veis remeclios . . . Para que me canso ou como resenh ar em curto · espaço a rotU· 
ticlão de sabias leis e opportunas proviclencias ·com qt1e as cô:des t êem obviado .ao~ 
males existentes e cuidado ele fazer r enascer a antiga felic\clacle da nação ? Dn·el 
em geral: t oda a nação, como acorclanclo elo profundo lethargo em que j azia acl?r- . 
:m.eci~a e como envergonhada ela fun2sta apatll.Ía que paralysava a sua naturalln
cl_ustrJa e seu s ta~entos, posta em uma activiclacle nunca vista, coadjuvando-se _re
Ciprocamente, umfor me em seus votos., proclamando-se j á feliz quanto compativel _ 
é com c estado de invete1'ados males, e enviando quotidianamente ao soberano 
congresso as mais patrioticas acclamações ás côrtes e a vossa magestacle; e a paa· 
c1'isto, que não pára aqui, a nova m·dem ele cousas, espontanea e alegreme_nte 
proclamada em todo o vastíssimo im1Jerio lusitano n as quatro partes do globo, en
viando seus legítimos deputados ao seio elas côrtes ; e, o que é mais para conso
lar -nos e ainda desvanecer-nos, a Europa inteira, pacifica espectadora e admira
dora da nossa marcha g-rave e moderada em um negocio, no qual t alvez nunca 
d eixa ele apparecer o furibundo monstro ela cliscorclia e anarchia . Tal o abreviado 
e lisonj eiro quadro elas nossas cousas "políticas! · 

E rcceiarei eu dizer que a vossa magestacle constitucional e á poderosa influen
cia que a sua sincera e jurada união á causa ela nação devia necessariamente 
obter sobre ella, principalmente quando ~onfumacla t odos os dias pelos exuberan
t es t estemunhos qu e vossa magestacle se esmera e empenha em dar-nos ela ver: 
dacle e constancia ele sua grande alma, em ser todo e unicamente nosso ; receiarel 
eu sim attribuir a estas felizes disposições ele vossa magestade o pacifico e orcle
n?'clo curso da nossa cau sa e ~eu ultimo e suspirado complemento? O r ei o qu~r, 
diSse eu o anuo passado, o r e1 o quer, posso eu felizmente acr escentar que assnn 
pensarão os poderes do continente .. . está intima e docemente lio·ado com a na-. Q b ção que ama e r espeita . . . ue r ei feliz e feliz gente ! 

Eis-aqui, pois, real senhor, como ao regresso ele vo ssà magestacle a Portugal e su?' 
união á nação r epresentada em côrtes, sua fidelidade, e até direi, extremada clel_I
cadeza em seguil-as, se deve em grancl e parte, se não o começo, de certo a feliz 
continuação e · bem agourado complemento ela . nossa regeneração politiqa . Sim, se
nhor, com uma nobre confiança em Deus, que é amante da justiça e auctor ela paz, 
eu digo : bem agourado· complemento, porque, se occultas machinações ha pouco 
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n_os infundiram terror e susto, á maneira ele negras nuvens qúe annunciavam hor
ncl~ ~ormenta, um ligeiro sopro ela Divina Providencia, despertando a :fidelidade e 

_ actrv:tclacle ele habeis ministros, as dissipou e aniquilou. Infelizes ele seus ma.ne
volos au"ctores ! Pois que fazendo sua desgraça pelo horrível e inutil projecto que 
ousaram conceber, serviram sómente ele acrisolar a :ficleliclade e honra ele toda a 
naç~o, ~ue acode de toda a parte a protestar novamente sua inalteravel :fidelidade . 
ás cortes e ao rei, e elesabaüt em justas imprecações contra os malvados . Ousados ! 
que at~ servistes ele trop eço á marcha elo meu 'discurso gratulatorio, obrigado que 
sou a mterro~per por um pouco minha alegria. Deixo em silencio, porque dolo
rosas são tambem, para que não pertmbem aqui a doce· alegria que hoje eleve 
ya~spo~·tar-nos, ~s clis~iclencias politic~s qu~, ~incla _queN momentaneas, como espero 
c a berugna ProvidenCia que nos bafeJa, chVIelem mnaos . Venha em bTeve sobre 
nós a elo c~ concorclia, filha elo céu., e ella faça ele t odos os portuguezes, ele um e· 
~u~ro hem1spherio, um só povo unanime, justo, pacifico, que para sempre viva cle-

mxo elo paternal governo de vossa magestacle, seu jurado monarcha, e ele sua 
augusta clynastia . ' 

E hoje, e para sempre, n'este memoravel dia, resoem os alegres vivas que o 
b~no passado a nação entoava· ao r eceber novamente ~t vossa magestacle em seus 
t laços, a quem conservava sempre em seus corações . Vossa magestacle, debaixo ela 
.utel~ elo céu, que prolongue seus dias, como muito havemos mister, continuará a ser 
llspeltado e amado, como intimamente é ela naÇ.ão, e esta a ser o modelo elas nações 
c tosas, porque livres . 

Resposnta de el-rei . . 
Senhores: - Com summa satisfaç~to recebo a felicitação que hoje me trazeis 

da parte elas côrtes geraes e extraorclinarias da nação para solemnisar o meu re
gl:es~o á antiga sécle ela monarchia e a ratificação elo meu jmamento ás bases ela con-
Stltmção . -
d A_ co~ança que me inspirav~ o caracte~· dos portuguezes ~1e clecieli~1 a jm:ar 
e antemao o que fizessem as cortes em L1sbon. O que as cortes hav1am fe!to 

~llanclo eu cheguei a Lisboa jt1stificon plenamente a minha confiança. Jurei, pois, 
Ís bases ela constituiçao, ·acompanhando a solemniclacle elo acto com a convicção 
~ 08 m~tivos e com a sinceridàcle do sentimento. Lisonjeio-me ele que a nação e os 
te-us chgnos representantes hajam verificaelo pelo feito a pu~·eza de meus sentimen-

08 e a sincericlacle_clo meu jm·amento. · 
,1 Eu o renovo n 'este dia solemne á face ela nação e perante a illustre deputação 
'as côrtes geraes, felicitanclo -me ele merecer a confiança ela· nação por haver co
operaelo efficazmente com o poder executivo, e em tudo_ quanto clepencle ele mim, 
P~ra auxiliar e sustentar os patrioticos esforços com que as côrtes constituintes 
Pl o curam consolidar a obra da regeneração nacionaL 

Declarou-se que esta resposta ele el-rei fôra pelas côrtes recebida com mtúto 
esr) . ec1al agraelo . 

c~ Em harmonia com o projecto ela constittúção, as côrtes clecretaram que as elei
, es dos deputaclos ela nova legislatura se fizessem pela fórma constante cl'esta 

Carta de lei 

ele D . João, por graça de Deus e pela constituição ela monarchia, rei do reino unido 
b Portugal, Brazil e Algarves, el'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 

sa er a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 
~s côrtes geraes, extraorclinarias e copstituintes ela nação }JOrtugueza, havendo 

CJ.llas1 concluiclo a obra da constituicão, e attend.enclo á necessidade de se elegerem 
110 pres.ente anuo cleputaclos para a, nova legislatura, decretam o seguinte : 
t Artigo '1. 0 Logo que se ptiblicar o presente decreto se procederá a ~leger clepu
:l'~os para a legislatura que se ha installar no 1,0 de dezembro prox1mo e durar 
c 018 anuas, e se guardarão n'esta eleição as seguintes disposições : 
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Art. 2 . 0 Sómente ser ão aclmitticlos a votar na eleição os ciclaclãos por tuguezes, 
e taes são : , 

I. Os filh os ele pae portuguez nascicl os no r eip.o uniclo, ou que, havendo nas
ciclo em paiz estrange:iJ:o, vieram estabelecer domicilio no mesmo r eino ; cessa, J?O
rém, a necessiclacle cl'este .domicilio se o pae estava no paiz estrangeir o a ser VIÇO 
ela nação ; . 

II. Os filhos illegitimos ele mãe IJortugneza nascidos no r eino unido, ou que, 
havendo nascido em paiz est1·augeiro, vieram estabelecer domicilio no mesmo 
r eino ; por ém, se forem r econhecidos ou legitimados por pac estrangeü·~, t erá logar 
a Tespeito elos primeir os o que abaixo vae c1ispo13to em o n . 0 rv, e a r espeito dos 
segundos o que vae determinado em o n .0 v ; 

III . Os expostos, em qualquer parte. elo r eino unido, cuj os paes se ignore~n ; 
IV. Os filhos ele pae estrangeiro que nas.cer em e aclquirireD;l domicilio no re1no 

·unido, se depois de ohegarem á maioridade declar arem, p or termo assignaclo nos 
livros da cmnara elo seu domicilio, que querem ser cidadãos ; 

V . Os estrangeiros que tiverem carta ele cicladão . 
Ar t . 3 . 0 Perde a qualidade ele ciclacl~i.o portuguez : 
I . Aquelle que se naturalisar em paiz estrangeir o ; 
II. Qne, sem lice·~ça elo govern o, acceitar emprego, pensão ou conclecor ação 

ele qualquer governo c::trangciro. 
Ar t . 4 . 0 Para que o ciuadão poJ:tuguez sej a aclmitticlo a votar, se requer: 
I. Que esteja no exercício dos direitós políticos, o qual se suspende por inca

pacidade IJhysica ou moral, e por sentença que conclemne a IJrisão ou degredo, 
emquanto durar a conclemna.ção ou o réu não for rehabilitado; 

II. Que tenha domicilio, ou, pelo menos, residencia ele um anuo eri:J, concelho 
onde se fizer a eleiçao. 

Art . 5.0 Sao, porém, excluídos de votar : 
I . Os menores de vinte e cinco aunos, entre os quaes, comtuclo, se não com

pr ehendem os casac1o8 que tiverem vinte annos, os o:fficiaes militares ela mesma 
idade, os bad1ar eis formados e os clcrigos ele oí·clens sacras ; . 

II. Os fi lhos famílias que estiverem em poder e companhia ele seus pa.es ; 
. ID. Os creaclos ele ~ervir, não se entendendo, porém, :p.'esta denominação os 

feitores e abegões que v1verem em casa separada el os lavrador es seu s amos ; 
IV. Os vadios, isto é, os que não têem emprego, officio ou moela ele vida co

nhecido; 
V . Os regulares, em que n~to se comprehenclem os elas or dens militares, nem 

os secula.risados . 
Os libertos e seus :filhos não s[o xcluiclos ele votar . 
Ar t. 6. 0 Ningnem pócle ser votado na pr ovíncia onde não t iver naturali dade ou 

resic1encia1 pelo me :tos, ele cinco annos . Os bispos o não podem ser nas suas _ cli~
ceses, os parochos nas suas par ochias ; os magistraclos nos districtos onde exerci
tam jm·isclicção individual ou collegialmente; o qu e se não entende, todavia, coi? 
as auctoriclacle ·, cuja jnrisclicç~Lo se estende a todo o reino, ní'to ·endo elas espeCl
:ficadameutc prohibidas. Os militares ela primeira e seguncla linha não podem votar 
nos _commauclantes dos corpos a que pertencem . 

A r t . 7 .0 São ab solutamente inelegíveis : 
I. Os que não poclem vDtar (ar tigos 2 .0

, 3 .0
, 4 .0 e 5 .0 ) ; 

II. Os que n~io têem para se st\stentar ·renda sufficiente, procedida ele b ens de 
raiz, commercio , inêlustria ou emprego ; os aposentados por falliclos , emquanto se 
não justificar que o são ele boa fé ; os secretarias e conselheiros ele e~taclo ; os qt:c 
servem empregos ela casa real, e os estrangeir os , posto que tenh am carta de cl-
clacUto . · . .• ·, 

A r t . 8. 0 Os cle1Jutaclos em uma legislatura podem ser r eeleitos par a as segtuntes. 
Art . 9 .0 As eleições se far ão p or divisões eleitoraes, qhe ser ão formadas pela 

maneira seguinte : 
O reino. de Portugal e Algarve será divicl iclo em vinte e seis divisões, que da

rão cento e dois deputados, em conformidade do mappa que vae junto ao pr esente 
decr eto . 
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Art. 10. 0 As ilhas ela Madeira e Por to Santo formarão uma divisão, que terá 
por cabeça a cidade elo F unchal, o ·dará tres ele1mtados. 

~rt. 11. 0 Nas ilhas elos A çores as trcs comarcas ele S . Miguel, ilha- T erceira 
~ Fmal formarão outras tantas divisões eleitoraes, que terão por cabeças as cicla
c es ele Ponta Delgada e Angra e a vi.lla da Horta, e darão cada urna dois depu
tados . 

Art. ' 13 .0 No Brazil as juntas pmvisori as formarão as divisões eleitoraes de 
~acla província, clivielinelo ou reuuin:clo as comarcas, segundo a melhor comrnocli
c_acle elos. povos, e designarão a cabeça de cada divisão, attenclendo á sua centr a
hclacle e 1mpor tancia . Cada divisão dará o numero ele deputados que lhe couberem, 
na rasão ele um por cacla 26 :000 a 35:000 habitantes livres . 

Art . 13 .0 O reino ele Angola, com Beoguella1 form ará uma divisão, que terá 
por cabeça a cidade de S . Paulo de Loanda, e dará um deputadq . 

Art. 14 .0 Nas ilhas ele Cabo Verde a ,i unta pro visaria formará eluas clivisões, 
r anto ser possa igua,es em população, e designará, segundo a melhor comÚlocli
( acle elos povos, as ilhas que a cada urna pertenca.m, a qual cl 'ellas se refiram os 
~~ü~b,:lecirnentos ele Bissau e Cachcu, e qual s~ja a cabeça ele cada uma. E stas 

lVJsoes darão dois deputados . 
. Ar~ . 15.0 As ilhas ele S . Thomé e Príncipe, com suas dep_endencias , formarão 

ll?la cl1visão , a qual dará um deputado, sendo o-ponto ele r eiunião na ilha elo Prin
Clpe. 

b Ar t. 16.0 Moça~ bique e suas clepenclencias formará uma divisão, que terá por 
ca eça a cidade cl 'este nome, e cTará um deputado. 
l' Ar t . 17.0 Os estados el e Goa formarão uma clivisã.o, cuja cabeça é a cidade 
c este nome, e clarão um deputado. ' 

Art . 18.0 Os es tabelecimentos ele Macau, Timor e Solor forma.r~i.o uma clivi-
s"' ao) que terá por cabeca a cidade elo ·~orne de D eus de 1\tiacau, e dará um depu-
tado . · ., 

. Ar t. 19 .° Cada divisão eleitoral elegm·, o numero ele deputado s acima cleter 
illlnaclo, com liberelaclo ele os escolher em toda a província . Se algum for eleito 
~111 ~1uitas · clivisõcs, p1·ovalecerá a eleição que se fizer n' aquella em que elle .tiver 
~ua res idencía; se em nenhtuna el' ellas a tiver, será pr eferida a: ela sua naturali
c ade ; se em nenhuma tiver naturalidade nem resiclencia, prevalecerá aquella em 
~le obtiver maior n:1m ro ele ·vot?s,_ clevenclo, em . caso 1~ empate, cleciclil' a sorte. 

~te ~lesempate se fará em uma Junta prepa.r atona ele cortes, que. ha ele ter a sw1 
Pl lillen·a sessà:o a 15 ele novembro seg·ninte, n' esta cielacle de L isboEL. P ela outra 
ou out l'as divisões serão chamaclos os substitutos correspondentes . 

A.rt . 20.0 Por cada deputado se olegerú um substitu to . · 
le ,. ~rt . 2.1. 0 • Aquelle que sn.ír eleito cleputaclo não será es?uso senao_ por . causa 

1
_gttnna, JUStJ:ficacla perante as côr tes ; sendo , porém, reele1to em eleição nnme

~ 1~ta, lhe :ficará livre deixar ele servir ; mas, n ' este e as o, não poc1ení, durante os· 
c 01S aunos da le.2:islatura de que foi escuso, acceitar elo govemo em1Jrego algum, 

fi
s,alvo se este lhe competir por antiguiclacl e ou escala na carreira ele sua pro
ssão . 

Art. 22 .0 A oleicão se fará . elirectamente á pluralidade ele votos, dados em es -
Cl't1ttin~o secreto pel~s cicl_ac15:os r eunidos em asseD;lbléas eleitoraes, no que se pro- ' 
cec Cl·a l . . 

c pe a maneir a segumte : . · , 
. ~rt . 23 .0 Log·o que se publicar o presente lecreto, se forma.rá em caela frc
~110h1 a um livro ele matricula, r ubricado pelo presidente ela camara, no qual o pa-
000 ° Nescreverá QU fará escrever por ordem alphabetica os nomes, moradas e oc
. llpaçoes de todos os mor aclores que tiverem voto na eleicão. Estas matriculas 
serao ':fi l l , l c ven cacas pe a camara, e se publicar ão sem perda de tempo, para se po-
clel:ern notar e emendar quaesquer inexactidões antes ela r eunião das assembléas 
e Cltora.es . 

., Art . 24.0 A camara ele càcla concelho designará, com a conveniente antecipa
Çao, t antas assembléas eleitoraes no seu clistricto quantas convier, segtinclo a po
pulação e distancia elos lagares , quer sejn. necess~rio reunir muitas freguezias ~m 
lllna só assembléa, quer dividir uma fi-eguezia em muitas assembléas, comtanto 
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que a nenhuma cl'estas corresponc1am menos de 2:000 habitantes, nem mais ele 
6:000. - . 

Art. 25.0 O concelho que não chegar a ter 2:000 habitantes formará toclama 
uma assembléa se tiver 1:0001 e não os tendo se unirá ao concelho ele menor po
pulação que lhe ficar contigu9 . Se ambos lmidos ainda não chegarem a conter 
1:000 habitantes, se unirá a o·utro ou outros, devendo rep~ltar- se cabeça ele todos 
aquelle que for mais central. Esta união será designada pelo corregeclo:· cTa . c~
marca. Nas províncias elo ultramar poclerá ·ser moclificacla a presente clispos1çao 
como exigir a commocliclacle elos povos. 

Art. 26 .0 A camara designará tambem as -igrejas em que se haja ele re1.m:~r 
cada uma assembléa, e quaes as freguezias ou ruas e logares ele uma fregue:uut 
que a cada uma pertençam, ficando entencliclo que ninguem será aclmitticlo a v?tar 
em assembléa cliversa. Estas designações lançará o escrivão ela camara em um hvro 
ele eleição que n'ella haverá, rubricado pelo presidente. 

Art. 27.0 As assembléas eleitoraes serão pr esididas pelo ver eador mais v~l~o. 
Nos concelhos cm que se formar em muitas assembléas1 o clito ver eacl01; presidirá 
áquella que se r eunir na cabeça· elo concelho, e, r e1.mindo-se ali mais ele urnar, 
áq:nella que a camara designar. As outras serão presicliclas pelos outros vereadores 
e:ffectivos1 e, n ão bastando estes, pelos dos annos antecedentes, os quaes a carnar(L 
distribuirá por sorte. , 

Art. 28 .0 Na divisão eleitoral ele Lisboa o senado ela camara distribuirá as 
presiclencias pelos v er eadores, e na falta d' elles pelos ministro s elos bairros e pelos 
desembargaelOJ·e~ da casa da supplicação. Porém estes ministros, r eunidas que se
j am as assembléas na fórm·a abaixo declarada (artigo 34. 0 ) 1 lhes proporão, de ac
cOJ·clo com os parochos, pessoas ele confiança publica r)ara presidentes ; e, eleitos 
estes, saírão da mesa. 

Art. 29.° Com os presidentes assistirão nas mesas ele eleição os parochos ~la.s 
igrejas onde se fizer em as r euniões . Quando uma f'reguezia s·e dividir _em mcutas 
ass<:}mbléas, o parocho designar á sacerdotes que. a ellas assistam. Os ditos parochos 

' O'll sacerdotes tomarão assento á mão direita do presiclent . 
Art. 30.0 As ussembléas serão publicas, annuncianclo-se previamente a sua 

abertura pelo toqae ele sinos . Ninguem ali entrará armado . Ninguem t erá: p1·ece
clencia de assento, excepto o presidente e o parocho ou o sac~:~rdote assistente. . 

Art. 3 1.0 Em cada assembléa estará sobr e a mesa o livro ou livros da matri
cula . Quando uma freguezia formar muitas assembléas, haverá em cada uma cl'el
las urna re~ação authenti ca elos moradores das .ruas ou Jogares quo a ella estão as
signaclos1 a qual se copiará da matricula . geral. I-Ia verá tambem um caderno 
rubricado pelo presidente, em que se escr eva o acto da eleição. 

Art. 32. 0 As assembléas em Portugal se r eunirão no terceiro domingo do se
gninte mez de agos to. Nas ilhas acljacentes e ultramar n 'aquelle que abaixo vae 
declarado (artigo 55 .0

) . 

·Art. 33.0 No dia prefixo no artigo antecedente, á hora que se clet enninar, se 
r eunirão nas igrej as designadas os moradores ele cada concelho, que têem voto nas 
elt~ições , levando escriptos em listas os nomes e occupações das lJessoas em quern 
votam para deputados, em numero dobrado dos que corresponclem áquella divisão 
eleitoral, convem saber, para cleputaclos orclinarios e seus substitutos . No r ev erso 
elas listas declararão as fregu.ezias e concelhos, e sendo militares da primeira otl 
segunda linha, tambem o~ corpos a que pertencem. Tuclo isto será annunciac1o por 
eclitaes, que as camaras mandarão a:ffixar com a conveniente anteópaç~i.o. 

Art. 34. 0 R elmida a assembléa no logar, dia e hora determinada, haverá nrna 
missa elo E spírito Santo, finda a qual o parocho ou o sacerdote assistente fará urn 
breve discurso analogo ao objecto1 e lerá o presente decreto . Logo o presidente, 
ele ~cc01·clo com o parocho ou sac01·dote1 proporá aos cidadãos presentes duas pes
soas ele ·con:6.ança publica J?ara escrutinaclores1 duas para secretal'Íos ela eleição, e 
em Lisboa uma para presidente (artigo 28 .0

) . Proporá mais tres para r evezare))l 
a qualquer cl'estas . A assembléa as approvará ou desapprovará, manifestando ~s 
vO'tos por algum signal, como levantan4o as mãos direitas; se alguma cl'ellas n~o 
for .approvac1a, se renovará a proposta e votação quantas vezes for necessariO· 
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Os _ escrutinadores e secretarias eleitos tomarão assento aos lados elo presidente e 
elo parocho. Esta eleição será logo escripta no caclerno e publicada por um dos 
secretarias . . · 
. Art. 35. 0 Immecliatamente o presidente e os outros mesarios ·lançarão as suas 

listas em uma urna, que estará sobre a mesa . Logo se irão approximanclo a esta 
um ~ um todos os cidaclãos presentes, e estando seus nomes escriptos no livro da · 
matr1cula, se lhes acceitarão -as suas listas, e, sem se desdobrarem, serão lançadas 
na urna, e um elos secretarias irá descarregando no livTo os nomes elos que as en
tregar em. 

:Art . 36 .0 D epois el e não haver mais qu.em vote, manclm:á o presidente contar 
~s hstas e publicar e escrever na acta o seu numero . Então um elos escrutinacl~res 
Irá lendo em VOZ alta cada uma cl ' ellas1 bem COmO as inscripções postas no seu 
rev_erso (artigo 33; 0

), para se ver se se clá algum voto nas pessoas prohibidas no 
· artigo 6. 01 no qual caso esse voto se riscará logo da lista. Como o escrutinador for 
lenclo, irão os secretÇtrios' escrevendo, cada um em sua r elação, os nomes elos vo
taclos e o numero dos votos que cada um for obtenelo, o que farão, não com ris
cas, mas pelos numeras successivos ela numeração natural, de sorte que o ·ultimo 
~u:nero ele cada nome mostre a tot~li~acle cl~s votos que elle houver tido, e como 

Ot em escrevendo estes numeras os 1rao ·pubhcanclo· em voz alta. 
Art. 37 .0 Acabada a leitma elas listas, e verificada a conformidade das duas 

relações pelos escr utinaclores e secretarias, um cl 'es tes publicará na assembléa os 
nomes de todos os votados e o numero dos votos que tem cada um. Immediata
lilente se lavrará a acta, na qual se escreverão pela ordem alphabetica os nomes 
dos votados, e por extenso o m.unero dos votos de cada um. A acta s.erá assignacla 
Por todos os mesarios. 

Ál·t. 38 .0 Então se queimarão publicamente as listas. Os mesarios nomearão 
~ogo dois de entre si, que nos dias abaixo declarados (artig·'os 42 .0 e 44. 0 ) apre
sentem a copia ela acta na j tmta que se ha ele r eunir na casa ela camara, .se no 
concelho ho,uv er muitas assembléas, ou immecliatame:p.te na que se ha ele r eunir 
~a cabeça da divisão eleitoral, se houver uma só . A dita copia · será tirada por um 
~Nos secretarias, assignacla por todos os mesarios, fechada e lacrada com sêllo. Eu-

(~~ _se haverá por dissolvida a ass~mbléa. O caderno ela eleição e as duas r~l~ções 
an1~·o 36. 0 ) se guardará no arch1vo ela camara, dando-se-lhe to ela a pubhClclade 

Poss1vel. 
a Ált. 39.0 Na act~ da eleição se declarará · «que os cidadãos que fonn am 
'qu.el~a assembléa outorgaram aos deputados, que em resultaclo dos votos de toda 
a divisão eleitoral sair em eleitos na junta ela. cabeça d' ella, a todos e a cada um 
e~ solido, amplos poderes para qtie, r eu'nidos em côrtes com os elas outras clivi
soes ele toda a monarchia portug ueza, possam, como r epresentantes ela nação, fa
zer h1do o que for conducente ao bem g·eral d'ella, e cumpr ir suas funcções na 
~onformiclacle e dentro dos limites que a constituição prescreve, sem que possam
c erogar nem alterar nenhum dós sens a.rtigos, e que elles outorgantes se obrigam 
; cu~prir e ter por valido tudo o que os ditos deput~clos assim fizer em, em con-
orn1Idade ela mesma constituicão )) . 

' i ~rt. 40. 0 Se ao sol posto' n~Lo est iver acabada a votação, o presidente man
b a~'a met.ter as listas e as r elações em um cofre ele t res chaves, que ser ão distri

ll1clas l)Or sorte a tres mesaTios . Este cofre se guardará debaix o de chave na 
lilesma igreja, e no dia seguinte será apresentado na mesa ela eleição, e ahi aberto 
elll presença da assembléa. · 

Art. 41 .0 Se o presiclente, depois de r ecebidas todas as listas, previr quo o 
~PUl·~mento cl' ellas não poderá concluir-se no dito domingo, nem na segunda feira 
~~g~Inte, proporá á ass~mbléa, ele accordo com o parocho1 como no art~go ~4 . 0, es-

lJhnaclores e secretarws para outra mesa, que se collocará na mesma 1gr~Ja . P~ra 
esta mesa passará uma parte elas listas, e n ' ella se praticará simttltaneamente o 
( esmo que na primeira, na qual em:fim se ajuntarão os quatr.o exen:plares elas 
flllas ~·elações, para se r ecluzirem a uma só, e se pi:oceàerá d 'ahi em à1ante como 

ca disposto no mtigo 37 .0 · 

Art. 42 .0 Quando no concelho houver mms de uma asf:iembléa eleitoral, os 
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portadores das copias elas actas da eleição (artigo 38. 0) S() r eumrao á ho~·a indi
cada nos editaes em jtmta publica na casa ela ' camara, com o vereador mms velho 
e o )?arocho que com elle assistiu na assembléa antecedente. E sta r etmião se faní, 
quanto a Por tugal, no clomingo seguinte, e quanto ás i lha.s adjacentes e ultram~· 
n'aquelle que abaixo vae declarado (artigo 55. 0 ) . Log-o os ditos portadores elege1:~L0 

ele entre si dois escrut inaclores e dois secretarias, e abrinclo-se as clitas actas o pre
sidente as ~juntará em um maço,· e lendo-se cada uma em voz alta, irão os ~e
cretarios escr evendo os nomes em' cluas r elações, e se pTaticará o mais que fica 
disposto nos artigos 36.0 e 37. 0 

· , • 

Aril . 43 .0 Snccessivamente os mesar ios elegerão dois ele entre si, que no c1Ja 
abaixo declarado (artigo 44.0

) apresentem a copia cl'esta acta na junta da cabeça 
ela divi:ão eleitoral, e a r espeito 'cl'osta copia, ela d issoluçã-o ela junta e ela guarda 
e publiciclacle elo caderno e r elações, se fará o mesmo que fica disposto no ar · 
t igo 38 .0 

ATt. 4<1. 0 No segundo domingo depois cl'aquelle em que se r euniram as assero
bléas eloitoraes,- e nas ilhas adj acentes e ultranÍat· n'aquolle que abaixo vae clecla
raelo (artigo 55. 0

), se congr eg·adto em junta publica na casa ela camara ela cabeça 
ela div isão eleitoral os portadores elas copias elas actas ele bela a divi:ão, coru o 
vereador mais velho e o parocho que com elle assistiu na assembléa antecedente. 
Então se elegerao escrutinaclores e secretarias, praticar-se-ha o mesmo que :fica 
disposto nos artigos 42 .0 e 36 .0

, e, apurados os votos, saírão eleitos cleputados, as
sim orclinarios como substitutos, aquelles que obtiverem plural.icladc absoluta de 
votos, isto é, mais ele metade elo numero elas listas, que é o dos ciclaclfws que vo
t aram. Entre elles ficar ão prececlenclo aqucllo: que tiverem mais votos, e por essa 
ordem se escreverão seus nomes na actn.. Em caso de empate decidirá a sorte. 
Então se praticará o mesrno que fica disposto-no artigo 37 .0 

.Art. 45 .0 Se não obtiverem plmaliclacle absoluta pessoas ba'stantes para pre
encher o numero elos deputados orclinarios c substituto ~ , se fa:;-á uma rolaçã.o que 
contenha em treselobro o numero que faltar, formada elos nomes cl 'aquelles votados 
que tiverem mais votos, com declaraÇão elo numero qne teve oacla um . A mesroa 
será liela publicamente e lançada na acta, e se haverá por clissolvicla a junta . 

.Art . 46.0 O lJresidente fará logo publicar a dita relação, e tirar por um tabe~
lião tantas copia: cl'ella, quantos forem os concelhos ela, divisão eleitoral; e clep015 

ele as assignar e fazer conferir pelo escrivão ela camara, as remetterá ás camaras 
elos ditos concelhos. Os presidentes d'estas immecliatamente remetterão copias tira~ 
elas pBlos escrivães elas mesmas e por ambos assignaclas, aos pres identes que fo
r am das. assembléas eleitoraes, os quaes as fad'to logo regístar nos c·aclemos de qne 
trata o artigo 31.0

1 e lhes clarão a maior pnblicielacle. 
Art. 4 7. 0 No mesmo· tempo as camaras convocarão os moradores elo concelho 

para nova r eLlllÍão das assembléas pot· editaes, como no artigo 33. 0
, annuucianc~o 

n'elles qtle a r eunifio se fará, quanto a Portugal, no terceiro clomiogo clepolS 
d'aqnelle em que se t iver congTegaclo a junta ela cabeça ela divisão eleitoral, .6 

quanto ás ilhas adjacentes e ultramar, n'aquelle que abaixo ·vae cleclaraelo (arti
go 55. 0) ; e que o ~numero elos deputados de qtw os votantes h ã.o de formar suas 
listas clever1t ser tira.clo precisamente ae . entre os nome;; incluiclos na r elação qn.e 
foi r emettida ela clita j unta, a qual r elação será litteralmente transcr.ipta nos eclt
t aes . 

Art. 48 .0 Reunidas as assembléas eleitoraes, se procederá em tudo como :fica 
disposto nos artigos 35.0

, 36.0
1 37 .0

, 38 .0
1 40.0

, 41. 0
1 42 .0 , 43. 0 e 4f.0 , com decla

ração que os mesarios serrto os mesmos qne foram nas prime'il·as assembléas ; que 
as relaçõe~ vindas ela cab~ça cl~ divisão eleitoral se g·Llarclarão nos archivos ~la.s 
camaras ; e que apuraclos que seyuu os votos em a nova j unta da cabeça ela clt>' 1-
são, saírão elei tos députaclos orclinarios e substitutos aquelles em quem recau·f.lilll 
mais votos, posto que não obtenham a pluralidade abSoluta, clevenclo, em caso ele 
empate, decidir a sorte . Na, falta ou impedimento ele a lg um elos mesarios se elege~·á 
outro, como na primeira vez. 

Art. 49 .0 Então se haYerá por dissolvicla a junta . O livro da eleição se guar
dará no ar chivo ela camara, dando-se-lhe toda a publicidade possível. 
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Art . 50.0 Na acta d'esta eleição se declarará haver constado pelas actas que 
foram presentes de todas as assembléas da elivi'são eleitoral, que os moradores 
cl'ella _outorg-aram aos deputados que ag-ora saíram eleitos os poderes declarados 
no a-rtig-o 39 .0

, cujo t eor se escreverá na mesma acta. 
Art . 51 .° Concluído este acto: a assembléa, indo entre os mesarios os deputa

~los _que estiverem presentes, assistirá a um solemne Te Deum1 que se cantará na 
IgreJa principal. . ' 

Art . 52. 0 Da acta ela eleição se entregarão copias a cada um elos cl.eputaelos, 
e se r:mette.rá logo uma á deputação permanente, ou, não estando installacla, á se
cret~na elas côrtes. Estas copias serão tiradas por um tabellião e conferidas pelo 
escnvão da camara. 
b Art . 53 .0 As duvidas que o c correrem no acto ela eleiç~LO serão decididas ver 
ei1:uente, e se~N recurso, por urna commissão ele cinco membro_s,N os qu~es ser ão 

eltos na occasmo e pela fórma por que se elege a mesa da elmçao (arttgo 34. 0) . 

~as assembléas eleitoraes não se poderá tratar senão ele obj ectos relativos ás elei
çoes. e fazendo-se o contrario será nullo tudo o que se obrar. 
li A_:t . 54.0 Os deputados orcl.inarios que saírem eleitos se apresentarão antes elo 
~ :. lb ele novembro á deputação permanente, ou, não estando installacla, á sem·e-
tr~a elas côrtes, onde seus nomes serão r egistados com declaração elas clivisões 

e eitoraes a que pertencem. . _ 
l . ~rt . 55.0 Nas ilhas adj acentes e no ultramar se observará a mesma fórma ele 

: . elçao pre~cripta nos artigos antecedentes, com declaração qtle as juntas proviso
llas, e, onde não as houver, as camaras das cabeças das divisões eleitoraes, logo 
q:le ~· eceberem o presente decreto, designarão o domingo no qual em toda a pl'o
":ncia ou divisão se hão ele r eunir as asscmbléas eleitoraes, que será o mais pro
Xn:no possível, devendo as mesmas juntas ou camaras expedir as ordens necessarias 
para esse fim, dentro elo impreterível p1;aso de quinze clias delJOÍs da sua r ecepção. 

Art . 56 .0 As mesmas juntas ou camaras clesignarão tambem os domingos em 
que se hão ele fazer as reuniões nas cabecas elos concelhos e das divisões eleito
r~es, _e r enovar-se as assembléas para o seg·uuclo escrutínio, ficando entencliclo que 
estes lUtervallos elevem ser OS mais breves que permittireui as aistancias elos lagares. 
e Art. 57 .0 Os deputados orclinal'ios que saírem eleitos partirão logo par a Lisboa 

08 
sel apresentarão á deputação permanente ou ás côrtes . Emquauto não chegarem 

ch c 0 ultramar continuarão os actuaes a occupar seus lagares, e, como forem 
) _egauclo, irão safndo os da respectiva província que a sorte designar, o que as 
ltl esentes côrtes extraorclinarias e constituintes decretam lJelas im,Jeriosas circum-s a . .t .t 

c IJ.Clas em que se acham . 
lo _

0
-A.rt. 58.0

• Com a no:a ~eputação_ de cada uma das províncias cl~ t~ltrama1: virá 
g Para_ L1sboa o pnme1ro substituto, salvo se em Portugal res1dn· algum, no 

{t\f1 caso entrará este em lagar do que faltar . Se forem reeleitos alguns elos depu
ac os actuaes virão log·o · tantos substitutos quantos forem os r eeleitos, menos os 

clne r· ·a· , e~n Irem em Portugal. 
Paço elas côrtes, · em 1.1 de julho ele 1822. 

I':=-

-
l1Iapp it neral (las vinte c seis divisões cloiloJ'acs do reino do l1orlugal, que· proviso\·iamcnt•: devem sorrir 

p:ll'a as eleições tios dep utados em ctlrl os, referido á po pulação cxislonlo no anno de '18 2 ·I 

"' "' ·;s 
" D esignação F.o l:.,ogos Iudiyicluos 

" 

----~ -----l?:rov-incia elo :rl'[inho 

Divisão eleitoral dos Arcos 
de Yalle de Vez 

Comar ca de Barcellos 
Cas tro Labor·c1·1·o 1 3'' 6 
Melgaço .. ...... ::::: : 8 1:3G3 

22 

1:495 
5:438 

Des i gun~.ão 

Comarca de Valeu~a 

Caminha ... __ ... - .... 
Piães (inclnido no con-

celho de Valladares) 
Valladares . ... . .. · · · · 
Yaleuça .. . . ...... ·. · · 

"' " ·;s 
" E'n Fogoa Iuclividttos 

" ~ - - - -- - -

20 2:632 11:940 

- - -
18 3:236 11:928 
12 2:656 11:934 
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~ I ~ 

D esigno.ção 

- - ------- - - - ""-' -- - - -- 11 ---------- - ""- - -- - - - -1 

Comar ca de Vianna 

Arcos de Valle ele Vez . . 
Ber tian dos . . .. . .. . .. . 
Com·a (P ar edes ele) . . . . 
S . Fins . ... . .... . .. --
Lanhezes .. . . . .. . . .. . . 
Mansão .. . . . . .... . .. . 
Soajo . ... ....... . .... . 
Vianna ........ . . . . . . . 
Villa Nova ela Cerveh:a 

49 5 :859 
3 237 

21 2:485 
5 498 
4 468 

23 3:497 
3 600 

21 ' 3 :688 
12 1:307 

21:206 
995 

10:176 
2:069 
1:720 

i 3:017 
1:668 

20:638 
5:215 

-------

D. . I . I d B li 200 28 :872 119:439 1mão e e1tora e arce os _ ---

Comarca de Barcellos 

Bar cellos . . . ... ...... . 194 20:051 
Espozen cle .... , . . . . . . . 8 983 
FreUes . . .. .... -... ... 1 39 
Landim . . . . . . . . . . . . . . 8 725 
R ates ... .. ........... 1 213 
Villa elo Conde.. . . . . . . 1 990 

81:437 
4:432 

16"0 
2:838 

766 
3 :207 

Comarca de Braga 

Apul:i a . . . . . . . . . . . . . . . 1 
A:rentim . . . . . . . . . . . . . . 1 
Azevedo. . .. . . . .. . . . .. 1 
Cambezes . . . . . . . . . . . . 1 
Capareiros .. . . . . . . . . . . 2 
Cervães.. . . .. . .. . ... . 2 
Manh ente . . . . . . . . . . . . 2 

216 1:146 

Comarca do Porto 

86 339 
63 315 

15 1 562 
339 1.:539 
263 1 :068 
184 554 

Povoa ele Varzim .. .. . ·. 1 1:394 5:672 

Comarca de Vianna 

Geraz elo Lima . . . . . . . . 4 399 1:859 
- --- ----

Divisão eleitoral de Braga 228 26:096 105:894 --------
Comarca de Braga. 

Bra,ga . .. . . . . .... . . . . . 
Cabaços ... . . .. . . . . . . . 
F eit osa . . . .. .... .. .. . . 
Frehiz . . . ... ... . ... . . 
Moure . ... ...... . . . . . 
Pedralva . .. . . . . . . . . . . 
Prado .. . . . .... . .... . . 
Tibães .. . .. .. ..... . . . 
Vimieb:o ... . . ·.· . . . .. . 

37 7:693 
] 155 
1 
1 
2 
2 

12 
5 
5 

74 
90 

468 
189 

1:322 
·518 
499 

28 :771 
625 
397 
3!13 

2 :270 
890 

5 :880 
2:055 
2:081 

Comarca de Barcellos 

Correlhã. .. ....... . . . . 2 
Gonclufe . ..... .... . . .. 1 
Larim.. . . .. . .. . ... ... 2 
Portella ele P enella . . . . 11 
Villa Chã ... .. ... .. .. 9 

362 1:596 
95 502 

331 927 
865 3:305 
7G6 3 :096 

Comarca de Guimarães 

S. Jo ão ele R ei .... .... 4 312 
P ousadella (incluiclo no 

antecedente concelho) - -
P ovoa ele Lanh oso ... .. 19 1:921 
Ribeira ele Soar . . . . . . . 9 684 

Comarca de Vianna 

Aboim ela Nobrega .... 2 322 
Albergal'ia . . . . . . .. . . - . 7 674 

1:419 

8 :324 
3:110 

863 
2:041 

Amares . . . . . . . . . . . . . . 14 
Barca ... ... .. . .. ...... 28 
Bocu-o...... . .... . . .. . 1 
Santo E stevão ela li' ach a 2 
Gomide .. . ......... . . 1 
Lindoso .............. 1 
San ta Martha do Bouro 5 
Paredes -Seccas 1 
P ico de R egalados . . . . 21 
P onte ele Lima ... . . .- . . 23 
Que~jacla e Bolhosa . . . . 2 
R endufe .. , . . . . . . . . . . . 4 
Sab ariz (incluielo no 

concelho ele Regala -
dos) . . . . . . . . . . . . . . . -

Souto . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Souto ele R eborelães . . . 2 
T erras ele Bouro . . . . . . 11 
V aldreu ou B aldereu 

(incluiclo no concelho 
de Regalados) . . . . . . -

Villa Garcia. . . . . . . . . . 2 

1:249 
2:651 

239 
305 

40 
137 
439 

40 
1:964 
3 :245 

83 
387 

104 
235 
922 

132 

5: 325 
9:424 

870 
1:245 

182 
631 

1:887 
170 

7:568 
14:036 

295 
1:766 

475 
1:112 
3:942 I 

638 

Divisão eleitoral de G-uimarães 251 29
=
512 118

=
071 

Comarca de Guimarães 

Abadim . . . . . . . . . . . . . . 1 105 
· Aboim e Codeçoso . . . . . S,! 139 
Cabecell:as ele Basto . . . 13 · 1:874 
Celorico ele Basto. . . . . . 36 6:121 

- Cepães . . . . . . . . . . . . . . . 1 · 150 
F elg neb:as .. . . . . . . . . . . 19 2:817 
Fonte Arcada.. ....... 1 117 
Guimar ães . . . .. . ..... 104 12 :851 
Monte L ongo. .. .. .. . . . 11 1:878 
Moreira ele Rei . . . . . . . 1 130 
Ovelha do Mar ão . . . . . . 2 250 
Pedraiclo . . . . . . . . . . . . . 1 65 
Parada do Bouro . . . . . . 1 107 
P ombeiro . . . . . . . . . . . . . 1 193 
R efoios ele Basto. . . . . . 4 87fi 
Honfe . . . . . . . . . . . . . . . . 1 232 
Rossas . . . . . . . . . . . . . . . 2 545 
Serzeclello .. . . . . . . . . . . 1 14f> 
S .. ~'orqnato . . . . . . . . . . 1 377 
V1e1ra . ..... : . . . . . . . . 7 1:016 
Villa Boa ele Roda . . . . 1 233 

563 
697 

8:462 
23:564 . 

591 
10:410 

1:270 
48 :657 

7:329 
1: 390 

7b7 
303 
500 

1:144 
3:892 

965 
2:794 

631 
1:053 
3:982 
1:044 

- -----

Divisão eleitoral de Penafiel 211 30
=
421 119 = 8~ 

Comarca ele Penafiel 

Barbosa . .... .. . . ..... 3 
Bnstello .... ... ... ... . 1 
Cana vezes . . . . . . . . . . . . 2 
Santa Cruz ele Riba T a-

340 1:260 

mega .. . ... ... . .. .. . 
Gestaçô .. .. . ... .. ... . 
Gouveia ... . . . . . . . .. . . 
Mancellos ..... . .. .. . . 
Meineclo . .. . .. .. ... . . . 
Penafiel .. . . . .. . . ... . . 
Porto Carreira . . . .... . 
T abuado . . .. . .. . ..... . 
Travanca .. . ..... .. .. . 
Thuyas ..... .. .... . . . 
Unhão ..... . . ...... . . 

317 1:0~4 
208 625 

19 2:848 
12 1:532 

7 l:OOG 
1 732 
1 326 

37 5: 929 
3 737 
1 127 
1 407 
4 484 

11 1:075 

10:320 
6:458 
4 :119 

. 2:170 
1:217 

21:251 
2:683 

536 
1:450 
1:756 
3:748 
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Villa Boa de Qnires . .. J 371 1:311 Nuzellos .... . ... . ..... 4 187 715 
Villa Caiz .... .. ...... 1 140 574 Ütlteiro .... .. . .. ... · .. 11 1:021 3:791 

Comarca de Barcellos 
Rebordães ..... . . . .. .. 3 157 544 
Valle ele Nogueira . ... . 1 45 203 

Ba.ltar ..... . . .. ... ... 1 261 809 V ali e de Prados ... . ... 1 75 357 
Louzacla .. . . ... . .... . 13 1:221 -1-:471 V illa Franca de Lam-

Comarca de Guimarães 
paça .. .. . ... . ..... . 1 33 118 

.Amarante .. ...... ... . 1 333 1 :039 Comarca de Miranda 
- Algoso .. . ....... . .... 20 840 2:939 

Comarca do Porto Azinhosa ...... . ... . . . 1 79 371 
Agttiar ele Sousa ...... 38 5:838 21:469 Bemposta ............. 5 423 1:543 
~nc~cle .. .. .. . ....... 1 538 1:937 Carrocedo .. ....... .. . 1 18 41 

ayao .. .. .. .. .. .... . 18 3:178 11:685 Failcle ............ . ... 1 34 145 
BeuwiYer . .. .. . ...... 10 1:515 6:206 Frieim . . ........ .. .. . 1 32 98 
Cette ... . ............. 1 151 573 Miranda ........ . ..... 25 1:760 6:400 
Ferreira (jncluido no Mogaclouro ........ . .. 19 1:724 6:240 

con.celho ele Aguiar Paço de Vinhaes, .... . . 5 253 980 
F ele Sousa) .. ..... . .. . - - - Penas Roias .... . .... . 10 398 1:400 L razão . .. .... .. . .. . .. 2 275 1:146 Rebordainhos . ... . ... . 1 48 137 

Otueclo .. .. . . ........ o 344 1:296 Sauceriz ..... .... . ... . 1 22 85 
Louriz (incluído no con- V illar Secco da Lomba 10 522 2:227 

celho ele Aguiar de Vimioso ....... . ... ... 5 514 ~:040 s . ·vinhaes ... .......... . 25 1:408 6:013 ousa) ............. - - -
~aços ele F erreira ..... 1 162 490 

Comarca de Moncorvo 
8 

encluracla .. ..... . ... 2 385 1:569 
8oalhães .. .. . ... . .. . .. 1 455 1:928 Alfandega da Fé . . . ... 19 1:393 4:696 
'obrosa ...... . ....... 1 244 889 Carrazecla de Anciães .. 18 1:790 6: 353 

Tonão (incluído no con- Castro Vicente ...... .. 10 848 3 :320 
v·celho de Bemviver) .. - - - Chacim ..... . .. .. . .. .. 2 214 842 

illa Boa elo Bispo . ... 1 289 1:372 Cortiços . .. .. .. .... . .. 3 194 592 
- - -- - --- Frechas ...... . ..... .. 2 201 693 

Divisão elei toral do Porto 199 31:7(i8 117:381 Frei.-~o cleEspadaá Cinta 5 1:013 2:644 - · Miranclella ... .. .... .. 25 1:727 5:160 
Comarca do Porto Moncorvo 13 1:861 6:859 

~ V"~lancla com Macieira 
.. ... - . . . .. . 

1 107 454 Monforte de Rio Livre. 29 2:209 8:829 
A Vlutes ........ . ... .. 1 831 2:464 Moz ......... . ... .. .. 2 421 1:502 
]3 znrara ... .. ... .. . . .. 1 184 765 P inho Velho . . . .... .. . 1 16 74 
C onças . ........... . .. 6 1:808 7:979 S. Paio . .... .......... 2 101 294 

aJnr h~ 1 1:128 3:5l2 Seznlfe . ... ... · . . .. ... . 1 91 231 C Jau a ... . .... · ... . 
F~:~ .. ·.· .. .. .. .... .. 1 177 796 Torre ele D ona Chama .. 13 810 2:458 

g;ia 
0(vu\~ ·N~~~- ~l~J : : 1 148 532 Valle ele Asnes . .. ... . . 1 96 310 

19 7:142 27 :082 Villa Flor .. . ...... .. . 11 94.8 3:115 

8 
°ndomar ..... .. .. . .. 5 2:163 7:569 Villarinho ela Casta-

L João ela Foz . . . . ... 1 922 3:3ti3 nheira .......... . .. 8 962 3:506 
Meça elo Balio .... . ... 4 . 70f> 2:516 Villas Boas ........... 2 203 713 

a1a 48 ·7: 35 1 29:418 - ---
Melre · .. · .. · .. · ...... . 

2 415 1:635 Divisão eleitoral de Vil!a Real 448 32:169 117:664 N s ............ .. . p egrellos . ..... .. .. . . 2 368 1:263 -
o r to 7 12: IU5 61:176 Comarca de Villa Real R b ............. . .. 

R e ordãos ... ....... . . 1 140 556 Abreiro .... .. ... .. ... 3 190 655 R~foio s de Riba de Ave 12 1:551 6:059 
lO T' 1 895 3:284 Alfarella de J alles .. . . 5 690 3:009 

Roriz mto · · · · · · · · · · · · 
1 211 838 Alijó .. .. .... .. .. . .... 5 892 2:284 s ................ Athei . ...... . .. .. .. . . 1 342 1:118 auto Thyrso .. . ... ... 3 553 1:718 

- --- Canellas 1 . .. . . .. . .... - - -
<l l?rovincia 118 38:\JOJ 162:979 Cerva ...... ...... . . . . 3 606 3:048 

e 'l'raz os Montes - --- Ermello .... . . . ....... 5 451 1: ~176 

Divisão eleitoral de Bragança 
Favaios .. . .. . ..... ... 1 447 1:595 
Fontes· ........ . . . .... 1 460 1:490 

Comarca de Bra.ganl)a Fr.ei:xiel . ...... . ...... 3 401 1:388 
Goclim . .. ..... ....... 1 376 1:497 

~l'agança ... . .. . ... ... 128 7:292 28:374 Goivães ...... . ....... 3 265 869 
rYed 1 102 371 Lamas ele Orelhão ..... 11 899 3:182 

Gostet~ac~~t~~h~h·~ · :: 1 84 341 Lorclello ... . ... ... .. · · 1 153 505 
r---

1 
Povoação da fregnezia. de S . 111igttcl de Po al'es no concelho ele Villo. Real. y 
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Designação 

Santa. l\1artba .. . .. . . . . 
Monélim . .. .. ... . ... . . 
Murça . .. . ..... ..... . 
Parada ele P inhão .. .. . 
Provezenele . . . ....... . 
Riba Tua (S. lVIamede 

ele) ... . ...... ... .. . 
Ribeira de Pena ... ... . 
Villa Pouca ele Aguiar. 
Villa Real ...... .... . . 

"' " ·~ 

" & :I?ogos Individuos 

" ~ 
13 3:16ll 

2 62ll 
9 1 :138 
1 135 
1 244 

1 380 
3 660 

13 1: 890 
48 10:005 

11:865 
1:823 
4:191 

639 
981 

1:210 
2 :680 
8:554 

41:108 

Comarca ele L am ego 

Barqueiros. . . . . . . . . . . . 1 
Mesão Frio ... ·. . . . . . . . 5 
T eixeira......... . ... . 1 

431 1:184 
773 2:827 
183 704 

Comarca de :Moncorvo 

Agua Revez ... .. . .. . . 

Comarca de Bragança 

Chaves ... .. .. . .... .. . 
Gralhas .... . ........ . 
Meixedo . . ... . .. .. ... . 
Montalegre ...... . . . . . 
Padornello . ... ..... .. . 
Peclroso .......... . . . . 
Ruivães .. . .... .. ... . . 
Totu·em . . ....... . ... . 
Villa1: ele Perdizes .. .. . 

Comarca d e Braga 

1 140 

64 8:613 
1 63 
1 51 

42 3 :5H9 
1 50 
1 41 
2 275 
1 133 
3 274 

503 

38:311 
246 
294 

17 :939 
~76 
221 

1:279 
381 

1:085 

Dornellas . . . . . . . . . . . . 1 87 407 
Ervecledo . . . . . . . . . . . . . 2 282 1:217 

------ - -
Provi:ncia da Beira 261 39:417 162:544 

Divisão eleitoral de Aryanil 

Comarca ele Arganil 

Al ntJ.:es ..... . ..... .. . 
A1·ganil . ... ... . ... . . . 
Avô ... . . . . . . ... . ... . 
Azere .......... . . · .. . 
C:andosa .. ... ........ . 
C.:clavisa . . . ... ... .. .. . 
Coja .. .. ... . ... ..... . 
Santa Comba Dão .... . 
Fajito ....... ........ . 
Goes ..... . . .. ... . . . . . 
L ou1:osa . .. .. . ....... . 
Midões . .. .... . ... . . . . 
iVIosteiJ:o .. . ... ... ... . 
Noguei1:a ele Cravo . .. ." . 
Oliveirinba . .. . .. .. . .. . 
Pam pilhosa ........ . . . 
Pombeiro . ........ ... . 
Sin.de -.. . ... . ..... . .. . 
Túbmt .. . . . .. . . . .... . 
Villa Cova üe Sub-Avô 

1 492 
7 1 :188 
6 87b 
4 318 
1 319 
1 177 
8 1:315 
1 210 
1 1413 
4 1:174 
1 204 
2 581 
3 491 
2 150 
1 78 
3 730 
2 650 
] 151 
2 563 
1 201 

2:267 
4:505 
2:979 
1:266 

838 
764 

5:424 
794 
6?9 

5 :115 
824 

2:319 
1:895 

8~!5 
308 

3:257 
2:403 

609 
2:51 3 
"813 

"' " ·~ 

"' ~ Fogos Individuas 

Comarca d e Coimbra 

Carvalho ...... .... . . . 
Lonzã .. ..... ....... _ 

Comar ca de Tentugal 

lVIortagua . ........ .. . 
Penacova (as duas pa1:

.tcspertencentes ás co
marcas ele Coimbra e 
T entugal) ........ . . 

Comarca da Gua1·da 

~ 

"' 
1 272 
5 1:830 

9 1:443 

7 2:206 

925 
l'i:550 

6:254 

3:320 

Erveclal .. . . . . . . . . . . . . 1 415 1:785 
Sanguin.bccla . . . . . . . . . . 1 
Seixo do E rvcdai. . . . . . 1 

77 267 
395 1:7011 

Comarca de Vizeu 

Currellos ...... .. .... . 
S. João ele Areias . . . . . 
Momaz ..... ...... . . . 
Olivcim elo Conde .... . 
Oliveir a elo Hospital •.. 
Ovoa . . ............. . 
Pen~üva ele Aha ..... . 
Pinheiro de Aze1·e .... . 
Sandomil. . .. ... . .... . 
'l'reixedo . .... .. ..... . 
Vide . ..... ... . . . . .. . . 

1 338 
2 710 
1 180 
3 1:3?4 
2 323 
~ 278 
3 627 
1 183 
1 318 
2 36B 
1 280 

1:391 
1:~)26 

912 
4:936 
1:2R2 

962 
2:625 

860 
1:436 
1:34 0 
1:367 

Divisão eleitoral de Aveiro 96 21:627 85:311 

Comarca ele Aveiro 

Agueda de Cima . . . . . . 1 
Aguieira 1 . . . . . . . . . . . . _ 

A11geja......... . .. . . . 1 
Anaeli.a :t . ... ... . . .. .. -
Arada . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Assequins :i . . . . . . . . . . . _ 

Avciro .. . .......... .. 11 
Avelãs ele Caminho... . ) 
Avelãs de Cima. . . . . . . 2 
Banô . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
BnmJJiclo 4 • . . . . . . . . . . -
Casal de Alvaro 5 . . . • . -

Erm.ida G . • • • • • . • . • • • . -

264 

552 

310 

3:773 
9G 

450 
249 

Esgueira... ... . . . . . . . 4 1: 381 
EstlLrreja.. . . . . . . . . . . . 6 4:878 
Esteves . . . . . . . . . . . . . . 1 178 
Ferreiros . . . . . . . . . . . . . 1 396 
Frossos . . . . . . . . . . . . . . 1 11Q 
Ilbavo . . . . . . . . . . . . . . . 1 2:035 
S. Lourenço elo Bairro.. 1 285 
Mira .. ......... . ..... 1 1:267 
Oliveira elo Bairro . . . . . 1 
Oys elo Bairro . . . . . . . . 1 
Paredes do Bairro ' -

54 
489 

1:052 

1:546 

1:177 

13:906 
37 7 

1: 340 
H46 

4 :83~) 
16:845 

1:020 
1:578 

503 
7:335 

.1:262 
5:990 

HJ7 
1: 90D 

Pinheiro da Bem1Josta.. 9 2:817 11: G54 
Prestimo . . . . . . . . . . . . . 2 200 800 
Recal:Clães ............ 6 1:499 5:153 

1 PovDação da. fregucz ia de V ai longo, concelho de Vougn. , 
' Povoação dlt fr cguczia de Sampaio dos Arcos, concelho de Avelãs de Cima. 
' PovoaÇão dlt freguezia de Aguada, conce lho de Avciro . 
.,.. Povon.ção à::t freguezin. de Vn llongo, supr.u . 
5 Povoação da frcguezia de Espi11bei, concc llJo ele Ave i1·o. 
6 Povoação du. fJ·eguczia. de DIJavo. . 
7 Povoação <la freguczia de S. Lourenço elo Bmrro. 
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~augalhos . . . . . . . . . . . . 1 
Segaclães . . . . . . . . . . . . . 3 

487 
338 

Serem 1 _ 

Sever . . : : : : : : : : : : : : : : 
Sorrães .. .... . ..... . . 
Sousa ..... . ... . ... . . . 
T rofa ..... ....... .. . . 
Vagos ........ . . .. .. . 
Vouga . . ....... . ... . . 

Comarca de Barcellos 
EL,o . 
Oys cl~ ·Rl:b·e·u.-_-a· · · · ... · p ' ... ... . 

aus . .. ...... ... . . .. . 
V illarinho do Bairro .. . 

6 966 
1 405 
1 825 
1 214 
2 1:262 
2 880 

1 
2 
1 
1 

2 

894 
332 
345 
380 

204 

2:141 
1:277 

3:827 
1:715 
3 :705 

853 
4:785 
3:4:07 

3:102 
902 

1:191 
1:610 

736 

Divisão eleitoral 
de Castello Branco 

78 i28 :317 108:69.Q 

Comarca 
de Casteno Bran co 

fpedriuha . . . . . . . . . . . 2 
B talaia . . . . . . . . . . . . . . 1 
B elmoute . . ...... . . ... 4 

C
emposta . . . . . . . . . . . . 1 

C asteUo Branco. . . . . . . 11 
] astello Novo . . . . . . . . . 6 
I clanha a Nova. . . . . . . . 3 
i\r~1~?- a v elha . . . . . . . 2 
M lill .... . ........ 1 
~ onsauto . ...... ... .. . 4 

P
euamaco:r . . . . . . . . . . . 11 
enaG · 1 

l~ovoa c1~ll~~ d~ "M~~h~~ 1 
Proen".a ""T lh 2 R ~,a , e a .. . ... . 
S Osinauiuhal . . . . . . . . . . 1 
t•abugal.. . . . . . . . . . . . . 16 
~alvaterra do Extremo 2 
~arzeclas . . . . . . . . . . . . . 3 

s~~~~lh · · · · · · · · · · : · · · · 1 
'fouro a o • • • • • • • • • • • • • lO 
•' Vi . .... .... ·.·.... . 3 
v·· ceute ela Ben·a. . . . 6 
Zi~~~i~ elha do Roclão . .. 5 

1......... . .... 1 

Comarca da Guarda 

523 
92 

558 
78 

3:234 
914 
788 
166 
186 
f> 53 

1:251 
92 

161 
271 
267 

1:751 
155 
883 
118 
960 
385 
902 
889 
223 

2:087 
3:322 
1 :884 

340 
13:079 

3 :073 
2:904 

422 
648 

2:260 
11:980 

370 
586 

1:147 
1:090 
6:900 

537 
3:519 

463 
3:559 
1:2% 
1:588 
3:141 

933 

Fundão . . . . . . . . . . . . . . 27 3:840 14:49ií 

Comarca do Crato 
Oleiros . -
Proença-~ N~~~ :: :: ::: 

Comarca de Thomar 

4 
3 

615 3:095 
683 3:115 

"' 

Designação 
·~ 
g; _ e F ogos Individuos 

Ancião ... . ... .. .. . .. . 
.1\.razede ..... . ... . . .. . 
Bellicle ... . ... ... . ... . 
Botão ... .. . . .... .. . . . 
.Cac1ima .. .. . ........ . 
Cautauhecle .. . ....... . 
Casal Comba . ... ..... . 
Coimbra . ... . . . .. . .. . . 
Eiras .......... . .. . . . 
Figueira ... . ........ . 
Lavos . .... ... .... ... . 
Louriçal .. . .. ... .... . 
Maior ca .. . . .. . .. ... . . 
Meãs . ... . .. .. ... .. . . 
lVl ir :1ncla elo Corvo .. . . . 
l.Vlogofores . . . . . ...... . 
M:ontem6r o Velho .. . . . 
Outil .... .... .. .. ... . 
P ereira . .. . . .. .. . . . .. . 
Penella . .. .. ...... .. . 
P oclentes .. . . ....... . . 
P ombalinho ... . .. . . . . . 
Quiaios ..... .. . ... . . . . 
Samuel . . . ......... . . . 
Santo Verão . ..... ... . 
Seixo ele Gatões .. . . .. . 
Semide .. . . . .. .... ... . 
Serpins ..... .. . . .... . 
Sernache ... ... ... .. .. . 
Serro Ventoso ... . . .. . . 
Vaccariya . . . . .. ..... . 
Verride . ...... ... ... . 
VillaNova cleMonsarros 
V illa V erele .... .... .. . 

Comarca de Tentugal 

"' 
1 350 
1 896 
1 40 
1 210 
2 1:408 
8 2:752 
1 248 

46 11:239 
1 210 
5 2 :234 
1 753 
2 861 
1 708 
1 244 
3 1:672 
1 66 

13 2 :351 
1 147 
1 457 
4 1:24!1 
1 180 
1 270 
1 787 
1 45() 
1 306 
1 237 
1 511 
1 422 
1 426 
1 258 
2 606 
1 247 
1 215 
1 25~ 

Buarcos .. . . . . . . . . . . . . 1 
Rabaçal . . .. ... ... .... . 6 

1:233 
3 :669 

138 
799 

6:045 
11:054 

924 
43 :279 

600 
8:908 
2:805 
3:687 
2 :831 
1:021 
5 :585 

250 
9 :939 

508 
1 :350 
4:854 

618 
1:217 
2:582 
1:577 
1:292 
1:107 
2:048 
1 :104 
1:461 

593 
2:005 
1:026 

810 
896 

· T entugal..... . ... . .. . . 2 
· Villa Nova c1eAnços.. . 1 

---1----1 

213 
·395 
536 
2;26 

808 
4:025 
1:6!)9 

631 

Divi são eleitoral da Feira L30 37:878 146 :552 --------
Comarca da Feira 

Cambra. . . ...... .. . .. 9 
Cortegaça . . . . . . . . . . . . 1 
Crestuma .... . .... .... 1 
Cucuj ães . . . . . . . . . . . . . 1 
F eira ......... . ... . .. 38 
Oliveira ele Azemeis . . . 18 
Ovar . . . ... . ........ . . 
Pereir a Juzã . . . . o ••••• 

Senclim . .. .. ........ . 

Comarca de Aveiro 

1 
2 
1 

Fermeclo . . . . . . . . . . . . . 2 

2:081 
262 
189 
609 

8:073 
3:915 
3:281 
1:250 

1364 

9:893 
917 
675 

2:420 
30:155 
17:340 
40:370 
4:340 
1:301 

301 1:449 

Sobreira Formosa . . . . . 1 555 2 :229 Comarca do Porto 

. Divisão elei toral de Çoimbra 133 21:093 79:062 

Comarca de Coimbra 

!fh~~~~- .· .. ... ...... . 
Ançã .. :::::: : :::::: : 

1 n5 
3 1:258 
6 1:213 

1:001 
5:824 
4:749 

Grij6.. . .............. 1 
- - - 1- - --1 

623 2:005 

Divisão eleitoral da Guarda 75 20:948 80:865 

Comarca da Guarda 
97 391 

Alcaide. .... ........ . 1 332 1:158 
Açores ..... ..... . . . . · 11 

-----------~~~--~--~-----------------------
1 

Povoação da fl eg-uezta de Macmhatn. do Vouga, concelho de Vouga. 
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m 

" ·~ 
D esign"ção 5, F ogos Indivíduos 

~ 

Alvo co da .Serra ... .. . 
Braçal ...... .... .... . 
Cabra ..... . .. ... . . .. . 
Caria ..... .. ........ . 

R 

1 
1 
1 
1 

Casal . .... . ..... . .... ó 
Ceia...... . ........ . . 16 
Celorico ela Beira. . . . . . 21 
Codeceiro. . . . . . . . . . . . . 1 
Covilhã ..... ... . . :. . . 37 
Famalicão. . . . . . . . . . . . 1 
li'olgosinho . . .. . . . . . . . . 1 
Forno 'l'elheiro . . . . . . . . 1 
Gouveia . ......... . . .. 12 
Guarda . . . . . . . . . . . . . . 41 
J ermello . . . . . . . . . . . . . 12 
Lagares .... . ...... . . . 
Loriga, .. . .... ... . .. . . 
Manteigas . . .... . .. .. . 
Santa Marinha . .. .. .. . 
Mello .. . ..... . .. .. .. . 
8 . H.omão ....... . .. . . . 
Sarzedas ..... . ... .. . . 
Torrozello .. . . ....... . 
Va lezim ........ ... . . . 
Valhelhas .. .. ....... . 
Villa Cova a Coelheira 

Comarca de Trancoso 

Alfaiates ... . ... . . . .. . 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
.1 
1 
3 
1 

4 

142 
94 
76 

2Gó 
914 

2:585 
1: 944 

90 
5:119 

187 
210 

94 
1 742 
4 379 
1 228 

193 
272 
448 
465 
163 
317 

92 
136 
162 
360 
88 

391 

672 
332 
248 
7C:i9 

3:961. 
11:014 

7:134 
370 

2l:G30 
662 
710 
356 

7:149 
14:824 

2:716 
1:103 
1:'122' 
1 :964 
1:733 

G18 
1:410 

338 
710 
849 

1:261 
360 

1:329 
---- --~-

Divisão eleitoral de Lamego 174 22:ó8F. 86 :893 

Comarca de Lamego 

Alb aes ...... .. . ... . . . 
Alvarenga .. . . ... .... . 
Arcos ... . .. ... .... .. . 

1 
3 
1 

Aregos.. ... .. . . ... . . . 7 
Armamar............. S 

126 
345 

99 
1:159 

951 
1:576 

438 
Arouca ............. '. 10 
Barcos ........... .. .. 4 
Britianele .. . . . . . . . . . . . 1 50 

169 
157 
734 
208 
684 
121 

Burgo ..... . ... . . ... .. · 1 
Cabril.. .... ...... . ... 2 
CaTÍa . .. .... . . ...... . 
Castello .. .... . .... . . . 
Castro Dairc ........ . 
Chavães ..... . ....... . 
S. Cbristovão de No-

gueira . . ........... . 
S. Conrado ....... . .. . 
Ermida .... . . . . .. . .. . 
Fontello . ........ ... . 
Fraguas .. . ... . .. ... . . 
Goujoim ........ . ... . ·. 
Gozencle .. .. ... ... ... . 

" Granja elo T ecla . ... . . . 
L alim . ......... . .... . 
Lamego .... . . ... .... . 
Lapa . . . . ... . .... .. .. . 
Lazarim . . .. .. .. : . . .. . 
Leomil . . ... ... .. ... . . 
Longa .... .. ...... · · . 
Lumiares ....... . .. . · · 
Mação .. .' .. .. .. .... .. 
Magueja ......... .. . . 
S. Martinbo ele Mouros 
Mezio . . . .' .. .... . . ... . 

7 
1 
2 
2 

1 520 
1 183 
3 340 
1 152 
2 210 
1 119 
1 201 
1 - 10o 
1 181 

17 4:015 
1 99 
1 169 
2 411 
1 118 
2 250 
3 437 
1 158 
4 1:571 
2 92 

429 
1 :677 

388 
4:448 
3:532 
6:8 1 · 
1 :558 

258 
60() 
766 

2 :782 
726 

2:415 
476 

2:376 
700 

1:489 
648 
860 
440 
822 
382 
647 

16:517 
372 
ü42 

1:617 
444 
8G7 

1:720 
648 

5: 820 
450 

d 
·~ 

"' D esig·nnção g'
0 

Fogos Indivicluos 

"' ,;; 

l\'Ioimenta ela Beira. . . . 4 
Mondim. . . .. . . ..... .. 2 
Nagosa............. . . 1 
Parada do Bispo . . . . . . 1 
Parada ele Esther . . . . . 1 
Passô..... .... ....... 1 
Penclilhe . . . . . . . . . . . . . 1 
Pera e Peva . . . . . . . . . . 3 
Pinheiro ... .. : . . . . . . . . 1 
Rezende . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ruião . .......... . . ... 2 
Sancle .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Saufins . . . . . . . . . . . . . . 10 
Sever. ....... . ..... .. 2 
Sinfltcs . . . . . . . . . . . . . . 1 
' l'abua.ço .... .. .. ·. . . . . 1 
T arouca . . . . . . . . . . . . . 6 
Ucauha...... . ....... 4 
V aldig·em . . . . . . . . . . . . 1 
V arzea ela Serra . . . . . . 1 
Villa Cova a Coelheim 2 
Villa Nova. ele f::louto ele 

El-B.ei . . . . . . . . . . . . . 1 
V illa Secca . . . . . . . . . . . 1 

Comarca ele Barcellos 

466 
18(1 

73 
38 

182 
120 
104 
263 
100 

1:034 
182 
115 

1:766 
196 
673 
230 
859 
570 
213 
141 
407 

168 
177 

F erreiros de Tenclaes . . G 1:056 
Teudaes .. .. : . . . . . . . . . J 398 
Castello ele Paiva.. . . . . 10 1:618 

1:690 
771 
289 
182 
6~0 
434 
516 
871 
347 

4:333 
660 
486 

6:487 
835 

2:506 
944 

3:223 
2:3G7 

629 
554 

1:6Gil 

517 
472 

3:962 
1:762 
7:644 

--------
Divisão e!eiloral de Traocoso 165 ~ 109:242 

Comarca de Tranco sb 

Almcnclra . . . . . . . . . . . . 2 
Alverca.. .... ........ 1 
Aveloso.. ......... ... 1 
Carapito. . . . . . . . . . . . . 1 
Casaes elo Monte (in-

cluiclo no conto de 
Pena Verde) . . . . . . . . -

Castanheiro . . . . . . . . . . 3 
Castcição . . . . . . . . . . . . . 2 
Ca~tello Bom . . . ... . .. · 5 
Castello Menclo.. . ... . . . 19 
Castcllo Roclrigo ...... . . 15 
Cedavim . . . . . . . . . . . . . 1 
Cinco V illas . .... . . ·. . . 1 
E r veclosa elo Douro. . . . 1 
Escalhão . . . .. ... . . .. . 1 
l<'igtteiró da Granja. . . . 1 
Fonte Arcada. . . . . . . . . 7 
Freixo déNttmão. . . . . . 9 
Guilbeiro . . . . .. . . . . . . . 1 
Lamegal............. 1 
Long1·ouva .. . . . . . . . . . . 4 
Marialva. ... .. .. . . ... lO 
Matança . . . . . . . . . . . . . 1 
Mecla.. . . .... . .. . .. .. 1 
Mo1·e.ira . . . . . . . . . . . . . . 6 
Moreim ele Rey . . . . . . . 2 
Muxagata... .... ... . . 1 
Paraclella . . . . . . . . . . . . 2 
Paredes . . ... . . .. .. ... 2 
Peuedono .. . . . . . . . . . . . 10 
Penella .. . ..... : . . . . . 1. 
S. J oão da Pesqueira . . 10 
Povoa . .. ......... ... · 1 

363 
210 

64 
116 

232 
324 
346 

1:054 
1:612 

236 
69 

268 
395 
119 
694 
813 

• 80 
116 
479 
71.4 
146 
240 
G19 
89 

172 
111 
351 

1:119 
221 

1:102 
165 

1:285 
774 
331 
308 

905 
914 

1:280 
3:451 
5:405 

931 
225 
833 

1:690 
493 . 

2 :587 
2:742 
~74 
471 

1:641 
2:264 

534 
910 

2:423 
388 
656 
453' 

1:238 
4: 510 

702 
3:906 

667 



3!3 

00 
00 

" ·~ 'N -"' " D,esignação " F ogos I uclividttos D esignação " Jo'ogos Individuas 
"" ~ 
" ~ ~ I'< - ------

~eigad a . .. . . . .. . .. . .. 1 101 3:2 8 Silvã • •••• o. o •• o •• • • • 1 73 324 
eudim .. . . . .. .. .. ... 1 308 , 1:171 Silvares (iucluido no 
~ernaucelhe ..... . . . . . 7 314 2:587 concelho de 'r onclella) - - -

avora . .... .. . .. . ... . 1 97 318 S. P edro do Sul. . . . .. . 1 375 1:620 
'I'ouça . ... .. . .. . . . .. . 1 51 227 T avares . . .... . . .. . ... 4 1?45 2 :519 
~rancoso . . . ... . . . . . . . 39 2:541 8:619 T ondella ou Besteiras . . .· 14 3 :246 13:707 

revões ... . . ... .. .. .. 1 278 781 'rrapa . . .. . . . . .. . .. .. . 2 339 . 1 :196 
V alença do D ouro .. . . . 4 185 585 Vizeu . . .. . . . .. . . . ... . 27 6:883 29:730 
Vallongo elos Azeites . . 1 51 155 Comar ca de Linhares ~argeas . . ... . . .. . . . .. 1 78 ~59 
V~a Nova ele Foscôa . . 1 707 2: 6\:! 4 Bobacl ella .. . .. . ... ... 1 152 642 

ll.la da P onte .. . . . .. . 1 93 311 L agos da Beira . . ..... 3 765 2:874 
Villar Maior . . .. . . . ... 7 722 2:589 - ---

P rov í n cia ' 156 31:70:! 131:973 
Comarca de I . .inhares d a E xtre n"l.adura -

Aguia.r da Beira . . . . . . 9 839 3:300 Divisão eleitoral de Alemquer 
-~goclres .. .. ... .. . .. . 9 718 2:702 
'?l'llos de Algoches . . . . 1 2118 1 :019 Comarca de Alemquer 

Lin.hares (inclusive a Alemquer .. . . . .. . .. .. 18 2:356 !1 :899 
parte cl'.este concelho Aldeia Gallega ela Mer -
pertencente á comarca ceaua .. .. . . . . . . . . . . 2 452 1:Q54 

P da Guarda) .. .... . . . 14 1:394 5 :458 Caldas da Rainha ... .. 1 422 1 :189 
enha V ercle . . . .. . . .. 3 448 . 2:135 Cinti-a . . . . . . . .. . ... .. · 11 3:504 14:396 

Comarca c1e Pinhal 
Obidos . . .. . . .... . .... 22 3:136 11:656 

-
~_hneicla . . .. , . . . . .... 1 4 703 2 :774 Comarca de~Santarem 

R in.hel ..... .. . . . . . . . . 32 2:388 7:968 Azambuja . . . . . . .. . . .. 1 481 1:636 
·anhaclos . .. .. .. .. . . . . 3 409 1:538 Cartaxo ... . . .. ·. · .. · · · 3 1 :456 5:883 

Comarca de Vizeu Comarca de Torres:Vedras 

Iniia:s · 1 29 146 Bellas ... .. . . . . . . . . · .. 1 800 3:446 l\1: .... .. .... .... .. . 
esqmtella .. . ...... .. 1 256 995 Caclaval. .. . . .... . . . . . 9 1 :020 3 :795 

- --- - Carvoeir a . . . . . ... . . . . 1 144 634 
Divisão eleitoral de Vizeu 266 25:597 ~3: 850 Cascaes . . . . . . . . . . .. . . 4 1 :682 6:749 

- · --- Collares . ... .. . . ..... . 1 568 1:744 
Comarca de Vizeu Enxara elos Cavalleiros. 1 352 1:601 

!frnnhosa· . . . .. .. . . .. . 
-

1 182 590 Ericeira .. . , .. . . . : . .. . 1 750 2: 938 
va .. . 3 248 861 Gr adil .. . . .. . . . . . .... 1 207 754 

~~~~r a . c1 ,~ ·B~~-~- : : : : : 11 2:224 8: 718 Lominh ã . .. . .. . ... . . . - 3 902 3:1!i1 
B ...... ...... ... 1 167 613 Mafra . . . .. ..... . .... . 2 977 4:011 
Coa Aldeia . . .. . . . . . . . 1 18\:J 600 Ribaldeira . .. .. . ... . . . 2 749 2:990 
C anuas c1 e Sabugosa . . . 1 258 1:181 Sobral elo MouteAgraço 1 230 899 
S anuas ele Seuhorim . .. 1 424 1:667 T orres Veclras . .... . . . 19 4:,286 18:414 
F anta Eulalia .. .. . . . .. 2 378 1:276 'Villa Verde elos F rancos 1 150 550 

erreira c1 A 3 639 2:293 p 
1 

e ves . . .. . . Comarca do Ribatejo 0 hedal (incluiclo no 
G concelb o de Senhorim) - - - Arruel a .. . . . . . . .. . . . . . 2 536 2:250 

afanhão ... .. .. ... . . . 2 241 1:155 Castanheira ... . . . . . ... 1 189 740 
Go· 
Gu~a~·~Úlo. · · · · · · · · · · · · · 1 196 926 Chelleiros ... . . . . ...... 1 131 486 

1 134 581 - - - -
· Gulfar · · · · · · · · · · · · · 

4 307 1:431 D\visão eleitoral de Leiria 109 25:483 99 :865 

t· João·d~ ·iio~;t~ ~ : :::: 2 239 1:300 -
aclario 1 38 134 

Comarca ele Leiria 
Lafões · · · · · · · · · · · · · · 

36 5 :613 25: 306 Alpech iz . . . . ... .... . . 1 152 517 
M:aceu·~ ·:0~ · · · · · · · · · · · 
~~Miguel ~~ ·0~1t~~.'0. : : 

2 330 . 1:299 Athonguia ela Baleia ... 2 582 2:3b5 
1 31.H, 1 :326 Batalha ... .. . . . .. . .. . 1 426 1:552 

ues 2 558 2:339 Ega . . . : . . . ... . · · · · · · 2 497 1:744 
Olivei~-~. cl~ 'p1:~cl~~ : : : : 1 142 655 Leu·ia • • • • • • •• • o ••• • • 27 6: 44-2 23:982 
~enalva do Castello .. . 12 2:064 8: 735 Monte Real . . . .. .. : ... 1 132 425 

ovoliele 1 319 980 Peniche .. · .. . .. .. . . ... 3 681 2:564 R ....... .. .. ... R au~aclos . . . .. . .... . . 1 1:151 4:763 Pombal .. . . . . . . . ... .. 2 1 :029 3:115 

Rili~l_;~s· :: · · · · · · · · · · · 1 177 728 Reclinha . .. . . . . . . . ... 2 407 1:915 

1 25 112 Soure . .. . . .. .. . ... . . . 2 _1: 150 . 4:591 
Rio ele Mo· · · · · · · · · · · · 1 2531 844 Sabu os a iuhos · ... . .. . . Comarca de Alcoballa 
Sata g · · · · · · · · · · · · · 1 150 514 
Senh!~··· ·· · ·· · ···· 3 7521 3 :055 Alcobaça . . ... . . · · · · · · 5 949 3: 468 

0 O O O O O o O O O O I o 5 1:502 5:379 Alfeizerão . . . . . . . · · · · · 1 234 969 
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"' "' "' "' N ·r:: 
"' " IncÚvidnos Designat;ilo r. l!, ogos Individuas Designação r. Fogos 
" o 
~ ~ - -

Aljubarrota .. . .. . ... . . 2 423 1 :536 InclivicltlOS pertencentes 
Al vorninha ... . .. . ... . 1 379 1 :527 ao exerci to de 1.a li-
Santa Catharina . .... .. 2 294 1:387 nha .. · .. . .. . . ... . . . . - - 9: 300 
Cella .. .... · . .. . .... . . 1 305 1 :26 1 Hospitacs e misericor-
Cóz . ... . ... . ... .. . . . . J 138 547 dia . ... . .. . .. . . .. .. - - 1:600 
Evora . . . . . . . ... . .. . . . 1 312 1 :211 Individuas avulsos não 
lVIaiorca . . ... . . .. . . . . · 1 146 432 comprehendiclos nos 
S . Martinho elo Por to . . 1 232 5'23 roes ele fi:eg t1ezia .. .. - - 5:300 
P ederneira . .. . . . . .... 2 643 2:4 50 - --- - - -
Sclil,: elo Mato .. . . ... .. 1 178 776 T ermo ae Lisboa .. . . .. 40 ,., '"T"' 900 T urquel . . ...... .. ... . 2 460 1: 908 34 10:580 43 :050 

Comarca de Chão do Couce Divisão eleitoral de Thomar 74 57 :513 260:950 

Aguda . .. . . .. ... .. . . . 1 256 1:010 Comar ca de Thomar Avellar . . ... . .. . . . . .. 1 102 450 
Chão ele Couce . . . .... . 1 366 1.:090 Abiul .... . . .. .... . . .. ] 258 1: 4:23 
Maçãs ele Dona Maria . . 1 396 1:7 12 Abrantes .. ..... . .' . ... 19 4 :741 18:4:15 
Pousa F lores . . . . . .. . . 1 302 1:108 Asseicel~·a .. . ... . . . . . . 1 27ÇJ 1:130 

Comarca de Ourem Ag uas Bellas . ... . . . . . 1 198 769 
Amendoa . . . . .. . .. .... 1 240 952 

Ourem .. . .. . . . . . ... .. G 2:4:35 8 :234 Atalaia . .. . .. . ....... 1 614 2:198 
Porto de Moz . .. . . . . . . 11 2 :007 6:92f:s Dornes .... . . . .. .. .... 3 508 1:928 

- ·- - ---- F erreira .. . ... . . . ..... 1 430 1:726 
86 21:956 8 1:276 Figueiró dos Vinhos .' .. 1 605 3:087 Divisão eleitoral de Lisboa - --- Macãs ele Caminho . · ... 1 68 304 

Freguezias da cidade MaÇão . .. .. · . ..... . .. .. 1 558 2:168 
P aio ele P elle ... . ..... 1 191 656 

Nossa Senhora da Ajuda 1 3:902 16:580 P cclrogão Grande . . .. . 5 1: 599 8:516 
Santo André .. .. ..... . 1 285 1:210 P.ias . . . . . . . .. .. . . ... . 3 726 2:645 
Anjos . . . ...... .. . ... . 1 2 :553 10:R50 Ponte de Sor .. . .... . . . 2 408 1:558 
S. Bar tholomcu . . . .... 1 465 1:970 Punhete · . . . . .. .. : ... . . 1 380 1:510 
Basilica ele Sant a Maria . 1 505 2 :250 Sarcloal . . . .. . .. ... . . . 2 1:1 09 3:914 
Santa Catbar:ina ... . ... 1 2:205 9:570 ':l'ancos .. . . . ...... ... . ] 123 429 
S. Christovão . .. .. . .. . 1 408 1: 730 Thomar . .. .... . ..... . 13 3:951 15:302 
Conceição .... .. . ..... 1 773 3:280 V illa Nova ele P ussos . . 1 245 989 
Coração de J esus . . . . . . . 1 733 4: 180 V illa ele R ei . .. . . . . . . . 3 904 3:532 
Santa Cruz elo Castello 1 317 1:340 
Encarnação .. ... . . . .. . 1 2:003 8:510 Comarca de Alemquer 
Santa Engracia .. . , . .. 1 2:100 8:920 Charnusca ... .. . .. .. . . 1 778 3:054 
Santo E stevão . . . .. . . . 1 1:029 4:370 IDme . .... . .. . . . . . .. . 1 239 750 
S. J oão da PraÇa ..... . 1 510 2:160 
S. J orge . . .. . . . .. . . . . · 1 440 1:870 Co marca do Crato 
S. J osé . .. . ...... . .. .. 1 1:828 7:760 Alvaro . . . . . .. . . ..... . 4 523 2:893 
S. J ulião ... ... . .. ... . 1 689 3:840 Belv er .... . . .. . . .. . . . 2 406 1:281 
Santa Justa .. ... . . . .. . 1 1 :226 5:230 Carcligos . . . . ...... . .. 1 262 1:150 
Shnta Izabel. .. ... . . . . . 1 4:132 14:510 Ca rvoeiro ......... . . . 1 222 865 
L ae ..... . . .. ... ... . . 1 1:500 6:770 Certã .. . . . . . . .. . ... . . 10 2:Mi1 9: \16 1 
S. ourenço : . .. . . .. .. 1 646 2:740 Envenclos ... .. .... . . . 1 329 1:216 
S. Mamede .. . . .. . . . . . . 1 1:277 5:430 P edrqgão Pequeno . . .. 1 233 1:081 
Ma.gclalena . . . .. .. .... . J. 4 11 2:190 
Santa Marinha . .. . . ... 1 263 1: 110 Comarca de Santar em 
S. l\1artinbo .. .. . .. ... 1 131 650 Alcanecle ... . ..... . . . . 1 1:389 4 :857 
Martyres . ...... . .. .. . 1 550 3: 200 Alcocntrc .... . . . . . . .. 1 206 921 
Mer cês . ...... . ... . .. . 1 2 :2fl4 9: 740 Almeirim . .. . . ... . . . . . 1 361 1:371 
S . .JV!iguel . .. .. . ... . .. 1 853 3:620 Aveiras ele Baixo 1 89 360 

~ S. Nicolatl ..... . ... ... 1 868 3:8:JO Aveiras ele Cima . ... . . 1 298 1:182 ; S. P aulo . ... .. . . . ... . . 1 1:019 4 :330 ,Azambuj eira ... .. .. .. . 1 83 311 
S. P edro em Alcantara 1 1:954 R: 300 Ernt .. . . . . . . .. . . . . . .. 3 211:! 756 
P ena • • • • •• •• ••• o •• • • 1 1:896 8:050 Gollegã . . . .... . . ... . . 1 712 2:606 
Sacramento . .. . . .... . . 1 1:027 5:260 L amarosa . .. ... . ... . . 1 53 21'3 
Salvador .... ... . .... . 1 245 1:040 Maniquc elo I ntendente 1 221 812 
Santos . ... .. . . . ... . . . 1 2 :441 9: 820 Montargil . . . . ... . ... . 1 352 1:401 
S. Sebastião . . .. .. . ... 1 808 3:920 Muge ... . . .. .. .. . . .. . 1 231 1:069 
Soccorro . · .... .. . . .... 1 1 :728 7:730 Paialvo . . ... .. . . .. . . . 1 320 905 
S. Thiago . .. . . . ...... 1 142 GOO Salvaterra ele Magos .. . ] 595 2:138 
S. T bomé . . . . .. . .... . . 1 324 1:370 Santarem .. .... ... . . . . 42 8 : 10~ 31:468 

: S. Vicente . . . . . . .. . . . . 1 452 1:880 I 'l'orres Novas .... . . .. . . 18 3: 854 14:178 
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"' "' "' -~ -~ ., 
Designação " " " Fogos Indivíduos Designação :::; Fogos Indivíduos_ 

~ "" " " " r:. r:. - - --
Comarca de Tentugal lVIessejaua ...... . . . ... 2 538 1:666 

Alvaiazere 3 709 2:787 Üluique .. . .. .... . .... 5 1:816 6:101 .... . ...... 2 337 1:367 Arega 1 236 1:088 Padrões . .. . ..... . .. . . ... . .... . .. . . . . 
Panoias .. ... .. ..... . . 1 208 651 -

Divisão eleitoral de Setubal 165 41:618 163:825 ~: Thiago de Cacem ... 9 2:051 7:642 
- S1nes . ...... . ......... 1 489 1:fi70 

Comarca de Setubal Vil! a Nova de Milfontes 2 477 1:110 
Alcacer elo 

-
Sal . . .. .... 11 1:989 6:918 113 27: 174 96:032 

Alcochete 2 701 2:632 Divisão eleitoral de Evora -
Aldeia GaÜ~g:~. : : : : : : : 2 803 3:703 
±ihos V edros .... . .. . . 1 153 537 Comar ca da Evora 

lllada . . . . . . . . . . . . . . 8 3:829 13:7411 Aguiar . .. . . · .. . . . . . ... 1 5G 177 
Azeitão 2 665 1:570 Alcaçovas .. . ......... 1 405 1:613 
~arreiro ·. : : : : : : : : : : : : : 1 653 2:596 Alvito .... . ... . ... . .. 1 402 .1:360 
C abrella . ... . .. . .. . ... 2 269 880 Agua de Peixes (inclui-

anha .. .. . . 1 212 655 do no concelho ele Al-Cezimbra . . · · · · · · · 2 1:140 4:255 vito) . ... . ... . ...... - - -
Coina -

.. ........ . . . 
G ........ . ....... 1 65 157 Aguias ... . .. . ..... . .. 1 134 456 
L raudola .. . .. . ...... . 3 927 3:206 Canal .. ... .... . . . . ... · 1 51 222 

11,t~'radio ...... . . .. . . . 2 278 725 Ex trerooz ... . .. . . ..... 13 2:815 10:691 
; Olta . .. . . . . .. . ..... . 2 443 1:258 Evora .. . .. . ........ . . 19 4:793 15:002 
S almella . .. . . .... . . .. 3 942 3:045 L avr e ••• • ••••• o ••• •• 2 281 1:109 

an10ra Correia . .... .. 1 300 1:087 M ontemór o Novo . . ... 16 2:374 8:394 
Setubal 5 3:671 15:717 Montou to .. . . . . ....... 1 239 866 
Torrão . : : : : : : : : : : : : : : 3 474 2:332 Oriolla .. . ... .... ..... 2 194 568 

Comarca do Ribatejo 
Pavia . . . ......... . ... J 226 874 
Redondo . . .... .. .... .. 5 978 3:538 

±~:~1ra . ..... . ... . .. 3 844 3:772 Vianna ........... . ... 1 382 1:356 
1 409 1:580 Vimieiro ' . . . .. . . . ..... 1 445 H.i03 

iJ?ovos a··· ·· ··· · · · ··· 
1 90 426 

ViU a ic'r~;;c~· ~l~ '}ú~·~ : : 1 1:209 4:598 Comar ca de Elvas 
- - -- Mourão . . . ..... . . · ..... 4 761 . 2:490 

Província 58 20:146 75:395 T errena .... . .. . . . .. . . 2 454 1:587 
elo A l emtejo - - --

Divisão eleitoral de Beja 
Comarca de Villa Viçosa 

Alter do Chão ... .. ... 2 486 2:030 
Comarpa de Beja Arra:iollos ... . ...... . . 5 1:048 4:107 

~l?ergaria .. ......... l 33 117 Borba . ... _ . .. .... . .... ·4 1:088 4:023 

B~J ~ .... . . ... . . . . ... . 20 4:29!:! 14 :890 Cb ancellaria .. .. . . .... 1 154 490 
Evora Monte . . .. . . . . . . 5 642 2:457 

C eblllgel . .... ... . . .. . 1 442 947 Margem . . . . . . .. . : .... 1 98 350 u a 4 1:071 4:227 Paro · · · · · · · · · · · · · · · · 
l 56 260 Monforte . . . . .. .... . . . 7 652 2:394 

FicaÚ~~ · · · · · · · · · .·. · · · Monsaraz . ... ... . ... .'. 7 u so2 6:005 
Prades · · · · · · · · · · · · · · 1 64 95 Portel ..... . ......... . 8 1:103 4:574 
Moura· · · · · · · · · · · · · · · 1 378 1:338 Souzel. . . ....... . ..... 2 552 1:732 
Üclem.ir. · · · · · · · · · · · , · · 15 2:82iJ 9:342 Villa Boim . . . .. .. . . ... 1 227 815 

5 1:634 7:735 Ser )a a · · · · · · · · · · · · · 
9 2:062 7:812 Villa F ernando . ..... . 1 68 344 

v · l~ . .... . .......... Villa Viçosa . . .. . . ... . 6 1:538 5:555 
y~{11gueira . .. .. ...... 1 590 2:382 v\

1
a Alva ..... . ... . . 1 222 868 Comarca de A viz 

·/na No:ta da Baronia 1 193 643 Alandroal ... . . .. . ... . 1 421 1:568 1 a Rmva .... . .. . .. 1 122 421 J moroenha ...... . .. . . 2 193 666 
Oomaréa de Aviz - - - -

Noudar e Barrancos .. . Divisão eleitoral de Portalegre 125 24:762 89:013 
1 40 100 - ---

Comarca de Ourique Comarca de Aviz 
Aljustrel 2 587 1:770 Alter Peclroso . . . ..... 1 64 228 .A.l ........ .. ... 
Allllodovar . .... . ..... .. 5 b562 6:054 Aviz . . . .. . ..... . . .... 6 848 3:469 

valacle 2 310 890 Benavente . ... . . . . . . . . 3 802 2:585 Castro · · · · · · · · · · · · · 
C Verde . . . . .. . ... 1 603 1:800 Ben avilla ... . . . . .. . .. 2 169 552 

azevel . ...... . ... .. . 1 140 560 Cabeção .. .. . .. . ...... 1 191 755 
Colios 1 214 782· Cabeça ele Vide . . ..... 1 342 1:086 E .... . . . ... . . ..... F l1 traclas . . . ... . . . .... 1 HiG 369 Canno .. .. ..... . .. · · · 1 236 871 

errei r , 2 540 "2:169 Corucbe .... . .. .. . .. . · 5 1:258 3:840 Garvãoa . · · · · · · · · · · · · · · 
2 272 886 Ervedal .. . . . . .. . . . · · · 1 126 437 

Mertola : : : : : : : : : : : : : : 11 · 2:835 9:368 Fi ·ueira . . . . . . . . ..... 1 1 101 221 g 
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"' "' Individnos " Indivicluos D es ignação r. Fogos I Designação Fogos .. 
Q) 

I~ ~ -- .. ---
Frouteira .... . ...... .. 2 615 2:008 Povoa elas Meadas . .. .. 1 195 676 
Galveias . .. . . ........ 1 323 1:138 Villa Flor . . .... .... . . 1 37 117 
Mora ... . .. . . ... . . ... 1 229 752 -
Seda . . ... . . . ..... . ... 3 207 707 Divisão eleitoral do reino us 22 :199 80:964 
Veiros .. .. . .. . .. . .... 3 395 1:345 do Algarve -

Comarca do Crato Comarca de Far o 

Amieira .............. 1 253 1:002 Faro . .. . ........... .. 10 5:983 25:499 
Crato ................ 9 1:089 3:925 Lagôa . .. . .... . ... ... 4 2:151 8:029 
Gavião . . . ... ... ... ... 1 412 1:404 Silves .... ......... ... 7 . 3:286 14:516 
Gafete ........... . ... 1 226 894 
Tolosa . ... . . . . . .. .... 1 114 405 Comarca de L agos 

Albufeira .. . . .... . . . .. 3 1:1:110 4 :500 
Comarca de Elvas Aljczur .. . ... . . . .... . . 2 485 1:994 

Barbacena . .... .. . . ... 1 216 814 Lagos . . . ... . . .. ...... 10 2:800 11:644. 
Campo Maior . .... .. . . 2 1:284 4:987 Monchique . . . . . . ..... 5 1:351 q:318 
Ferreint . . .... ... . . . .. 1 153 699 Sagres .......... . . ... 1 55 291 
Elvas . .. . .. . .. ....... 11 4:130 16:069 Villa elo Bispo ........ 1 191 722 
Ouguella . ... . . . .... . . 1 42 115 Villa Nova ele Portimão 2 1:150 4:477 

Comarca de Portal eg-re Comarca d e Tavira 

Alegrete ............ . 1 293 1:118 Alcoutim (inclusive as 
Alpalhão ... . · ... .. . ... 1 460 1 :540 tres freguezias tl'este 
Areias . .. ... .... . .. . . 1 63 187 concelho pertence11tes 
.Arronches .. . .... ..... 7 636 2:513 á cpmar ca ele Beja) .. 6 1 :842 6: 851 
Assumar ..... . ... . ... 1 219 703 Castro Marim .. . ... . . . 3 1:291 4 :546 
Castello ele Vide ..... . 3 1:630 6:495 Loulé . . ..... .. .... . . . 6 4:105 15:394 
l\1arvão . .... .. .. .. ... 5 1:038 3:7!)4 T avir ::t . . ... ... . . ... . . 7 3 :239 13:769 
iVfontalvão ... .... . .... 1 295 73G Villa Real ele Santo An-
Niza .... .. ..... . ..... 4 887 3:353 tonio •• o •• ~ •••••••• 2 731 2:772 
Portalegre . ........... 11 2:62·1 9:474 -

69 29:970 120:322 
I 

Resumo do mappa rrcral il<t }IO ji Ulaçfto cxislcnlc nas Yinlc c seis di l'isõcs clciloracs do reino de Porlugal 
- 110 ilii iiO de 18 21 

P1·ovincias Divisões eleitora~s 
8 ~ NumcrÓ a .g g de 
Z 5 frcguezias 

" 
Arcos de Valle de Vez.. 14 
Barcellos . . . . . . . . . . . . . . J 5 

Minha (6 divisões) Br~ga ·N· · · · · · · · · · · · · · • 35 
Gnunaraes . . . . . . . . . . . . 21 

200 
228 
251 
211 
199 
118 

Traz os Montes (2 
divisões) . .. . - . 

Beira (9 divisões) 

I 
I 

Penaúel. . ....... . . . . .. 31 
Porto.. ...... . . ..... .. 20 

Bragança .. . .. ...... . . 
Villa Real . ........... . 

Arganil ............ . . . 
.Aveiro ... . . .. . . ... .. . . 
Castello Branco ..... . . . 
Coirubrã .............. . 
F eira ........... . .. .. . 
Guarda . .. . .. . . . ...... . 
Laruego ..... . . .... . . . . 
Trancoso . . .. . .. ... . . . . 
Vizeu . .. . . .. . . . .. .. . . . 

136 

43 
35 

78 . 

38 
33 
28 
41 
11 
29 
59 
44 
37 

330 

1: 207 

448 
261 

709 

96 
78 

-133 
130 

75 
174 
165 
266 
156 

1:273 

Numero 
ele 

fogos 

28:872 
26:096 
29:512 
30:421 
31:1tl8 
38:904 

185:573 

1:. 2:169 
39 :417 

7"1:586 

21 :627 
28:317 
21:093 
37:878 
20:948 
22 :585 
27:484 
25:597 
31:702 

237: 231 

Numero total 
de 

inclivitlnos 

11H:439 
105:894 
118:071 
11!1: ml8 
117:381 
162:979 

743 :662 

117:664 
162:544 

280:208 

85 :311 
108:690 

79:062 
146 :552 
80:865 
86:893 

109 :242 
93:850 

131:973 

922:438 

4 
4 
4 
4 
4 
5 

25 

4 
5 

9 -
3 
4 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
4 

32 -
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P1·ovincias 
e ;g Numero 0 ~ e~~ de Nn:;~m·o Nnme~·~ total ~ 

0 
:g D i visões eleitorn.cs 

~ § f reguezias fogos indiv íduos Z ro §.. 
- - " - --- - - -- ---- - --""-

Al~n;tquer . ... : . . ..... . 
Lmna . __ _ . ..... . . _ .. . 
Lisboa . .. . .... .... ... . 
Setu1Jal . _ . _ . __ ..... . . _ 

::!4 109 
30 8D 

1 71 
22 58 

Extremadura (5 
divisões) _ .. __ _ 

Thomar . ..... . ... . .. . . 48 165 

I 
Ale~1tejo (3 divi- \ 

soes) .. . __ ____ - / 

125 492 

Beja . . ... . . . .. . . ...... . 
Evora .. .. ' . . .. . .... . . . 
Portalegl·e . . . . . · ...... . 

32 113 
32 125 
37 98 

101 336 

25:483 
21 :955 
57:513 
20:146 
41:618 

166:715 

27:174 
24:762 
22: 19~ 

74:135 

99:865 
81:276 

260:!'!50 
75:395 

163:825 

681:311 

96 :032 
89:013 
80:964 

- ---
266:009 

3 
3 
9 
3 
5 

23 

3 
H 
3 

9 -- --- -~- -----
A.lgarve (1 clivisão) F aro __ . . __ ... _ .. ____ . _ 

Coutêem as vint e e seis 
divisões eleitoraes, in 
clusive os militares do 
exercito ele 1." linha ... 

Heligiosos, religiosas e 
serventes dos conven
tos existentes nas vh1 te 
e seis divisões ... . .. . 

Total elos l1abitantes do 
r eino . . . ... .. .. - ... . 

15 69 

785 4 :086 

29 :970 120:322 4 

765:210 3.013:950 102 

12:500 

3.Q26:450 

As divisões eleitoraes recebem a denominação ela ciclacle ou villa mais central 
011 P?pnlosa, destinada para a r eunião ela assembléa geral da mesma divisão . · 

Se em alguma divisão eleitoral houver concelho ou conto não mencionado no 
~~·esente mappa, entende-se que :fican't rertencendo á divisão em que se achar eu
lavado. 

Paço elas côrtes, em 11 ele julho ele 1822 . 
d ~ort~nto mando a todas as auctoriclades, a quem o conhecimento e execução 
ll? llefenclo decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 

18e9i. se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 17 dias elo mez ele julho de 
"'"' · = EI1-R EI1 com guarda. = Filipp.e F m·?·ei?Yt ele Amtt(}o e Cast?"O. 

b Na me~nía data e e m harmonia com as bases da constituicão l)rovidenciou-se sa-re · ~ Outro Importante assumpto. . . 
C arta de lei 

ll . f· J oão, por graça ele D eus e 1)ela constituição ela monarchia, r ei elo reino 
s:~ ~ de Portugal, Brazil e _Algarves, cl'~quem e d'alem mar em_ Africa1 etc. Faço 

t a ~odos os meus snbchtos que as cortes decretaram o segumte : 
fa ~s cort~s geraes, extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, querendo 
~oze{l effect1va a extincção dos privilegias pessoaes ele fôro, sanccionacla no .arti

• 
0 

elas bases ela constituicão, decretam o segainte: 
Ot L~ ~icam extinctos toclos~ os privileg·ios especiaes ele fôro em negocios civis 
p l. cr~rnmaes, e bem assim todos os juizos privativos concedidos a pessoas, cor-
011~es , N classes ou terras co~ ju:·i~dicção c?ntenciosa, civil ou Cl~i.rJ;tina:l. A 

e . : Sao exceptuados da c1ispos1ç<to elo artigo antecedente os pnv1legws ele foro 
e JlUzos privativos expressamente estipulados em tratados ainda subsistentes, ou c: contratos da fazenda nacional, mas sómente emquanto durarem os actuaes 

nh·atos e tratados . 

S ~ . o Ficam sem exercício nem inclemnisacão os escrivães e mais o:fficiaes que · 
er v1 · • · · am por provimentos temporarios nos juizos agora extmctos, bem como os 
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proprietarios que tiverem outro officio _publico; os proprietarios1 porém, que não 
tiverem outro officio, passarão a servir por distribuição com os officiaes elo juizo 
elo geral ele primeira instaucia1 cujos officios não serão providos, quando vagarem, 
até que o seu numero fique r eduzido ao que anteriormente existia ou ao que de 
futmo se determinar. 

4 .° Far-se-hão inventarias exactos ele todos o~ processos e papeis pertencentes 
aos cartorios elos officios que ficmu extinctos pelo presente decreto ; ser ão rer~et
tidas aos juizos a que ficam competindo as causas pendentes em que não estiver 
profericla sentença definitiva; observm·-se-ha o disposto no artigo 1. 0 elo decreto 
ele 14 ele julho ele 1821, ácerca cl'aquellas em que houver certeza ele juizes; e ?s 
feitos finclos serão clistribuiclos pelos cartor.ios dos escrivães elo juizo territorial :le 
primeira instancia . No caso, porém, ele continuar algum escrivão elos juizos. extin· 
ctos, segundo a providencia elo artigo antecedente, elle mesmo conservará no seu 
cartorio todos os feitos que não deverem ser r emetticlos para outro juizo. 

5 . 0 Os corregedores ela côrte elos feitos cíveis e seus o:ffwi aes ficarão servincl_o 
por distribuição com os elo cível ela cidade ele Lisboa, guarclanclo a alçada e r egi· 
menta cl'estes _ultimas, até se fazer nova regulação elos juizos de primeira instan
cia; os corregedores elo cível da relação e casa elo Porto conhecerão, cumulativit· 
mente com os juizes communs de primeira instancia, das causas ele que até ag·ora 
conheciam, ficando preventa a jurisclicção dentro elas 5 leguas pelo juizo onde 
a acção for intentada. 

6. 0 Os eorregedores elo crime da côrte e os da relação e casa do Porto n~o 
conhecerão por acção nova, nem poderão avocar alg um feito; mas em tudo o maiS 
continuarão na fórma de seus r egimentos . 

7 . 0 Os militar es elo exercito e ela armada nacional não r eformados, e bem as· 
sim os r eformacl_os que estiverem militarmente empregados, não poderão ser pre
sos, afóra o caso ele flagrante delicto, senão por cartas ele officio dirigiclas aos 
r espectivos superiores ou commanclantes, os quaes sob sua r esponsabilidade os fa
rão prender e entregar á 01·clem elo magistrado . Esta disposição é applicavel aos 
milicianos, quando os corpos estiverem reunidos, e sem1)re aos majores e aJudan
t es, por pertencerem á prim-eira linha; quando for preso algum miliciano ou an
tro militar, nos casos em que o podem ser, por ordem immecliat ;;t elo magistrado, 
dará este logo parte ao r espectivo commandante. 

8 . 0 Os ecclesiasticos não serão presos em acto elo seu ministerio. O magistra
do, effeituada a prisão ele algum ecclesiastico, dará immecliatarnente parte ao com
petente superior. 

9.e F ica revogado o § 45.0 da ordenação, livro 1. 0
1 titulo 88.0

, subsistindo eDl 
tudo o mais no seu actual vigor o r egimento elos juizes elos orphãos . 

10.° Ficam revogadas quaesquer disposições na parte em que se oppozerem ás 
.do presente decreto. 

Paço elas côrtes, em 9 ele julho ele 1822. 
Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 

elo r eferido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
n' elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 11 ele julho ele 1822.= EL-REI1 co!ll 
guarda .= José da Silva Ccwvctlho . 

* 
Em 10 ele julho leram-se no congresso as duas seguintes cartas elo príncipe 

r eal. 
C arta 

(N.0 _2-4) 

Rio ele J aneiro, 26 ele abril ele 1822. --Meu pae e meu senhor : -Dou parte 
a vossa magestacle c1ue, tendo o governo ele Minas Geraes querido mostrar-se su
perior a mim e ás ·côrtes, fui lá e mandei convocar os eleitores· para elegerem ou
tro. Ao ch~gar fiz a seguinte falia: 

«Briosos mineiros: - Os ferros elo despotismo, começados a quebrar no clia 24 ele 
agosto no P orto, r ebentaram hoj e n'esta província. Sois livres, sois constitucionaes. 
Uni-vos commigo e marchareis constitucionalmente. Confio tudo em vós, confiae to-
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dos em mim. Não vos deixeis illudir por essas cabeças, que só buscam a ruína da 
vossa l)~·ovinci a e da nação em geral. Viva el-rei constitucional, viva a r eligião, viva 
a constituição, vivam toclos os que forem honrados, vivam os mineiros em geral.>> 
~ Antes ele lá chegar, as villas clifferentes da estrada me fi zeram as representa-. 

Çoes que remetto pela secr etaria elo reino . 
R onte.m cheguei em qutttro dias e meio. Por cá vae tudo mui bem se lá for

mos considerados como irmãos, tanto para um como para outro hemispherio; mas 
se 0 ~ão formos, ir-nos-ha melhor a nós brazileiros que aos europeus malvados, 
que dizem uma cousa e t êem outra no coração. 
h Não r~espondo a vossa magestaele ela carta ele Manuel Pedro, porque· quando 

ontem vmha no rio lnhumer im a r ecebi, e com a pressa me caiu ao rio ; peço a 
~o ssa ~agestade me faça a graça de ' a repetir, para eu fazer o que devo a bem 

a naçao, a quem sirvo com honra, amor e zêlo . 
Deus guarde a vossa mage·stade, como todos os honrad9s portuguezes, e mór- -

:men~e nós brazileiros, o havemos mister . · . 
Sou ele vossa mages tacl e filho mui obediente e subclito mui fiel, que lhe bmja 

a sua real mão. =PeclTo . 
. J!· S .- T enho a honra ele r emetter ' a proclamação que fiz á minha saída da pro-

Vlncia de Minas Ger aes . · 

P rocla m a ção a q u .e se r efer e a ca~"'ta antececlen.t e . 

JY~ineiros : - As convulsões políticas que ameaçavam esta província fizeram 
llb~ Impressão tal em meu coração, que ama verdadeiramente o Brazil, que me 
0 n garam a vir entre vós fazer-vos conhecer quá:l era a liberdade de que er eis 
~euhores , e quem eram aquelles que a proclamavam a seu modo, para extor qui
}.~rn ele vós riquezas e vidas, não lembrados que vós não seríeis p or muito t empo sof
,:,edores ele similhantes despotismos. Raiou, emfim, a liberdade : conservae-a. Ra-

80"'8 políticas me chamam á côrte. E u vos agracleco o b om modo com que me 
recebestes, e muito mais t erdes seguido o trilho que 'vos mostrei. 

, Conhecei os maus,, fugi cl 'elles. Se entre vós alguns quizer em (o que eu não es
~el o) emprehencler novas cousas que sej am contra o systema ela união brazilica, 
ael~uta:-os immecliatamente t eniveis inimigos, amaldiçoae-os e accusae-os p.erante 
hoi·~st~ça, que será prompta a descarregar tremendo golpe sobre monstros que 

ror1 sam aos mesmos monstros . · 
b Vós sois constitucionaes e amigos elo Brazil, eu não menos . Vós amaes a li 
lllerclacle, eu aclorG-a . F azei por conser var o socego na vossa província, de quem 

e aparto saudoso . Uni-vos commigo, e d'esta união vireis a conhecer os bens 
q_ne r esultam ao Br azil e ouvireis a Europa dizer << o Brazil é que é grande e 
l'lco e b ' h l l . a· ' ' t , ' os razileiros é que souberam con ecer os seus vere ac e1ros n·eltos e m e-
l esses>> · Quem assim vos falia desej a a vossa fortuna, e os que isto contradisser em 
~Inarrn só o vil interesse pessoal, sacrificando-lhe o bem geral. Se me acreclitarcles 
B~.l~nos felizes , quando não grandes males nos ameaçam. Sirva-no s ele exemplo a 

<·l ia.=PRINCIPE R E: GENTE. 

Car-ta 

(N. 0 25) 

lll Rio de Janeiro, 28 ele abril ele 1822.- JYleu IJae e meu senhor: - -Peco a vossa ao·e t J , 
a 6 :

8 .·:ne que mau de apresentar esta ás côrtes geraes, para que ellas saibam que 
g/fllllao brazileira e a ele toclo o homem sensato, que desej a a segurança e inte-

' rellc ~ele ela mouarchia, é que haj a aqqi côrte,s geraes do Brazil e parti culares 
ativame t . . J .c l . . . V < n e ao remo uniCLo para .Lazerem as n~ssas ers. mu~ICipaes . 

11 ossa magestade, quando se ausentou d 'f!ste nco e ferbl lJaiz, recommendou-me, 
/ 1 ~:u real decret? ele 22 ele abril elo anno prox imo passado, que tratasse os.bra-

1 en os co fill ~· ' b g·o · trat mo 10s ; . eu na o so os t rato como t aes , mas tam em com~ am1 s , 
anclo ·os como filhos sou pae, e tratando-os como amio·os sou outro ; assim quaes

quer cl'estas duas r asões me obrio·am a fazer-lhes as vo
10
ntacles rasoaveis. E sta (ele , 

quererem côrtes como acima :fica
0 

dito) não só é rasoavel, mas tltil a ambos os h e-
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mispher.ios, e assim, ou as geraes nos concedem de bom grado as nossas particu
lares, ou então eu as convoco, a fim de me portar, não só como vossa magestade 
me recommendou, mas tambem ·como tenho buscado e alcançado ser, que é dejen_
sm· elos direitos ncttos de povos tão livres como os outros que os querem escravl
sar . 

. Se ha igualdade de direitos e somos irmãos, como o proclamaram, concedam 
(que não fazem favor, antes de nós lh'o pedirmos) quando não, nós a buscaremos 
(não nos sendo difficil encontrai-a), porque não é justo que tms . sejam reputados 
como filhos e outros como enteados, sendo todos nós irmãos e subditos do mesmo 
grande monarcha que nos r ege . 

Deus guarde a preciosa vida e saude de vossa magestacle, como todos os por
tuguezes, e mórmente nós brazileiros, o havemos mister. 

Sou de -vossa magestacle filho obedient~ssimo e subdito fiel, que lhe beija a sua 
real .mão. =Pecl?·o. 

Em consequencia das resoluções suscitadas pelo parecer de 10 de junho recli
giram-.se alguns decretos, sem demora sanccionados com a assignatura regia. 

Carta ele lei 

D. João, por graça de Deus e pela constituição ela monarchia, rei do reino uni
do de Portugal, Brazíl e Alga.rves, d'aquem e d'alem mar em Afi·ica, etc . Faço sa
ber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, tomando 
em consideração o estado político em que actualmente se acham as províncias 
meridionaes do Brazil, decretam o seguinte : . 

1. ° Continuará o príncipe real a sua residencia no Rio de .Janeiro até à publi
cação da constituição política da monarchia portugueza, governando entretanto 
com suj eição a el-rei e ás côrtes as províncias que actualmeüte governa e lhe obe
decem. Serão nomeaclos por el-rei os secretarias de estado, em cujo conselho se 
tomarão todas as resoluções, e o ministro ela competente repartição assignarà, nã.o 
só todas as decisões mas tambem. a correspondencia official, ainda a que "Vier dl
rígida ás côrtes ou a el-rei. Fica cl'esta maneira suspensa a resolução de 29 ele 
setembro de 1821, pela qual as côrtes mandaram respeitosamente participar a 
el-rei que o príncipe real devia regressar quanto antes para Portugal. 

2. 0 Serão logo eleitas e installadas as juntas prov-isionaes de governo, em con
formidade do decreto de 29 de · setembro ele 1821, em todas as 1wovincias em que 
elle não estiver ainda fielmente executado . 

Paço das côrtes, em 23 de julho de 1822. 
Portanto manclo a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 

do referido decreto IJertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente c01no 
n'elle se contém . Dada no palacio de Queluz, aos 24 de julho ele 1822.= EL-REI, 
com guarda.= Filippe Fm·1·ei1·c6 ele A1'WI.I:J.O e Cctst1·o . 

Car-ta de lei 

D. João, por graça de Deus e pela constituição da monarchia, rei do reino 
unido .ele Portugal, Brazil e _Algarves, d'aquem e cl'alem mar .em Africa, etc . Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes ela nação portugueza, atten· 
clenclo a que o decreto dado no Rio ele Janeiro ·em 16 de fevereiro de 1822, pariJI 
a .con-vocação de procuradores das províncias do Brazil, excede as faculdades do 
governo delegado por sua magestacle n'aquella cidade, é contrario aos decretos 
das côrtes, altera 0 systema constitucional e prejudica a definitiva regulaç~Lo do 
governo elo Brazil, que vae estabelecer-se na constituição IJolitica da monarchia, 
deéretml}- ó seguinte : . 

1. 0 E nullo, irrito e ele nenhum effeito o decreto de 16 ele fevereiro do presen· 
t~ anno, pelo qual o go-verno estabelecido no Rio de Janeiro convocava um conse· 
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lho de procuradores elas provincias do Brazil. Fica portanto inexequivel o mesmo 
cl.e~réto, e será logo suspensa a sua execução em qualquer parte onde se haja prin
Cipiado. 

2.o Far-se-ha verificar a responsabiliclade do ministerio do Rio de Janeiro, não 
s6 ~elo citado decreto, mas tambem por quaesquer outros actos ela sua aelminis
traçao em que a responsabilidacle possa ter logar. 

Paço elas côrtes, em 23 de julho ele 1822. 
Portanto manclo a toclas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

do presente decreto pertencer, que o cnm1Jrain e executem e façam cum}Jrir e 
~4uarcla~ t ão inteiramente como n'elle se contém. D~cla n~ yalacio ele Queluz, em 

ele JUlho de 1822.=EL-REr, com guarda.= Jose clct s~lva Ccw·valho . 

Carta de lei 

t . D. João, }JOr graça ele Deus e pela constituição ela monarchia, rei do reino 
~lldo ele Portugal, Brazil e Alg~rves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 

As. côrtes geraes1 extraordinarias e constituintes da nação portugueza decretam 
0 segumte : · 
l 1.o Serão processados e julgados os membros da junta provisional do governo 
c a }Jrovincia de S. Paulo que assignaram a representação enviada ao príncipe real 
e~ data de 24 ele dezembro ele 1821, e bem assim os quati:o que assignarai;ll o 
chscnrso dirigido a sua alteza nci Rio de J aueiro em o dia 26 ele janeiro do pre
~ente anno, para o que se envia ao governo a mesma representação e discurso, a 

m ele se trausmittir ás auctoridades competentes. . 
2.o Não será exequivel alguma sentenca conclemnatoria sobre o refericlo obje-

cto se . . l . ~, c1 A t ~ ' rn preVIa c eCisao as cor es. 
c1 3. ° Contra nenhuma outra pessoa, alem das indicadas no artigo 1. 0 , se proce
erá pelos documentos que n 'elle se referem e factos a que elles alluclem. 

Paço elas côrtes, em 23 de julho de 1822. 
d Pelo que mando a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução 
? nreferido decreto pertencer, que o cmnpram e executem tão inteiramente como 

n e e se contém. Dada no palacio de Queluz, aos 27 ele julho de 1822. = EL-REI, 
com g;uarda .= José ela Silvcc Ca1-vallw. 

')(' 

Ás reformas políticas já decretadas era necessario, para co~pleta harmonia, 
• ~crescentar a r eorganisação elas camaras do reino, bem como 1·esolver duvidas 
acerca da lei eleitoral a que se proveu d 'esta maneira: 

Car-ta de lei 

D. João por oTaca ele Deus e pela constituicão da monarchia, rei do reino llnid ' o ~ > 

b 
0 de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e cl 'alem mar em Afi-ica, etc. Faço 

sa er a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : 
. -!>-s côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, querendo 
l~shtuii: as camaras á sua antiga dignidade, e considerando quanto inter essa á 
~k-s~endacle publica que os officiaes d'ellas e os juizes orclinarios sejam ele livre 

Içao elos povos, decretam o seguinte: 

8 
• 1. ° Continuarão as camaras nos concelhos, em que presentemente existem, a 

-ver. compostas, como até agora, ele vereadores, procurador e escrivão; e terão tres 
:B et.eadores onde houver até 1:000 fogos; cinco nos concelhos de 1:000 até 2:000 
Ilgos; sete nos de 2:000 até 4:000; e nove nos que excederem a 4 :000 fogos. 
~verá clois substitutos elos vereadores oncle estes forem tres ou cinco, e tres 

on e forem sete ou nove. . 
2.o O juiz ou juizes ordinarios os vereaclores e promu·adores das camaras 

~erão eleitos directamente pelos mdraclores elo concelho por plt'lralidade relativa 
6

, :scrutinio secreto, pela fórma que abaixo se prescreve no artigo 6. 0 e se- · 
gll!ntes . 
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O juizes ordinarios e de fóra terão um substituto, o qual será eleito na mesma 
occasião e pela mesma fórma. 

3.0 Sómente podem ser eleitos para juizes, vereadores e procurador os cida
dãos que estiverem no exercício de seus direitos e vão declarados no decreto ele 
11 de julho· do presente anuo, sobre a eleição dos deputados de côJ-tes, que forem 
maiores ele vinte e cinco annos; que houverem r esidido no concelho dois annos 
pelo menos; que tiver em meios ele honesta subsistencia e não estiverem occupaclos 
em algum emprego incompatível com os ditos cargos. 

4 . 0 Sa,o excluídos elos r eferidos cargos os clerigos, b's militares não r eformados 
da primeira linha elo exercito e os ela armada; e quanto ao carg o ele juizes e seus 
substitutos aquelles que não souberem ler e escrever. Os que servirem em u]]).. 
anno não poderão ser r eeleitos para o seguinte. .. 

5. 0 Não podem votar nas' mencionadas eleições aquelles que não tê em vo~o 
nas dos deputados ele côrtes. Ficam exceptuaclos cl'esta prohibi ção os :filhos faml
lias maiores de .vinte e cinco annos, e para o futuro qualquer cidadão que ~endo 
agora dezesete annos não souber ler e escrever, quando chegar aos vinte e cinco 
de idade. 

6 . 0 Os cidadãos que têem voto nas eleições se r eunirão todos os annos na casa 
da camara, a portas abertas e hora determinada, no púmeiro domingo do mez ele 
dezembro, para que os juizes, ver eadores e lJrocuraclores que saírem eleitos co· 
mecem a servir no 1.0 de janeiro elo armo seguinte . 

7. ° Cada cicladã,o levará tantas listas quant?s forem os cargos ele que se trEL· 
tar, e em cada lista tantos nom es escripto ·, quantas as pessoas que para cada um 
cl'esses cargos se houverem ele eleger, comprchencli.dos os substitutos . T eráo as 
listas escripto por fóra o Gargo ele que tratam. A camara fará ele tudo os necessa· 
rios ann1-mcios por editaes affixados com a conveniente ante6pação. . 

8 .0 Reunida a a:sembléa, o presidente ela camara, que tambem o será ela ele1· 
ção, lhe proporá duas pessoa.s ele confiança publica para escrutinadores, duas para 
secretarias e duas para substituir a qualquer elos mesarios. A assembléa as appro· 
vará ou clesapprovará por algum signal, como o el e levantar as mftos direitas . Se 
alguma pessoa não for approvada o presidente r enovará a proposta quantas vezes 
for necessario: Os escTutinadores e secretarias eleitos tomarão logo assento aos 
lados do presidente, e um elos secretarias escreverá esta eleição em um liYTO que 
para esse effeito haverá na camara, rubricado pelo presidente . · 

9. 0 E starão na mesa tantas urnas quantos os cargos para, que se houver ele 
votar, e cada uma t erá escripto por fóra o cargo respectiYo n'esta fórma: Jt6ip; 
(ou juizes), ven3aclo?·es~ p?·ocuntdo?· . O }Jresielente, escrutinadores e secretarias la.n· 
çarão logo as suas listas nas urnas correspondentes ; seguir- se-hão os cidadãos pre· 

· sentes, approximando-se á mesa um por um, devendo o presidente fazer com que 
n' este acto, e em todos os mais, se guarde a boa ordem. 

10.° Finda a votação mandará o presidente contar as listas ele uma das urnas, 
e }J'L1blicar e escrever na acta o seu numero. Um elos escrutinadores as iní então 
lendo em voz alta e cada um elos secretarias escreverá em sua r elacão os nomes 
elos votados e o numero ele votos que 'f~rem obtendo; o que farão po~· algarismos, 
ele maneira que o ultimo numero ele cada nome mostre a totaliclade dos votos que 
elle houver obtido; e como forem escrevendo estes nu mero s os ü·ao publicando eJJl 
voz alta. 

11 .0 Acabacla a leitura das listas e verifi.cacla a conformidade elas duas r ela
ções p elos escrutinaclores e secretarias , um d' estes publicará os nomes de todos os 
votados e o numero dos votos que teve cada um; e sairão eleitos para o cargo ele 
que se tratar os que tiveram maior numero ele votos, e para seus substitutos os 
que immediatamente se lhes seguirem . ' 

12.0 Logo se queimarão publicamente as listas e se lavrará a acta, escr even
do-se n'ella os votados pela ordem da pluralidade ele votos, e por extenso o ntt
mero elos que tev.e cada um, declarando-se quaes :ficam eleitos. Os vereadores pre· 
cederão entre si conforme a dita ordem ela pluraliclade dos votos, e o que tiver 
maior numero será o presidente ela camara. Decidirá a sorte os casos ele empate. 

13.° Com as outras urnas se praticará o mesmo que com a primeira. A acta 
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ser~ assignada por todos os mesarios, e então se haverá por dissolvida a asse:mbléa. 
O hvro elas eleições, c.om as ditas relações, se guardará no archivo ela ca.mara. 

14.0 Se o presidente, depois ele recolhidas todas as listas nas urnas, previr 
q_ue a eleição não poderá concluir-se n'aquelle dia, p1·oporà á assembléa um pre
stclente, escrutinaclores e secretarias para outra mesa. Para esta passará uma elas 
lU'~'ls, com a qual se praticará simulta.neamente a mesma operação, e as duas re" 
l~ç;.oes, que cl' esta resultarem, depois ele verificadas, se apresentarão na mesa prin
ctp~l, onde o seu resultado será publicado e incluiclo na mesma acta, a qual será 
asstgnada por uns e outros mesarios. Isto mesmo se poderá fazer em terceira 
mesa. 

1 
~5.o Se a~sim mesmo ~não estiver aéabada a eleição ao sol posto, o presidente, 

netttclas as hstas e relaçoes nas urnas corresponclentes, e selladas estas, as man
dará ~ecolher em uma arca de tres chaves, que serão distribuídas por sorte a tres 
~les~nos, os quaes a guardarão debaixo ele chave na casa ela camara, e no clia 
~19'tnnte a farão conduzir á mesa ela' eleição, onde será aberta. perante a assem-

ea . 

. 16.o Nos concelhos em que, pela sua grande clistancia e população, for incon
Ventente fazer-se a eleição em uma só assembléa eleitoral, a camara designará 
Íuantas forem necessarias, comtanto que a nenhuma cT'ellas corresponclam menos 
c e .100 fogos nem mais de 500. Tambem clesignará igrejas em que se devam re
~lntr estas assembléas e quaes as freguezias, ruas ou lagares que a cada uma per-
1n.ç:,m. Estas clesjguações serão lançadas pelo escrivão ela eamara no livro elas 

e etçoes e anmmciaclas nos editaes, ele que trata o artigo seguinte. 
l 17 · 0 O presidente ela camara presidirá ~ assembléa que se reunir na cabeça 
c_o concelho, ou, ::;endo muitas as que n'ella se reunam, áquella que a camara cle-
8111lar. As outras serão presididas pe.1os outros vereadores; e, não bastando estes, r os elos anuas antecedentes, os quaes a camara distribuirá por sorte. Em Lis-

oa, emquanto não houver sufficiente. numero de vereadores effectivos e elos an
Jlos antecedentes, supprirão esta falta os ministros elos bairros e os clesembargal 0~'es ela casa ela snpplicação que a camara designar; porém estes magistrados, 
ogo no principio ela sessão, proporão ú assembléa pessoa iclonea para presidente, 

como no artigo 8. 0 , e saírão da mesa. 
a . 18.o Elu cada uma cl'estas ,assembléas parciaes se procederá pela mesma f6rma 
~Ctma determinada nos artigos 8. 0 até 15.0 , com a di'fferenca ele que as actas se 
c screverão· em cadernos rubricados pelo presidente ela ass~mbléa principal, aos 

tlll.aes se dará toda a publicidade possível, e que o apuramento definitivo dos vo -
as se r · · ] l · · h l . . eservan~ para umÇt JUnta gera, que no c ommgo segumte se a c e congre-
~~1 ~a casa ela camara, na qual junta os secretarias apresentarão os cadernos e 
e açoes das respectivas assembléas parciaes . 

. 19.o Congregaclos na dita junta os secretarias com o presidente da eleição, a 
l)_DJ ta.s abertas, e tendo precedido annuncio p·elo toque de sinos, elegerão de entre 
81 

clots escrutinaclores, dois secretarias, e ele entre os ciclaclãos pre ·entes duas pes
soas }?U~ra revezarem a qualquer d' elles . Então estando juntos todos os cadernos, 
~111 elos es~rutinaclores os lerá em alta voz na parte em que se refel'irem a um 
cl eslllo cargo ; os secretarias irã.o escrevendo os nomes e o numero elos votos em 
~las relaçõ~s; e se pratícará o mais que fica disposto nos artigos 10.0 e 11. 0 Isto 
jne~mo se fará a respeito dos outros cal'gos, ·e então se haverá por dissolvida a 
to~ a. A acta será escri1)ta no livro elas eleições e assiguacla pelo presidente e l)Or 
se c ~,8 os s~cretarios que vieram elas assembléas parciaes. Os cadernos e relações 

5Uarcla1:ao no archlVo ela camara. . 
fr .20 · ~ Nas cidades ele Lisboa e Porto, e outr.as mui populosas, hav'erá em cada 
li~~~lezJa . um livr.o de matricula, rnbricac~o pelo presidente ela camara, n~ qual 
to l esteJam escnptos por ordem alphabeüca os nomes, moradas e occupaçoes ele 
ficc ~s as pessoas que tiverem voto nas eleições . Estas matriculas, depois ele veri
noi~ ~s pelas camaras, se plJ.blicarão uo principio ele novembro para se poderem 

~ e emendar quaesq uer illeg-aliclacles. 
8 b ~ l. 0 

Em cada uma das assembléas que se formarem nas ditas cidades estará 
0 

te a mesa o livro ou livros ele matricula. Quando uma freguezia formar muitas 
23 
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assembléas haverá em cada uma d'ellas uma relação authentica elos moradores d~s 
ruas ou Jog-ares que a ella estão assignaclos, a qual se copiará elo livro da matn~ 
cuia geral. Ao passo que os cidadãos se approximarem á mesa (artigo 9. 0

) se venL 
se os nomes d'elles estão escriptos no livro ela matricula.; e estando, lançarão suas 
listas nas urnas, e um elos secretarias irá descarregando no livro os que as lanç.~
rem. Em tudo o mais se procederá n'estas ciclades pela maneira acima determi
nada. 

22 .0 Nas villas annexas a uma villa principal, que tem camaras separacl~s, se 
fará em cada uma a eleição da sua camara, sem dependencia ela villa princip~l, 
devendo presidir ás eleições os vereaclores mais velhos. 

23 .0 Se alguem sa.ír eleito para muitos cargos servirá o mais importante;. e 
para o outro será chamado quem se seguir na ordem elos votos. A importanml1 
elos cargos se regulará por esta ordem : juiz, vereador, }Jrocm·aclor, substituto de 
juiz, ele vereador, ele procurador. 

24. 0 Se para o logar dos clois juizes ordinarios, ou para o de vereadores, saí- . 
rem eleitos dois ou mais parentes em qualquer grau da linha recta, ou irmãos, 
tio e sobrinho filho ele irmão, primos co-irmãos, sogro e genro, ou cunhado, 
durante o matrimonio ele que resulta a affiniclacle, será preferido aquell~ que tiver 
mais votos, e para. o. outro_ carg-o entrará quem immediatamente se seguir. Em 
caso ele empate demclirà a sorte . · · 

2§. 0 Se os ditos parentes saírem eleitos para cargos ele importancia diversa, 
como para juiz e seu substituto, ou para vereador e procurador, será preferido 
aquelle que for eleito para logar mais importante, e para o outro entrará queJJl 
se seguir na ordem elos votos. 

26.0 Se em alguma lista apparecerem mais nomes elo que devia ser, se risca
rão os que estiverem escriptos em ultimo logar. Se apparecerem menos, se atten
derão os que estiverem . escri1Jtos, como se não houvesse falta alguma. Se se cler 
voto em pessoa prohibicla, se haverá por não escripto. -

27 .0 Nenhum elos eleitos poderá ser escuso senão por impossibilidade absoluta., 
justificada perante a camara que estiver em exercício. 

28. 0 Nas assembléas eleitoraes não se trata;rá ele outro objecto que não sejaJJl 
eleições, e fazendo-s e o contrario será nullo quanto se obrar. 

29. 0 As duvidas que houver nas assembléas, e não tiverem sido previstas no 
presente decreto, serão clecicliclas sem recurso pela mesa eleitoral. . 

30.0 As camaras continuarão a ter as mesmas attribuições que até ag-ora ti
nham, á excepção de n.ão· exercitarem jurisclicção contenciosa, a qual passará para 
os juizes, a quem em caso n ecessario dirigirão as requisições convenientes. ?s 
juizes r eciprocamente se não entremetterão na auctoriclacle economica e aclmiUIS· 
trativa elas camaras. 

31.0 Os actuaes vereadores da camara de Lisboa continuarão e receberão seus 
ordenados até serem competentemente empregados ou aposentacl0s1 o que o go
verno fara com a possível brevidade. Os procuradores que têem actualmente a 
mercê vitalic.ia cl' este cargo continuarão a vencer metade ele seu ordenado, eJJl· 
quanto não forem providos em outro officio ele igual ou maior rendimento, ficando 
salvas as pensões que, no mesmo cargo, se acharem estabeleciclas por decreto . 

32. 0 Os escrivães que actualmente estão servindo serão co1.1servados até /.L de
finitiva form ação elas camaras; e se entretanto va.gar este cargo será por ellas 
provido como mera serventia. As camaras nomearão tambem · os thesoureiros do 
concelho, ficando responsaveis por esta nomeação. 

33. 0 Na eleição do presente anuo se observarão as clisposicões cl'este clecreto 
com as moclificacões sel2.'uintes : ~ 

~ ~ 1' . I. As camaras designarão o domingo em que se elevam reunir as assemb eas 
eleitoraes, ·que será o mais proximo possível depois da publicação elo presente ele
ereto. 

· II. Os vereadores mais velhos serão os presidentes das assembléas eleitorieS· 
Em Lisboa os vereadores elo senado, e na falta cl'elles os ministros elos bruírros e 
os desembargadores ela supplicação farão a abertura elas a.ssembléas eleitoraes nos 
termos do artigo 17.0 



355 

III. Os livros ela matricula, ele que trata o ~rtigo 20.0
1 serão rubricados pelo 

v_::reaelor mais velho, e em Lisboa pelo mais ant1g·o . Estas matriculas se publica
rao com a antecipação que a camara julgar absolutamente necessaria, não devendo 
passar ele quinze dias. 
. IV. ~s juizes e officiaes qüe saírem eleitos tomarão logo posse ele seus cargos 

e os servirão até ao fim elo anno ele 1823. 
34.o Os regimentos elas camn,ras se continuarão a observar interinamente em 

tudo o que não fo r contrario ao presente decreto. 
Paço elas côrtes, em 20 ele julho ele 1822. 

c1 :ort~nto mando a todas as auctoridacles, a quem o conl:.ec~me~to e execução 
? Iefenclo decreto pertencer, que o cumpram e executem tao mte1ramente como E elle se contem. Dada no palacio ele Queluz, aos 27 ele julho ele 1822. = 

j L-Rrn, com gua.rcla. = Filippe Fe?Teim de Antt6jo e Cast1 ·o. 

D ecreto 

t Tendo as côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação IJortugueza 
t oThaelo ~m consideração as diversas duvidas que se têem suscitaçlo ácerca ela in
te l g:enc1a elo decreto de 11 ele julho elo presente anno, sobre a eleição ele clepu-
ac os para a proxima legislatura, e resolvido o seguinte : 
a 1. Que nos j ulgados em que ou não 1m vereadores ou os actuaes com os elos 
~ nnos antecedentes não preencherem o numero sufficiente ele presidentes, sejam 

l
)s q

1
ue faltarem nomeados pela camara principal, cl'oncle os mesmos julgados cle

encem; 

v . 2.
0
_ ,Que se ácerca ela iclacle elos eleitores houver duvida que não possa resol

c el-se ~t vista elos livros ele baptismo ou ele outros documentos, o parocho ou sa
d erclote assistente se regular à por informações verbaes para fazer o rol que tem 
cl~ .al);·esentar e verificar com o presidente, nos termos elo artigo ·2 .0 elo decreto 

as ~~rtes de 26 ele julho proximo passado; 
ser · Que são aclmitticlos a votar os filhos maiores ele vinte e cinco annos que 

v;~ officios publicas, ain~la que estejam em cornpanh~a d~ seus_ 1~a.es; . 
pelos. , Qu.e a clespeza elos hvros, e qualquer outra relativa as elmçoes, será feita 
d'o 1 1 e~ch~entos elo concelho; e na falta cl'elles })elo cofre elas sisas ou por outro 
bricuc .~ SJmllhantes despezas costumam pagar-se, ficando entendido qu.e pelas ru-

as se n>" l l t . 
5 0 

dO vence a g;um erno umen o ; . 
llle. · Que os eleitores elevem entregar uma só nsta, na qual se contenha o nu
stll.~o l dobrado elos deputados correspondentes áqnelJa cli·;risão eleitoral, para elo re
l'0• •• ac 0

l se apurar a eleicào, assim elos deputados como elos substitutos, tudo na 
!I "ma ( LO i( ' • . 

G.o Glsposto nos artigos 3:3. 0 e 34.0 elo cle~reto ele 11 ele julho; 
berá, 

0 
~u~ se alguma freguez1a pertencer a ~hver~os concelhos, o paro~ho :·ec~

ct . lvro ela matricula ele que trata o m't1go 2v.0
1 ela. cama.ra em CUJO chstn

roo .es{rver situada a igrej~ parochial, ·e remetterá ás camaras respectivas o rol ou 
já es ~c os ~reguezes pertencentes aos outros concelhos; acontecendo, ,porém, que 
to

111
naf cruba em tempo a execução d'esta 1woviclencia, terá logar a que se acha 
~\a em os artigos .2. 0 e 3.0 ela citada resolução de 26 de julho; 

ou fi·· , Qu~ se por authenticos documentos constar que o numero elos moradores 
ao c1 eg~lezias ele a.Igmn concelho não concorda com o designado em o mappa junto 
obstae~1 e to ele 11 ele julho, as camaras se r egularão por esses clocumentos, não 

8 ~ e o mal)pa mencionaclo ; 
não · oclQt~e se muitos concelhos, por pequenos, se reunirem, conforme o artigo 25. 0

, 

9P 0 erao os eleitores votar em seus respectivos parochos; 
quer · Que as ?amaras ficam . auctorisadas para decidir provisionalmente quaes-
0 arti outras duvidas que occorrerem antes ele se formar a commissão ele que trata 

1 
go 53 · 0 elo citado decreto · 

ch . O. o Que a presente resohl~ão SeJ' a loo·o rmblicacla no Dict1'iO do govemo para 
egar sem d • . " l l t t H ? a menor emora, ao conhecimento elas auctoric ac es compe en es : 

c1ic1o : 1 por bem que as au_ctoriclacles, a quem competir, o tenham assim enten- . 
0 executem pela parte que lhes toca. Palacio ele Queluz, em 9 ele agosto 
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de 1822.=(Com a n~b1·icc6 de suct mctgestacle.)=Pilippe Pm·reint ele A1·cwjo e 
Cc6st?·o. 

Pouco depois as côrtes dirigiam para os domínios portuguezes da America 
esta 

Proclan:tação 

Ao povo elo Brazil : - Funclar e consolidar a monarchia constitucional em apl
bos os hemispherios é o constante objecto elas côrtes e o a rdente desejo de todos 
os bons portuguezes. Estreita1· por vínculos in'dissoluveis a união de dois pov?s 
irmãos, ainda que separados por um tão largo es-paço, é o difficil _ problema, Cl~J_ a 
resolução só pócle obter-se por meio ele uma convicção íntima e de uma cleclaràçâo 
franca elo que nos convem a todos. Nao perca111os por isso em vãs disputas e elJl 
recriminações reciprocas aquelle t empo que nos é tii.o necessario para manter a 
integridade de um tão vasto imperio, cuj a grandeza e c-t\ia. solidez clepencle ele 
uma união bem ajustada e permanente. 

Brazileiros, nem os vossos irmfi.os ela Europa vos contradizem, nem as- côrtes 
vos negarão jamais o direito natm·a.l que tínheis para vos constituirdes indepen
dentes, e para -escolherdes as condições do governo que mais vos conviesse: vir
tualmente assim o reconheceram as côrtes, quando vos propozeram a lei funda
mental das bases para declarardes se quel'ieis, debaixo cl 'aquellas condições, fazer 
comnosco a mesma consociação e o mesmo imperio. 

Se os vossos representantes não pocleram cooperar em r asã.o da distancia e elo 
tempo, para 'se fazer esta lei, vós a adaptastes depoi~ ele feita, vós' a j1U'astes, e 
os votos ele todas as assembléa.· políticas do Brazil resoaram nas abobadas cl'estru 
casa , no meio elos maiores applausos e do maioT enthusiasmo. Descle então :fic_o11 

sendo notorio ao mundo inteir o que, bem longe ele acloptardes uma submi ssão r~
conclicional, haveis rcconheciclo e jurado as bases da constituição da monarch1~ 
portugueza, e que, debaixo elo político systema e elas condições do governo ah 
estabelecidas, haveis proclamado a união com Portugal pela maneira a . mais so
lernne e a mais espontanea. 

Os princípios esseneiaes d'esta nossa originaria carta política não foram alte
raclos na consf;ituição, foram sim mais desenvolvidos e mais explicados . E lles con
sistem ger almente na clivisão dos pocleres políticos: uma só camara ele representaJ:)_tes 
com o poder de legislar, 1u11d só assembléa em cada anuo, um ,só rei iuviolavel 
com ministros responsaveis, a liberdade ele imprensa, o clireito ele petição. Eis as 
primeiras garantias da liberdade política e civil do povo de Portugal e elo povo 
do Brazil; liberdade, ó brazileiros, que é uma e a mesma tanto para vós co:rno 
para os vossos irmãos da Europa, pois para todos têem o mesmo valor e a 
mesma efficacia; nem a const ituição concede a um o que nega a outros; quem vos 
diz o contrario quer só satisfazer paixões ambiciosas, alienando vosso espírito paJ.·a 
comprometter a vossa segurança e para acarretar sobr e vós os horrores ela an&r
chia e ela guerra civil; são homens inquietos que aclulam toda a especie de poder, 
só para subirem ao cume da auctoriclade e elas r iquezas, sem lhes importarciD 
estragos e clesolações . Cesse, pois, ele uma vez a illusão que por acaso ainda 
obscurece alguns espíritos em boa fé . 

Brazileiros, quando as côrtes vos mostraram o pendão ela liberclade 0 vos con
vidaram para vos unirdes a elle, não foi certamente para vos reter no estado ser
vil ele uma clepenclencia colonial; quando vos offereceram a mesma constitlúção, 
as mesmas liberdades e as mesmas garantias, não foi certamente para vos fa0er 
escravos . Estranho modo ele colonisar e de escr avisar os povos fôra este de lheS 
reconhecer direitos de_ que estavam cles1Jojados, e fóros de que jamais plenamente 
gosaram. Como se a hberdade civil e política fo~se alg uma especulação abstracta 
e fóra do alcance ele. qualquer mecliaua capacidade, tem quericlo persuadir-vos 
uma seita de clesorgamsadores que era inconsistente com, aquella liberdade ficare~ 
subsistindo as juntas provinciaes, que são ela eleição popular, · e que vós mesmo~ ti
nbeis creaclo; extinguirem-se os tri'~mnaes, cuja inutilidade e cujo peso era noton~ 81 

tc1do o mundo; r etirar-se da Amenca o hercleiro ela corôa, quando to elas as rasoes 
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foliticas o chamavam para o pé elo throno, e quando vós mesmos tínheis manifes
t~do a. V?ntacle de ~he não obedecer. Esta facção ele ambiciosos e ele inünigos da 
a~qulllidacle pnbhca fez engrossar no sul tão futeis pretextos; allegaram pri

me~~·o q.u~ as. côrtes não tinham auctoridacle ele leg·isbr para o Brazil; allegaram 
~aJs a IUJus.tlça da legislação, e por fim cleclara,ram a clesobediencia formal e a 
bevolta mamfesta, quando a auctoridacle legislativa elas côrtes estava radicada nas 

ases ~ na vontade elos povos, que acloptaram, juí·aram e reconheceram aquella 
auctonclacle, quando a justiça ela legislação se firmava, ou na nature~a elas causas, 
ou fina vontade dos mesmos povos anterior e sufficientemente declarada, quando, 
em m, a resistencia parcial era o mesmo crime ela rebellião, que é sempre o pre-
cursor ela I . . 1 d I . N b . l : auarc na, e pumve em to a e qua quer assoCiaçao em orgamsac a. 
i cl_A:s cortes, sabendo que esta r evolta era apenas levantada por uns poucos ele 
n lVlcluos que assibo·uaram um documento decretaram o I)l'OCesso cl 'estes r evolto-

sos . A A' • • ' • 

g . l 
1
s cortes rer;;peltam a vontade geral ele toclp o Braz1l, e sabem que a vontade 

8 elra c 08 povos é o vehiculo e o orgão de toda a legislação prudente, mas tam bem 

0
a Jenl que a opinião geral ele todo o Brazil é acloptm· com as mesmas condições 

b mesmo systema ele governo, unindo-se em perpetuo vinculo com Portugal, e sa
c:~ que as tentativas clesorganisacloras da resistencia parcial são apenas ramifi
x~Çoe~ ela facção elo sul. P ara conter o desenvolvimento d' estas e de outras pai
teres .lllquietas, liberticiclas e contrarias á o1Jinião geral dos povos do Brazil, de
aqtm~yaram. as côrtes que o governo fosse auctorisaclo a mandar tropas para 
pr·le .e contmente . Novo pretexto para os facciosos! . . . 1Y!as tão futil como os 
n~"lllle~ros. Este meio, nos termos em qúe as côrtes o adaptaram (qual de vós o 
~~o ;e! ó brazileiros ?), se é efficaz para rebater parcialidades perigosas, é certa
até 

11 
e lllaclequaclo para fazer conquistas c para sustentar tyrannias; isto s~ bastava 

c1 Pa!·a lhe tirar as apparencias de hostilidade. Porém1 as côrtes consideraram 
P:u~a1s. a !nais o grau a que tem chegado no Brazil a preoccupação entre euro
qu e Incbgenas, e quanto eram ele receiar os ·excessos ele um frenesi popuhtr, 
pr~l ~· tdopa elo paiz não seria capaz ele conter; foi então necessario prot eger a 
iuc1i;~; acle r eal e~ pessoal de um gra~cle numero ele cicl~c~~os . E como podi~ ~er 
fluill ,ente uma ta o grande massa de mteresses e ele opm10es 1 • • • Nacb mms m-

B 11 esta cletenuinac~~o elas côrtes . 
couh razileiros! o proc~climento elas côrtes e elo governo, çuj a auctoriclacle vós r e
llem :~estes ~ JLll'astes, não tem desprezado, nem os princípios ela justiça universal, 
dado N;na::nmas da arte ele governar, nas leis e nas ordens qi.1e vos tem man
o co~t. <L? Vos entregueis, portanto, aos caprichos ele um l)articlo que vos persuacle 
lJens larlO, porque só intenta dilacerar-vos e desunir-vos. Reflecti vós mesmos, 

ae no qtl . l N 1' . I t 't . N derae t e erelS e na grac uaçao po ltiCa a que vos e eva a cons 1 mçüo1 pon-
e ach a t.eutamente o que vos dizem esses violadores dos juramentos mais solemnes, 

are1s q l I b l c1 · I l · c1 clenc · c1 ue uns querem o extremo c a i erc a e, 11roc a.manc o uma m epen-
})Od t.a b emocratica, outros querem o extremo ela ser vidão, abrindo o caminho ao 
a mel a . so.luto e aos privilegias da aristocracia; porém as côrtes vos offerecem 

ona1 ch1a · · 1 · c1 · · t n108 < constltumona , eomo um mew termo entre estes ms pengosos ex re-
saes' cot~o a tábua ela vossa salvação política; vós a t endes ela sua mão, e escu
lutameu l egar-vos ao operoso e arriscado negocio ele estabelecer um governo abso
Para ~nte novo. Os vossos r epresentantes cooperam com actividacle e sabecloria 
lllliclad: c{azerem na co;nstitu~ção aquel~as acldições qu~ fore~ compatíveis .c.om a 
elos P 0 P~,cler e elo 1mpeno, e que t1verem por fim 1mmechato a geral utJhclacle 
poder ~'V~~· . N ao '~os faltará nem a mais absoluta indepenclencia no exerci cio elo 
tarnbeJllc lCial i tnbu~aes incommodamente situados negam justiça. Não vos faltará 
lllercê~ J~u1a auc~or1daele clelegacla elo rei, que na r epartição elos empregos e das 

B , I. 1 ~ha mms ao vosso alcance a intervencão do poder r eal. 
IazJ ell'o s t l c1 , l é com1 . . ' 0 ac o c e a optar ou ele rej eitar um systema c e governo um 

to<· Jtomlsso i pesâmos inconvenientes clamas e tom'Lmos entre&"ftmos uns direi-
., para -Ih l ' < < ' • ~ 'b l l natural m.e or poc ermos gosar outros, e assim como nós sacnficfbmos a h erc ac e 

allsi'"' 11Jat a gosarmos na associação civil com mais seo·urança as suas vantagens, 
'-LJ. c evem 'fi b · til ' l l l · llnião l os sacn .car uma parte das vantagens civis :.í supenor u lC ac e c a 

c e um 0 Tan le · S · o c c 1mpeno . e os mares se ao·rtam, se os mezes passam e se 
b ' 
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1:500 leguas de oceano põem o espaço e o tempo entre a lei e a sua execuçã?, 
naO é tão circumscripta a esphera dos inventos humanos para, que a sabeclo:·Ia 
elas instituições não possa reunir o que a natureza separou; e se ainda assun 
mesmo restarem alguns inconvenientes, bem compensados :ficam evitando-se os 
horror·es ela anarchia e as vexações elo poder absoluto. Tudo isto foi bem calcu-
lado por vós na vossa escolha e no vosso juramento . . 

Eia, pois, brazileiros, não quebranteis promessas tão solemnes e tão Justas. 
Exercitae o vosso poder político, mandando sabias representantes ás côrte.s ela 
nação; não será grande o seu jncommodo se o comparardes com a importanma ela 
nni[to ; gosae das franquezas da liberdade; a lJrotecção elo govemo vos assegura 
todas as vantagens sociaes. . 

As côrtes não pretendem sustentar a união ele Portugal com o Brazil pelo melO 
elas armas ; a força é fraco instrumento para conter n 'uma connex~(o suborclinaclíl
e proveitosa um povo activo, numeroso, crescente e amigo da sua liberdade. A 
nossa união , brazileiros, depende só elas affeições e elo interesse que procluzelll 
vantagens reciprocas, nomes communs, IJar entes, amigos, .leis iguaes, igual pro
tecção. O titulo elos vossos direitos é a, constituição. Brevemente ella vos será r?
metiida coro as necessarias adclições; tanto basta para que ninguem ouse jamalS 
persuadir-vos a delirante extravagancia ele que vos lJretencle reduzir a colonos e a 
escravos qnem assim vos deseja constituir, e se uma declaração tão singela e tão 
franca não é capaz de r emover todas as causas ela cliscorclia, e ele r estabelecer a 
primeira e não suspeitosa confiança, as côrtes, lameJ.?.tando a vossa cegueira e a 
vossa allucinação, :ficam ao menos satisfeitas com o ter dado a paz á sua con
sciencia, declarando os seus princípios e manifestando· os seus sentimentos . 

Paço das côrtes, em 17 ele agosto ele 1822 .=Agostinho José F?·e·i1·e) presi cl~n
t e= Fnmcisco Xc~vie1· Sow·es de Azevedo) deputado secretario= J oão Bctpt~sta 
Felgtteints) deputado secret:1rio. ,x, 

Na sessão extraorclinaria do dia 26 de agosto mencionou-se o seguinte 

O fficio 

Ill. mo e ex. mo sr .- Sua magestacle, firme na resolução de sustentar o systerult 
constitucional, que felizmente nos rege e que ele todo o seu coração jurou manter, 
e dando continuamente não equivocas provas ela sua boa fé, sinceridade e fran
queza coro que abraçou a nova 01·clem ele cousas, manda remetter a v. ex . a, para. 
serem presentes ao soberano congresso, todas as cartas que hontem recebeu ele 
sua alteza r eal o príncipe D . Pedro, as instrucções para a eleição elos deputadoS 
elas províncias elo Brazil e os mais lJapeis e peças que as acompanham. E manda. 
outrosiro sua magestacle declarar ao mesmo soberano congresso haver eqtúvoca
ção nas expressões sublinhadas ela carta de 19 de junho cl'este anuo, em que sua 
alteza r e·al allucle a conversas que tivera com seú. augusto p::-.e. 

Deus guarde a v. ex . a Palacio ele Queluz, em 2G ele agosto ele 1822. __. 
In. mo e ex. mo sr. João Baptista Felgueiras . = José ela Sil·va Cm·vctllw.· 

Car-ta 

(N. 0 26) 

Rio ele J aneiro, 19 de junho ele 1822.-Meu pae e meu senhor : -Tive a bonr~.t 
e o prazer ele receber ele vossa magestacle duas cartas, uma pelo Costa Couto e 
outra pelo Chambei·.lain, em as quaes vossa magestacle me communicava o set: ~s: 
taclo ele saucle physwa, a qual eu estimo mais que ninguem, e em que me d1Z1a; 
<<Guia-te pelas circumstancias, com pruclencia e cautela>); esta l'ecomroenclação e 
digna ele toclo o homem, e muito mais ele um pae a um filho, e de um rei a uJJl 
subclito que o ama e respeita sobremaneira. 'á 

Circumstancias políticas do Brazil fiz eram que eu tomasse as mec1iclas que J< 
participei a vossa magestacle ; outras mais urgentes forçaram-me, por amor á na
ção, a vossa magestade e ao Brazil, a tomar as que vossa roa.gestacle verá dos 
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~apeis o:ffi.ciaes que sómente a vossa magestade remetto. Por elles verá vossa ma
gestade o amor que os brazileiros honrados consagram á sua sagrada e inviolavel 
l)essoa e ao Brazil, que a Providencia Divina lhes deu em sorte livre e que não 
<J_uer se.r escravo ele lusos-hespanhoes, quaes os infames clespotas (constitucionaes 
~n nom~ne) .d' essas facciosas, horrorosas e pestifi:mts côrtes. 

O Brazll, senhor, ama a vossa magestade, reconhece-o e sempre o reconheceu 
como . set~ rei 1 ; foi sectario elas malditas côrtes, por desgTaça ou felicidade (proble
Ila chfficll ele decidir-se); hoje, não só abomina e detesta essas, mas não lhe obe
c ece, nem lhe obeclecedt mais, nem eu consentiria .tal, o que não é preciso, por
tu~ de toclo não querem senão as leis ela sua assembléa gera\ constituinte e legis
.atrva, creacla l)Or sua livre vontade l)ara lhes fazer uma constituicão que os felicite 

·~ncet .[ .[ • m·nmn, se for possível. 
tEu ainda me lembro e me lembrarei sempre elo que vossa magestacle me disse, 

a~ es de partir clois dias, no seu quarto : «Pecl1·o, se o Bn~zil se sepcwcw, ctntes 
· ~J:L {cwa ti, que me has ele ?'espeitar, elo CfiLe pa?"CL algwn cl' esses aventtweÍ?'OS >>. 

g ~1 
: egaclo o momento ela quasi se1)aração, e estribado eu nas eloquentes e sin

B~.:;.1 palavras expressadas por vossa magestade, tenho marchado adiante elo 
< 

1 
' que tanto me ,t em honrado. 

ez.e!
1
e:·nambuc? proclamou-me príncipe regente, sem r~stricção alguma no poder 

reiu ti v? i aqm consta-me que querem acclamÇJ,r a vossa magestade imperador elo 

ac lo unido e a mim rei elo Bra.zil. Eu, senhor, se isto acontecer, receberei as 
c c amacõ N h · l á l d l cl . c. es, porque me nao m c e oppor c vontac e o povo a ponto c e retrogra-
a a

1
' . mas sempre, se me deixarem, hei de pedir licença a vossa ma.gestacle .para 

~ ~Celtar, porque eu sou bom filho e fiel subclito . Ainda que isto aconteça, o que · 
O'spero . que não, conte vossa magestacle que eu serei r ei elo Brazil, mas tambem 
~o.sare1 da homa de ser de vossa ma-gestad:e subclito, ainda que em particular 
t:r1~, para mostrar a vossa magestaele a minha consideração, gratidão e amor filial, 

utaclo livremente. 
sit V ~ssa magestacle, que é rei ha tantos annos, conhecerá mui bem as clifferentes 
nhuaçoes e cir cumstancias ele cacla paiz; por isso vossa magestacle igualmente co
nu~cerá3ue os estados independentes (digo os. que ele nada carecem, como o Bn~zil) 
dia ca sao os que se unem aos n ecessitados e dependentes. Portugal é hoje em 
Bt:a,~i, estaclo ele quarta ordem e n ecessitado, por consequencia ele pendente; o 
ne~ 31 

.. e de primeira e inclepenclente, atqtti que a união sempre é procurada pelos 
pocles.siiados e dependentes: m·go a união dos dois hemisphe:rios eleve ser (para 
tacloer curar) de Portugal com o Brazi l, e não cl'este com aquelle, que é necessi
ete. e dependente. Uma vez que o Brazil todo esM persuadido d 'esta verdade 
de 

1~\ a s!'lparação do Brazil é inevitavel, a Portugal não buscar todos os meios 
p onclllat· com elle por todas as fórmas . · -

por eço a Yossa magestacle que deixe vir o mano Miguel para cá, seja c_omo for, 
m q1.~e elle é aqui muito estimado, e os brazileiros o querem ao pé ele mun, para 
E: a.J_udar a servir no Brazil e a seu tempo casar com a minha linda filha lYiaria. 
ful~10 que vossa magestacle lhe clê licença e lhe não queira cortar a sua fortuna 
co~1~cl quando vossa magestacle, cor~~ pae, eleve por obrigação christã contribuir 
nhe as ~~ suas forças para a fehciclacle ele seus filhos. Vossa magestacle co
lll.en~e a ra:sao ; ha ele conceder-lhe a licença que eu . e o Brazil tão encarecida-

C e peclrmos pelo que ha ele mais sagraclo . 
me·u ~~o filho respeitoso e subdito constitucional, cumpre-me dizer sempre a 
percl!·Cl e meu l?ae aquella verdade que ele mim é. inseparavel i se abusei, peço 

ao, mas crew que fallar verdade nunca é abuso, antes obrigação e virtude, 

lroll~c\ 1~ cle~maio fest (\jou-sc no Rio ele Janeiro o anniversario natalício de el-rei D. João -yr. 
em seu eJJamao dado pelo p'rincipe D. Pedro ele Alcantara, a quem o senado ela comarca IJeclm, 
e clefcns~O.me, .no elo povo .e ela tropa d'aquella cidade, se dignasse acceitar o titulo de P 1'otecto?· 
nunca 1 lJC?'J.JCt1tO cl.o 1·e-mo elo B1·azil, com que j á o haviam proclamado, esperando elles que 

S 
08 

c esamparana, fosse qual fosse a sorte do dito r eino. 
con.sti~~ .a lteza real nmuiu, de que se lavrou termo, e assignou cl'este modo: P1·inci:pe ?'egente 
Porque ~B·~l ~ 1JC2-petuo ~lefensor elo 1·eino elo Bmzil, clizenão que sup:Qrimia a palavra p1·otecto?", 
ela camara raztl pao preCisava ela sua protecçlio, a si mesmo se proteg1a. Os memh·os elo senado 

< e mats pessoas presentes assigna,ram tambcm o alludido documento. 
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·ainda quando ella, proclamada, é contra o proprio sujeito ou pessoa ele alto co
thurno. 

As minhas cartas anteriores a esta, como haviam de apparecer a quem ~em 
atacado a Deus e a vossa magestade, e tencliam a felicitar a nação toda, hav1all1 
mister serem mui fortes; mas vossa magestade, conhecedor da verdade e amante 
d'ella, saberia desculpar o meu atrevimento de me servir de cartas ele vossa ma
gestade para atacar atacantes i perdão peço e ele certo alcanço. 

Dou parte a vossa magestacle que as minhas filhas estão boas; ela lVIaria re
metto um retrato tal qual ella, e a princeza está tambem boa. · 

Remetto no meio dos pap,eis um figurino a cavallo ela g uarda ele honra, for
mada voluntariamente pelos paulistas mais clistinctos ela p1•ovincia, e em que têeDl 
entraclo tambem cl'esta província; os de S . Paulo têem na correia ela canana «S. P.>J 
e os elo Rio ele Janeiro <<R. J . J> 

Tenho a honra ele protestar novamente a vossa magestade os mens sentimentos 
ele amor, r espeito e submissão ele :filho IJara um pae carinhoso e ele subclito para 
um rei justo . 

Deus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestacle, como todos os bons 
portuguezes, e mórmente nós brazileiros, o havemos mister. 

Sou ele vossa magestade subclito :fiel e filho obeclientissimo, que lhe beija a 
sua real mão. =Ped1·o . 

Documentos a que se refere a carta antecec1ente 

Representagão do povo do Rio de Janeiro 

Senhor: -A natureza, a rasão e a humanidade, este feixe indissoluvel e sa
grado, que nenhuma força humana pócle quebrar, gravaram no coração elo hmnen1 
tlma propensão irresistivel para por todos os meios e com todas as forças, em to· 
elas as epochas e em todos os logares, buscarem ou melhorarem o seu bem ser. 
Este principio tão santo como a sua origem e ele centuplicacla força quando ap
plicado ás nações era de sobra para que o Brazil, esta porção preciosa do globo 
habitado, não accedesse á inerte expectação de sua futura sorte, tal qual fosse cle
?r~t~da longe de se~1s lares e no meio ele uma potencia que elle devia reconhecer 
llllmiga ela sua glona, zelosa da sua grancleza1 e que bastante deixava ver IJelo 
seu ma.nifesto ás nações, que queria firmar a sua resurreição política sobre a morte 
do nascente imperio luso-brazileiro, pois que baseava as rasões da st1a decaclencia 
sobre a elevação gloriosa cl' este filho da America. 

Se a esta tão obvia e justa consideração quizesse ~untar a dolorosa experi"eu
cia ele trezentos e oitenta annos, em que o Brazil só existíra para Portugal, que 
motivos não encontraria na cadeia tenebrosa ele seus males para chamar a atten
ção e vigilancia de todos os seus :filhos, a usar ela soberania que lhe compete c 
dos mesmos direitos de que usára Portugal e IJOr si mesmo tratar ela sua existeu
cia e representação política, ela su.a prosperidade e da sua constituiç~'to? Sim1 o 
Brazil podia dizer a Portugal: «Desde que o sol abriu o seu tumulo c d'elle m.e 
fez saltar, para apresentar-me ao ditoso Cabral, a minha fertilidade, a minha n
queza, a minha prosperidade·, tudo te sacrifiquei, tudo t e clei1 e tu que me 
deste? Escravidão e só escravidão. Cavava o seio elas minhas montanhas, pene
trava ? centro elo meu solo,!, IJara te mandar o ·oiro com que pagavas ás naç~es es
traugmras a tua conservaçao e as obras que decoram a tua magestosa capital, e 
tu, quando a so:ffrega ambição devorou os thesouros1 que sob mão se achavam no 
me-u terreno, quizeste impor-me o mais odioso elos :tributos, a capitação. Eu mu
dava o curso ele meus caudalosos rios para arrancar elo seu leito os diamantes que 
brilham na corôa do monarch~; eles pia as minhas florestas para enriquecer a tu_a 
marinha e sustentar a tua grandeza, que todavia deixavas cair das enfraqueci
das mãos.,. E tu que me deste? Oppressão e vilipendio! . . . , lVIanclavas queimar 
os filatorios e tear es, onde minha nascente iuclustria beneficiava o algodão para 
vestir os meus :filhos, negavas-me a luz elas sciencias, para que eu não poclesse 
conhecer os meus direitos, nem :figurar entre os povos cultos, acanhavas a minh~ 
inclustria para me conservares na mais triste clependeucia ela tua, desejarias ate 
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~imin~tir as fontes da minha natural gra.ndeza, e não querias que eu conhecesse 
c 0 umverso mais que o pequeno terreno que tu occupas . Acolhia no meu seio os 
àeus fiU~o s, a quem dourava a. existencia, e tu mandavas-me em paga tyrannos in
b o~avers, que me laceravam; agora é tem1)0 de r eempossar-me da minha libm,dade, 
tsta _d e offerecer-me em sacrificio t1s t uas interessada.s vistas, assás te conheci, 
c emas1ado te servi'' . · 

Todavia o generoso Brazil no momento mesmo em que via parar a roda de 
lllna _1Je~ começada a bem merecida prosperidade, no momento em que se abalava F _edi:ficw que no seu proj ecto extasiára a Europa e fi zera tombar o colosso da 
iiln9a, no momento em que se procurava invalidar a maior , a unica idéa ver
c ac eiramente sublime que um europeu tem concebido das colonias da sua patria, 
~? momento em que, desatadas todas as antio·as fórmas do governo, tinha o in -cusrJu ta l ~ . . . o 

lh ve curelto e a mvencivel necessidade de cleclarar, escolher e estabelecer o 
que_ e conviesse, dormiu des c.ansaclo sobre o leito ela esperanca, tudo confiando n: mgenuiclacle do seu procedimento e no tão proclamado libm~alismo de seus ir
d aos, que ainda quiz j ulgar instruidos pela lição fata1 ela experiencia, pelas luzes 
h os se~llos , pelo movimento actual elo globo, c pela inélepenclencia ela America 
g es1~n ol?-, que er a o acto decisivo ela emanci}Jação ele todas as colonias e o si-
nap Orlll!d~vel que marcava .ter soado a bora ela sua virilidade. 

pr· :I~ ~ais negra porém elas p erfidias Portugal ou o congTesso, que receioso a 
pe~nc1P10 ~a palpanclo as trevas por onde marchava, mal que ellas se dissiparam 

111 a acqtnescencia franca e generosa elo Brazil e volta do rei á antiga capital, to
P 0:

1 repentinamente a attituc1e senhoril; e passando de r epresent:mte elo povo ele 
q Oltngal a soberano ele toda a nação, faltou áquelles mesmos princípios universaes 
e 
1~e proc~amá ra e sobre que estribára o seu proceélimento1 pmjurou as bases que 

r s. abelecera1 t1·ahin os direitos ela natureza e elas gentes, intentou votar um grande 
e In o ao t . . J J . • ~ ' l' . t . 1 n' < ex ennmw CLe seus curmtos em nome CL esses mesmos c 1re1 os, e ancar 

raessa tão preponderante parte ela monarchia portngueza os ferros que elle pendu
e~ :a no templo ela liberdade, e ou submer:;ir-nos na voragem ele males peiores que 
lib':ie~l ele que elle buscava smgir, ou quando muito clm·-nos como por favor uma 
atael c ade comparativa com o nosso primeiro estado ele colonia; fazendo assim um 
131:;1.~~ sole1~ne á rasão, um insulto manifesto ás nações cb Europa, e clanclo ao 

< ·~te 0 mms inquestiona:el motivo de i~clig~ a9ão e r epresalia. . . 
olho 0 cong1~esso1 exammanclo a força nTesist.rvel elas cousas1 tivesse c1Jante dos 
que 

8c1~ ne;ess1clacle imperiosa ela quéda ele uns, e da elevação de outros imperios, 
v-os verao t a.mbem ser tragados p elo abysmo elos seculos,- para fa.zer logar a no
o v ~)P~r~cimentos ; se na ma-rcha de seus trabalhos conhecesse radicà.lment e1 que 
elo ~~c ~c ei~o intCl·esse ele Portugal e a unica ancora que poderia sempre salva[-o 
pro .~1 • r_ag1o na voragem elo tempo, como j á o salvára em 1807 7 era a f~licicl acle 
ela g~~;slva ~ a granéleza elo Brazü; se1 pondo ele parte um ciume r.iclicnlo aos o1hos 
da Fb

1 080Ph ta, e um amor ele prececlencias incompatível com a marcha augusta 
h~:mt e~·c1acle, que só encara os objectos pelas suas r elações com a felicidade elos 
co ens, _estendesse os limites cl'essa lib<"rdacle, e multiplicasse as nossas r elações 

n:nner c1aes ~ fi · · · 1· ~ iusol < • 1 nem CLesa an a o nosso resentlmento, a nossa me 1guaçao e a nossa 
rer snv-el cle?confiança1 nem a1)i·esentaria ao munclo o chimerico espectaculo ele que
Pócle em caprtaes1 inclustria e marinha, unicas e grancles alavancas com que só se 
Braz' lsnstenta.r e mover a machina elas colonias, elevar sobre a reeolonisaç.ão do 
1.lnic~1 0 cl!e~mantelaclo eclificio da sua grandeza, pelo contrario apresentaria factos 
phia 

8
_ na hi sto_ria elos homens e dera uma verdadeira lição ele politica e philoso-

) e ú Br az1l · h · J • b .. · N J • c1 l v · < 1 1econ eciClO l)Or Isto, eJJ an a a mao CLOS sem1- euses 1noc ernos. 
' Imos IJO , h . . . cate . ' rem com orror menoscabac1a e até fulminacla de extermm1o a nossa 

< gor1a . 
pelo e a nossa r epresentação, em·ubesceram por mmtas vezes as nossas fac~s 
tuas sd s~rcasmos contra nós lançados com o maior elos escandalos; vimos as 1agn
c1ila as nossas provincia;s desprezadas acolhidos eloo·iados os monstros que -as 
etubce~·avam; vimos cohortes pretorian~s saírem elo c~tro do mesmo congre.- ·o, 
ar"' a~açando o escudo ela frate rnidade virem enterrar em nossos peitos aquellas 

'-U.as que t . , lh . ' . . bra, il . a pa na so es poch a confiar para defeza da patn a; VImos o sangue 
z ell'O b h J 'ff N • ' an ar por cu cr entes vezes o nosso solo e n[l.O encontrar vmgança1 e. 
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pouco : não vimos uma só providencia adequada e peculiar _ás circumstan~ias for
mielaveis d'este paiz, que, t endo sido necessitado a alargar, sem preparatiVOS an
teriores, o seu seio para r eceber a inundação no anuo ele 1807, a viu r etroc.eder 
e abandonai-o ele uma maneira ainda mais ruinosa que a da sua entrada . Ouv1.m.os 
a tor1o o instante r esoar no congresso a linguagem elo despotismo ou elo patroclll10: 

« Oonceclemos ao Brazil, que mais quer o Brazil ? ,, E stremecemos quando o de
cr eto ele 18 ele abril elo anuo passado atirou entre nós o pomo ela cliscorelia, e pro· 
metteu o titulo ele benemeritos ela patria áquelles que melhor assanhassem as ser
pes na cabeça ela fllria. Frio suor correu por nossos membros ao ler a infernal 
proposição elo mais attencliclo elos deputados, ele Portugal: «Que nos importa q_u e 
os brazileiros se degolem uns aos outros ? » E pouco: prevalecendo-se elo nosso JU
ramento, abusou ela boa fé; aproveitou a falta elos nossos defensores, e sem es
perar o voto e approvação elos nossos r epresentantes, que só podiam expressar-lhe 
a nossa vontade, e por consequencia sem estar completa a soberania ela naç~o, 
para ser vD.lido o que se decretasse, dividiram a tmi ica inconsutil elo Brazil em d}-f
ferentes secções, crearam multidão ele pequenos centros, sem r elação nem coadJu
vação entre si, enfraquecidos em toclos os seus pontos, contraclictorios em todos os 
seus xq.ovimentos, cuja somma ele procluctos não podia dar senão anarchia e guerra 
civil. E pouco : nomeou novos V erres, para mais retalhar o nosso coração, lançon· 
nos á face das nações um pregão de cleshom·a, esquecendo e até mesmo apartando 
os brazileiros elos empregos de confiança e consicleração1 e por uma animosicla.c1e 
mais ardente e fanatica elo que r efl.ectida e necessaria, atacou a noss3J categona, 
postergou a nossa integr iclacle, quiz apropriar-se elo proclucto elos nossos trabalhos, 
prohihir a nossa COlUllltmicação com o universo, fazer emfim retrogradar nosroa 
marcha para o antigo estado, não podendo fazer r etrogradar o mundo e as luzes 
ao estado em que estava, quando com bem poucas forças pôde çlominar tão vastaf' 
e tão ricas possessões . · · 

Que vínhamos portanto a ser no systema que seguia o congresso? Irmãos on 
vassallos? Homens ou automatos ? E scravos ou ciclaclãos e filhos ela mesma nação? 
Que vinha a ser o congresso? O soberano despotico, para quem era feita a nação, 
ou o r epresentante ela soberania cl 'esta, proposto e reunido para deliberar e :fi.rroar 
em solida base a felicidade ele todas as partes integrantes ela monarchia? O con
gresso faltou para com o Brazil (e talvez }Jara com a nação !) aos princípios c1a 
moral e ela ig ualdade, e ela natureza, e ela política, e ela r asão ; a política, a na
t ureza, a igualdade e a moral mancl:wam que elle reassumisse a sua chgnic1ac1e, 
que defen desse os seus direitos, e que desse ao mundo um grande testemunho c1e 
que merece gosar do :inauferivel jus que tem ele figurar como nação livre. 

Ligaram-se então as províncias elo meio dia elo Brazil. O Rio de Janeiro, que, 
na expressão do seu historiaclor inglez, verá primeiro uma r evolução geral no 
munelo, elo q ne cesse ele ser o emporio ele um commercio universal ; J\Enas e as 
inter essantes províncias elo seu centro, cujo solo favorito ao astro elo dia alimen~[L 
e guarda os r epresentantes da riqueza e a força elos estados ; S. Paulo, a patria 
elo valcrr, que só espera o elasterio ela liberdade para assasoar os grandes gerroens 
ele uma grancleza indefinida ; o Rio Grande e Montevic1eu 1 as chaves do sul e os 
nossos inextinguíveis celleiros; deram-se as mãos e convidaram com o seu exe~
plo as outras províncias suas irmãs, fecharam dentro ele invencível muro o prl~
cipe· real, a quem, debaixo elo especioso }Jretexto ele viajar em paizes estra.nge~: 
ros, mandaram os hierophantes abanclonar o Brazil, fazendo anteriormente partii 
para Lisboa as naus, os petrechos e as munições que aincla existiam em nossos 
portos e m·senaes, deixando o esqtleleto elo Brazil r ecluziclo á cleploravel sorte da 
Asia Menor. 

S~ja qual for o moclo por que os inimigos ela associação brazilica encarero 0 

procedimento memoravel -cl0 dia 9 ele janeiro , aos olhos ela Europa justiçosa e P0' 

litica o príncipe r eal será considerado uín heroe e o salvador ela r ealeza elo Br[L· 
zil, e o povo das provincias colligaclas um modelo ele :ficleliclaele á clynastia ele Br~
gança, ele zêlo pelo systema constitucional, franco e liberal, qual eleve ser, e uao 
machiavelico e astuto, como se lhe antolhava, e ele presciencia po1itica dos seus 
verdadeiros interesses, porque abraçou clescle já o systema que ha ele um dia elo· 
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U:inar em toda a Amer·ica, por ora7 em inuitos logares7 encantada com os presti
I$10S da democracia . 

O ~cho d'esta nossa r esolucão soou pelas sete montanhas de Lisboa
7 

que o re
percutiram nos salões elo cong;.esso; o l)erigo instava, urgia o remeclio. '· . a fran-
9.l~eza apontava a confissão dos erros, o machiavelismo só lembrou o disfarce e a 
lDJuria; juntou-se o escarneo ao approbrio e a irrisão á desgraça. 

. Po~ entre a arrastada supposição de que talvez outro genero ele governo con
v\esse ao Brazil, apparecem bem pronunciadas expressões de imperio ou de favor 
~c ubaclas de indignos sarcasmos e ela gratuita mercê de venalidade aos que rasga

.1~r 0 véu da imposhu·a; ousa-se mesmo dizer que a confiança e a l;loa fé doBra
Zt deram nascimento ú "per:ficlia, susta-se interinamente a saída ao príncipe r eal, 
~as conserva-se a isolação elas l)l'Ovincias deixando-o no incQmpativel caracter ele 
gov~rnaclor elo Rio ele J aneiro; fazendo preceder uma mentira, reconhecem a ne
li_bss~~acle ~l e um centro político, mas em dons que não duvidam conceder, e na 
l ~r c acle ele entender-se cada província com o ele Portugal, se quizer, faz-se bem 

0

1.a
10 

i augmeuta-se mesmo o esrJirito ele cliscorclia e o seu antig·o conato ele clivi-c n·-n ' r_ - ~ -
s b os e enu:aquecer-nos, e chamar uma parte elo Brazil a guerrear com a outra, 

l\
1 

mettern os pretores lusitanos ao governo provincial, mas ficam membros natos 
c esse o·over r l l · ~ d c1 . . . estN I? no, com a wrça c as egwes que comman am e que se erxam persrstir; 
17 ~o ~romptos a conceder ao Brazil quanto lhe convenha, mas só para o seu go
/Ino lnteruo e salvo o ponto essencial da união, isto é, r eduzido o seu commer-
.10 ao exclusivo de Portugal, que tão nocivo foi a ambos os hemispherios portu
~~~~le~ , ~ r:-enhu:,n desempenhou elos objec~os por que ~ô~·a est~belecicl~; interdi-
) t ~s _as chscussoes sobre os seus grandes rnteresses pohtiCo: , circumscnpta o seu 
l a nott · l b · · n I" l smo, privado de uma legislação sua, e })ara r ematar a sua c o r ez e crm11-_ 

a te a~e elo: seus proceclimentos, prohibe-se officialmente a r emessa ele petrechos 
~ iuurções de guerra ela Europa para o Brazil, o que confirma da maneira a mais ;o emue todas as nossas clesconfi.anças, nem pó ele ser tomado senão como premissas 
~ ~. 1.1l~a declaração de guerra, pela nossa r eluctancí:a eontra o systema ele r ecolo
a1B~ao, : marchando sempre de hor~·or ~m horro~·, ~ntent~.ram ceder ~101:tevicleu 
pr· ~~os .Ayres, com ~scanclalosa Yiolaçao elos cln·eüos cl aquella provmc1a e elos 
darlci)tos _que elles mesmos tanto assoalharam, ele que os povos não são proprie
si c. e c e nmguem, só com o fim ele punil-a da sua adhesão ao r eino elo Brazil, e, 
cecl=~cl est fcwnc~, n egaceiam a coacljuvaçfto ela França pa-ra a r econquista cl'est e, 

Á c 0_-lhe a parte ela Guyana pOl·tug-ueza. 
t e 1 VI~ta ele todas estas consider ações, as províncias colligaclas elo Brazil têem 
le ~ou lecido quanto seja impossível p ersistir na expectação de q11e, a mais de 2:000 
a &na~ ele distancia cl' ellas, se tratem com verclacleira igualdade os seus direitos e 

)n.·tJPa ~ J ~ l" . á -" -sa)Jem •J. , Cta sua causa; Ú- sua custa aprenneram a por Imlt_es < 

1
sua 

1
connançaf -e 

ze l a quanto é indigno elo caracter magestoso ele })OVOS Já ec ucac os estar a-

I ,
11

( o l"~C(llerimentos esr)erando despachos que quando voltam no fim ele longos 
Jl as os · t ' · · 1 T ' Ja raz em comsigo novos motivos para serem retorqmc os. . 
q ~lvez o congresso, no devaneio ele sua furia, cla-rá (e será uma nova rnconse
zit"~Lcr~) o noi?~ ele rebellião ao p_asso heroico que vão dar as províncias d~ B:·a
de 1 .reassumiçao ela sua soberama desprezada; mas, se o fizer, deverá prnnmro 

c a.r ar r eb ll ~· h ~ l · arr · e c e a rasao, que prescreve os omens nao se c erxarem esmagar e 
110,

111
nar pelos outros homens ; será mister declarar r ebelde a natmeza, que ensi-

cl OS :filh l ] J • "}" dacl .' , _os a separarem-se ele seus paes quanc o tocam a epoc 1a eta sua vn·1 I-
ficli:s'· e mr_ster cleclara.r rebelde a justiça, que não atlctorisa usm·pa.ções nem pe~·
Partn~· é Dllster c~eclarar rebelcle a Portugal, que encetou a marcha ela monm:ch1a 
sisf olleza i é nnster, emfim, declarar rebelde a si mesmo, porque se a força Irr~
ll!e~~e~ elas causas promettia a futura desunião dos dois r einos, os se~Is procech
ria os accelera.ram esta e1Jocha sem duvida fatal para a parte ela naça0 que que-

c engrandecer. ' 

cl Quando uma nacão muda o seu modo ele existir e el e pensar, não pócle nem 
eve tor , ' O B ·1 l d ' cateo· .· nar a ~er governada como era antes d 'essa mudança. . raz1 , e eva . o ~L 

d , "'011a ele r emo, r econhecido por todas as potencias e com todas as formahcla-
es que f. li · · · 1 t · azem o c rmto publico ela Em·o1Ja, tem inquestwnave men_e JUS a r eem-
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possar-se ela porção ele soberania que lhe compete, porque o estabelecimento ela 
ordem constitucional é um negocio 1)rivativo ele cada l)ovo . . . . 

Se cada ciclaclão t em o direito ele exigir que a sociedade faça mais va:1ta:J os a 
a sua situação, quanto maior não será o ela união ele grandes e ricas provme1as? 

· Se o Brazil accedeu á causa ela nação foi para a cooperação ela felicidade geral, 
mas sem mingua, sem quebra, sem sacrificio ele sua propria felicidade, e nunc_a. 
devia esperar que uma fracçno cl'ella quizesse, a titulo ele melhoramento, clen'l
bal-o elo logar ele consideração e ele gloria que já tinha, e por tantos títulos lhe 
pertence. · 

O Brazil convem que as leis, tratados e convenções, que 'os homens fazem re
unindo-se entre si, são as regras de seus direitos e ele seti.s deveres; roas elle quer 
que o mundo e Portug·al convenha que, se alguns homens fizeram convenções ab
surdas, se estabeleceram um governo incapaz de proteger as leis, se procurancl~ a 
fe1iciclacle seguiram um caminho OJ)posto, se desgraçadamente se deixaram extraVI&l' 
por concluctores perficlos ou ignorantes, não deve a rasão ser sacrificada ao erro, 
nem a felicidade ao capricho. Se o estado ele r etrograclação é sem1we doloroso prur31 
o individuo, ele quantà violencia, ele quanto porror não será elle para um povo 

'grande e rico, fortificado pela idade, instruido pelas suas communicações com os 
outros })Ovos, e já participante ele nóva força motriz, que parece aggregada ás for
ças elo universo? Portugal, sem consultar o Brazil, antes reconhecendo p·or uDla. 
lei ftmdamental o direito que este tinba de accecler, se quizesse, ao seu movimento, 
estabeleceLl o seu novo pacto, queb1·anclo todas as antigas r elações, até as que 0 

prendiam ao Brazil, e quem ousará negar ao Brazil o clireito ele r eclamar e retirar ' 
a sua accessão, quando se vê trahido e illuclido 1_1.a esperança ele ser feliz ? N omeon, 
é verdade, cleputaclo.·, concedendo-lhes necessarios poderes para r epresentarem a 
sua soberanià, m:.ts recommenclou-lhes por esse mesmo acto a conservação de su!l
integriclade e ele quanto fosse a bem ch sua existencia politica; logo, ou se ha ele 
conceder que o outorgante q11e concede poder fica sendo pa.ra sempre um ente pas
sivo, s~ja qual for a aberração de seu manclatario, ou este lhe dê poderes ele reas
sumir a qual-idade activa e escolher novos procuradores, ·que zelem melhor os set~ 5 

direitos, expressem mais solemnemente-a sua vontade, para evitar o receio ele c&ll' 
em novos perigos. ~ 

E cl'oncle Yeiu a um congresso imperfeito, d'oncle aos representantes ele uDla. 
fracção da nação soberana, o direito de decidir soberanamente ele outra, a mais 
consicleravel fracção da mesma nação ? D'oncle, a um congresso que .assim obra, 
e a alguns deputados . do Brazil que assim o subscreveram, o poder ele exigir a 
obecliencia e a confiança elo Brazil desprezado?' Que lei, divina ou humana, se 
conhece, que nos mande progredir no soffrimento elo mal e na indigna expectasão 
ele um futuro deshonroso '? 

O caracter elo nosso espírito e das nossas paixões, diversificando muito em di
versos climas, ensip.a que as leis devem ser relativas á clifferença cl'estas paixões 
e cl'este caracter. E esta uma verdade eterna t O Brazil portanto, composto ele ele
mentos tão div ersos dos ele Portugal, carece ele uma administração propria, de uD1a 
legislação bebida na natureza de suas necessidades e cireumstancias, e não de uma 
legislação versatil, sem base e sem interesse, como são todas aquellas que se ope
ram de longe e debaixo da inspiração poclerosa de legisladores parciaes, sem aclhe
são ao log·ar para que legislam e sem medo elo raio vingador da publica opinião, 
que d'aqni _ não póde feril-os senão frio e sem vigor. Uma similhante legislação 

_trar~t coms1go o germen . ~ortif~ro que ~a· de minar a felicidade brazilica; pelo :con
trano o governo, .a I)ohcm, a mstruccao, os costumes as artes o commercJ01 a 

f'J :> ' ' nav~g~çao, _: cnltur_a, a Npopulação, tnclo experimentará o benigno influxo ele uDla 
adm1mstraç:.to e leg1slaçao local. 

Portanto, senhor, em nome nosso e no elas províncias colligaclas, cuja causa 0 

sentimentos são os mesmos, pretendemos e requeremos com a maior instancia e 
com a mais justa esperança no titulo que vossa alteza real acceitou .de defensor 
constitucional e perpetllO do Brazil, que, a bem da prosperidade dos habitantes 
d' este reino, da sàlvação, integriclacle e gral;).cleza da monarchi:.t luso-brazileira, c1a 
nossa constitucionalidade e do vossa alteza real, que se convoque jà n'esta cõrte 
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uma assembléa geral elas províncias elo Brazil,· r epresentadas por um numero com
Pr.ente ele deputados, que não poderão ser menos ele cem, nomeados por novos 
0t.~~r~s yarocJüaes, eleitos pelo povo, com poderes especiaes para este fim, cujas 
a tn tuçoes seJam : deliberarem em sessão publica sobre as justas conclicões com 
que 0 .Brazil deve permanecer unido a 'Portugal ; examinar se a constituição que 
~\esta fazendo nas côrtes geraes ele Lisboa é no seu todo adaptada ao Brazil; e, 
~~t re :,s bases ali decreta.clas e aqui juradas, estabelecer as emendas, r eformas e 
'
1 

eraçoes com que a mesma constitlúcão eleve ser recebida e jurada no Brazil. E 
~J~r9-~1e este não estú seguro e menos l;ócle prosperar sem um corpo legislativo bra
Í ~~o,. a mesma assembléa geral entrará, apenas installacla, no exercício do poder 
eg ts atrvo, que lhe é essencial e inseparavel ela soberania elo Brazil. A assembléa 

1eral se installará logo .que estiverem r eunidas n'esta côrte duas terças partes dos 
~ eJ1~1~aclos elas provincias colligaclas. A respeito das provincia.s do Brazil ainda não A tgaclas e pelas quaes esperâmos, :fica em inteiro vigor o artigo 21. 0 das bases . 
b mesma assembléa tratará ele se communicar por escripto com as côrtes de Lis
a~a, a · fim ele se manter a união com Portugal, que o Brazil deseja conservar. A 
sid'e:nbléa marcará, depois que estiver plenamente r eunida, o logar onde eleve re-

1~ a. sécle da soberania brazilica. 
col . Inclepencleucia, senb01·, no sentir elos mais abalisaclos políticos, é innata nas 
ass?lllas, c?mo a separação elas famílias o é na humanidade, e a indepenclencia 
viu

1
tn1lnoclrficada é de homa ao Brazil, é ele utilidade a Portugal e é ele eterno 

os cu 0 para a monarchia em geral. A natureza não formou satellites maiores que 
C ~l sel~s . plauetas. A America deve pertencer á America, a Emopa á Emopa; por
~ e na.o. debalde o grande Architecto elo Universo metteu entre ellas o espaço im
li en~o que as separa. O momento para estabelecer-se um percluravel systema, e clgl1 todas as partes elo nosso grande toclo, é este ; desprezai-o é insultar a clivin
cl~c e,, ~m cujos decretos elle foi marcado e por cuja lei elle appareceu na cadeia 
ex. pr esep_te. O Brazil, no meio ele nações iuclepenclcntes e que lhe fallam com o 
nã etn~lo ela felicidade, exemplo irresistivel, porque tem por si o brado ela natureza, 
fo1~i) de conservar-se colonialmente suj eito a uma nação remot~L e pequena, sem 
têe~ 8

8
;ara clefenclel-o e ainda menos para conquistai-o . As nações elo universo 

011 c br nós e sobre ti os olhos ou cumpre apparecer entre ellas como reb eldes, 
oTmo lOmens livr es e dio·nos ele o ser . . c, n . , "" 

Q.neres? Ja coNnheces os bens e os males que te esperam e á tua posteridade , , , 
R ou nao queres ? Resolve, senhor! )) 

10 de Janeiro, 20 ele maio ele 1822. 

O E dital do senado da camara 

respo ;euaclo ela camara apressa-se em anmmciar ao povo cl'esta côrte a seguinte 
acab s al., que sua alteza real se dignou dar á representação do mesmo povo, que 

c a c e le'T . · . ccF· ~ar a sua augusta presença : . . 
vlll· . tco screute ela vontade elo povo do Rio, e tão depressa ·sarba a elas mats pro-

Clas ot 1 l N • l. t t llle ' 1 pe as camaras, ou pelos procurac ores geraes, enta,o 1mmec ta ·amen e 
R?nfonnarei com o voto elos povos cl ' este grande, fm·til e riquíssimo reino. ll 

)vfa / 0 de Janeiro, em vereacão extraordinaria ele 23 de maio ele 1822. =José 1' ~ns Rocha. , 
A Auto da vel·eação extraorclinaria de 23 de maio de 1822 . 

e pac 
0~ 23 clias elo mez ele maio ele 1822, n'esta cielacle e côrte elo Rio ele Janeiro 

nadoe~1s elo concelho, se juntou o juiz ele fóra, vereadores e procm aclor elo se
naclo te ~a camara, em vereaç11o extraordinaria , e os homens bons que no mesmo se-

eeln ·1 l ' · clacle c1· . servrc o, e sendo presente a todos a representação que O povo C esta Cl-
feuso. Irtge á presença ele sua alteza real o príncipe regente constitucional e ele
c011 

1 
perpetuo elo Brazil, em que IJretencle e r equer que o mesmo senhor mande 

~ocar n ' t ~ , . · · B ·1 l · l \Ter e ~s a C0lte uma assembléa geral elas provmmas elo raz1 , c epo1s c e se 
tez ex:amlllar, se accorclou que devia ser apresentada immecliatamente a sua al-

a real I ·r taclo ' por conter a vontade elo povo cl'esta cidade, a qna se te~ manHes-
este' con~orme a vontade dominante das províncias colligadas elo Braztl, e por sm: 

0 
llnico meio que se offerecia de consolidar a união elo reino elo Brazil, e ele 
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o salvar dos males evidentes ele que estava ameaçado, e para evitar que se não 
rompa a sua união com Portugal, como faz temer o estado exaltado a que se tem 
elevado ultimamente a opinião publica. 

Em virtude cl'esta determinação, saíu ~los paços elo concelho ao meio dia o se
nado da camara e homens bons qu!'J n' eUe têem servido e muitos cidadãos ele todas 
as classes, que concorreram, e os mesteres, levando o estandarte o ex-almotacé Ma
nuel José Ribeiro ele Oliveira, em clireitura ao paço ele sua alteza real, indo eu
corporacla uma deputação do governo ela província elo Rio Grande, composta de 
um deputado elo mesmo governo, Francisco Xavier Ferreira, por parte cl'est~ e 
elas camaras ele Porto Alegre, Rio Granele e Rio Pardo, e o major elo estado m::nor 
José Joaquim Machado de Oliveira, por parte ela tropa ela sobredita província. 

Á uma h01·a foi o mesmo senado da camara, deputação. e cidadãos que o acom
panhavam, introduzidos na graucle sala elas aucliencias, onde já se achava sua al
teza real, e sendo-lhe apresentada pelo senado ela camara a representação sobl'e
clita elo povo cl 'esta cidade, acompanhada de uma falia, que em nome elo senado 
ela camara lhe dirigiu o juiz ele fóra presidente, se dignou sua alteza real dar 11 

seguinte resposta : 
c<Fico sciente ela vontade elo povo elo Rio, e tão depr·essa saiba a elas mais pl'o

vincias, ou pelas camara,s ou pelos procuradores geraes, então immediatamente me 
conformarei com o voto elos povos el'este grande, fertil e riquíssimo reino. >J . 

E logo o sobredito deputado ela província do Rio Grande, Francisco Xav1el' 
Ferreira, dirigiu a falla a sua alteza real, significanclo-lhe que a sua província en
viava ao mesmo senhor os seus corcliaes agradecimentos pela heroica r-esolução qne 
tomou, de ficar no Brazil, que ratificava os sentimentos que em nome ela· mesma 
província tinha apresent ado a sua alteza real o cidadão Manuel Carneiro, e que 
esta sempre seria fiel ás suas determinações. Sua alteza real r espondeu. 

ccAgracleça em meu nome á sua província, porque antes do ciclacUio Manuel 
Carn·ei·ro ter significado o.s seus sentimentos, estava persuacliclo da sua lealdade. >> 

Seguiu-se a fallar o deputado pelo corpo militar ela primeira e segunda linha, 
o major José Joaquim Machado ele Oliveira, e em nome d' esta expressou a sua. 
alteza real iguaes sentimentos; acrescentando que os militares elo Rio G1·ande to
mavam a peito a resolução que sua alteza real tinha tomado ele :ficar no Brazil, e 
que a defenderiam até os ultimos esforços. Sua alteza real r espondeu : 

ccAgracleça em meu nome à tropa elo ·Rio Grande, e :fico certo elos seus nobres 
sentimentos.>> 

Fallou depois o deputaclo ele côrtes pela província do Ceará, o sargento wór 
Pedro José ela Costa Barros, agradecendo em nome da sua proviucia a sua alteza 
real o glorioso titulo que o mesmo senhor havia acceitado, ele ser o defensor per
petuo elo reino do Brazil, a que sua alteza r eal responcleu : 

«Agradeço os sentimentos da província elo Ceará Grande e estou certo ela sua. 
constante fidelidade. >J · 

Foi annunciacla áo povo, que enchia todo o largo elo paço, ele uma elas varn:u· 
elas el'este, e pelo presidente elo senaclo ela camara, a resposta que sua n.lteza r.eí.tl 
deu á r epresentação do povo c1'esta ciclacle, e foi a mesma resposta applauel1da 
com os seguintes vivas : 

Viva a nossa santa religião! Viva a constituição! Viva el-rei constituciou~l! 
Viva o príncipe regente constitucional e defensor perpetuo elo reino elo Braz:l! 
Viva a princeza real ! Viva a assembléa geral elo Brazil! Vivam as côrtes de L1s· 
boa! Viva a união elo Brazil com Portugal! 

E de tudo para constar se mandou fazer o presente termo, que assignaraJll· 
E eu, José Martins Rocha, escrivão do senado da camara, o escrevi . ={Se

guem-se cts assi.gnatwras) 

Fa.lla de José Clemente Pereira,':"presidente do senado da camara do Rio de Janeiro 

Senhor:- Se a lei suprema ela salvação ela patria exigiu a :ficacla de vossa ~1-
teza real, como 1·emeclio unico ele a conserva,r unida, esta .mesma lei impera he~e~ 
qne se convoque já n'esta côrte uma assembléa geral elas provincias elo BrazJl' 
pois bem, que estas, achando em Yossa alteza real o centro ela sua união, venhaJll 
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l?rrenclo a formar em torno d' elle uma só causa, ellas sentem toda yja a falta de 
~~ettcção, confiança e garantia, que só um corpo represe).Jtativo brazileiro lhes pro-

~· 
. l E l)enetrados ela inteira convicção cl'estas verdades profundas, que, zelosos ela 
~a Iaçao da patria, nos apressâ.mos em trazer á "presença atlg-usta ele vossa alteza 
:e~ b' representação junta elo povo d'esta cidade, que, r eassuminclo os seus direitos 
lnc u ltaveis, por si e em nome das províncias colligadas, pretende e requer · que 
~ossa alteza reall1aja por bem mandar congregar n'esta côrte uma assembléa geral 
c as províncias elo Brazil, representadas por um numero competente de deputados, 

Pno~eados por novos eleitores paroehiaes, eleitos pelo povo, com poderes especiaes 
al~es~e fim, cujas attribuições sejam : 

ehberar em sessão publica sobre as justas condições . com que o Brazil eleve 
permanecer -unido a Portugal. 
to l Examinar se a constituição que se fizer nas côrtes geraes ele Lisboa é no seu 
cec·o adaptada ao Brazil, e sobre as bases , ali decretadas e aqui juradas, estabele
ceL ~s en:endas, reformas e alterações com que a mesma constituição deve ser r e-

]t e ~1.u·ada no ~razil; . . 
1 t . por que este nao esta seg·uro e menos IJóde r)rOSJJerar sem um corl)O leo·ls-a lVO b 'l · . ~ ' .r o 
do l raz1 ~Ira,. a mesma assembléa geral entrará, apenas installacla, no exercício 

~c er. leg1slatrvo, que ~he é essencial. . . - A 

ter a::;sembléa geral se mstallará logo que estiverem reumdas n'esta corte duas 
ÇÂs patt~s elos deputados das }Jrovincias co1ligac1as. . 

pel'feitrespelt? das províncias ainda não colligaclas, pelas quae~ esperâmos, terá 
A a apphcação o artigo 21. 0 das bases. 

de Li besma assembléa geral trat~rá de se communicar por esc~·ipto c?m as côrtes 
A 8 oa, a fit:n de se manter a umão com Portugal, que o Braz1l deseJa conservar. 

ao l assembléa s·eral marcará, depois que estivei· plenamente reunida, o logar 
11Ê· .eleve residir a sécle elo centro governat!yo do Brazil. "' . 

toel ls, senhor, õs votos do povo cl'esta corte, e estes os votos sao elo Brazü o. 

esta~ quem não vê a importancia cl'esta medida? On se considere o BTazil pelo 
si 'c 0 elas s~1as relações políticas com Portug·a.l, ou pelo elas suas províncias entre 
8~ ~ al nec_ esstdade ele convocar uma assembléa geral n' es ta cOrte a to elos os olhos 

"Jres"nt Olh " . a com urgencia. 
teme, ~mos para Portugal; que vemos? Um terrível quadro ele .errada J)Olitica . . . 
cret ta~ 1~8 e atrevidas expressões, insultadoras da dignidade elo Bra.zil . . . De
tes ~st IDJustos ... e hostil conclucta ele algumas ordens elo governo ele Lisboa, fon
lanç~,~s de q:1eixas e desconfianças elos offendicl?,s b~·azilei.ro s ! Ah ! Se fos~e dado 
apre. e 0 veu elo esquecimento eterno! lll[as nao e poss1vel, senhor, dmxar de 

. T~ntar a VeTClade em toda, a sua luz, quando se trata da salvação da patria . . . 
ele p~~ lJl:ompto foi o Brazil em se confiar cegamente á dis~Josiçà:o ele ~eus _ir~ãos 
tr" · "' tuga.l, prova da sua conclucta e boa fé, como resentlclo se mosLra hoJe da 

c.lçao qt 1 · 11 E le a guns cl'estes mtentaram ~1 sar com ~ .e .. 
bto comp, senhor, esc1uecerá o Braz1l, que o pnme1ro decreto ele 29 de setem-
meri.t confianclo ás suas provincias o governo civil, economico e administrativo s?-
0 su/.' .e &"_uardando á disposição immeeliata de Portugal a força armada, encobna 
e es lStl? :fim de O dividir e desarmar, I) ara O r eduzir ao antig·o esta.clo ele colonia cravrdN ? . C n.o . 
o ce ~~o esquecerá o Brazil que P.ortugal intentou roubar-lhe em vossa alteza real C 10 de sua união, activiclacle e clefeza, pelo segundo decreto ela mesma data? 
lb.es omo esquecent, senhor, que o soberano congresso lhe negou curectamente o 
clel8

1110 
I" centro -ela sua unidade, com os votos que rejeitaram a indicação de uma 

se 1faÇ<t? elo :poder executivo n'este reino? E quando o Brazil esperava gue es~a 
clog e .hberahsasse ~em a mais }Jequena opposição, com que espanto nao ouvm 

. cler lllatisar. a alguns lllustres deputados que se não devia conceder, p01~qu~ o po
\7e texecuhvo não póde ser deleg·ado? Ora dá-se absmclo similhante? E sena por-

n llra, t bl h · ' · · 1 • • era ' es a asp em1a de direito publico 1.un erro mvoluntano ete 1gnoranC1a . 
essa. dos seus principias? O Brazil sabe que não; e acert:" quanclo pensa que 
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foi uma refinada maxima ele perficlia, empregacla com o cleciclielo fim ele escravl· 
sar! ! ! 

E como verá o Brazil com indifferença que Portugal desse por decidida a. iro· 
portante questão ela séde ela monarchia, sem audíencia dos deputados d 'este re.wo? 
Como se o Brazil não tivesse direito igual, se não maior, a pretender que se v1esse 
estab elecer no coração do seu vasto, r ico e poderoso imperio! · 

Como verá o Brazil a sangue frio, que ao soberano congresso não lembrasse 
a necessidade ele dar a este r eino um corpo legislativo brazileiro? Pocleria elle 
mante~·-se e prosperar sem este? Acaso ela legislatura ele Lisboa viria ás remotas 
províncias do Brazil o r emeclio prompto elas providentes leis que elevem animar a 
sua populaça.o e agricultura, a sua industria1 artes, navegação e commercio? E s;· 
riam babeis para as fazer adequadas, deputaclos que, não conhecendo o Brazil senao 
pelas caTtas geographicas, como elles mesmos confessam, batem todas as moçõe:=.; clo.s 
deputados el'este reino, se porventura alguma vez se atrevem a requerer os ch
reitos offencliclos ela sua patria, e os vencem sempre em. votos, porqu<i os superalll 
em numero? ·D esgraçado ele ti, Brazil, se não velasses; os teus clíreitos nunca se-
riam respeitados ! . 

Não param porém aqui as queixas elo Brazil; este recordará sempre com m
elignação, que Portugal intentou fazer reverclecer o inJusto imper.io elo seu senho· 
r io antigo, chamancló a Lisboa a depenclencia de toclos os negocias geraes ela roo
narcbia e os despachos elos empregos civis e militares , lucrativos e honoríficos. 

E por que principio ele liberalismo? Interessa porventura a nação portugueza 
que o governo ele Lisboa guarde fechFLda na sua clextra a dispensa de todos os 
empregos do Brazil ? Não, cer tamente; longe ele inter essar perderia, porque o ver
dadeiro interesse ele uma nação livre exige que todos os cidadãos gosem com igna~
Clacle bem entenclich os maiores commodos possíveis, principio que se não combi
na com a dura lei ele obrigar os cidadãos elo Brazil a que, lnctanclo com as perigo
sas ondas ele 2:000 legmLs, vão solicitar cl'aquelle governo o despacho ele empre
gos que elevem servir n'este reino, para regressarem, depois cte muitos mezes éle 
fadigas, ·clespezas e opprobrios, mais pobres elo que foram, quasi todos sem cles
par.ho; como sabem por experiencia propria ele tres seculos, e viram com dor 0 

mágua o que aconteceu á maior pm·te de seus irmãos de Portugal, que tiveram a 
cleploranda• sor te de pretendentes n' esta cô1'te! 

E se es ta n~to er~ a partilha que cleviam esperar os brazileiros, appareçam na 
lista dos cargos publicas os nomes dos que têem sido empregados no ministerio éle 
Lisboa, no conselho ele estaclo, no corpo cliplomatico, ou pelo menos nos governos 
das armas elas províncias do Brazil ! ,. . 

Mas r etiremos, senhor, r etiremos para longe cl'este logar ele escanclalo as VIS

tas, que involuntarias nos apresentam um Madeira europ eu, elevado a brigacleil·?, 
com arbitraria cl eclaração ele estranha antiguidade, que não t inha, nem 'lhe poc~lil 
competir, só a fim de roubar o governo das armas ela Bahia a um benement~ 
brazileiro, brigadeiro antigo! Dá-se maior arbitrariedade? Oh! constituição! Oh· 
justiça ! Oh! lei! aonde estaes, que vos não vingaes? ., . 11~anes sacrosantos é[os 
martyres da Bahia, nós vos_ sauelâmos ! Aquellas ultrajadas, pisadas e aviltadas· · · 
Estes massacrados, porque amavam a liberclacle da patria que os viu: nascer· · · 
o Brazil todo offenclido!! ! Eis, senhor, o resultado funesto ele um passo} que 0 

d espotismo antigo, apesar ele exaltado, nunca se atreveu a dar . . 
Talvez porém que o Brazil esqueça um dia toclas estas queixas, porque «chf

fer en ças. ~ntre irmãos po~em . aclmittir ex1Jortulações amigaveis, mas nunca azedu
me clemchclo », e o Brazll ama ele coração a seus irmãos ele Portuo·al · mas coD1° 
poderá esquecer que o governo ele Lisboa lhe fez tlma cleclaraçã~ h~stil , pr~hi
bindo a importação de munições militares e navaes para es te reino, coJ.nO ofl1cw.~l
mente intimou o consul portuguez em Londres a mr. Bonnet, secretario de segu
ros cl' aquella praça ? , . 

Que é isto ? Oh ,J Portugal ! pelo decreto ele 29 ele setembro p remeditaste P01-

nos indefesos, çleixanclo ficar á tua immecliata disposição a nossa força armada e 
. a tua .. . depois enviaste-nos novas bayonetas, que não queríamos., . deste orcleDS 
para que se. retirasse cl'este porto a sua melhor artilheria !!! E agora intí.D!lal3 ás 
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nacões que ~ · t . ~ .1. Ah 1 P nao Impor em mumçues m1 Itares nem navaes IJara os nossos portos? 
c1 : ~rtugal, que t Ll deliras! acorda, se não perdes-te! corre ás armas da rasão 
a J~shça e da igualdade, se ainda é tempo ... mas talvez já chegues tarde! ' 

r ovos ela t erra, sêcle testemunhas fieis ela boa fé elo Brazil, e da condncta ir
n~gular ~le Portugal! Se este fez o rompimento, n'aquelle a reacção é o resultado 

ce?.sarw da sua acção . , . 

B s.rm, Portugal quer a Se}Jaracão, })Orque insiste no conato e:fficaz de dividir o 
razrl }) a ~ · ' , d '~·a o Ctommar. E prova incontestavel, quando outras faltassem, o parecer 

~a commrssão es1Jecütl elos negocias políticos do· Brazil, enunciativo do espírito do 
d~n~·:ss?, no qual o remedio proposto contra o mal ~a divisão, pl'incipal queixa 
est a~rl, é o augmento do mesmo mal; porque tendo-se dado a conhecer que 
sue .remo . quer um centro unicio de união, e senclo a todos os olhos visto, que á tn: rntef?clacle não convem mais, pareceu á commissão que se lhe concedesse · 

P ~ ou c ors, e outros tantos quantas fossem as províncias que se qnizessem se-cvrar. I 

na·· E quem poderá combinar em boa fé tão contraclictorias decisões? Rejeitou-se 
c~~i sessões de .11 e 13 ele fevereiro a indicação ele uma delegação elo po.cler exe
se :d :=t0 Brazil, porque este não podia iiier delegado ; e em 18 ele março não só 
lUas f:mr_i!e uma de~egação elo mesmo pócler, como convinha á unidade elo Brazil, 

A~~~. It~m-se ,mms, em opposiç~o ~ar sua vontade e verclacleil~os interesses? 
Port [. ~ar' P~rem, ele ter srclo tao Irregular, estranha e offens1va a conclucta ele 
os b ~1g~ ~·elat1vamente ao Brazil, ainda lá se deplora o engano em que laboram 
tra/azllen·os, e nao se concebe como se. possam attribuir ao congresso vistas con-

< Ês aos sentimentos liberaes que lhes deram nascimento! 
por t, t.ambem será engano que as suas bayonetas auxiliacloras têem derramado 
0 c les vezes o sangue bi·azileiro, jit no tempo ela r egeneracão? Será engano que 
qn~~g-resso enviou tropas ao Brazil, conb·a a vontade cl'este' e contra os votos ele 

< T 111etacle elo mesmo congresso ? . 
clecr ~1beru .se_rú engano que no congresso se tem forjado, e talvez esteja á barra 
e e; ic ~ 0 m~quo e devastador projecto ele tornar a fazer em Lisboa o emporio 
op}Jo ~ ~siva fetra elo commercio elo Brazil, com ruina certa cb nossa agricultura, 
dade sJao ao levantamento elas nossas fabricas, e violenta infracção ela prosperi
cla sua o~ uo~sos lavradores, que um direito inviolavel têem ele vencler os generos 

S , 0 lerta a quem lhes offerecer melhor mercado ? 
restit~J~ tambe~ engano que o governo ele Lisboa t em (illltraclo na tentativa ele 
B'llard fiontevideu a Buenos Ayres, talvez só para roubar ao Brazil a chave ela 

}f,?- c as fronteiras do Rio Grande? 
vercla~o. ~::to enganos, senhor, são factos incontestaveis. . . e só nos resta ver se é 
no de :L-1 ~ a noticia que vae correndo, sobre os partidos commetticlos pelo go:er
cla no. lsboa a outras nações, inimigos çla nossa liberdade e segurança, offens1vos 
çoado ssa propriedade e destruidores da prosperidade e gloria que um futuro aben-

'I' fos promette ! 
tng-al ~ i' senhor, o cleploravel estado elas r elações políticas do Brazil com Por
deu< · .a conseqnencia mais favoravel que cl'ac1ui r esulta, é que o Brazil}Jer
das ~ confiança que tinha no soberarno congTesso. E será mais vantajoso o estado 
ele fac~as provincias? Certamente não. . . porque se a separação cl'aquelle está 

zet ameaçada, a união d' estas não es tcí. consolidada ! · 
neute 

08~8 ela; sua liberdade, que principiaram ~ gostar, vacillam entre o immi
se conspe11~0 de perclel-a, que lhes ameaça por uma l?arte a constituicão ele Lisboa, 
J entirem ' ll t l l l fi b , f Ctes})otismo n e a a qua á se 1zer, e por outra, se a não a raçam, o an 1go 
elas ela m ,' se porve2:ltura tornasse a levantar a mal es~agacla cabeça; clescon:fi~
cl'elle a fé que teem descoberto no conoTesso ele L1sboa ellas querem fugn· 
J ' porque t b ' . - ~ Cto Rio ele . 0 empo .. . escarmentaclas porém elas clesgTaças e oppress.ao, que 

1.1]]1 Janeiro aquelle monstro lhes enviou em treze auuos temem reumr-se em 
cheg~~~~ cl'oncle tant~ ~al têem rece~ido ·' A~antes de voss~ alte~-a r eal, porqu~ 
eru a convencm -se ela sua constitumonahclacle ellas vem cor r enclo a buscar 

vossa alt 1 ' d I ~ encontra < e~a re: o seu mais valente clefensül" . .. mas quan. o c 1egam ~ naq 
m a clrrecçao que os eleve encaminhar ao cume ela g·lona e prospenclade 
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a que sua grancleza aspira, nem a garantia que lhes eleve segurar a sua liberdade 
pessoal e r eal, esfriam, temem e des::~~lentam ! ~· 

O ministerio de vo ssa alteza r eal, embaraçado com as clifficuldades q~1e t~o 
criticas cil'Ctunstancias o:fferecem, por estar cl espido do p oder ele fa zer lers, nao 
pócle soltar as vélas. á energ ia e patriotismo que o caracterisa .. . e os negocias do 
Br a zil v~(o soffrenclo atrazos que podem vir a ser bem funestos, e, quanclo menos, 
p erde -se t uu o quanto se podia adiantar ; e que perda irremecliavel n ão é no tempo 
um só momento ! 

A agricultura, fonte inexha urivel ela riqueza elo Brazil , a sua população, as 
sciencias, as artes, a inclustria e o commercio, alavancas poderosas que aeveiD 
elevar á maior gran.deza, p edem incessantemente «liberdade e protecção" . Mas 
estas claclivas elo céu só um corpo legislativo brazileiro lhes pócle libm·alisar. 

O Brazil eleve augmentar com urgencia a sua marinha e p repurar as suas for
ças ele t erra. Ministros tem vossa a lteza r eal que assim o façam exeeutar ; mas 
estes preparativos exigem meios, que só o pocl er legisla tivo l)Óde propor cionar. 

Abundante em r ecursos é o B razil ; mas os err os elo seu antigo systema cl~ fi 
n anças, cuja maligna influencia não póde deixar de durar ainda, lhe faz soffrer 
um notavel clejícit na occasião em que precisa ter sobej os ... e faltando por esta 
fór·ma ao Brazil a sua mais valente força, elle não pócle florescer, nem prosperar; 
r emeclio a tan to mal só o poder legislativo-pócle dar. 

Eia , pois, senhor, o perigo ela clesunião está imminente, as circumstancias ur
g em, a salvação ela patria impera ... Convoque vossa nlteza r eal j á n 'esta côrte 
uma assembléa geral elas ,províncias elo Brazil, e a un ião com P ortugal será man-
tida e a elas províncias elo Brazi l consolidada. · . 

N'esta assembléa representativa t erá o Brazil acoTclaclo sentincllas que vigre~ 
sobre a sua liberdade, outros t antos fieis procm·aclol'es ·que pr omovam os seus d1-

r eitcis, destemidos athletas que defendam os seu s fór os, zelo sos paes ela grande 
família que trabalhem infatlgaveis por achar as verdadeiras fontes ela sua prospe
r idade, e activ os promotores ·ela sua população, cív ilisação e sciencias, agricultura, 
inclustria , navegação e commercio . . 

E -vossa alteza r eal achar á n 'este senado vener ando a firmeza ela sua constJ
tucionali.cl a l e, a solicla segurança ela sua corôa, a estr ada cer ta da verdadeira glo
ria , que promette ele-var o nome ele vossa alteza r eal acima dos mais famosos 
lJrin~ipes elo universo, ·a descanso nas suas facl igas, a salvaguar·cla nos seus maio
r es p erigos, a fo1·ça irresistivel elas suas armas, a riqueza elo thesouro publico, a 
consolação de -ver feliz um povo qLw tão -vóluntario se declar ou subclito fiel ele 
vossa alteza r eal, a invej ada sorte, finalmente, ele b nçar a p1•imeira pedra funda
mental do imperio brazilico, que, princip iando por oncle outros acab am, fará a 
inv~ja e admiração elo muuclo inteiro . 

Mas para que é, senhor, procluzir motivos par a persuadir, aonde o arbítrio na 
escolha falta? E stá escripto no livro elas leis eternas que o Brazil eleve p~ssar 
hoj e, oh ! grande d ia! á list a elas n ações livres . E decr eto elo A,rbitro elo Umver
so, ha de cumprir-se, queir am ou não queiram os mortaes ; que impedir a sua 
marcha a nenhum é dado ... Obecl ecei, senh or, a esta lei et erna, e cmnprinclo _as
sim 11m dever sagrado, fareis a vossa gloria, a sa-lvação de Por-tugal e elo Brazil a dita. 

Rio ele Janeiro, 23 ele maio ele l 822.=José Clemente Pe?·ei?Yt = J oêto S oa1·es 
ele B ulhões= Domingos TTi,tnna Go?·gel elo Anoan d =Domingos A nttmes G1.hima
?·ães = José Antonio dos S antos Xavie?' . 

D ecr eto convocan do o conselho d os procurador es ger aes das pr ovincias d o Brazil 

Urgindo a salvação do estado que se installe quanto an tes o conselho ele pro~ 
ctu·aeloTes geraes elas provincias elo Brazil, que mandei crear pelo meu r ea.I clecre~o 
ele 16 ele fevereiro elo anuo que corre : hei por b em mandar conv ocar para o dra 
ele ámanhã os j á eleitos e aqui r esidentes, não obstante faltarem os de uma pro· 
vincia para a li tteral execu ção elo citaclo decreto . 

José Bonifacio ele Andrada e Silva, do meu conselho ele estado e d<? conselhO 
ele sua magestacle fidelíssima el-rei o senhor D . João VI, e meu ministTo e ~e
cretario ele <?Staclo elos negocios do reino elo Brazil e estrangeiros, o tenh a assrJJl 
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e~tendiclo e faça executar . P aço, 1 de junho ele 1822 .= (Com ct 1·ubricct do p?·in
ctpe ?'egente.) = José B onifacio ele Anclmclct e Silva. 

Allocullão de sua alteza 1•eal o principe' regente do Brazil aos procurad~res geraes 
das provincias do mesmo reino 

. . Illustres e dig-nos l)l"OCUl'aelores: - As rer)resentacões ele s. Paulo, Rio ele J a-
lleu·o l\IT' . ' . . e umas Geraes, em qtw me pediam que ficasse no Brazil, tambem me cle-
Pllcavam a creação ele um conselho ele estado . Determinei-me a cre~ll-o na fórma 
~r~ e~'\cla no meu r eal cl ecreto ele 16 ele fevereiro cl'este anuo, e ct~a fórma era 

XIgFc ~ .PelÇts ~res províncias legalmente r epresentadas. 
ch ' 01 mexphcavel o prazer que minha alma seJ;ttiu quando estas r epresentações 
nru egal:am .á minha presença, porque então cónheci que a vontacle elos povos era 
e ao ~o \ÜÜ? mas necessaria para sustentar a integridade ela monarchia em geral, 
ru ~Ln pnnc1palmente do grande Brazil, ele quem sou filho. Redob1'ou aincla muito 
pt~:s 0 .meu prazer, por ver que as idéas elos poYos coincidiam com as minhas 
·n~as , ~lncer~s e corcliaes intenções; e não querenclo eu r etardar-lhes os bens que 
te a ta med1cla lhes promettia, determinei no citado clecreto, que immecliatamen
ria qtte se ac:hassem reunidos os procttraclores ele tres províncias o conselho entra-

· me ~ ex.ermtar suas fnncções ; esta execução , porém, não pô ele ter log-ar littm·al
ttm n e, .Vlsto te1·-se manifestado sobremaneira a vontacle elos poYos ele que haj a 

Ca.rua assembléa geral constituinte e leg·islativa., como me foi communicado pelas 
' aras N" ~ falt . ' · ao quer endo, portanto, demorar nem um só instante, nem tão pouco 

iacl a~ e~n cousa alguma ao que os povos desejam, ·e muito mais quando são Yon
ch· es tao r asoaveis e ele tanto interesse, não só ao Brazil como a toda a monar
a )

1
a! convenci-me ele que hoj e mesmo devia installa.r este meu conselho ele estaclo, 

q~tesat· cl~ não estarem ainda ;reunidos os procmadores ele tres provi:ncias, para 
er: eu, Junto com tao illustres, dig-nos e liberaes representantes, soubesse qual 
pe~·t 0 seu pensar r elativo á nossa situação· política, por ser um negocio que lhes 
patr~nce como inteiramente popular, e n'elle interessae tanto a sahraçã.o ela nossa 
0 8 illa atmeaçacla por facções . t;eria para mim muito indecoroso, assim como para 

- lls res I) · 1 · · · · l lh b · ~ se 
8 

t ocurac or0s mmto mJnnoso, recomrnenc ar- es Sllas o n g-açoes ; mas 
ru~udem._, offeucler (nem leYemente) a nenhum, me é pe:~.:mitticlo fazer uma recom
racla aç_ao, eu lhes ·peço que advog-uem a causa elo Brazil da fórma ha pouco jn
lllinha a~cl:_ que contra mim seja (o 9-:le espero nu~c~ ?'contecerá), porque eu pela 
ela noss açao . estou prompto a sacnficar a propna Yida, que a par ela salvação· 

p a patn a é nacla. . . 
lacão e~as ra.sões expostas acabaes ele ver a necessidade que houYe cl'esta instal
pâtria Iepenhna, e sabei que cl'ella depende a honra, a gloria, a salvação ela nossa 

D'l' que está em summo r)erio·o.· · 
nstres 0 

• b 1· beru . l)rocuraclores, estes os sentimentos que r egem a mm a a ma, e tam-
reiro os que hão de r eger a yossa; contae commig-o, não só como in trepido guei"
go v~ .qne pe~a patria arrostará todos e quesquer perigos, mas t ambem como ami
qtte t ss ot, amtgo ela überclacle elos ·povos e el o grande, fer til e riquíssimo Brazil, 

ano me t h Não , e.m . om·aclo e me ama. . . 
grande. asse.ntets, Illustres procuradores, que tudo o que tenho chto é nasCJdo ele 
filho cls cogitações, esquach-inhanclo palavras estudadas e enganadoras ; não, é 
A.. 2 ele o. mheu amor ela patria, expressado com a yoz elo coração. Acreditao-me. 

Jun o ele 1822.=PRINCIPE REGENTE. 

J Juramento dos procuradores geraes 

ela re~Yo aos Santos Evangelhos ele defencl er a religião cathoüca romana, a dynas~ia 
de rua ~a~a ele Brag~nça, a regencia ele sua alteza real, defensor perpetuo do Bra.Zil, 
J?roct ~ l1 a soberama elo Brazil a sua inteo·riclacle ·e a ela província de quení sou 
as P ~a~ or, r equerendo todos ds seus direitos fóros e r egalias, bem como todas 
da belovldep,cias qtte necessarias forem para a ~onservacão e mantença ela paz, e 
. m ente l' 1 · ã. l • c1 d · Cla e fr nc Ic a um, o c e toda a monarchia aconselhando com ver a 0 1 conscten- · 

isso :D anqueza a sua alteza r eal em todos ~s negocias e todas as yezes qi.te para 
or convocado. Assim Deus mê sahe. 
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Juramento dos ministros e secretarias de es t ado 

Juro aos Santos Evangelhos de sempre, com vm·clacle, consciencia e fi' an
queza, aconselhar a sua alteza real- em todos os n egocias e todas as vezes que 
para isso for convocaclo. 

R epresentação dos procuradores geraes de algumas proviucias do Brazil 

Senhor : - A salvação publica, a integridade ela n ação, o decoro elo Brazil e 
a gloria de vossa alteza real inst am, urgem e ün1)eriosamente commandam que vossa 
alteza r eal faça convocar com a maior brevidade possível uma assembléa geral c1e 
r epresentantes das províncias . elo Br azil. 

O Brazil, senhor, quer ser feliz; este desejo, que é o principio de toda a so
ciabilidade, ê b ebido· na n atureza e na ras~io, que são immutav eis ; para preen
chel-o é-lhe indi:.pensavel um govêrno que, dando a necessaria expansão às gran
díssimas proporções que elle possue, o eleve á.quelle gr au ele prosperidade para 
que fôr a destinaclo nos planos da Providencia . Foi este desej o, que ha longos t em
pos o devorav a., e que b em prova a sua cligniclacl e, que o fa.scinou no momento 
em que ouviu, repercutido nas suas praias, o echo ela liberdade que soou no Douro 
e no T ej Ç>, para n ão desconfi ar do org ulho europeu, nem acreditar que r efalsado 
machiavelismo appar entasse princípios liber aes para attrahil-o .e adormecei-o, 0 

r estribar dep ois sobre a sua ruína e r ecolonisação o edifício .ela felicidade de 
P ortugal. 

No ardor da inclignação que lhe causou a p erfi dia de seus irmãos, que reluz 
p or entre todo s os véus que lhe pr.ocuram lançar e que nasceu cl 'aquelles mesl)J.os 
princípios ele generosidade e confiança, que os deviam p enhorar ele g ratidão, 0 

Br azil rompia os vínculos moraes de rito, sangue e costumes que qu ebrava de uDla 
vez a integridade da n ação, a n ão ter cleparac~o com vossa alteza r eal, o her
deiro ele uma casa que elle adora e serve ain da mais por amor e lealdade do que 
por dever e obecliencia . . . 

Não precisâmos, senh or, n 'este momento fazer a enumeração elas desgraças 
com que o congresso , postergando os mesmo s princípios que lhe der am nascimen
to, auctoriclacle e força, ameaçava as ricas províncias cl'este continente. A Europ~' 
o mundo todo que o t em _obser vado, as conhece> as apon ta, as enumera . O Braz11 
j á não póde, já não deve esperm; que d 'elle, que ele mãos alheias provenha a snll 
felicidade. O arrependimento não entra 'em coraçgto que o crime devora. O con
gr esso de Lisboa, que p erdeu o norte que -o devia guiar , isto é, a felicidade da 
maior parte, sem atten ção a velhas etiquetas, já agor a é cap az ele tentar todos o.s 
tramas e ele propagar a anarchia, para arruinar o que não }Jôcle dominar. l\1acbl
nam-se partidos, fomentam-se dissensões, alentam-se esperan ças criminosas,· se· 
meiam -se inimisacles , cavam-se abys mos sob os nossos p és ; ainda mais, consen
t em-se dois centr os n o Brazil, dois princípios ele eterna cliscordia, e insist em na 
r etü·acla ele vossa alteza r eal, que s~rá o instante que 6s ha de pôr a um contr& 
o outro . 

E deverá vossa alteza r eal cruzar os braços,. e !mmovel esperar que rebente 
o vulcão sobre que está o throno dé vossa alt-eza? E este, senhor, o gr ande Ino
meuto da felicidade ou ela ruína do Brazil. Elle adora a vossa alteza real, ]))as 
existe em uma oscillação de sentimentos, movida p elo r eceio ele seus antig-os n~a· 
les, pelo r eceio elo despotismo que as facções secretas muito fazem valer e mn1to 
foi·cej am para aproveitar. 

A an cora qne póde seg·urar a nau elo estado, a cadeia que pócle lio·ar as pro
víncias elo Brazil aos pés elo throno ele v ossa alteza r eal, é a convocaçã~ de côrtes, 
que, em n ome d'aquelles que repTesentt~mos , instantemente r equer emos a vossa 
alteza r eal. · . 

. O · Brazil tem direitos inauferiveis p ara estabelecer o seu governo e a sua ju
clep enden cia: direitos taes, que o mesmo congresso lusitano r econheceu e jurotl · 
As leis, as constituições, to~las as instituições humanas, são feitas para os povos, 
não os povos para ellas. E cl'est e principio inclubitavelLlne devemos partir; as 
leis formàclas na Europa podem fazer a felicidade ela Europa, mas n ão a ela AJ))e
rica. Systema . europeu não pócle, pela eterna rasão elas causas, ser o syste]J)a 
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a~ericano ; e sempre que o tentarem será um estado ele coaccão e ele violen
Cia, que necessariamente produ:úr{~ uma reacção terrível. O Brazil não quer 
~~tentar contra os direitos de Portugal; mas clesaclora que Portugal attente_ con
t1~ os seus . O Brazil quer t er o mesmo rei, mas não quer senhores nos depu-

ale os elo congresso . ele Lisboa . O Brazil quer a sua inclepenclencia, mas firmada 
so )re a u ""' b l"l p l fi a l c • _mao · em entenc 1e a com ortuga ; quer em m apresentar uas grau-
c es farml~as regidas pelas suas leis, presas IJelos seus inter esses, obedientes ao 
rnesmo chefe. , 

por Ao . decoro elo Brazil, á gloria ele vossa alteza real não IJócle convir que dure 
.mais tempo o estado ern que está. Qual será a nação elo mundo que com elle 

queira tratar t "' · · ' · l ? E t "' cl c emquan o nao assumir um ca.racter pronuncrac o . ~mquan o nao pro-
a amar os direitos que tem ele fig tuar entre os povos independentes?, E qual será 
;. que despreze a amisacle elo Brazil e a amisacle elo seu regente? E nosso inte-
(lesse. a paz; nosso inimigo só será aquelle <ilue ousar atacar a nossa inclepen-encm. . 

ele. D~gne-se pois vossa alteza r eal ouvir o nosso r equerimento; pequenas consi
a ~:Çrs só elevem estorvar pequenas almas. Salve o Brazil, salve a nação, salve 

a. eza portugueza. 
ger~10 

ele Ja~eir?, 3 ele junho ele 1822.= Joaqui??1 Gonçalves L edo) procurador 
cur~l p: la provmCia ele Rio ele J aneiro = José jJ;[cwicmo ele Azeredo Cm~tinho) pro
ger~~ 0l geral cl' e~ ta pr?vincia elo Rio ele Janeiro = Ltwas José Obes) procúraclor 

C c o estado C1s-Platmo. 
J·cm l onformâmo-nos.= José Bonifacio de Andn~da e Silva~ Caetano Pinto ele JJ1i

c a .ZVIonteneg?·o = Joaq_1~i1n ele Ol?"veii'Cl A lvcwes . J.Vlanuel Antonio Fcwinlzc~. 

Decreto mandandc convocar uma assembléa constituinte e l egislativa no reino do Brazil 

Bra ~'l.~~nclo-me r epresentado os procuradores geraes ele algumas províncias elo 
er; Zl Ja re~1niclos n 'esta côrte, e cliffGrentes camaras e povo de outras, o quanto 
e jun:cessar10 e urgente para a mantença ela integridade ela monarchia portug·ueza 
iuve \.01 cle~01·o elo Brazil, a convocação ele uma assembléa lnso-braziliense, que 
grau\ rc a cl.aq:1ella porção ele soberania que essencialmente reside no povo el'este 
1311a ~ ed e nqtnssimo continente, constitua as bases sobre que se elevam erigir a 
'ltnião n epenclencia, que a natnr~za marcára e de que j á estava ele posse, e a sua 
cordialcom todas as outras partes integrantes da grande família portugueza, que 
foram mente deseja; e reconhecendo eu a verdade e a força .elas rasões que me 
rnaute/~ncle~·aclas , nem vendo ouü·o modo ele assegurar a felicidacle d'este r eino, 
a paz liUa Justa igualdade de direitos entre elle e o de Portugal, sem perturbar 
e com qne tanto convem a ambos, e tão propria é ele povos irmãos : hei lJOr bem, 
ral co 0

. :pa1:ecer elo meu conselho de estado, mandar convocar uma :;~.ssembléa ge
vame ~stit,n~te e legislativa, composta de deputados elas províncias do Brazü no
serão n)~b e!eitos na fórma das instrucções que em conselho se accorclarem, e que 

J I , hcaclas com a maior brevidade. 
ele s ose Bonifacio ele Andrada e Silva, cl_o meu conselho ele estado e elo conselho 
cret~1.~ magestacle :ficlelissima el-r ei o senhor D. João VI, e meu ministro e se
eute~111?1 ele estado elos neg·ociôs elo reino elo Brazil e estrangeiros, o tenha assim 

c Ic o e fa l h . 'Pa c ça executar com os e espac os necessanos. 
gent~.</:2~ cl( juu~o cl_e 1822 . = (Com a .7·ub1·ica ele stba altezaTectl o p1·incipe ?"e

ose Bonifacw ele And1·acla e Btlva. 

Instrucções a que se refere o decreto de 3 de junho de 1822 

CAPITULO I 

1 O DAS ELEIÇÕES 

ser~>~0 ' .{' ~s nomeações .elos deputados IJara a assembléa o·eral constitlúnte elo Brazil 
« reitas l . o 2 o 

0
c P~r e eltores ele parochia. . 

pelo · s eleitores g_ue hão ele nomear os ae1Jutaelos serão escólhidos clirectamente 
3 l~ovAo ele cada u~na elas freg·uezias. c 

s 1 ' ~ l l com ~s . e ~rçoes c e freguezias serão presididas pelos presidentes c as camaras 
'Slstenc1a elos parochos . 
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4. 0 Havendo na cidade ou villa mais ele uma freguczia, será a presiclencia c1is
tribuicla p elos actuaes vereadores ela sua camara, e na falta cl'estes pelos trans
actos. 

5 . 0 Toda a povoação ou freguezia, que tiver até cem fogos, dará um ~leito:,- i 
não chegando a duzentos, porém passancro ele cento e cincoenta, dará d01s; nao 
chegando a trezentos, e passar ele duzentos e ciucoenta, dará tres, ·e assim pro
gressivamente . 

6 . 0 Os parochos farão affixar _nas portas elas suas igr ej as eclitaes por onde 
conste o numero ele seus fogos, e ficam responsaveis pela exa:ctidão ._ 

7. o T em direito a votar nas eleições parochiaes todo o cidadão casado, e .t?do 
a quelle que tiver de vinte ann_os para cima, sendo solteiro e não for filho-fam1has. 
Devem porém todos os votantes ter pelo menos um anuo ele 1·esiclencia na fregue
zia onde derem o seu voto . 

8. 0 São excluídos dei voto toclos aquelles que r eceberem salarios ou soldadas 
por qualquer moela que seja. Não são comprehencliclos n'esta r egra unicamente 05 

guarda-livros e primeiros caixeiros ele casas ele commel'Cio, os creaclos ela casa 
real que não fm·em ele galão branco, e os administradores ele fazendas ruraes e 
fabricas . 

9. 0 SfLo igualmente excluídos ele voto os r eligiosos r egulares, os estrangeiros 
não naturalisaclos e os criminosos . . 

10. 0 Procecler-se-ha ás eleições ele fre.guezias no primeiro domingo depois que 
a ellas chegarem os presiclentes nomeados para assistirem a esse acto. 

CAPITULO li 

DO ~WDO DE •PROCE DElt ÁS EL EIÇÕES DOS ELEL1'0RES 

1. 0 No dia aprasado para as eleições parochiaes, r eunido na freguezia o r espe
ctivo povo, celebrará o parocho missa solemne elo Espírito Santo, e Üt.rá, ou outro 
por elle, um discurso analogo ao objecto e circumstancias . 

2 .. 0 Terminada esta cer emonia r eligiosa, o presiclente, o parocho e o povo se 
dirigirão às casas elo concelho ou á·s que melhor convier, e tomando os ditos pre· 

, siclente e parocho assento á cabeceira ele 1..una mesa, fará o primeiro em voz alta 
e intelligivel a leitur a dos capitulas I e n cl'estas instrucções. Depois proponí de 
entre os circumstantes, os secretarias e escrutinaclores, que seráo approvados on 
r ej eitados por acclamação elo povo. 

3. 0 Na freg·uezia que tiver até quatrocentos fogos inclusive, haverá um seCI·e
tariv e dois escrutinaclores, e nas que -tiverem d' abi para cim,a, cl9is secretarias e 
tres ,escrutinaclores . O presidente, o parocbo 7 os secretarias e os escrutinaclores 
formam a mesa ou junta parochial. 

4. 0 Lavrada a acta d' esta nomeação, perguntará o presidente se algum. dos 
circumstantes sabe e tem que denunciar suborno ou conluio para que a eleição 
r ecáia sobre pessoa ou pessoas determinadas . V erificanclo-se por• exame publico .e 
verbal a existencia do facto arguido (se houver arguição) , perderá o incurso o cli: 
r eito activo e passivo do voto. A mesma pena soffrer á o calumniador.- Qualquer 
duvida. que se suscite sen\, decidida pela mesa em acto successivo. 

5 .0 Nao havendo porém accusação, começará o recebimento das listas. Estas 
deverão conter tantos nomes· quantos s?ío os eleitor es ·que tem de dar aquella fre
guezia ; serão assignadas pelos votantes e r econhecida a iclenticlacle 1)elo paro~b2· 
0.;; que não souberem escrever chegar-se-hão á mesa, e para evitar fraudes, dirao 
ao secretario os nomes d'aquelles em quem votam; es te formará a lista competente, 
que depois de lida será assignacla pelo votante com uma cruz, declarando o secre
tario ser aqüelle o signal ele que usa tal individuo. · 

G. 0 Não pócle ser eleitor quem não tiver (alem elas qualidades r equisitas para 
votar) domicilio certo na província, ha quatro annos inclusive pelo menos. Alef 
cl'isso deverá ter vinte e cinco annos ele idade, ser homem probo e honrado, c e 

'bom entendimento, sem nenhuma sombra ele suspeita e inimisacle á causa do Bra· 
zil, e ele .decente subsistencia por emprego, ou inclustria ou bens. 

7. 0 Nenhum cidad~to poclení escusar-se da nomeação, nem entrar com arlllas 
nos lagares das eleições. 
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CAPITULO III 

DO MODO DE AP URAR OS VO'l'OS 

~· 0 
Recolhidas, contadas e verificadas todas as listas, a mesa apurará os votos, 

?phcanclo o maior cuidado e exacção n'este trabalho, clistribniJtclo o presidente as 
t st~s pel?s sec1~etarios e escrutinaclores, e elle mesmo tendo os nomes conteúdos 

nas mencwnadas listas . 
. 2· ~ 'l'erminada a apuração cl'estas, proceder-se-ha á conta elos votos, e o se

Cle~ano formará uma relação ele todos os sujeitos que os .obtiveram, pondo o nu
lll.eio em frente elo nome. Então o presidente e a mesa, verificanclo se os que al
can9aram a pluralidade possuem os requisitos exigidos e marcados no § G. 0 elo 
cap~t~lo n, os publicará em alta yoz . No caso ele empate decidirá a sorte. 
c'li J • • O acto d ' estas eleições é successivo, as duvidas -que occorrerem s~rão cle-
Ic eLas pela n . J • N 1. • 

4 
G 1esa, e a CLeCisao ser<L termmante . 

qt '
0 

Publicados os eleitores; o secretario lhes fará immecliatameute aviso, para 
e/i1 c.oncorrar~ á · casa onde se fizeram as eleições . Entretanto lavrará o termo 
pre ~l em o hvro competente, o qual será por elle subscripto e assignado pelo 
ig:shnente, pm:ocho e escrutinaclores . D'este se extrahirão as copias necessari;ts, 
lll.a~ . ente asstgnaclas, }Jara se dar uma a cada eleitor, que lhe ser virá de eliplo
pre~·\emetter-se-ha uma á secretaria ele e:;, taclo dos negocies do Brazil e uma ao 

~\ente ela camara elas cabeças de districto. 
ne · ~s camaras elas villas requererão aos commanclantes milit<.res os soldados 
lll.i~e~sanos para fazer guardar a ordem e tranquillic1ac1e, e executarem as com-

soes que occorrerem. · 
si ·

6·
0 

Reunidos os eleitores, os cidadãos qite formaram a mesa, levando-os entre 
.z) e acompanhados do povo se dirigirão á igrej a matriz, oncle se cantará um Te 

e16111 sole F ' l d l l t l Otlt. . nme. ; ará o parocho toe as as espezas c o a tar e as camaras ocas as 
1;~ bem como pro~erão çle papel e livros todas as juntas parochiaes . 

tic1 · Todas as listas elo s votos elos cidadãos serão fechadas e sellaclas, e r E)m:et
gu:l~daclm ·o· livro das actas ao presidente ela camara ela comarca, para serem 
nulll. . c as no . archivo d'ella, pondo-se-lhes rotulas por fóra, em que se declare o 
cret~\~ ~as . listas, o anuo e a freguezia, acompanhado tudo de um officio elo se-

8 0 c a JU~ta p~rochial. 
no cÚ t ?s eleitores,· dentro ele quinze dias. depois da sua nomeação, achar-se-hão 
coutad l~cto que lhes for marcado . Ficarão suspensos pelo espaço ele trinta dias, 
on réu 08 ela sua nomeação, todos os processos civis em que elles forem auctores 

S. . 9 o - . 

10 o Todas estas acções ser ão praticadas a portas abertas e francas . . 
cabeç · ~ar~ facilitar as r euniões dos eleitores, ficam sendo (só para este effeito) . as CLe d t . . N · Is n etos os segumtes : · 

Na província Cis-Platina -Montevicleu , Malclónado, Colonia. 
Granel P~'?vincia do Rio Grande elo Sul - Villa de Porto Alegre, villa elo Rio 

N e, vil!:'L elo Rio P aTClo, villa ele S. Luiz. 
~>illa La provmcia de Santa Catharina-Villa elo D esterro, villa ele S. Francisco, 

c aguna. 
Na pro · · l . S 1 '11 Itn, villa vmcia. c. e ,S . ~anlo - A ciclac1e cl~ . Pm1 o, Vl a ele Santos1 villa ele 
Na . ele. C?rlttba, vtlla de Paranaguá, vllla ele Tabuaté. 

Dia'"a lt)~OVIncra ele l\1atto Grosso - Villa Bella, villa ele Cuiabit, villa do Paraguay ...... ·n ruo 
Na pr ·. . . 

Ca17alcant~VIncra ele Goyaz- Cidade ele Goyaz , julgado ele Santa Cruz, JUlgaclo ele 

l Na pro~ . . l l\~~' " , . . p . caCa nem c e 1.1nas Geraes-Villa ele S. João ele El-Re1, vtlla ela rmceza 
'Villa <Jnpp~ha, v~lla ~le B. Bento elo T amancloá, Villa Rica, cidade de lVIarianna, 
'Villa a: p· ~tangm, vrlla elo Príncipe, villa ele Nossa Senhora elo Bom Successo, 

~T uacatu. . 
l';a prov· · · 1 R' 'll l Santo A U:.Cia co w ele Janeiro-A capital, villa eleS. João l\1arcos,vi ace 
:Nc ~tor;uo . de Sá, lVIacahé. 
~Ta proVInCia do Espírito Santo - Villa ela V.ictoria villa de S. Salvador. . 
.1.~a 1n·ov· · .J B · "' " ' S l\'r h ·11 l meta ua ahra - Villa ele Porto Se&'llro, villa ele . 'J.at eus, VI a c e 
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S. Jorge) viila elo Rio elas Contas, cidade ele S . Salvador, ""lrilla ele Santo Amaro, 
\ri lia elo Itapicuní., villa da Caxoeira, villa ela Jacobina, villa ele Sergipe, villa 
Nova ele Santo Antonio. 

N~ província elas Alagoas-Villa ele Porto C~lvo 1. villa elas Alagoas, viÍla elo 
Penedo. · 

Na provjncia de P ernambuco- O linda, Recife (cidade~), Garanhuns, villa das 
Flores , villa da Barra, Carunhanha, Campo Largo, Cabrobó . . 

Na província ela Parahiba --Cidade ela Parahiba, Villa Real, villa ela Ramha 
ela Campina Grande. 

Na pro""lr:incia do Rio Grande elo Norte- Cidade elo Natal, Villa Nova ela 
Princeza. 

Na p rovíncia do Ceará - Villa do Aracati, villa elo Sobral, villa de Icó. 
Na pro-víncia elo Piauhy-Villa ela Parnaíba, cidade ele Oeiras . . 
Na província do l\branhão- Cidade ele S . L uiz, villa de Itapicurú-lVIirun, 

villa de Caxias . . 
Na província. do Pará - Ciclacle de Belem, Villa Vistosa, Santarem, Ba1·cellos, 

l\'Iaraj ó, Villa Nova ela Rainha, villa elo Crato, Olivença, Cametá. ,. 
11. 0 Os eleitores elas freguezias elas ""lr:illas e lagares intermeclios concorrerao 

áquelle elistricto que mais commoelo lhes for dos apontados . 

DOS DEJrU'l'ADOS 

1 ~ 0 Os deputados para a assembléa geral constituinte e legislativa elo reino do 
Braz.i.l não podem ser por ora menos de cem. E porque a necessidade ela mais brev-e 
installnção da assembléa obste a que se .espere por novos e mais bem fonu.ados 
censos, não devendo merecer attenção por inexactos todos os que existem, este ~n: 
mero cem será provisoi·iamente distribuído pelas províncias na seguinte proporçaO· 

Provincia Cis-Platina. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 2 Bah"a ' 13 
Rio Grum1c do Snl........ ..... ..... ... 3 Ala~~~~ :." .".".".".·.· .·.".·.· .' .'.".' ." .".'.'.".".".".":."."::: 1~ Santa Catharjua.... . .. . . ....... . .... . . . 1 Perna~buco .. . .... . .......... .... .. · · · 5 S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rarah1ba . ..... . . . .......... . . . . . . · · · · · 1 
M atto Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;1 Rio \h· ande do N o1te . .. .. ......... . . .. · · 8 Goyaz . .. .. .. . ... ... .. · . . .' .... . : . . . . . . . . 2 Cear1 
M::i nas Gcraes .......... .. . ...... . .... · · 20 r,faa1~1aÍ~nby ·._; 0

·· ·.· ·.· ·.· _·. · .. · .. · .. _: _: · .. ·.· _: · .. _·. _: · .. · .. _: · .. _·. ·.· ·.· _: ·.· _: '_. · .. · .. : ! 
Hio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 J.ICl.. _ _, " 

Capitania. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pará . ... . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 

~ - 0 Para ser nomeado deputado cumpre que tenha, alem· elas qualidades eJCI' 

gidas para eleitor no § 6 . 0 , capitulo n, as seguintes : Que seja natural elo J3ra· 
zil, ou ele outra qualquer parte da monarchia }Jortugueza, comtanto que tenb~ 
doze annos ele resiclene.ia no Brazil ; e sendo estrangeiro, que tenha doze an~o~ 
ele estabelecimento com familia, alem elos ela sua naturalisaçã:o, que r euna á 1Ual

01 

instrucção, reconhecidas virtudes, verdadeiro patriotismo e decidido zêlo pela ca,.nsa 
elo Brazil. 1 

3. 0 Poderão ser reeleitos os deputados elo Brazil, ora r esidentes nas côrtes c e 
Lisboa, ou os que aiucla para ali não partiram. 

4 .0 Os deputados receberão pelo thesouro publico ela sua província 6 :000 cr~t
zaclos annuaes, pagos a mezaclas no principio ele cada mez, e no caso ele que h~Jíl> 
alguma província que não possa ele presente com essa clespeza, sen't ella paga pe~o 
cofre geral elo thesouro elo Brazil, fi.canclo debitada a província auxiliada l?31 a 
pagal-a1 quando melhoradas as suas rendas o poclér fazer. 

5. 0 Os governos provisionaes proverão aos transportes elos deputados elas snaS 
respect~vas províncias, bem como ao pontual pagamento ele suas mezadas . a -

6.° Ficarão suspensos todos e q uaesquer outros vencimentos que tiverem os e 
putaclos, percebidos pelo thesouro publico, proveni:entes ele empregos, pensões, e~c: 

7. 0 . Os deputados, p~lo simples acto da eleição, ficam inve·sticlos ele toda a P; 
nitude de poderes necessarios para ~s augustas funcções ela assembléa, bastanc 

0 

para auctorisação a copia ela acta elas suas eleições . or 
8. 0 Se acontecer que um cicla~lão .seja a um mesmo tempo eleito deputado P 
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duas ou ill"I·s · · 'c · 1. ~· ~' 11 l · <• provmcms, I:Jr.e1erua a nomeacao CL aque a; ouc e t1ver estabeleci-
mento 1 · T A ~ 

9 0 
e c.omici 10. provin~ia _Privacl~ procederá a ?-ova escolha. . N 

b . · As ca~naras das provmcms clarao aos respectrvos deputados mstrucçoes so
le as necessidades e melhoramentos elas suas províncias . i O. o Nenhum cic~adão poderá escusar-se de acceitar a nomeação. 

a \
0

1
, Quando estiverem reunidos cincoenta e um deputados, installar-se-ha a 

'ssem ea. Os outros tomarão n'ella assento á proporção que forem chegando. 

CAPI'l'ULO V 

DAS ELE.lÇÕES DOS DEPO'l'.ADOS 

1. 
0 

Os eleitores elas freguezias, t endo comsigo os seus diplomas, se apresenta
r~o á auctoriclacle civil mais graduada elo clistricto (que h a ele servir-lhes ele pre-
Sidente até á N l 4 l ' . 1 fa . < nomea~mo c o que se orclena no § . 0 .c este capltu o), para que este 
P ç~ In screver seus nomes e freguezias a que pertencem, no livro que ha ele servir 
1'~1 a. _.:'1.s actas ~a yroxima eleição elos deputados, marque-lhes o dia e o local ela 

1~~o, e fa~a mtimar á camara a execução elos preparativos necessarios. 
clep : ~o cha aprasacl~, reunidos os eleitores presididos pela dita auctoridacle, 
sec1~~s _.e fazei:-se a leitura elos caiJÍtulos IV e v, nomearão por acclamação um 
acc e a~ 10 e d01s escrntinaclores, para examinarem os cliplomas dos eleitores e 
ent ~lSat em as faltas que lhes acharem, e assim mais uma commissão ele dois ele 
qu:~ ~l~s, par: examinaren;t as d~s diplomas do_ seCI·e~al~o e escrutinaclores, os 

3 0 ° os darao _conta no cl1a segumte elas suas mformaçoes. 
nom · ~ogo depo1s começarão a fazer por escrutínio secreto, e por cedulas, a 
sec. e~ç~o do presidente escolhido ele entre os eleitores, e apurados por votos _pelo 
f~r ;e ar10 e escrutinadores, será publicado o que r eunir a pluralidade, do que se 
po a acta ou termo formal com as devidas explicações . Tomauclo o novo presidente 

s~,o 0 que. será em acto successivo, r etirar-se-ha o collegío eleitoral. 
sõe. · No dia seguinte, r eunielo e presidido o collegio eleitoral, clarão as commis
ques· conta elo . que acharam nos diplomas. Havendo duvidas sobre clles (ou quàl
elei~ .011tl'o obJ ecto) serão decididas pelo presidente, secretario, escrutinaclores e 
colleo~_es, , e. a decisão é terminante. Achando-se porém legaes, clirigir-se-ha toelo o 
rniss giO t Igreja principal, onde se celebrará (pela maior clignielacle ecclesiastica) 
escu: ~o em~e elo E spírito Santo, e o orador mais acreditado (que não se poelerá 
artig·:tci ofara um. cliscurso analogo ás circumstaucias, sendo as despezas como no 

5 o · do. capitulo III . . . 

a leit _T~·mrnad:"' a ceremonia, tomarão ao logar elo ajuntamento, e r epetindo-se 
á ele·u~a os cal)Itnlos IV e v, e feita a pergunta elo § 4. 0

, capítulo n, procederão 
vota~f~'to dos deputados, sen~lo ella feita por cednla.s iuclividuaes, assig·uadas pelo 
vincia·' e t~ntas vezes rep ettclas quantos forem os deputados que elev.e dar a pro
rnau l ) pnbhcauclo o presidente o nome cl'aquelle que obtiver a l)h1rahc1ade, e for
voto c 

0 0 secretario a necessm·ia relação, em que lançan't o nome do eleito e os 
s que teve 

giclaG .o Preenchido o numero e verificadas pelo coliegio eleitoral as qualiclaeles exi
sta~ 8• no § 2.o elo capitulo IV, formará. o secretario o termo da eleição e circum
serà Cl~s qn~ a acompanharam; cl' elle se extrahirão duas copias, uma elas quaes 
sellac1l e~etbda á secretaria de estado elos negocios elo Brazil, e outra fechacb. 0 

eleito~ c; camara ela capital, levando inclusa a relacão dos deputados que saíram 
l:;l 

8 n aqnell li · ' fi ~ .Ji,ste t . e c stncto, com o numero elos votos que t eve em ·ente CLO seu nome. 
clissol,J~~o e relação será assignaclo por todo o collegio, e que desde logo fica 

tent~·.
0 

~ec~bidas pela camara da capital ela província todas as remessas dos cliffe
<([a8 ltff stnctos, marcará por eclitaes o dia e hora em qtle procederiL á apuração 
hotn c erentes nomeações, e n'esse dia em IJresença elos eleitores da capital, dos 
~ens bons 1 · ' · ·t t que li e c o povo, abnrá as cartas fazendo reconhecer pelos c1rcums au es 

hlica ~ .. as estavam intactas, e arJuranclo a~ relacões r)elo methoclo já ordenado, pu-
l a, o sec ·a ~ · A t Glecid · .,1, 

1 pres1 ente aquelles que maior numero ele votos r eumrem. sor e 
8

1~a os e~pates . 
. Depols ele publicadas as eleições, formados e exarados os necessarios ter-



mos e netas 
cada um elos 
elo Brazil. 
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assignaclos pela camara e eleitor es ela capital,_ se dará uma copi~ a 
deputados, e remettor -se-ha outra á secr etaria ·cte estado elos negamos 

9 . 0 O li-vro elas actas, e elas relações e offi.cio~ recebidos dos clifferentes distr~
ctos, serão emmaçado conjtmctamente, sobrepondo-se-lhe o rotulo «actas elas elei
ções dos deputados para a assembléa geral constituinte e legislativa elo r eino do 
Braz·il no ·anno ele 1822>J 1 e se guardará nos archivos ela ca1nara . . 

10. 0 A camara, os deputados, os eleitores e circumstantcs dirigir -se-huo à igreJa 
principal, onde se cantarú solemne Te D e111n a expensas ela mesma camara . 

• Paço, 19 ele jtmho de 1822. =José Bonifacio de Anclmda e Silva. 

Allocu gão de Lucas Jos~ Obes, procurador geral d o estado Cis-Platino 

D e hont em para hoj e que distancia ! De hont em para hoj e quantos successos ! 
De hontem para hoje que glor ia para vossa alteza real, qtte venturas para todos 
nós! Hontem não tinham os patria, hontem não tinhamos leis, hontem não tínhamos 
um sobera1w : hoj e temos tudo! E temos mais que tudo, porque t emos a vossa al
t eza r eal. 

E u me transporto, senhor, quando o r efiro. T emos a vossa alteza real, íris. ele 
paz, luz que dissipou as trevas e por quem esta porção encantadora da America 
meridional conseguirá manter a sua integridade, e por si mesma derribar os cala
bouços em que gemeram por tres seculos os nossos paes e pereceram ( clesgraça
das! miseraveis !) milhares de gerações que não têem conta. 

E stá vencido o grande passo; o que r esta ser<.\. obra elo t empo . Que venharo, 
senhor, os representantes elos povos, que se r eunnm em torno de vossa alteza ~- eal, 
que o ouçam, que o conheçam, que o admirem, e que recebam ele vossa alte~a 
r eal uovps testemunhos do amor qne devemos ao fundador ela liberdade brazilian~, 
ao amigo ela nação, ao digno successor d'aquelle monarcha bemfazejo, que pri
meiro doou á. plaga brazilica o esplendor ela magestacle e o gennen ele uma santa 
indepenelencia. 

I~ nós, ex.rnos srs., para perpetuar a memoria cl'este clia, em que começam os 
seculos elo Brazil, mandemos gravar em bronze aquellas palavras ele sua alteza 
real : c< em desempenho ela m inha honra e amor ao Brazil , darei a viela pelo Bra
zil». = Ducas J osé Obes, procurador geral elo estaclo Cis-Platino . 

Procla.magão de sua. alteza real o príncipe regente do Brazll 

Brazüeiros e amigos :- A nossa patria está ameaçada por facções, preparam-se 
ao longe ferros para lhe serem suas mãos agrilhoadas (e no tempo da liberdade! 
que desgraça !). E no rneio cl'estes .apparatos, proprios dos fracos e elos facciosos, 
fazem-se introduzir no seu seio homens qu_e a estão a traiçoando todos os. dias e n 
todas as horas, apesm· ele pela sua impostura parecerem aclherentes á causa santn 
ela liberdade do Brazil e á sua indepenclencia, moderada pela união nacional, qne 
tão cordialmente clesejilmos. Conhecei o terríveis monstros que por toclas as vo;
sas l)rovincias estão semeados, o B razil o sabe e lhes perdoa, e conhecei- os , nao 
para os temer , mas para os vigiar . Aeonselhae aos que este systema não segu~Dl 
que se retirem, porque o Brazil não abraça senào a honra, unico alvo a que aura. 
e uni co distinctivo que distingue os seus filhos . Quem cliz « brazileiro » diz «portn
guez 1> , e prouvera a Deus qu~ quem dissesse « portuguez)) dissera « brazileiro» · 
Firmeza, constaucia e intrepidez na grande obra começada. Coutae com o vosso 
defensor perpetuo que ha ele, em desempenho ela sua palavra, honra, amor elo 
Brazil, clar a sua vida, para que o Brazil nunca mais tor ne a ser nem colonia ueJll 
escravo, e n'elle exista um systema liberal dictado pela pruclencia, que tanto ca-
racterisa a nossa amavel patria. . 

Viva el-rei constitucional o senhor D . João VI , viva a assembléa geral brazr
liense e viva a união luso-brazileira . = PRINCIPE REGENTE. 

Auto da. vereagã.o extraordino.ria. do dia 10 de junho de 1822 

Aos 10 dias elo mez de junho ele 1822, n'esta cidade e cõrte elo Rio de J aneiro, 
e paços elo concelho, se juntaram em ver eação extraor clinaria o juiz ele fóra, v-e-
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~ea~ores e procurador do senado ela camara, commigo escrivão do mesmo senaclo, 
r os homens _bons que n 'elle têem servido, e outros muitos cidadãos que concorre-. 
c~·l'I~e élepms ele reuniclos declarou o presidente elo sena:clo da camara a todos os 
a}c a~ aos :pres_entes, que em vereação de 8 do corrente tinha este deliberado ir no 
P a e hoJe significar a sua alteza real o príncipe regente constitucional e defensor 
n er;etuo c~o Brazil, os sentimentos do seu respeito, amor e lealdade, pelo emi
d~~~r~erviço que o me~mo senhor acaba de fazer ao B~·~zil, dem~et~nclo no d~a 2 
ti . lente a convocaçao de uma assem.bléa geral brazdwa constümnte e legisla
Ol~a?. e que para obrar na confm·midacle da lei o mesmo senaclo os convidava para 
re vn os seu_s votos a este respeito, e para o acompanhar em. no caso ele approva
lib~.:s:a deliberação . E senclo approvacla unanimemente por toclos a sobredita de
t endo çao ~1o senado ela camara, propoz mais o m.es.mo. p~·esid ente elo senado, qu~, 
de os lllnstr es procuradores gen•es cl' esta provmCia JUrado manter a regenc1a 
punhla alteza. real no acto ela sua installacão, ·em nom.e do senado da camara pro
Ineu.t aos ?Idadãos presentes, que fosse" o mesmo j uramento ratificado solemne
acto e !;1° cha ele hoje pelo senado ela ca.mara e povo d' esta cidad.e, porque este 
senh nao só era um tributo a que a constittteionalidade sem exemplo do mesmo 
vistoor se t em feito credora, mas uma medida de segurança contra males impre
dãos sforle po:1em sobrevir. Foi posta a votos esta indicação e por todos os cicla
ção n .l

1
1nammemente approva c1a com expressões de applauso, alegria e satisfa-

E asc1c a elo coracão . 
elll c st~va o senado" da camara e ciclacUios presentes a sair dos paços do concelho 
de Soamluh

0
o ao r eal paço de sua alteza r eal, quando o brigadeiro Lu.iz da Nobrega 

usa t" h . · o·ene, l ' .ou m o, aJudante general do ex ercito, apl'esentou um officio do tenente 
5 Ia g·ove1, 1 l 1,. A • • • l da ca.m , nac or . c as ar~~ s c esta cort_e ~ pr~vmc1a~ em 9-ue prevema ao senae o 
0 lU ai a, que o corpo m1lttar ela guarmçao desta corte, mformado do acto que 
0 a~Sillo senado e povo iam praticar, conforme em sentimentos, se preparava para 
J:enu·o~panhar; mandou -se r egistar e guardar este officio, e começa.ram logo à 
tambll-se os o:fficiaes de todos os corpos da gnarnição cl'esta. côrte . E concorreu 
sargee~ 0 ~leputaclo do governo do Rio Grande, Francisco Xavier Ferreira, e o 
lllesm n ° ~o.r ~o sé Joaquim .Machado da Silveira, deputado pelo corpo militar da 
conceU plovmci::"i saín o senado da camara, cidadãos e corpo militar dos paços do 
introdll~Íd á me1a hora depois do me~o cl!a, à um.a hora. e~twa no paço e foi logo 
os sens ? .na grande sala das audtenCias, aonde sua alteza r eal se achava com 
· 0 . :mnistros e conselheiros de estado . 
povo ~u~~ de fó~·a ~1iôgiu a sua alt_eza real a falla ~m nome elo senado da camara, 
Jttutos v· ~a, s1gmficando os sentimentos ele respeito, amor e lealdade que toclos 
ter a r~~n a~n expressar ao mesmo senhor, acompanhaclos do j_urall?-ento de man
os proc l:>~ncla de sua alteza real da mesma fórma que a havwm JUrado manter 
((qlle 

0 
lllaclores geraes d 'esta província . Sua alteza real dignou-se responder 

Logo 
0 

8
. seus sentimentos eram a todos manifestos e que permaneceria n' elles '' . 

de sn s1nado da camara, cidadãos presentes e o corpo militar prestaram nas mãos 
segui;~ ~ teza real, sobre um livro . elos Santos Evangelhos, o juramento do teor 
stitncio e .l ((Jurâmos· manter a r egencia de sua alteza r eal o príncipe r egente can
os pro n~ ~ clefensor "perpetuo do Br azil, da mesma fórma que o juraram manter 
nuncio~l.U acor~s geraes cl 'esta provinciall. O presidente do sena.clo ela camara an
das d'est este Juramento ao povo, que cobria o largo elo paço, ele uma elas varan
colll hu. e, aonde_ sua alteza real se dignou comparecer1 e foi o mesmo applauclido 
Constitu~~nsos _vrvas pela ordem. seguinte: ((Viva a nossa santa relig~ão ! Viva a 
regenci IÇ~o 1 V~va_ a assembléa geral do Brazil! Viva el-rei constitucional! Viva a 
Princez: ~~aRnn:lpe constitucional! Viva o defensor perpetuo do Brazil! Viva a 

0 cl · VIva a uniã.o do Brazil com Portugab. 
a sua leputado elo Rio Grande Francisco Xavier Ferreira dirio·iu depois a falia 

a tez a r 1 . . ' . ' o . . . R colheu- ea ' plotestanclo Iguaes sentimentos por parte da sua proVIncia. e-
Onde hse .0 senado da camara cid'aclãos e corpo militar aos pacos elo concelho de 
11 . av1am 'd E ' ' , J é .tvlart1· R• Sal 0 • j para constar se mandou fazer este t ermo, que eu os ns och . N d . 
tt~7'as . ) a, escnvao o senado ela camara, escr evi. = (Segltem-se as ass~gna~ 
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Falia que o pre.;idente do senado da camara dirigiu a sua alteza real o príncipe regente do Bl·azil 
em nome do mes mo senado, povo e tropa do Rio d e Janeiro 

Senhor:- O senado da camara, povo e tropa cl 'esta cidade, sensíveis ao cumul~ 
ele ventura e prosperidade que o liberalismo de vossa alteza r eal acaba ele prep~~·ai 
á patria em perigo, decretando a convocação de uma assembléa geral brar;rhcill 
constituinte e legislativa, na fórma, ela r epresentação ele 23 de maio, vem trazer}" 
vossa alte~a r eal puras expressões elo seu r espeito, amor e lealdade, e, gratos ~ tao 
alto beneficio, ratificar solemnemente o sagrado jmamento ele manter .a r egenma de 
vossa alteza 1:·eal até á ultima gotta elo seu sangue, que os illustres procuradores 
geraes cl 'esta província prestaram ·no acto da sua installação com r econhecicl o a?erto. 

Orgão elas suas vozes, ao conside1·ar as magestosas scenas de que o Brazrl ':'ae 
ser theatro illustre . . . quando. admiro a incalculavel rapidez com que este reino 
em menos ele cinco mezes adquiriu um príncipe constitucional, seu defensor per
,p etuo, e uma assembléa repr~sl3ntativa .. . qLlanclo observo que obras tão ma
ravilhosas devem os seus fehzes r esultados á franqueza sem exemplo com que 
vossa alteza real tem sabiclo unir á vontacle . elos povos a sua yontacle . . . e qua.ud.o 
ao mesmo t empo a'::alio em balança :fiel a couclucta que em r eciprocidade o Brazrl 
t em usado com vossa alteza r eal, e o peso elo juramento que este senado , povo .0 

tropa vem hoje prestar nas aug ustas mãos ele vossa alteza l'eal ... o meu espr
l'Íto, senhor, transportado entre o prazer e a admiração, exclama : <t Que vo~sa 
alteza real se fez, no fausto dia 3 do corrente, maior que todos os geandes pnu
cipes da terra, e que este povo traz hoje em premio á constitucionaliclade ·de vossa 
alteza real o tributo mais caro, mais apreciavel e invej ado que um povo livre pócle 
offerecer ao seu principe)) . Eu o demonstro, senhor. 

Arrastando duros grilhões, o povo escravo só leva aos pés elo tyranno despo
tismo lisonja vil e sedu c tora, traições e enganos; a vós, senhor, que liberdade res
piraes, amor, candura e lealdade tributa um povo livre . 

Para mim nascestes, e não eLt para vós, clamanclo aquelle, conta em cacl a vas
sallo u m inimigo, e o povo, que o contrario sente, terrível quéda lhe macMua, 
que o esmaga; a vós, senhor , que elo povo a soberania reconheceis, o Brazil vos 
clá um amigo em cada sLtbclito, e ele corações puros levanta um throno alto e sn
blimaclo, que nenhuma força será capaz ele abalar j amais. Réu elos crimes mais ne· 
faudos, o r ei clespota atl seiencias detesta e aborrece, porque os sabias censor es e 
inimigos são elos maus governos ; sacrifica o commercio aos seus interesses , p erse· 
g ue a iunocente agricultura, ela verdadeira nobreza origem e das riquezas, carre-. 
gailclo -a ele impostos sobre impostos, para que o dinheiro não falte nos seus cofre~ 
sempre exhaustos; as fabricas afugenta e a productora industria, porque estas ct· 
vilisadoras são elos homens, fugitivas por consequencia de um povo escra-vo. O.s 
sagrados direitos ela liberdade civil, da propriedade e segurança individual elo ct
cladão são obj ectos omissos no seu codigo ... A sua lei, para dizer tuclo, é o sen 
arbítrio! A devastação, a miseria, a fome, o desgosto, a dor, o pranto, o fructo 
fatal do seu governo ! 

Vós, senhor (oh! como é maravilhoso este contraste! ), que elo Brazil :filho vos 
iencles denominado, e a vossos subdito s amigos e irmãos. chamaes! Vós, senh0r, 
que o primeiro entre todos os príncipes, de constitucional o soberbo titulo toJllae~ 
gostoso, e amigo da liberdade elos povos vos declaraes; vós, senhor, que defender 
j m'aes o Brazil, para que mais não volte a ser colonia, nem escravo, e o systeJJl& 
constitucional protegeis, que o Brazil adora, anjo sois da paz do céu mandado, 
que lib~rclacle e segurança nos trazeis, ás sciencias protecção, apoio ás artes, fio· 
r escenma ao commercio e á lavoura, {~ virtude abrigo, a todos alegria ventura e 
prosperidade, salvação á patria e a vós gloria . ' 

São logo a par das vossas, oh grancle príncipe, mesquinhas as façanhas eloS 
príncipes mais famosos, cujos nomes illustres estão gravados nos brilhantes ra
clrões da eternidade. Que importa que os Affonsos o estrondoso nome ele conqtus
tadorel3 , r estauradores e legisladores alcançassem; que os Sanchos fossem povoa: 
dores e magnific.os; os Dinizes justos e lavradores ; elo quentes os Dua:·tes' 
perfeitos os Joões e piedosos; santos os Fernanclos e os Luizes; invencivers 05 

Alexandres e os Fredericos grandes? 
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j t~ue importa que uns tenham melhorado os seus estados, outros mil actos ele 
eus ~fa l~ratica?sem, ·aquelles ao merecimento e à virtude levantassem templos, 
h ~s ~s a patna :victorias grandes e conquistas tenham dado? Que importa que 
cl~c ~ Isto, ~ acções ele nome mais alto praticassem, se opprimiram os direitos 
nh _ornem 1IDmnta':eis e dos povos senhores se chamaram? )!'oram pequenos, se 
ve·01 ·. · · ~ó vós so1s grande, porque só . vós sabeis elo povo os direitos inaliena~ 

ls l espeltar. 

pr· E.ia, pois~ senho~·, àvante com a empreza começada; os povos são sempre dos 
é lU~lp es, am1gos ~ mnfios, sendo elles justos . . . O caminho da verdadeira gloria 
El~s e, vos o sabms ... Segui-o, senhor; acüante está da immort.aliclaçl.e o templo ... 
etera vos espera, e nós em recompensa vos jurâmos amisade, candura e lealdade na . 

So Rio ele Janeiro, em 10 de junho ele 1822 . = José Clemente P e?·eim = João 

C' ctt?'es de B~blhões =Domingos Viannct Gm·gel elo A ma?Ytl = J1fcmntel J osé dct 
os a - Ji. , A . l S ...,,. . , - o se ntonw a os antas Aav~e?' . 

Fana Que a sua alteza real o príncipe regente do Brazil dir~giu Fra ncisco Xavier Ferreira, 
deputado do governo do Rio Grande 

tucl Desde a infancia elo mundo foi sempre a gratidão o symbolo ele todas as vir
fazes, e o seu desempenho a mais doce funcção elo coração humano. A gratidão 
lUet corn que hoje me avizinhe do augusto solio de vossa alteza r eal, ella conduz 
pre l S ~passos; porém sinto confundidas todas as minhas icléas, para arranjar ex
los ssoes com que manifeste os sentimentos que ella inspirou na minha alma, pe .. 
po veu~nt·osos r esultados com que vossa alteza real se dignou coroar os votos do 
cli ~~. cl esta cidade, e aquelles que em nome da minha província tive a gloria ele 
a-.

1
.
1
gn· a vossa alteza real no sempre· fausto dia 23 ele maio . Está convocada a 

:ssembléa t' · 1 · 1 · B ·1 E' l d · · t dec· . cons ltumte e egrs ahva no r~~z1 . ' c a o o passo mms 1mpor ante e 
co~srvo par~ a prosperiela cle e segurança el'este vasto impeTio, e quem fez tanto 

S 0 l)allacllO' da constituicão fará o r esto . . 
imm ~ fritassem acções p~i·a levar o nome ele vossa alteza r eal ao templo ela 
ntnu orta rclade, só esta bastaria. Sois com rasão chamado o pae elos povos, o 
sos fi11 

•. do B~·azil. Quanto digo é expr!;lssã.o e sentimento universal elos vcs
amor e~l subclt:os, quanto digo (consenti, senhor, ~ue vos ir~~ i te) é :filho elo n;teu 
Xct'l!i . ; pat~·Ia, expressado com a voz do coraçao : acrechtil:e-me. = Jihtnc7-sco 

e? .1.! e1'1·e~?Yl . · 

Decreto estabelecendo a fórma de julgar· os abusos da liberdade 4e imprensa 

Bavencl : · · d l uma o-se ponderaclo na mmha real presença, que, mau auc o eu convocar 
' assemblé 1 · · 1 · I · · "l B ·1 · neces. . . a gera constxtumte e eg1s attva IJara o r emo c o razr , cumpna-me 

pren san amente, e pela suprema lei da salvaçã.o publica, evita.r que, ou pela im
os i s.a, . Oll verbalmente ou de outra qualquer maneira, propaguem e publiquem 
cipi Uimlgos ela ordem, ela tranqtúllidaele e da união, doutrinas incendiarias, prin
ata;s c esorganisadores e di ssociaveis, que, promovendo a anarchia e a licença, 
sua uem e destruam o systema que os l) OVOS cl'este grande e riquíssimo reino por 

proi)r· · J: • 
Procl . Ia vontade escolheram, abraçaram e me r equereram, a que eu anmu e 
~ent:~b1 :. 0: a cuja de~eza e mantença já agora elles e eu est~:,mos indefectivel
hgar b ll5aclos ; e consrderando eu quanto peso tenham estas rasoes, e procurando 
tenc1icl ~ncl~de, a justiça e a salvação publica, sem o:ffender a liberdade bem en
feito t c a llllprensa, que desejo sustentar e conservar, e que tantos bens tem 
quaut ~a~sa sagr~da .ela liberdade , brazilica, e fazer applicaveis em casos_ taes, e 
aclopt~ l 01 compattvel com as actuaes cü·cumstancias, aquellas instituições li'beraes, 
estad c ads pelas naçõe_ s cultas : hei por bem e com o parecer do meu conselho ele 

' o et · · · · . ' 
O ' ennmar prov1sonamente o seo·tunte : 

correg c1 1 · 0 • · · l 1· ·t :Uas e or c o cnme ela côrte e casa que por este nomeiO JUIZ c e c rrel o 
1 causas de b 1 l'b d ' · · t' e ·em ·e ação . a uso c a 1 er .ade de im1)l'ensa, e nas provmmas que IV I I -

caso .' 
0 

ouv1dor elo crime, e 0 ele comarca nas que a não ti verem, nomeará n~s 
s occorrent · 1 A .c d ·á Pl'om t es, e a r eq uenmento elo proctuaclor c a coroa e 1azen a, que sei o 0 

or e fiscal de taes delictos, vinte e quatro cidadãos escolhidos ele entre os 
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homens bons, honraclos1 intelligcntes e patriotas1 os quaes serão juizes de facto, 
para conhecerem ela criminaliclade dos cscri1Jtos abusivos . . 

Os r éus poderao r ecusar d 'estes vinte e quatro nomeados dezeseis ; os oito res
t antes porém procederao no exame, conhecimento e averiguação do facto, como ~e 
procede nos conselhos militares ele investigação, e accommodando- e sempre a 
fó1:mas mais liberaes e aclmittinclo-se o r étl 5. ju ta clefeza, que é ele rasão, neces
sidade c uso. Determinada a · cxis tcncia ele culpa, o j uiz imporá a p ena. E por
quanto as leis antigas a .·imilhantes r espeitos são muito duras e improprias das 
idéas liberaes elos tempos em que vi vemos, os j uizc ele direito regular-. e-hão pa:·a 
esta imposição pelos artigos 12. 0 e 13. 0 elo titulo 11 do decreto das côrtes cl~ L IS· . 
boa de 4 ele junho de 1821 , que mando n'esta u nica lJarte applicar ao Brazü. Os 
r6us só poderfto appellar elo julgado para a minha r eal clemencia. E para que 0 

procurador ela corôa e fazenda tenna conh ecimento elos clelictos ela imprensa, s~
rão todas as typograpbias obrigadas a mandar-lhe um exemplar ele todos os papeiS 
que se imprimirem. . 

Todos os escriptos deverão ser assignaclos pelos escri.ptores para sua r esponsa· 
bi1ic1ac1c, e os editores ou impressores que imprimirem e publicarem papeis anony· 
mos ·são r esponsaveis por clles . . 

Os auctores, porém, de pasquins, proclamações incendiarias e outros pape~s 
nao impressos, serao processados e punidos na fórma prescripta pelo rigor das lets 
antigas . 

José Bonifacio ele Anclracla e Silva, elo mcn conselho de estado e elo conselho 
ele sua magt>.stacle íi.cleliss ima el-rci o senhor D . Jo~i.o VI, e meu ministro e secre
tario ele estado elos negocios elo reino do Brazil c estrangeir os, o tenha assiin en· 
tendido e o faça executar com os despachos necessarios. . 

Paço, em 18 de junho de 1822. =(Com a nLb1·íca de sua alteza ?"eal o prm· 
cipe ?'egente.) =José Bonifacio ele .Ancl?·aclc6 e Silva. 

. D ecreto prohib indo !L a.ccumular,;ão de oflicios ou empregos 

:rão tendo sido bastantes as repetidas determinaçÕes ordenadas pelos seuh01:es 
reis c1 estes reinos na carta regia ele 6 de maio ele 1623, no alvará ele 8 ele janeu·o 
de 1627, no decreto ele 28 de julho de 1668, e mais ordens regias concordantes 
com ellcs1 pelas qua,es se proh ibe que seja reunido em uma só p essoa mais de u~ 
officio ou emprego e vença mais de um onlcnado; resultando elo contrario roaJ11· 
fcsto damno e prejuízo á admiuistraçao publica, e ús partes interessadas, por ul'ío 
poder de modo orclinario um tal empregado ou funccionario publico cumprir ~s 
funcções e as incumbencias do que é duplicadamente encarregaclo, mnito pri11cJ· 
palmente sendo incom,pa tiveis esses officios c empregos; e acontecendo ao me~JJ1° 
t empo que alguns cl'esses empregados e funcciouar ios publicos, occupando os _clitoS 
empregos e offi.cios, r ecebem ordenados por aquellcs me mos que nao exerCJ t~un , 
ou por serem incompativei ou por concorrer o seu expediente nas mesmas hora. 
em que se acham o cupaclos em outras repartições : hei por bem, e com o parec~l 
elo meu conselho ele estado, excitar a inteira obs rvancia elas sobreditas detern:W 
n ações, para evitar todos estes inconveniei:Ltcs , ordenando que os presidentes, che· 
fes e magistrados das r epartições a que são acldidos esses funecionarios, não ~ou· 
sintam, debaixo de plena re ponsabilidacle, que elles sejam pagos dos r espectt"\'"0 5 

ordenados, ou sejam mettidos nas folhas formadas para esse pao-amento, selll que 
t enham assicluo exercício nos seus officios e empreg·os, e que isto 

0
mesmo se obser~e 

ainda mesmo com aquelles que tiverem obtido dispensa reo·ia para possuírem m~15 

de um officio ou empl"ego, na fórma permittida no citado
0 

51lvará. de de janeu·o 
ele 16271 pois que essa graça não dispensa por modo algum elo cumprimento daS 
funcções e incumbencias inhercntes aos seu offi.cios e empr egos . -

José Bonifacio ele Andrada e Silva, do men conselho ele estado e elo de SUIJ. 
magestacle :fi.clelissima el-i·ei o senhor D. João Vl

1 
meu ministro e secretario de es· 

t aclo dos negocios do r eino do Brazil e estrangeiros, o tenha assim entendido e 
faça executar c cumprir com os despachos necessarios. 

Paço, 18 de jtmho ele 1822. =(Com ct ntbrica de sua alteza ?"eal o 1Jrincipe q·e· 
gente.)= José Bonifacio de Ancl?··ada e Silvct. 
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Car-ta 

(N .• 27) 

Rio ele J aneiro, 22 deJ\mho ele 1 82~.-:Meu IJae e meu senhor :-AgTacleco 
a~ . • 
m . ssa magestacle o mandar-me escrever pela mana Maria Thereza no 1.0 ele 
p t iO proximo passado, e sinto que vossa magestacle não tivesse sido entregue logo, 
/ 

0t cdonde ele Bclmonte, elos offi.cios que tive a honra ele escrever, dando-lhe parte 
e u o o acontecido . 

bem O lYI~cleira na Ba~ia ~em fei to tyrannias, m~s eu vou já já pol-o fór3:, ou por 
sal ~u ~ força, ele miS.ena e fome, e mortes feitas ele todo o modo posstvel para 

V'Dt a I~nocente Bahi.a. . 
racl eus guarde a premosa saucle e viela ele vossa magestacle como todos os h on
~ portuguezes, e mórmente nós brazileiros, o havemos mister. 

sua ~n 1 cle ~ossa mag·estacle snbclito fiel e filho obeclientissimo, que lhe beija a 
t ea mao . = Peâ1·o. 

Documentos a gu.e se 1•efere a mn•ta antececlente 
' 

Carta regia mandando retirar do Brazil a Ignacio Luiz Madeira de Mello 
· gover nador das armas da província da Bahia 

Ell Ign~?io. Luiz Macleira de Mello, governador elas armas ela província da Bahia. 
cob1~ ynnctpe regente vos envio muito saudar. Os clesastraclos acontecimentos que 
l'a·m 

1~~n1 ele luto essa cidade nos infaustos dias 1 O, 20 e 21 ele fevereiro, magna
como I 0,fu.nclamente o meu coração. Verteu-se sangue ele meus filhos, que eu amo 
ale , .· os que me elen a natureza. E não podendo restab lecer-se a paz, o bem e 
nã~na elos .habitantes cl'essa província, nem a minha propria alegria , emquanto 
Pern~~ praticar na Ba~ia o mesJJ?-O que fe l izment~ ~e execut_ou n'esta côrt~ ~ em 
para buco, sendo ate necessano para a tranqmlhdacle de todas as provm01as e 
qlle< osB ap~rtarem ·de novo os r elaxados vínculos ele amisacle entre os dois reinos 
P.or trLo razll :fique só en~regue ao amor e :ficleliclacl.e c~os seus naturaes clefe~sores; 
qual · , vonclerosos motivos ordeno-vos, como prmc1pe regente cl'este remo, elo 
l?g·o ~:~01 , ser defensor perpetuo, e c~epois ele ouvir o meu conselho ele esta~lo, qt:e 
hcamente l e?e~erdes esta, embarqums para Portugal com a tropa que tão lmpoh
pela falt c\ ali foi mandada, na certeza ele que :fico r esponsavel a meu augusto pae 
poclesse ~ ~as s~as r eaes ordens, . as quaes elle certamente vos· .teria dirigido, se 
a urgen . ei ele tao longe e no mmo elas escuras nuvens que roclmam o seu throno, 
e á ju ~ta e absoluta necessidade cl'esta providencia. Espero que assim o executeis, 
cacões 

11 
a provisoria cl'esse governo escrevo tambem, para que aprompte embar

qu~nclo e ~uclo que for necessario para o vosso immediato e commoclo r egresso ; 
nao fi · 1 D l · · t' mundo carms responsave a eus, a e -rei, a m1m, e ao an 1go e novo 

obeclie' ~Jelos deploraveis r esultados e funestíssimas consequencias da vossa eles
nela. E . 

REQE~~~l)::_ no pal~cio elo ~io. ele Janeiro, em 15 ele ju~ho cl: 1_822 . . = PmNCIPE 
· ~ Joctqtmn ele OlweM·ct A lvcwes. = Para Ignacw Lmz 1'11aclmra ele .Mello. 

A • Proclamagão d e sua alteza r eal o príncipe regente aos habitantes da Bahia 
.t"l.lllt o· os b h. 

ll1am e o a Ianos : - O meu amor ao Brazil e. clest;jo ele vos felicitar me cha-
leu·o~. a V"ós V"os convidam a seguircles o mesmo trilho ele vossos irniãos brazi-

Os s 'fi · 
'Verdade acn cios por mim ele bom grado feitos em honra elo grande Brazil, e a 
sim é t que r ege o meu coração, me instn.m a dizer-vos : <<Bnhianos, é tempo . .. 
faz~1• al em~o ele seguir entre vós a honra (divisa elo Bra.zil), desterrar o medo e 

Vó JPU:t ecer o valor e intrerJiclez elos invictos e immortaes Camarões» · 
c1 s SOIS d . J . . . N 

e faccioso. oceis? cancuclos e francos; a prova é t ercles-vos entregado nas maos 
tragos . 8 sectanos' cle outros no clia 10 ele fevereiro ele 1821, em que os es-
e e illsulto h . ffi ' b . ' t J Áomos · 8 que OJe so ·eis começaram (lancemos so re 1sto um veu, OCLOS 
agora .enganados); nós j á conhecemos 0 ~rro e nos emendámos; vós o conheceis 

, Cllmpte p . "' J • • .c ' ma nao serCLes trmelores á patna, lazer o mesmo. 
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Vós vêcles a marcha gloriosa elas províncias colligaclas, vós quereis tornar 
parte n' ella, mas es taes aterrados p elos invasores . R ecobrae animo. 

Sabei que as tropas commanclaclas p elo infame Madeira são susceptíveis ele 
igual terror: haja coragem, haj a valor . . 

Os honrados brazileiros p.r efer em a morte à escr avidão ; vós não sois menos ; 
t ambem o eleveis fazer, para comnosco entoardes vivas á inclependencia moderada 
elo Brazil, ao nosso bom e amavel monarcha el-rei o senhor D . João VI e á nossíli 
assembléa geral constituinte e legislativa elo r eino do Brazü. 

17 de junho de 1822. = PRINCIPE REGENTE. 

Carta regia dirigida ao presidente e c1eputac1os c1a junta provisoria d a província ela Bahia 

Presidente e deputados da junta provisoria do governo da Bahia. A:migo~ 
Eu o príncipe r egente vos envio m uito sanclar. D esejando pôr a salvo os habt
t antes cl 'essa província elos gravíssimos males que t êem soffriclo e que hão ele con
tinuar a soffr er emquanto ahi existirem os que d'elles foram causa, dirijo ag?ra 
ao brigadeiro Ignacio Luiz Madeira a carta r egia inclusa por copia , para que lln-. 
mecliatament~ se r ecolha a Portugal com a tropa que d' ali veiu, tomando eu sobre 
mim a r esponsabilidade cl'esta m·gentissima e inclispensavel providencia. RccoJ1l
:menc1o-vos que empregueis o maior zêlo e patriotismo no fi~l cumprimento cl'esta 
minha r eal ordem, apromptando sem demora tudo que for necessario para o coJ1l
moc1o r egr esso ela tropa, tomando todas as medidas para que não haja a1gul1la 
r eacção elos diversos partidos, que trabalhareis por conciliar e r eprimir, e fazendo 
constar a toda essa província o muito que me maguaram as suas desgraças, bel1l 
como os ardentíssimos desejos que tenho ele r emeclial-as e ele cooperar com todaU 
as minhas forças para que este tão rico, t ão grande e abençoado r eino elo BraZ 
(conhecido só n?-s cartas g eographicas por alguns que sobre elle legislaram! ) venb:t 
a ser em breve tempo um elos r einos constitucionaes mais felizes elo mundo. 

Escripta no palacio elo Rio ele Janeiro, em 15 ele junho ele 1822.= PRINCJP!l 
REGEN'l'E .=José Bonifácio de And1·ada e Silvct . = P ara o presidente e depnt!1-
dos ela junta provisoria do governo da Bahia. 

O deputado thesoureiro, Luiz Monteiro, apresentou em 4 de setembro nJ1ln 
indicação, propondo augmento na verba destinada ás despezas das côrtes, por
quanto os honorarios ele cento e treze deputados er am 16:81LM400 réis; os ,ren
cimentos elos porteiros e contínuos ela sala, 152:6080 r éis; r edactores, tachygra~ 
pbos e mais pessoal na r edacção do Dia~·io, 5667~963 réis ; officiaes e ou?·o~ 
funccionarios da secr etaria, 676.1)!000 réis ; importancia ele impressões, excltudo~ 
j á os r ecebimentos r espectivos, calculando-se pelos ultimas mezes, 1 :SOOii\?0 
r éis : total, 20:009.1)!443 r éis, alem elas de .. pezas miuclas a cargo elo p9rte11'0~ 
Propunha igualmente que se fornecessem meios para satisfazer a divida aos e~0 pregados ela secretaria., r elativa a junho, julho e agosto, e cerca de 7 :50oao 
r éis ele impressos feitos no mesmo perioclo de tempo. 

Foi r emettida á commissUo de faz encJa, que deu parecer favoraveJ, appro,raclo 
pelo congresso em 7 e depois convertido na seguinte 

· C ârta de lei 

D. João, por graça de Deus e pela constituiç~o ela monarcbia, r ei do reinO 
unido de Portugal, Brazil e Algarves , d 'aquem e d'alem mar em A:6:iea, etc. Faço 
saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram o seguinte : . 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes da nacão portuo·ueza·, attel1 
l l ' o ~ ·tes, clenclo ao augmento c e c espeza que tem r ecaído sobre a thesom·aria das cor 

decr etam o seguinte : .
0 

1. ° Fica elevada a 20:000r$000 réis a consignação mensal que p elo tbe~011a0 
publico se mandá entregar ao deputado thesoureiro elas côrtes pelo clecre 0 

29 dé outubro. ele 1821. 
tbij" 2. 0 A administraÇão da imprensa nacional, nas r emessas que fizer pa.ra 0 
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sonro T)tlbl' l 
. .r tco, poc er{t encontrar a cles1Jeza das impressões que lhe deve a · thesou-

rana das cô rtes . 
Paço chis côrtes, em 13 ele setembro ele 1822. 

do ~~rt~nto mando a todas as auctoriclades, a quem o conhecimento e exec·.ução 
n' ll e el'lclo decr eto pertencer, que o cumpram e executem t ão inteiramente como 

.R~ e se contém. Dada no palacio de Quel uz, aos 1 G ele setembro ele 1822. = EL-
r, com guarda. = Sebastião José ele Cct1'valho . 

Co Apoz diversos alvitres a r es,Jeito ela formacão de cQclüros, resolveu o soberano· no·t·es b .t . , ~ 
fa 0 so esta elecer premias a quem am·esentasse }Jroiectos que merecessem voto 

c voravel l .r J ' começanc o pelo constante d'esta 

Carta ele lei 

uuicP· / o:o, por graça d0 Deus c pela constituição ela monarchi a, rei do r eino 
sabe~ c e 1ortug~l, Bra21il e Algarves, d 'aquem e cl 'alem mar em Africa; etc. F aço 

\_ a !ocos os meus subditos que as curtes decretaram o seguinte : 
em~ s c?~tes geraes, extraorcliuarias e constituintes da nação portugueza; tomando 
cligo 011~1c eração a urgente necessrclacle de se proceder á formaçao ele um novo co
tn o·L;e~ Julgando conveniente convidar por meio de um premio os jurisconsultos por-

o zes Pftr a tro · t t · N 1 t · t 1.o T ' ~ ' _lffiP~.r an e compostçao, c ecre am o segum :e : "' . 
apre ." ocl,os os Cicladnos que qmzerem concorrer ao premto sen.w obngados a 
hão ~leutar .no 1. 0 de dezem:bro ele 1824 um projecto de coeligo civil ás côrtes, que 
acllll~t~ic~brn· a sua sessão n 'aquelle dia, depois elo qual nenhum concorrente será 

.LO. 
::>o o 1' . 

0 co:li ·o ,~0 ~ Igo será clividi c~o em duas parte.s .clistinctas, uma d 'ellas ha de ~onter 
syste g ctv:l, a outra o cocbgo do processo ctvll. Ambos estes comprehenclerao um 
esta l)l~ lui?moso da jnrispruclencia civil ::tecommo~laclo aos gra-ndes progressos qu e 

Sctenct·ot t ~ · ~ ' · · · l physicas · < em _ mto nas outras n açoes, e as cu·cLlmstaucras parttcu ares, tanto 
tnicão ~o~o moraes, ela nação portugueza, conformando -se com a actual consti
cle '1

011 
~)O Itlca da monarchia, e não se cl esviauclo do direito deriva.clo elos costumes 

l'llotivogo temp~ o~servaclos em· a nação, excepto quando esse desvio se fundar em 
rão ob ~ attencltvets, que ser ão declarados em breves notas . As leis do methodo .se
clarezaservacl~s em toda a obra, c cada um elos seus artigos será escripto com muita 

"< prec "' 1 · 3 o \._1 · tsao e ]JUreza c e lmguagem. 
1 · 1" 0mear ' l A • "' t é! · · · l t c os tna,' ~o ogo as cortes uma comm1ssao campos a e Cinco .JUnsconsu os 
os proJ 

18 
t'creclitados na theoria e pratica ela jurispruclencia, para que, examinando 

consultec os, que forem apresentados, interponha ácerca cl'elles o sen parecer em 
clnrant a; qne deverá ser transmitticla ás curtes no preciso termo ele sessenta dias, . 
prego e 0 ~ual fi carão clispensaclos os commissarios do exercício ele qua.lquer em
seu tn p.ub!tco. Serão n 'esta consulta classificados os proj ectos segundo a ordem do 
os def e;ectiUeuto, observando-se ein cada um d' elles especificamente as virtudes e 
tlo-se :~~1~ notaveis emquanto ao system~, m.ethoclo, doutrina, locução, ~ escolheu
lei . . e todos aquelle que parecer mats dtgno ele se aclopta.r e sancmonar como 

4.o As cA t . 
a q'nal cl ?r es remetterão a mencionada consulta a um a commissão elo seu seio, 
tou, e:x.r e~~O ls ele examinar os diversos proj ectos e o que ácerca d' elles se consul
seja., e ~0 1 <L .no .termo ele t rinta dias se algum ha que mereça o premio, qual elle 
a hour~ edos dois 9-ue se lhe segLleti:t, ainda que ele inferior merecimento, elevem ter 

,.. o a.ccess~t o o n· . . 
ao l)l'.oj ~sentido o parecer ela referida commissão, as côrtes adj udicarão o premio 
bgo cleec .0 que o merecer, cleclarar ao quaes são os dois dio·nes elo ctccessit, e farão, 
as epi .~01h ele tomada esta r esolução abrir as ceclulas e~ que estivei-em e,scriptas 
elos "~ 1 

ai
1
J es elos projectos, para se 'anunnciarem os ~omes dos auctores premia-

' .... anc anelo · c1 1 :ffi · l ])l'ojectos. < queimar as emais cedulas no caso de se 1averem o er eetc o outr os 

6.o Farão A 

as cortes publicar pela iw prensa, assim as obras que mereceram p·r e-25 
, . 
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mio e o· accessit, como a consulta, e o parecer ela com missão c1ue as censuraram, 
e farão remetter o projecto premiado, não só ao seu auctor, concedendo-lhe tempo 
bastante para o emendar, que nunca excederá o praso ele tres mezes, mas tambeDl 
á universidade, á acll.demia das sciencias, ás relações do reino, aos advogados cl'e]l:ls 
e aos sabios da nação, para enviarem :iLs côrtes, no mesmo praso as~;ágnaclo ao an
ctor do· projecto, as observações que lhes occorrerem, para serem presentes no 
acto da discuss[(o, e a deputação permanente dará logo as providencias nece~sa
rias para se convocarem as côrtes a sessão extraordinaria, a fim de se discnt1r 0 

proj ecto emendado. 
· 7. 0 O premio consistirá na quantia de 30:000 cruzados, ·pagos no espaço ele 
·vinte annos, em uma pensão annual ele 6001)000 r éis pelo thesom·o publico, e el)l 
uma medalha de oiro do v~lor ele 50ij;OOO réis, a qual terá de um lado a imagel)l 
ela Lusitania, coroando com 1..una corôa de louro e ra.ma ele oliveira ao auctor do pro· 
i ecto, cuja effigie será ali gravada, e no reverso a seguinte legenda: «Ao auctor do 
projecto elo codigo civil portuguez a patria agradecida ». O premiado poderá tra.
zer esta medalha pendente ao collo nos dias de festividade nacional. 

8 . 0 A cada um elos auctores elos dois projectos que obtiverem o accessit, se 
pagará pelo mesmo modo metade do premio pecuniario acima estabelecido. 

Paço elas côrtes, em 13 de setembro ele 1822. . 
Portanto mando a todas as auctoriclaeles, a quem o conhecimento e execüçâo 

do r eferido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente col)l0 

n'elle se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 16 ele setembro ele 1822.=EL· 
REI, com guarda.=José dct Silva Ccwvalho. 

'Y.' 

Em consequencia da lei sobre liberdade ele imprensa., alguns proprietari?s ele 
typographias julgaram-se desobrigados ele remetter á bib1iotheca publica ele L1sb03 

um exemplar ele todas as obras saídas elos seus prelos, como estava antig~tmeut~ 
estabelecido, e as oôrtes, considerando quanto isto era prejudicial, e attenclenclo .' 
r epresentação elo bibliothecario mór, r esolveram conforme consta ela subsequeute 

Carta de lei 

D . João, por graça ele Deus e pela constihúção ela monarchia, rei do reiuo 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subelitos qne as côrtes decretaram o seguinte: 

As côrtes geraes, extraorcl inarias e constituintes da nação portugueza, para que 
a bibliotheca publica, em conseqnencia elo decreto ele 4 ele julho ele 1821, não fiqne 
privada do beneficio concedido pelo alvará ele 12 de setembro ele 1805, clecretal'll 
{) seguiu te : . 

1 . 0 Serà r emetticlo para a bibliotheca publica nacional, estabelecida em 115-

boa, um exemplar de qualquer escripto que se imprimir em alguma officina typr 
graphica, actualmente estabelecida, ou que ele futuro se estabelecer no reino c e 
Portugal e Algarve, seja qual for a materia, nàtureza e volume d'esse impressO; 
e a corporação, sociedade ou individuo a que elle p~rtença. . 

·2 .0 A remessa prescripta no artigo antecedente serà feita pelo dono on acllJl!' 
uistrador ela respectiva offi.ciua logo que o impresso se publicar; e o bibliothectt1'1.0 

mór, ou quem seu cargo servir, passará cautela ela entrega; os diarios e periodt· 
cos basta que seja;m remetticlos de tres em tres mezes. 

3 . 0 Os donos ou administradores elas officinas que faltarem ás c1eterminac1IIS 
_r emessas pagarão em beneficio da bibliotheca publica o valor ele vinte exemplaJ·e:. 

ele cada obra. que não tiverem remetticlo; e o guarda inór o:fficiará ao juiz elo t~1 

ritorio em que a officina estiver assentada, a fim de que elle faça cobrar o clttO 
valor e o r emetta à mesma bibliotheca. · - d 

4 .° Fica r evogada qualquer disposição na parte em que se encontrar coro a 
0 

presénte decreto. 
Paco elas côrtes, em 19 de setembro ele 1822. lo , . ~o c 
Portanto mando a todas a.s auctonelacles, a quem o conhecimento e execuça 
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referido ele . t "' . . n'ell Cle o pertencer, que o cumpram e executem tao mteu·amente como 
R~J;r e se contém. Dada no palacio de Queluz, aos 20 de setembro de 1822.=EL-

' com g uarda. = F'il?:ppe FmTeim ele Anw:fo e Cast1·o . 

:;.:: 

A apreciação do pod.er legislativo foi submettido em 19 ele setembro este 

Parecer · 

que 1h~o~ssão c~e constihúçfio, examinando a inc1i~ação do, sr. cl~putaclo Miranda, 
con-v ~1 lemetticla por este soberano congresso, e ele parecer: que o decreto ela . 
pass~c~~çao ele coôrt.es r;onstitnintes no Brazil, promulgado e~1 3 de junho proximo 
lllulgo ~elo pnn_c1pe ·real, é ~ullo, porque excede a anctonclacle de quem o pro
tende~~ cl ' c~ntrarw á vo~taele ger.:l Clo povo el? Br:1,zil, representado n'este congresso, 
leeiclo 

0 
~ssolver a susp1raela ümao elo Braz!l com Portugal, elesfaz o pacto cstabe-

. zil as P 1 uma vontade geral, solemnemente declarada, e espalha por todo o Bra-

. p ~ementes da anarchia. ' ~ , 
pens:'Ha occor:·er prom1Jtamente aos males que póde occasionar similha.nte decreto, 

l. 0 a comnm;são que as côrtes se devem apressar a decretar o seguinte : 
tes con ~:ue. 0 decreto ele 3 ele junho proximo passado, que conyoca no Brazil côr-

9 o s ltumtes, é nullo. 
pela_, iu Q.ouf os secretarias ele estado elo J;?.io de J aneüoo são altamente r esponsaveis 

3 0 ega lclaele ·ele uma tã;o despotica determinação e devem ser processados . 
incle

1
; ~ne 0 governo elo Rio de Janeiro, desobedecendo ás côrtes e constituindo-se 

é gove~c ente contra a vontade elos povos do Brazil, r epresentados n'este congresso, 
quer e1110 Ll.e fa:cto , e não é governo ele direito, e a obecliencia voluntaria ele qual-

4 ~uctorlclacle será criminosa, menos quando for obrigarl a pela força . -
logo ~ 1~l:e a. delegação elo príncipe cesse immecliatamente, e que e l-rei nomeie 

5oo Q~encia, .qtJ~ ha de exercer esta delegação mL fórma j á sanccionaela. 
contado ~e 0 prmcape real cleYe r ecolher-se a Portugal no praso ele quatro mezes 
esperac1 s c escle o dia em que lhe for intimado o presente decreto. E no caso, não 
ção elet

0
' q.ne elle não obeeleca a esta cleterminacão, · se l)l'OYerá como a constitui-el'IUJn ~ ~ 

6 o Q. a. 
terra· ·qt lle , será tido como traidor aquelle commandante da fm:ça de mar ou ele 
força: le Obedecer ao governo elo Rio de ~aneiro 1 não send·o a isso obrigado pela 

7 o 
o Que 

e:Recntar t do governo, por todos os mews que .estiver em á sua disposição] fi1ça 
p 0 as e ·tas clet.erminacõeso 

E aço elas ~ ~ o 
ento p o cortes, em 11 ele setembro ele 1822.= Manuel Bm·.c;es Ccwne~?'O= 

l'eú·a rl 
81~~~?'a do Ccmno = josé .Antonio F'cwia de Ccwvalho = José Joaqtúm Fm·-

. e lrLozwa. 

Entrou 1 · 
que const og;o em cliscussão e yotou-se no clia immecliato com algumas alterações, 

am ela respectiva 

Car-ta ele lei 
n J"' 

ele Po~·tuo~~· ~r g~·aça de Deus e pela constituição ela. monarchia, rei do reino unido 
her a tocfa ' -razü e AlgaTves, d'aquem e cl'alem maT em Africa, etc. Faço sa -

As c~ ~ts os meus subditos, que as côrtes decretaram o seguinte : · 
el'h 

01 es o·eraes t l' . . . t l "' t ] 
"'-! consid , ~ o · ,, e~ nwre manas e. constltum es c a naçao portugueza, omaneto 

gouinte : eta~ao os ulhmos actos elo governo do Rio ele Janeiro, decretam o se" 
1 o ' 

c~ . E nullo o J t J • . b . "' J Ortes 11 B. . Ctecre o cte 3 ele Jtmho clu presente anuo so re a convocaçao Cte 
v 0 

1 az1l e b · 1 · 1 · 3 l e1·uo estabel" .' em _assnn quaesquer outros actos egts ativos emanactos c o go-
2. o V . . eclclo no Rw de Janeiro. 

'Vern0 qu elhficar-se-ha a responsabilidade elo secretario ou secretarias cl'aquelle go- , 
3.o 0 e ou~erem assignaclo ou referendado qualquer elos referidos actos . 

menc10nado goyerno, desobedecendo a el-rei e ás côrtes, e constittúnclo-se 
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Ín(lepenelentc, é g-overno ele facto e não de direito. Será con icler aelo como traidor 
o commandante ele fo rça ele terra ou mar , como cr iminosa qualquer outra aucto
ridade que desde a pub]jcaçao io presente decreto ob clecer ao sobredito governo 
actual, alv e mo tl·arem que foram obrigados por força . 

4. 0 Visto haver cessado 2. delegação do princi pe real, será logo nomeada are
gencia que eleve exercer o poder execut ivo, delegado no Brazil, em os termos d:t 
const itui.ção . 

5.0 O príncipe real embarcará em clireitm·a para Portugal no t ermo ele um mcz, 
contado desde a intimaçao, ob pena ele . c proceder lo mesmo modo que a 0?f
tituic,ã.o pecscre...-e pan1. o ca o em que el-rei ou o ucce sor da corôa tendo sal 0 

do r eino ele Portugal e lgan·cs, com licença elas côrte , se n~10 r ecolhe sendo cbn
maclo findo o. praso concecliclo . 

6. 0 O governo, por todos os meios de que po. ·sa dispor, fará executar <LS dispo
. içõe elo pre ente decreto, ficando revogada· quaesquer outras na parte crn que 
lhe forem contrarias. 

Paço elas côrtes, em 24 de setem?ro ele 1822. . . . il 
Portanto manclo :! todas as auctonclaclcs cl'c .. tc r emo umclo ele Portugal, B1az. 

c Algarves, e mai s pessoas a quem o conhecimcnLo elo pre;ente clecr to pertencei, 
que o cumpram e guardem tao inteiramente como n'elle se contém. Dada no P~ 
lacio ele QLteh1z, aos 26 dias elo me:;; ele setembro ele 1 22 .= EL-REr, com gu::w 
da.= Filippe Ferreira, ele .il.I'Clujo e 'astro . 

miní;tro do r ino 
· te 

UVÍOU á,· curtes, acompanhado ele trcs car tas, O segnJU 

Offi.cio 

111.111 0 c ox .111 0 s1· .-:Maucla ol-r ei r m -tte r ás curtes gorae .. e -xtraor clinarias .a~~ 
~ 'JJl" naçà portugueza a.· tt·cs carta.· inclu.·as, que acaba el e r cceb<'r de · u filho o P1 •• 

cipe real, n. ~ datas de 26 d julho c ele -:1: e 6 do ago .. to, para quo chegue ao co 
h . t d b ' l - a qttC; n ecuuen o o me:smo ·o m·ano congres ·o o ;eu couteuc o e ro o a '· s . .

1 
. 

logo que nao sejam necos. m·ia.", m'a. haj a ele tran:·nlittir, para ser m r ostitn1t<
1
" 

a sua m ag- . ·tacl . ' 
D eus guarde a v . ·cx .a P alaeio el e Quelnz, em 28 el e :etcmbro el e 182Z·_...... 

In. mo e e:s: .mo. r. João Bapti ta Felgueira ·. =Filippe lt'errâm de Arm~jo e Ca t,.o. 

Cartas 

(N. 0 - 8) 

Rio ele Janeiro, 26 elo julho do 1 22 .-l\Ieu pac mcu~senhor : -ParabcJ.1· 11 

. l B '1 l . . ~ . I Q11c patna, a vo a mag~;ta e.! ao raz1 c _.no mune o. u~t 1ro · a c.~us~ namona. , il ;Í 
era cl pendente da J uncçao c declara ~ao ela mmorw. da · prOYJnma. elo ~nu~ sti· 
sua felicicla i e, vae, como todos os quo amarem a. vo:;a magcstaclo como r e1 co o e· 
~nciona~ ele :[acto e p~i~ só el e direito, co~nC: vos~a mage." t?-d . estava sendo, ,:Jesti· 
Jam; digo nao ele dtreüo, porque só o da· tto nao o constitma tal, porque uao 
uha accão . 

Hoje r ecebi uma c1 putaç[o ele P crnarnbuco, que v iu .para me reconhecer 1:~ 
gente, sem. r cstricçfio alguma no poder executivo, por ::v. im :er a vontade gei• 
elo povo c tropa ela província. _ 

Vos ·a magestacle percloará o não ter mandado parte ele tudo, mas a ·silll co» 
.c . l ~ . b clnJtl vem para que os .1accw ·os c a cor tes cá1am, por não sa erem á · quanta an ' 1_ 

l . . . b . - d as"eJt e c emm porque, como a~ Circum:tanc1as me o ngaram á couvocaçao a • ". 
11

_ 

bl6a 0o·eral con;tituintc e legisla ti v a, ~r a só mero formula.rio, lJorqne eu nuJC'._ 
. .c ..r l ).' J]tíll~ mente he1 de 1azer executar com t oclo o gosto os seus decret os e c e Gt 

nenhum. 0111 
Eu, senhor, ...-ejo as cousa.s ele tal modo (fallando claro) que ter relaçõ~s ciO 

vo ·sa magestacle só familiare , porque assim é o e. pirito publico no Brazil, Jl• e 
para rleixarmos ele ser subclitos ele vossa ma.gestacle1 que sempre recouheceill05 
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reconhecei." · 
d. e1nos como nosso rm mas IJoÍ:que sab6s populi su1J1·emc6 lex est ; quero 
lZer ClU ' • ' :L e e um Impossível physico c moml Por tugal governar o Brazil, ou o Brazil 

ser govem aclo ele P ortr1o·al NN "bG • 

lUa ao sou rebelde, como hão ele di zer a vossa ma.gestacle os inimigos ele vossa 
c gEstade i são as cü cumsta.ncias . 

saude~1' as duas meninas e a princeza, . pej ada ele tres mezes, estamos de perfeita 

lJortDeus guarde a }Jreciosa viela e saude ele vossa magestacle, como todos os bons 
uguezes e , t . , b .1 . ] . t S ' mormen e nos raz1 erros, 1avemos mrs er . 

obecl'ou ~~e. vossa magestade, com o mais profnnclo 11espeito, subelito fiel e fi lho 
rentrssunp, que lhe beija a sua real mão.= Pecl?·o. 

(N. 0 29) 

Rio ele J . 4 l h T l honra 1 anerro, c e agosto ele 1822.- Meu pae e meu seu or : -- en 10 a 
agos~ c e remetter (incluso,·) a vossa magestade os dois decretos, um elo 1. 0 cl' este 
ch c~ 1~

0 z~ .outro de 3 do mesmo, para que vossa mage -taele esteja ao fac to da mcw-
o ~t~ca d' t · l l l · l ~ es e r em.o; que o está c efendenc o c 'esses trmc ores . 

dias ~ ~ r·~nceza e a J anuaria estamos bons ; a lVI aria tem tido febre h a oito 
:b as 10Je está quasi boa. 

Portu!·~~s ,guarde a lJreciosa vida e saucle ele vossa magestacle, como todos os bons 
c~ ezes, ~ mórmente nós brazileiros, havemos mister . 

dito nef eo :fiml ars pro~unc~o ~·espeito tenho a: . honra ele ser c~e vossa magestacle snb
ho obeclientrssimo, que lhe béJJ a a sua r eal mao. = P ecl1·o . 

Dec1•etos a que se 1•efe1.•e ~, ca:r ta ant ecedente 

' 1 o 

Tendo-me · ' l :fi . · · ' l l l povo:;; cl s_1c o con 1~macla por unamme consentnuento e espontane1c ac e c o.-
llleu aug? .BrazJ} a dignidade e poder de regente cl 'este vasto imperio, que el-rei 
s~rem Otns.t~ pae me tinha outorgado, dignidade ele que as côr tes ele L isboa, sem 
1'1? ; e te~~lc 08 todos. os cleputaclos elo Brazil, ousaram despoj ar-me, como é noto
relno q11 c 0 en accertaclo outro sim o titule e encarQ.·o.- ele defensor IJeriJetuo d' este ' e os - ~ 
lll.e portanto mesmos }Jovos tão generos::~. e lealmente me confer iram ; cumprindo-
de tanto a ' em cle.-em}JeJJ.ho dos meus ·agrados deveres, e em reconhecimento 
~axi.:Jna ;:.~r el fi.cleliclacle, tomar todas as medidas inclispensavei.' a ' nlvação cl' esta 
J11l'ei cons~r e .c .a n.tonarclúa portugueza, que em mim se confiou , e cujos direitos 
no llle:mo e~~1 llleso.- ele qua.lquer ataque; e como as côrtes ele Lisboa continuam f ~orça de l~aclo systema, e a toclars as l uzes injusto ele r écolon_is:otr o B:t;azil, ainda 
.ltrca, a poa~Inas, apesar de ter o mesmo j á proclamado a sua inclependencia po
Jllnho }Jro~ 0 de estar j ú lega.lment? convocada, p<i~O meu re~ll cl~creto ele 3 cl.e 
1llento ger. l l pas ·aclo, uma as~emblea geral constrtumte e legislativa, a requeri
não houve a c e todas a.· camaras, procedendo-se assim com uma formalidade que 
11111 acto c1 em Portugal, por ser a convocação elo congresso em sua origem sómente 
~ade el-rei e clubs occultos e facciosos; e considerando eu igualmente a sua ma.ges-
86l'Vir-se 0

. enhor D . J ofLo VI, ele cuj o nome e auctoriclacle pretendem as côrtes 
ProlJl'ia paia se11s fins sinistros como IJrisioneiro n'aquelle reino ·em vontade c' e se . ' . na;rchias · m. aquella hberclacle ele accão que é dada ao poder executivo nas mo -
a todas as:o?stitncionaos ; manclo cle}JO{.':l clé ter ouvido o meu consellio ele estaclo, 
Jn;l , c J1lllt , . . ' 
"'-'.Utares e as provJsorJas do governo, governadores ele -armas, commanclantes 

to Pertenc ~ todas ~s auctoriclacl es constituiclas, a quem a execução cl'este decre-
l .o Q el, o seg-u .. mte : 

011 1 ne seia d 1 p c e Olltr J c m r eputa as inimio·as todas e quaesquer tropas que c e or tugal 
1Jle11, cleba~ qullquer parte forem ~anclaclas ao Brazil, sem previo conselltimento 
f~atllições cl~sc e q~talquer pretexto que sej a, assim como todas as tripulações c 
)~~nclo porém lin~~ws. e~ qr:e forem t~·an.sportaclas, . se p~·etenclerel)l clesemba~·car , 
l la conserv "'V1es as 1elaçoes commercraes e mmgavms entre ambos os remo:, 

9 Q acao ela un ' N l " • • ""· Qne 8~ h G tao po lt1ca que muito eles~] O manter ; 
c egarem em boa paz

1 
deverão log-o r egressar, :ficando porém re-

._------~----~~--~-------------------------
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ticla·s a bordo e incommtmicaveis, até que se lhes prestem todos os mantimentos ·e 
auxilias necessarios para a sua volta; · 

3.0 Que no caso ele não queTerem as ditas tropas obedecer a estas ordens, e 
ousarem desembaTcar, s~jam r echaçadas com as armas na mão, por todas as fo~·
ças militares ela primeira e segunc~a linha, e até pelo povo em massa, pondo-se 
em execução toclos os meios possíveis, para, se preciso for, se incenclia.rem os na
vios c se metterem a pique a.· lanchas ele ele; embarque; 

4. 0 Que, se apesal' ele to elos estes esforços, 'succeeleJ.· que estas tTopas toroeJJ1 
pé em algum porto ou parte ela costa elo Brazil, todos eis habitantes que o nfLO po
dérem impedir, se r etirem p[).ra o centro, levando para as matas 8 montanhas t?
clos os mantimentos e boiadas ele que ellas possam u ·ilisar-se, e as tropas e1o palZ 
lhes façam crua guerra ele l)Ostos e guerrilhas, evitando toda a occasião ele coJJ1-
bates geraes, até que consigam ver-se livres ele similhantes inimigos; . 

5. 0 Que clescle já fiquem obrigadas todas as auctoriclaeles militares e ci'Vls, .11 

quem isto competir, a fortificarem todos os portos elo Brazil, em que possam effei
tuar-se similhantes desembarques, debaixo ela mais r estricta e rigorosa respousl1-
bilielacle ; . 

G. 0 Que se por acaso em alguma elas províncias el() Brazil n~Lo houver as lun
nições e petrechos necessarios para estas fortificações, as mesmas auctoriclades 
acima nomeadas Tepresentem logo a esta côrte o que precisam, para cl'aqui_Ihe~ 
ser fornecido, ou dêem parte immecliatamente á província mais vizinha, que ficaríl 
obrigacla a dar-lhes todos os socco1Tos pa.ra o bom cle~empenho de tão importantes 
obrigações . 1 

As auctoriclacles civis e militares, a quem competir a execução cl'este meu rea_ 
decreto, assim o executem e hajam ele cm:nprir com todo o zêlo, energia e pro~ 
pticlão , deb aixo ela re.-ponsabiliclacle ele :bcarem criminosas ele lesa-nação, se asslr 
clecieliclamente o não cumprirem. Palacio elo Rio de Jalieiro, 1.0 ele agosto ce 
1822 .=(Com a Tub?·ica ele m~c~ alteza ?'eal o J??'Ú1CÍJJe ?'egente.) = L?.dz Pm·ei1Yt dtt 
Nob?·egcc ele Smtsc~ Cot~tinho . 

D esejando prevenir qualquer duvida que }JOssa suscitar-se sobre a verdadeir& 
intelligencia elo artigo G.u elo capitulo 5.0 elas instrucções para as eleiç.ões e1o~ ele: 
putaclos ela assembléa geral constituinte e legisla~iva elo r eino do Brazil 1 : bel P0~ 
b em que elo collegio eleitoral ele cada uma elas cabeças ele elistricto se remett~ ' 
camara ela capital ela respectiva província, e á secretaria de estado elos uegoCI05 

do r eino, urna lista elos nomes ele todos os votados por cacla eleitor com o nulllero 
de votos que cada um tiver, para se· apurarem na carnara mencionada os clep1~t&~ 
elos ela l)l'Ovincia; e hei· outrosim por bem declarar, para o mesmo fim ele evlt~l 
embaraços e delongas, que a qualidade ele ter domicilio certo por quatro a.o!lo~ 
~a província, exigicl~ _no artigo 6:0 elo capitu~o 2." pa_:·a ser eleitor, deve ser ~0:8 
s1derada cbmo reqms1to necessano para eleitor e nao para deputado; e po1 q .

11 
pócle acontecei' que o mesmo inelivicluo seja nomeado por duas províncias p!t-1.: 
seu deputado, em cuja hypothese ordena o artigo 8. 0 elo capitulo 4 . 0 que pret:. 
a nomeação cl 'ac1uella onde tiver domicilio o nomeado, elevenclo a outra procec e e 
a nova escolha: determino, com o fi.m de . abreviar a insta.llação ela assembléa, qtt_ 
em logar da nova eleição a que no sobr edito artigo se manda proceder, seja e1eptt_ 
taclo o que se seguir em maioria ele votos ao que saíu nomeado ·, e quando taiJJl 
b - l · l "'·tes em ~conteça ser e elto c e~utado algu~ dos que se acham como · t~es n~s cai te 
de . L1sbo~, ordeno q:1e .até a. chegada cl aquelle cl,eputaclo, o suppra mt~n:na.Ule~s
o 1mmed.1ato em mawna ele votos, devendo porem cessar o seu exermmo na 
sembléa logo _qu~ o ausente tiver chegado a esta côrte. , lhO 

José Bomfac10 elo .Anclracla e Silva, do meu conselho ele estado e elo canse . _ 
de sua magestaele e l-rei o senhor D . João VI, e meu ministro e secretario elos nego. 
. l . l B ·1 · h · lid f recntf.\1 

ciOs c o r emo c o raz1 e estrangeiros, o teu a ass1m entene o e aça ex. . ·" 
. } . bf~C•• com os clespac1os necessanos . Paço, em 3 de agosto de 1822.=(Com c~ 1·~~ 

clr7 sua alteza 1·eal o p1·incipe 1·egente .) = José Bon·ifacio de Anclr·acla e Sil-va. 

1 Vide pa.g. 373 d'cste volllme. 
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Car ta 

(N.0 30) 

Rio de Janeiro, 6 ele agosto de 1822 .-Meu pae o meu senhm:: - Incluso te
nho a honra de r emetter a vossa magestade o meu tnanifesto aos povos elo Brazil1 

par~ que vossa magestaele ele tudo esteja ao facto, como é conveniente ; brevemente 
teret a honra de r emetter outro feito ás nações .amigas elo Brazil. 

Deus guarde a preciosa sa.ucle e vida de vossa magestacle, como todos os bons 
portuguezes1 e mórmente nós brazileiros

1 
havemos mi. ·ter. 

b ~ou . cl~ vossa.- magestaele, com o mais profundo respeito, subelito fiel e filho 
0 ecltentlssmio1 que lhe beija a sua real mão.= P ed1·o . 

M anifesto s a que se r ef e r e a c a r ta an.tec eclen te 

1" 

, Brazileiros: -- E stá acabado o teJtJpO ele enganar os homens. Os governos, que 
bJ~cla q:1erem fundar o seu poder sobTe a pretenclicla ignoTancia dos povos, ou so

~t antig·os erros e abusos, t êem de ver o colosso da sua granel eza tombar ela fraf1 base sobre qae se erguêra outr'ora. F oi por assim o n?i.o l:lensarem, que as CÔT-e: ele L isboa forçaram as províncias elo sul do B1·azil a sacudir o jugo que lhes 
ll eparavam ; fo i por assim .pt:msar que eu agora j:i vejo r eunido todo o Brazil em 
born.o de mim, Teque1·eri.do-me a clefeza ele seus direitos e a mantença da sua li
l erdade e inclepenclencia. Cumpre, portanto, ó orazileiros, que eu vos diga a ver-
c acle : OLlvi-me pois. . 

O .congresso ele Lisboa, arrogando-se o direito tyi·anuico ele impor ao Brazil 
drn ~r tigo ele nova crença, :firmado em um jur:_mento parci_al- e rromissorio, e _que 

e n~nhum moela poelia envol'Ver a approvaça.o ela propna rmna1 o compellm a 
dll:arntuar aquelles pretenclielos titulas Ne ~ conhecer a injustiça de trio ~lesassi sa

as pretensões. E ste exame, que a r asao msultacla aconselhava e requen a, fez co
âhecet• aos brazileiros que P ortugal, destnlinclo todas as fórmas estabelecidas, mu-
an~o todas as antigas e r espeitaveis instituições ela monarchia , correndo .a es

poru a ele luclibrioso çsquecimento por todas as suas r elações, e r econstituinclo-se 
novan1ente, não podia compulsal-os a acceitar um systema cleshouro.so e aviltador, 
se~ a~tentar contra aquelles mesmos principias em q\le funclára a sua revolução e 
~ab Jrelto ele muelar as su?'s .instituiçõ~s p olit.i~a$_, . s~m .destruir essas bases que es
rn eleceram seus novos ehreltos nos clu·eltos ·mahenavms ele povos, sem atropellar a 

8 
~rcha ela r asão e ela justiça, que derivam suas leis ela mesma natureza elas cou-

as e nunca dos caprichos particular es elos homens. 
E~tfLo as províncias mericlionaes elo Brazil, colliganclo-se entre si, e tomanclo b ~ttttn.cle magestosa ele um povo que r econhece ent1·e os seus direitos os ela li-

elclacle e ela propria felicielacle, lançaram .os olhos sobre mim, o filho elo seu rei 
de sen amigo , que encarando no seu verdadeiro ponto ele vista esta tão _rica e grau
. porçao elo nosso g·lobo, que conhecendo os talentos elos seus habitantes, e os 

1

1ecursos immensos clõ seu solo, via com clor a marcha desorientacla e tyrannica 
c os n ~ h · l · l el t · s 1 ,ue tao falsa e 1wematuramente · avmm tomac o os nomes c e paes a pa n a:, 
na ~a~clo ele r epresentantes elo povo ele P ortugal a soberanos ele toda a vasta mo
fifuchia portugueza . Julguei então il:}eligno ele mim e elo grande r ei, ele quem sou 
ele .0 , e delegado, o elespre;r;ar os votos ele subclitos tão :fieis, que, sopeanclo talvez 
Po seJos ~ ~:>ropensões r epublicanas, desprezaram exemplos fascinantes ele alguns 
ill ~os Ylzmhos, e depositaram em mim todas as suas esperanças, salvando cl 'este 
. at~ 'L~ a r ealeza n ' este grande continente americano e os rec0nheciclos direitos el a 

g A'>ta c~sa ele Bragança. · . 
·pa ·t ccech a seus generosos e sinceros votos, e conservei-me no Brazil, clanelo 
ele 

1 ~e el'es ta minha :firme resolucão ao nosso bom rei, per suadido que este passo 
st,:eba ser p~ra a~ c~rtes ele Lisboa o thern_:ometro elas cliSJ)Osições elo Brazil, ~a 
r1a . em sent1el a digmclacle e ela nova elevacao ele seus sentimentos, e que os fan a 

<lar n · ~ · h l v· d a carreu·a comecacla e entrar no trilho da J. ustica ele que se tm am c es-la 0 ,1 • • ' • • • • a · .c.1..SS1m mandava a r asão · mas as vistas verti o·inosas elo eg01smo contmuaram 
< snffo . ' o ll car os seus brados e preceitos, e a eUscordia apontou- 1es novas tramas ; 

• 



• 
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subü·am então ele ponto, como era de esperar , o resentimento e a indignação das 
províncias colligadas, e como por uma especie ele magica, em um r:gomento todas 
as suas idéas e sentimentos conv.ergiram em um só ponto e para um só fim . Sem 
o estrepito elas armas, sem as voz<?rias da anarchia, r equereram-me elbs, como 
ao garante ela sua preciosa liberdade e hom·a nacional, a prompta installação de 
uma assembléa geral constituinte e legislativa no Brazil. . 

Desejúra eL1 poder along·ar este momento, para ver se o devaneio das côrtes 
de Lisboa cedia ás vozes da, rasão e ela justiça e a seus proprios interesses; mas a. 
ordem }JOr eJlas suggerida e transmitticla aos consules portuguezes, ele prohibir os 
despachos ele petrechos e mnnições para o Brazil, era um signal ele guerra e n1u 
comeco real ele hostilidacles. . 

Éxigia pois este reino, que já me tinha declarado seu defensor perpetuo, que 
e11 pro,·esse do modo mais ene.rgico e prompto iL sua segurança, honra e prospe
ridade. Se eu fraqneasse na mmha resolução, atraiço·ava por um lado minhas sa
gradas promessas, e por outro quem poderia sobreestar os males ela anarchia, íll 

clesmembração das suas 1m;rvincias e os fLu·ores ela democracia? Que lucta porfiosa. 
entre os partiGlos encarniçados,. entre mil successivas e encontmdas facções ! A 
quem ~cm·iam pertencendo o oiro e os diamantes elas nossas inesgotaveis mina.s, 
estes ~·ws cau~lalosos que fazem a força cl~s estados, esta fertilic~acle proclig·ios~, 
fonte mexhaunvel ele .nquezas e de p1:ospenclacle? Qu!3m acalmal'Ja tantos parti
elos dissidentes, quem civilisaria a nossa povoação disseminada e pa.rtida por tan
tos rios que são mares? Quem iri-a procurar os nossos índios no centro de suas 
matas impenetraveis, através das montanhas altíssimas e inaccessiveis? De certo, 
brazileiros, · lacerava-se o 'Brazil, esta gTancle peça da bene:fica natureza, que fa.z 
a invej a e a admiração elas nações elo mundo, e as vistas bemfazejas da Provl
clencia se destruíam ou pelo menos se retardavam-por long·os annos . 

Eu fôra responsavel por todos estes males, }Jelo sang-ue que ía derramar-se c 
pelas victimas que infallivelmente seriam sacriticadas ás paixões e aos interesses 
particulares. Resolv.i-me po1·tanto, tome.i o partido que os povos desejavam, e m~u
dei convocar a assembléa elo Brazil, a fim de cimentar a inclepenclencia polit1cn 
cl'este r eino, sem romper, comtuclo, os vínculos da fraternic1acle portugueza; har
monisando-se com decoro e justiça toclo o reino unido de Portugal, Brazil e Al
garves, e conservando-se debaixo elo mesmo chefe cluas familia,s separadas p~r 
immensos mares, que . só podem viver reunidas pelos vínculos ela io·nalclacle ele ch-

. . . b 
r e1tos e reCJprocos mtm·esses . 

Brazileiros! Para vós não é preciso recordar todos os males a que estaveis 
sujeitos e que vos impelliram á representação que· me fe(l a camara e povo cl 'esta. 
cic1acle no dia 23 de maio, que motivou o meu real decreto ele 3 ele junho elo cor
rente anuo i mas o respeito qne elevemos ao genero humano exige. que demos as 
rasões ela vo.·sa jul:\tiça e do meu comportamento . A historia elos feitos do con
gre·sso ele Lisboa a r espeito elo Brazil é uma historia de enfiadas injustiças e 
semrasões i seus 'Üns eram paralysar a pro. ·per.(dacle elo Brazil, consumir to ela a 
sua vitalidade e reduzil-o a tal inanição e fraqueza que tornasse infallivel .a ~ua 
ruína e escravidão . Para que o nnmdo se convença elo que digo, entremos na sl).)l
ples exposição dos seguintes factos . 

Legislou o congresso de Lisboa sobre o Brazil, sem esperar pelos seus repre
sentantes, postergando assim a soberania da maioridade da nacão. 

Negou-lhe uma delegação elo poder executivo, ele que tanto precisava para eles
envolver todas .. as forças da sua virilidade, vista a grande distancia que o sep~xa 
ele Portugal, dmxando-o assim sem leis aprO]Jl'iadas ao seu clima e circumstauClas 
loca,es7 sem promptos r ecursos fts suas necessidades. . 

Recusou-lhe um ~en~ro de união e ele força, }Jara o debilitar, incitando previa
mente a.S suas provmcras a clespegarem-se cl'aquelle que já élentro de si tiuhaJJ1 
felizmente . . . 

D ecretou-lhe governos sem estabilidade e sem nexo, com tres centrôs ele actl
tividacle cli:fferente, insubordinados, rivaes e contraclictorios, destruindo assin1 a 
sua categoria de reino, alluinclo a.·sim as bases da s.ua futura grandeza e prospe
ric1ac1e7 e só deixfLnclo-lhe todos os elementos ela desordem e ch anarchia. 
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Excl~1iu de facto os brazileiros de todos os empregos 1onori:ficos, e encheu 
vo:':isas Cidades de bayonetas europêas, commancladas por chefes forasteiros, crueis 
e Immoraes. 

b .Recebeu com enthusiasmo e procligalisou louvores a toclos esses monstros que 
a l'lram chagas clolorosas nos vossos córações ou prometteram não cessar de as abrir. 

Lançou mãos roubadoras aos recurs.os applicaclos ao banco elo Brazil, sobre
carregado ele uma divida enorme nacional, de que nunca se occupou o congresso, 
quanclo o credito c1'este banco estava enlacaclo com D credito publico do Brazil e 
com a sua prosperidade. ~ 

Negociava com as nacões estranhas a alienação de I)Orcões elo vosso tenitorio, 
l)ara f' ~ ~ 

c c vos eu raquecer e escravisar. 
Desannâva vossa.s fortalezas, despia vossos arsenaes, deixava indefesos vossos 

pol'tos, cl1amanclo aos ele Portl1gal toda a vossa marinha i esg·otava vossos thesou
ros. com saques repetidos para clespeza ele tropas, que vinham sem pedimento vosso 
P~1 a Verterem VOSSO sangue e destruir-vos, ao mesmo tempo que VOS prohibia a 
~~·~·ocluc~ão de · armas e munições estrangeiras, com que podesseis armar vossos 

c ços vmgaclores e sustentar a vossa liberdade. 
ele AJ~rese~tou u~ pr?j ecto ele .relações commercia~s, que, sob fa~sas apparencia s 
v chJm erJca r eciprocidade e Igualdade, IIJ,Onopohsava vossas nquezas, fechava 
r 
0~80~ portos aos estrangeiros, e assim destrui a a vossa agricultura e inclustria, 
ec llZia OG habitantes do Brazil outra vez ao estado ele pupillos e colonos. 
. Tratou desde o principio, e tratn. ainda com indigno aviltamento e desprezo, os 

1 ~~resentantes do Brazil, quando tê em. a coragem ele punir pelos seus direitos, e 

bn - (quem ousará clizel-o !) vos ameac~ com libertar a escravatura e armar sens 
ra . • Ços contra seus propi'los senhores . 

1 Para ac.abar :finalmente esta longa narraçãn ele horrorosas inj nstiças, quando 
pe a . . N d . . l' 

., c prune1ra vez •ouviu aquelle congresso as expressoes a vossa JUsta me Igna-
Çao, dobrou ele escarneo, ó brazileiro , nuerenclo desculpar seus atteutaclos com a vos8 . -J. 

a propna vontade e confiança. . 
· .A. delegação do poder executivo, que o congTesso rejeitára por anti-constitu

l'bua],. agora já uma commissão do seio cl'este congresso nol-a offerece, e com tal 
; erahdacle, que em vez ele um centro elo mesmo poder, ele que só precisaveis, 

08 
querem conceder dois e mais. Que g·enerosiclacle inaudita ! Mas quem não vê 

;~~11e ist~ só tem por :fim destruir a vossa fm.ça e integriclacle, armar províncias ontl'a }) . . . . N • N ? 
< lOV!nc1as e 1rmaos contra u·maos. · 

cl l Acordemos pois, generosos habitantes cl'este vasto e poderoso impcrio, estft 
c~c .O 0 grande passo ela vossa inclependeucia e felicidade, h a tantos tempos pre
te~Isaclas pelos gra~cles politicos cl~ E1:ropa. Já sois um povo. sob~rano, já e:nti:as
.A. h na g;~:ancle soc1eclade elas naçoes mdependentes, a que t7nhe1s to elo o chrmto . 

· t . oura e cligniclacle nacional, os cles<:;jos ele ser venturosos, a voz ela mesma -na
~~~~a, mandam que as colonias deixem ele ser colonias, quando chegam á sua 
fi 1 Idac~e i e ainda que tratados como colonias, não o ereis realmente, e até. ).JOr 

8 tu e~·e1s um reino. Demais, o mesmo di.reito que teve Portugal para c1estrmr as· 
t~as · Instituições antigas e constituir-se, com mais rasão o tencles vós, que habi
~~~0 ll!n vasto e grandioso paiz, com uma povoação (bem que disseminada) já 
es< r que a de Portugal, e que iriL crescendo com a rapidez com que cáem pelo 
aopafo ~s corpos graves . Se Portugal vos negar esse· direito, renuncie elle mesmo 
na ~Ireito, que pócle allegar, para ser reconhecida a sua nova constituição pelas 
treÇoes estrangeiras, as quaes então poderiam allegar motivos justos para se en
l'au~ette~·em nos seus negocios domesticas, e para violarem os attributos ela sobe-

la e mclepenclencia elas nacões . · 
~,.,., Qne vos resta pois, brazileiros? Resta-vos reunir-vos todos em interesses, em 
"~or · · 
das ~ em es].)eranças; fazer entrar a . augusta assembléa do Brazil n.o exe~·ciCIO 
evjt .uas funcções, para que meneando o leme ela rasão e da prudenCia, haJa ele 
Pr at os escolhos que nos mares elas revoluções apresentam, desgraçadamente, 
bl. auça, Hespanha e o mesmo PortLwal para que marque com mão segura e sa-

a a I) t·lh · 5 ' N l 'l h' e 0 ~ a~, 1 a. elos poder~s, e :firme .o cocligo. ela nossa legislação na sa p 11 osop 1a, 
Pphque as vossas circumstanmas peculiares. 
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Não o duvideis, brazileiros i vossos representantes occupados, nã.o ele vencer 
renitencias, mas de marcar direitos, sustentarão os vossos, calcados aos pés e cle~
conheciclos ha tres seculos i consagrar?lo os verdadeiros princípios da monarchia 
representativa brazileira, declararão rei cl'este bello paiz o senhor D. João VI, J?1611 

augusto pae, ele cujo amor estaes altamente · possuídos, cortarão todas as cabeças 
á hyclra da anar chia e á elo despotismo, imporão a todos os empregados e fnnc
cionarios publicos a necessaria r esponsabilidade; e a vontade legitima e justa ela 
nação nunca mais verá tolhido a todo o instante o seu vôo magestoso. 

Firmes no principio invariavel de não sanccionar· abusos, de onde a cada passo 
germinam novos abusos, vossos representantes espalharão a luz e nova ordem. ~o 
chaos tenebroso da fazend,a publica, ela administração economica e das leis CIViS 

e criminaes. Terão o valor de crer que icléas uteis e necessarias ao bem ela nossa 
especie, não são destinadas sómente para ornar paginas ele livros, e que a perfe
ctibilidade -concedida ao homem pelo Ente creaclor e supremo deve não achar tro
peço e concorrer para a ordem social e felicidade das nações . 

Dar-vos-hão um codigo de leis adequadas á natureza das vossas circumstl.lln
cias locaes, da vossa povoação, interesses e relações, cuja execução será confiada 
a juizes íntegros, que vos administrem justiça gratuita, e façam desapparecer 
todas as trapaças do vosso fôro, ftmdaÇJ.a,s em antigas leis abscurns, ineptas, cOJU
p licadas e contraclictorias. Elles vos darão um cocligo penal, dictado pela rasão 6 

humanidade, em vez d'essas leis sanguinosas e absurdas de que até agora fostes 
victimas cruentas. Tereis um systema de impostos, que respeite os suores ela 
agricultura, os trabalhos da industria, os perigos da navegação e a liber clade do 
commercio; um systema claro e harmonioso, que facilite o emprego e circulaçãO 
dos cabedaes, e ananque as cem chaves mysteriosas que fecham o escuro laby
rinto das finanças, que não deixavam ao cicladãv lobriga.r o rasto P.o emprego 
que se dava ás rendas da nação. · 

Valentes soldados, tambem vós tere_is tl'm cocligo militar, que, formando uJll 
exercito ele cidadãos disciplinados, reuna o valor, que defende a patria, ás virtu-
des cívicas que a protegem e seguram: . 

Cultores elas letras e sciencias, quasi sempre aborrecidos ou desprezados pe!o 
despotismo, agora tereis a estrada aberta e desempeçada, para adquirirdes glorl11 

e honra. Virtude, merecimento, vós v ireis juntos ornar o sautuario da patria, seUl 
que a intriga vos feche as avenidas do throno, que só estavam abertas á hypo-
crisia e á impostura. · ' · 

Cidadãos de todas as classes, mocidade brazileira, vós tereis um codigo de 
iustrucção publica nacional, que fará germinar e vegetar viçosamente os talentos 
cl'este clima abençoado, e collocará a nossa constituição debaixo da salvaguard11 

elas gerações futuras, transmittindo a toda a nação uma educação liberal , q_u_e 
communique aos seus membros a instrucção necessaria para promoverem a · fehcJ-
dacle do grande todo brazileiro. · 

Encarae, habitantes do Brazil, encarae a perspectiva de gloria e ele grandeza 
·que se vos antolha, não vos assustem os atrazos da vossa situação actual i o -flu'le~ 
ela civi}isação começa a coner já impettwso desde os desertos ela California a~ 
ao estreito ele 1agalhães. Constituição e liberdade legal são fontes inesgotaveJS 
ele procligios, e serão a ponte por onde o bom ela velha e convulsa Europa pas
sará ao nosso continente. Não temaes as nações estr::mgeiras; a Europa, que re
conheceu a inclepenclencia elos Estados Unidos da America, e que ficou neutral 

·na lucta das colonias hespanholas, não l)Ócle deixar ele reconhecer a do Brazil, que 
com tanta justiça e tantos meios e recursos procura tambem entrar na grande fa
mília das nações. Nós nunca· nos envolveremos nos seus negocios particulares i 
mas ellas tambe_m não quererão perturbar a paz e o commercio livre que lhe offe
recemos, gara~trclos por um governo representativo que vamos estabelecer. 

· Não se ouça pois entre vós outro grito que não seja «união)> . Do Amazonas 
ao Prata não retumbe outro echo que não seja «inclepenclen.cia>) . Formem toclas 
as nossas províncias o feixe mysterioso, que nenhuma força · pócle quebrar. DesÍ 
appár.eçam ele uma vez antigas preoccupações, substituindo o amor do bem gel'a 
ao de qualquer província ou ele qualquer ciclacle . Deixae, ó brazileiros, que es-
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curos ~la:c;p~emadores sqltem contra vós, contra mim e contra o nosso liberal sys
tema, ~DJUnas, calumnias e balclões; lembrae-vos que, se elles vos louvassem 
0 Brazil estava perdido; deixae que digam que attentilmos contra Portugal, con~ 
ü:a a mãe patria,. contra nossos bemfeitores; nós, salvando os nossos elii·eitos, pu
mudo pela nossa justiça e consolidando a nossa liberdade, queremos salvar a Por
tugal c~ e uma nova classe de tyrannos . 

.... Derxae que clamem que nos rebellfm1os contra o nosso rei; elle sabe que o 
au:an:os como a um r ei ciclaelão, e queremos salva.l-o elo affrontoso estado de ca
ftrveu·o a que o reduzil:am, arra~can~lo a ~nascara _ela hyp_oc~·isia a demagogos i~-
~mes, e marcando com vercladerro hberahsmo os justos lmutes dos poderes poh

{rcos. Deixae que vozeiem, querendo persuadir ao mundo que quebrfLmos todos os 
baç~s ele _união com o~ nossos . irmãos ela E1~ropa; nã?, nós queremos firmai-a e~ 
, ~ses sohdas, sem a mfluenCla ele urn partrdo que vümente desprezou nossos ch
Ieltos, e que, mostrando-se á cara descoberta tyranno e dominador em tantos fa
~to_s ,, qu~ já se ~ão podem esconclet·, com cleshonr~ e· prejuízo_ nosso, enfraquece e 
estroe nTemecliavelmente aquella força moral, tao necessana em um c0ngresso, 

e que toda se apoia na opinião publica e na justiça. · . 
Illnstres bahianos, porção generosa e malfadada elo Bi·azil, a cujo solo se têem 

-~·gm;rado mais ess~s famintas e i~pestadas_ harpias, quanto me pung:e o vosso des
clu? · Quanto o não po;,ler ha r~ars t empo, n· enxugar a~ :ossas lag1?mas e abra~-
ar a vossa desesperaçao! Balua.nos, o bno é a vossa chvrsa, expelh elo vosso sew 

e~ses monstros que se sustentam do vosso sangue; não os temaes, vossa pacien
cra faz a sua força. Elles já não são portuguezes, expelli-os, e vinde reunir-vos a 
nós, que vos abrimos os braços. 

Valentes mineiros, intrepiclos pern~mbucanos, defensores da liberdade brazili
?a, voae em soccorTO dos vossos vizinhos irmãos; não é a causa ele uma província, 
e ~ causa elo Brazil que se defende na }Jrimogenita ele Cabral. Extingui esse vi
leu·o ele fardados lobos, que ainda sustentam os sanguinarios caprichos elo partid 0 facc~oso. Recorclae-vos, pernambucanos? cl~s fogueiras elo Bonito e das s?enas 

0 Recrfe. Poupae porém e amae como rrmaos a toclos os portuguezes pacrficos 
q_ue resJ?eitam nossos direitos e cles<=:jam a nossa e sua verdadeira felicidade . 

Habitantes elo Cearú, do Maranhão, elo riquíssimo Pará, vós todos elas bellas 
e"' a111enas províncias elo norte, vi nele exarar e assignar o acto ela nossa emancipa~ 
Ç~o? para figu:mrmos (é tempo) dírectamente na grande associação política. Bra
züeiros em geral : amigos, r eunâmo-nos; sou vosso compatriota, sou vosso defen-
801' · e · · l h l · · l 

1
, ncaremos como umco premro c os nossos suores a onra, a g ona, prospen-

c ac e do Brazil. Marchando por esta estrada, ver-me-heis sempre à vossa frente e 
n_o

1
logar elo maior perigo . A minha felicidade (convencei-vo.-) existe na vossa feli 

~lc acl~; é minha gloria reg·er um povo brioso e livre. Dae-me o exemplo das vos
sas "~'lltucles e da vossa união. Serei digno ele vós . 

Palacio elo Rio de Janeiro, em o 1. 0 ele agosto ele 1822.=PR.INCIPE REGENTID. 

Desejanclo eu e os povos que me reconhecem como seu príncipe regente con
~e~·var as relações pohticas e comm.erciaes com os governos e nações amigas cl'este 
Ielllo e · 11· "' · ~ J f' l · ' contmuae a merecer- 1es a approvaçao e estunaçao üe que se az crec or l Caracter brazileiro, cumpre-me expor-lhe succinta mas verda.deiramente a serie 
c e_ factos e motivos que me têem obrigado a anuuir á vontade geral elo Brazil, 
(:

1e., proclama á face elo universo a sua inelependencia política e quer, como reino 
l~ao. e 'como nação grancle e poclerosa, conservar illesos e firmes seus impre-

scrliJt - 1. . tve1s c rreitos, contra os quaes Portugal sempre attentou, e agora mms que 

Ln~lllbca, depois ela decantada regeneração política ela monarchia pelas côrtes de 
ls oa. 

·~ Quan~o. por um _acaso se apresentára pela vez primeira esta rica· e v_asta re
f1~0 brazllerra aos olhos elo venturoso Cabral, logo a avareza e o proselytrsmo re
rgl_oso, moveis dos descobrimentos e colonias modernas, se apoderaram d'ella por 
~:10 ,ele conquista~, e leis de sangt:e, ~lictadas P?r paixões e sordidos interesse~ , 

lllalam a tyranma portugneza. O mc11gena bravw e o colono europeu foram obn-
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gados a trilhar ~t mesma estracla da miseria e escravidão 1 Se cavavam o seio de 
seus montes para d'elles extrabirem o oü·o, leis absurdas e o qz~into vieram logo 
encontrai-os em seus trabalhos apenas encetados; ao mesmo tempo que o estado 
portllguez com soffrega ambição devorava os thesouros que a benigna nah~reza_ lhe 
offertava, fazia tambem vergar as clesgraçadar;; minas sob o peso elo ma1s ochoso 
elos tributos, ela capitacêio . Queriam que os brazileiros pagassem ate o ar que res
piravam e a terra que ~pisavam . Se a industria de alguns homens mais activos ten
tava dar nova fórm a aos procluctos elo setl solo, para com elles cobrir a nudez ele 
seus filhos, leis tyrannicas os empeciam c ca:stigav~m estas J?-Obres tenta~ivas . Sem
pre quiz~ram os europeus conservar este nco pa1z na mms dura e tnste clepen
clencia ela metropole, porque julgavam ser-lhes necessario estancar OLl pelo menos 
empobrecer a fonte perenne ele suas riquezas . Se a activiclade ele algum _colono 
offer ecia a seus concidadãos, ele quando em quando, algum novo ramo ele nqueza 
rural, naturalísanclo vegetaes exoticos, uteis e preciosos, impostos onerosos vinham 
logo dar cabo de F o felizes começos . Se homens emprehencleclores ousavam mudar 
o curso ele caudalosos ribeirões, para arrancarem ele seus a.lveos os diamantes, 
eram logo impedidos pelos agentes crueis do monopolio e punidos por leis ine-x:o
raveis . S e o superfluo de suas producções convidava e r eclamava a troca de outras 
producções estranhas, privado o Brazil elo mercaç1o geral elas nações, e, por con
seguinte, da sua concorrencia, que encareceria as compras e aba1'atearia as ven
das, nenhum outro recurso lhe restava senl1o mandal-os aos portos da 111etropole, 
e estimular assim cada vez mais a sorclida cobiça e prepotencia ele seus tyrannos. 
Se, :finalmente, o brazileiro, a quem a procliga natureza deu talentos não vulgare~, 
anhelava instruir-se nas sciencias e nas artes para melhor conhecer os seus direi
tos, ou saber aproveitar as preciosidaçles naturaes com que a Providencia clotitra 
o seu pãiz, mister lhes era il-as mendigar a Portugal, que pouco as possuía, e ele 
onde muitas vezes lhes não era possível r egressar. 

T al foi a sorte do Brazil por quasi tres secnlos ; t al a mesquinha politica que 
Portugal, sempre acanhado em suas vistas, sempre faminto e tyranuico, üuaginon 
pa.ra cimentar o seu clominio e manter o seu facticio e.-plendor; colonos e indige~ 
nas, conquistaclos e conquistadores, seus :Blhos, e os :Blhos ele seus filhos, tudo fo1 
confundido, tudo· fi cou sujeito a um anathema geral. E, porquanto a ambição do 

· poder e a sêde ele oiro são sempre insaciaveis e sem freio, não se esqueceu Por
tugal ele mandar continuamente bachás desapiedados, magistrados COlTU])tos, e en
xames ele agentes fiscaes de toda a especie, que no delirio de suas ]Jaixões e ava
r eza despedaçavam os laços ela moral, assim publica como domestica , devoravam os 
mesquinhos r estQs dos suores e fadigas elos habitantes e c1ilacera-vam as entranhas 
do Brazil, que os sustentava e enriquecia, para que, reduzidos á ultima desespe· 
ração os seus ]JOvos, quaes submiss-os musulmanos, fossem em romarias á nova 
Meca comprar com 'ricos dons e offerenclas uma viela, bem qt1e obscura e languida, 
ao menos mais supportavel e folgada . Se o Brazil r esistiu a esta toneute ele m::t
les, se medrou no meio de tão vil opprcssão, deveu-o a seus :Blhos fortes e animo
sos, que a natureza tinha talhado para gigantes; deveu-o aos beneficios cl 'essa 
boa mãe, que lhes dava forças sempre r enascentes para zombarem elos Qbstaculos 
physicos e moraes, que ·seus ingratos paes e irmãos oppunham accintemente ao sen 
crescimento e prosperidade . 

Porém o Brazil, ainda que ulcerado com a lembrança ele seus passados infor-' 
_tunios, sendo naturalmente bom e honrado, não deixou de receber com inexplica
vel jubilo a augusta pessoa do senhor D . Jofi o VI e a tocht a r eal família . F ez 
ainda mais; acolheu com braços hospecleiros a n·obreza e povo que emigrára, acos
sados pela invasão elo despota ch Europa; tomou contente sobre seus h ombros o 
peso do throno de me~ augusto pae; conservou com esplendor o cli aden':!a que lhe 
cingia a fronte ; suppnu com generosidade e profusão as despezas ele uma nov-a 
côrte desregr ada; e, o que mais é, em granc1issima clistaucia, sem inter esse algum 
seu lJarticular, mas só pelos simples laços ela fraternidade, contribuiu tambem 
para as clespezas da guerra que Portug-;;tl t ão g-loriosamente tentára contra os seus 
invasores . E que ganhou o Brazil em paga ele tantos sacrificios? A continuação 
dos velhos abusos e o acrescimo de novos, introcluziclos, parte pela imperícia e 
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l)arte pela immoraliclacle e pelo crime. Taes desgraças clamavam alt:l:mente por 
uma prompta reforma do govemo, para o qual o habilitavam o acrescimo de luzes 
e. os seus inauferiveis direitos, como homens que formavam a porção n}aior e mais 
nca da nação portugueza, favoi'ecidos pela patureza na sua posição geographica e 
ccutral no meio do globo, nos seus vastos portos e enseadas, e nas ri quezas na
tnraes do seu solo i porém sentimentos ele lealdade excessiva, e um extr emado 
amor para com os seus irmãos ele Portug·al embargaram seus queixumes, sopea-
1E·am sua vontade e fizeram ceder esta palma gloriosa a seus paes e irmãos da 

i urop~t . 

Quando em Portugal se levantou o gritq da regeneração polltica da monarchia, 
~~ufiac1os õs povos elo Braz il mt jn violabilidacle elos seus direitos, e incapazes ele 
Jt gar aquelles seus innaos differentes em seutimentos e generosidade, abanclona · 
ram a estes ingratos a clefeza ele seus mais sa;gr aclos interesses e o cuidado ela sua 
âomp:~ta r ec?nstitniçã_o ,. e. na melhor fé elo mundo adorm~cera~ tr~nquillos á borda 
l'~blnm.· t ernvel prec1p1C10 . Confianclo tudo da sabedona e JUStiça do congresso 
18 ,_?nense, esperava o Brazilreceber cl' elle tudo o que lhe pertencia por direito. 
~uao_ longe estava então ele presumir que es te mesmo congresso fosse capaz de 
ao VIlmente atraiçoar suas esperanças e interesses i interesses que es tao estreita

Jneute enlaçados com os gentes da naçrio. 
Agora jú conhece o Brazil o erro em que caíra i e se os brazileiros não fos 

~elh dotados cl'aquelle generoso euthusiasmo, que tantas vezes confunde phospho
lOs passageiros com a verdadeira luz da rasão, veriam, desde o primeiro manifesto 
~ll(') Portugal dirigím aos povos ela Europa, que um dos fins occultos da sua al~re 
goada regeneraçao consistia em restabelecer astutamente o velho systema colomal, 
86

111 o qual creu sempre Portugal, e ainda hoje o crê, que não pócle existir rico e 
poderoso . Não previu o Brazil que seus cleptltados, tendo ele passar a um paiz es
yanho e arredado, tendo de luc~ar· contra preoccupações e caprichos inveterados 
c~ llletropole, faltos ele 'todo o apoio prompto ele amigos e .parentes, de certo ha
llam ele cau· na nuJliclade em que ora os vemos i mas foi-lhe necessario passar pe
. . as duras lições da experiencia para r econhecer a illusao das suas erradas e.spe
l anças . 

. Mas n:ier ecem desculpa os brazileiros, porque almas candiclas e· generosas 
rlllta cli:fficulclacle teriam ele capacitar-se que a gahacla r egeneração da monarchia 
i?.fflv~sse de começar pelo restabelecimento elo odioso systema colonial. Era mui 

Í- 1 ctl ~ e quasi incrível, conciliar este plano absurdo e tyTannico com as lu zes e 
tb

1
eralismo que altamente apregoava o congresso portuguez! E ainda mais incri-

Ve e1· h 1 ~ · l · t l . a qLle ouvesse 1omens tao atrevtc os e tnsensa os, que ousassem, com0 c e-
~18 direi, attribuir á vontacle e ordens de meu aug usto pae el-rei o senhor 

· João VI, a quem o Brazil deveu a sua categoria de reino, querer clerriba,r ele 
um 1 1 · h . · l · E · . g'o pe o mais bello padrão que o ha c e etermsar na lStona c o um verso. i m-
~·tv~l pol' certo tão grande alh~cinação 1 porém faliam os factos1 e contra a verdade 

antfesta não pócle haver sophtsmas . 
Emquanto meu augusto pae não abandonou, arrastado por occultas e perficlas 

111~l1obras, as praias c1o Janeiro para ir desgraçadamente habita.r de novo as elo 
Ve ho T ejo, affectava o congresso ele Li.-boa sentimentos ele fr atemal igualdade 
Patt com o Brazil e principias luminosos ele reei proca justiça, declarando for
:a.meute ~o artigo 21. 0 elas, bas~s ela . con~titni çã.o, q:1e a lei fundamental, que 
·de ta. orgamsar e pro~uulgat·, so ten a apphcaçao a este remo, se os cleputaclos cl elle, 
l1J Pots de reunidos, declarassem ser esta a vontade elos povos que r epresentavam ; 
.· as qual foi o espanto cl'esses mesmos povos, quando viram, em contracl icção 
·~~llelle artigo, e com clesprezo ele seus inalienaveis direitos, uma fracção elo con
frso geral decidir elos seus mais caros inter esses ! Q11anclo viram legislar o par-· 
te 0 dominante cl 'aquelle congresso incompleto e imperfeito, sobre objectos ele trans
~:ude~te importancia e privativa competencia elo Brazil, sem a aucliencê.a sequer 

do1s terços dos seus ·representantes! 

l Este partido clominaclor, que ainda hoJ'e insulta sew pejo as luzes e probidade 
c os h , d . . 1' · omens sensatos e probos que nas côrtes existem, tenta to os os metas llller-
naes e tenebrosos ela política para continuar a enganar o creclulo Brazil com ap-
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parente fraternidade, que nunca morára em seus corações, e aproveita astutamente 
os desvarios da junta governativa cb Bahia (que occultamente promovêra) par.a 
despedaçar o sagrado nó que ligava todas as provincias do Brazil á minha legi
tima e paternal r egencia . Como ousou r econhecer o congresso n 'aquella junta fac
ciosa legi tima auctoriclacle para cortar os vínculos políticos da sua província e apar
tar-se do centro dó systema a que es tava ligada, . e isto ainda depois do jm·ament.o 
de meu augusto IJae á constituição promettíela a toda a: monarchia? Com que c~
r eito, pois, sanccionou esse congl'esso, cuja r epresentação nacional então só se h
mit~wa á ele Portugal·, actos t ão illegaes, criminosos e elas mais funestas eonse
quencias para todo o r eino 1miclo? E quacs foram as utilidades que cl'ahi vieram 
á Bahia? O vão e ridículo nome ele província ele Portugal, e o IJeior é, os males 
ela guerra civil e ch anarchia em que hoj e se acha submergida por culpa elo seu 
primeiro governo, vendido aos clemagog·os lisbonenses, e ele alguns outros homens 
deslumbrados com icléas anarchicas e republicanas. P orventm·a ser a Bahia pro-

) víncia elo pobre e acanhado r eino ele Portugal, quando assim poclesse conservar
se, era mais elo que ser uma elas primeiras elo vasto e grandioso imperio elo Bra
zil ? Mas eram outras as vistas elo congresso. O Brazil não devia mais ser reino; 
devia descer elo thrbno da sua categoria, despoj ar-se elo manto real ele sua mages
tacle, depor o sceptro, e r etroceder na ordem politica elo universo, para receber 
novos ferros e humilhar -se como escravo p erante Portugal. . 

Não paremos aqui; examinemos a marcha progressiva elo congresso; aucton
sam e estabelecem governos provinciaes anarchico·s e independentes uns dos ou
tros, mas sujeitos a Portugal. Rompem a respoilsabiliclade e harmonia mutua en
tre os poderes civil, militar e :financeiro, sem deixarem aos povos outro recurso a 
seus males inevitaveis senão através elo vasto oceano, recurso inutil e h1clibrios~ · 
Bem viu o c'ongresso que despedaçava a architectura mag·estosa elo imperio bra.zl
leiro i que ía separar e pôr em continua lucta ·suas partes, ani.quilar snas forças, e 
até converter as pro?incias em o'Lltras tantas republicas ·inimigas . :Mas pouco lhe 
importavam as desgraças elo Brazil; bastÇLva-lhe por então proveitos momentaneos, 
e nada se lhe clava ele cortar a arvore pela raiz, comtanto que, á similhança dos · 
selvagens da Luisiania, colhesse logo seus fructos, sequer u ma vez sómente . 

As representações e esfor ços da junta governativa e dos deputados ele Pernaro
buco para se verem. livres elas bayonetas europêas, ás quaes aquella província ele
via as· tristes dissensões intestinas que a dilaceravam, foram baldadas . Então o 
Brazil con1eçou a rasgar o denso véu que cobria seus olhos, e foi conhecendo o 
para que se destinavam suas tropas i examinou as causas elo mau acolhimento que 
r ecebiam as propostas elos poucos deputados que j á tinha em Portugal, e· foi pér
clenclo cada vez mais a esperanca ele. melhoramento e r eforma nas deliberacões elo 
congr(3sso , pois via que não v~lia a justiça ele seus direitos, nem as voze; e pa- . 
triotismo de S~?us deputados. -

. Ainda não é tudo. B em conheciam as côrtes ele Lisboa que o Brazil estava esroa
gado pela jmmensa divida do thesouro no seu . banco nacional, e que se e? te viesse 
a fallir, .de cer to innumeraveis famílias :ficariam arruinadas ou reduzidas a total 
incligencia; este objecto er a da maior urgencia; todaYia nunca o creclito c1'este 
banco lhes deveu a menor attenção ; aDtes parece que se empenharam com todo o 
esmero em dar-lhe o ·ultimo golpe, tirando ao Brazil -as sobras elas renclas p1·ovin· 
ciaes que deviam entrar no seu thesonro ]Jublico e central; e até esbulbararo o 
banco ela administração dos contratos, que el-l'ei meu augusto pae 'lhe havia con-
cedido para amortisação cl' essa cliviaa sagrada . , · 

Chegam eni:6m ao Brazil os fataes decretos da minha r etirada para a E uropa 
c ela ex.tincção total elos tribunaes elo Rio ele Janeiro, ao mesmo tempo que fica
vam subsistindo .os ele Portugal. Desvaneceram-se ent~to' em um momento todas as 
esperanças, até mesmo d~ conservar uma delegação elo poder executivo, que f~sse 
o centro commum ele umão e ele força entre todas as províncias cl 'este vastissn:no 
p·aiz, pois que sem este centro commum, qu~ dê r egula.riclade e impulso a todos os 
movimentos da sua machina social, debalde a natureza teria feito tudo o que d'ella 
profusamente clepenclia, para o Tapiclo desenvolvimento ele suas· forças e futura 
prosperidade. Um governo forte e constitucional era só quem podia clesempeçar 0 
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No dia immeclie1to foram apresent::tdos ú dita cmnara diversos projectos de lei 
e um parecer, conforme abaixo se t ranscrevem, entrando-se depois na discussão 
do que dizia r espeito a prisões sem culpa formada, cujo artigo 1. 0 deu ensejo para 
usarem da pa.Javra muitos deputados. · 

Propostal 

_Conhecendo os gravíssimos ÍJlCOnvenicntes que podem resultar ela aclopção cl0 
P~'OJ ecto n. 0 17 8, c sendo ncccssm:io lJroceder co11_1 circumspecçrío c -perfeito conhec 
Cimento ele causa em materia de tanta ponderação: requeiro que se peçam infor~ 
mações ao gdverno sobre os prejuízos e transtornos que póde causar a reforma da 
tabella que r egula os preços elo papel sellaclo. · • · ' 

. Sessão ele 8 ele março ele 1828 . = O deputado, Antonio Lobo .ele B cwbosa Fer
?'ewa. Te1:xeim GiTão. 

Propos -ta 

Debalde um paiz ·apresenta fertil a sua superficic, lucrosas as suas entranhas, 
s\ ~ homem com prop.orcionaclos meios não cultiva aquella e estas não perscruta . 
1 ss1m em nós aponta o mundo o desairoso símile elo gallo com ·a perola, venclo
~~s ~obres, e sem representação com as nossas possessões ela Afriea e ela Asia. 
' a chsse em outra occasião que sem os r ecursos que ellas nos offerecem, e que 
llós. ainda não avalir~mo s _ao justo, de,;iamos per~er t?d_a._ a esperança. c~e engran
c C~·unento, e :ficar elas ultunas na escala das naçoes ClVIhsacla.s; e que com elles , 
un10as titbnas ele salvamento para a nossa. consiclera.ção política, deviam os ser .opu
lent~s e respeitados. Heitero a minha asserção, e venho propor hoj e-á cama.ra a 
lllechcb sine qua non, para consegui.l:mos esses recursos, attonclenclo às no:>sas 
actuaes circumstancias. · · 

.o. nosso extenso territorio ela Africa produz, alem elas riquezas , que lhe sfio 
lWopnas, todos os vegetaes elas mesma..s la.titucles ela America, o mui ·melhora
~lo~ .. alg:nns; n'el_le temos braços _innumeros e · ba.rato_s para os cultiva:·· O nosso 
.;urtono ela Asra, posto que hoJe pequeno, fra.nquma-nos a.s proclucçoeS"' que lhe 
\ao proprias, o ponto o mais vantajoso elo Inclostão, e a bem propensa população 
~e. qnasi trezentas m~l almas, que muito pócle concorrer para ? pr~spera:r, e aju-
ar-nos em tudo corchalmente, logo que nós a ponhamos em chrecçao fehz . 

h ~ nação portu~·n~za, en:iq_nanto se ~nce:Tou nos limites. q!1e a natureza parecia 
aver -lhe posto, f01, s1m1 hero1ca, mas nao nca, nem das mars Importantes : Quando, 

~orém, igual ao Nilo, transpondo as ma,rgens, e alagando campos e campos, ella. ou-
8~11 levar-se com tanta gloria até ao ultimo oriente, e logo a um mundo novo; en
tao 6 que foi reconhecida pelo · sou denodo, pelo seu commerúo, pelas suas rique
zas, como a maior elas na.ções coevas, e deu á civili sação universal um impulso, 
qu~ talvez não tem, nem terá parelho. Ai~cla a nossa fama vive nos promontorios 
~als l?nginquos ela Af1·ica ;. o nosso idioma. ai11Cla se vislumbra por todas as praias 
~a Asm, e ha-dias que se emancipou naturalmente o nosso imperio, que no novo 
~t~lnclo havíamos forma.clo. !omos lu~os ; hoje qua~i que nos re~uzimos a ~enos 
, b9ne ~m nosso estado pnmevo, camelo tanto abaixo, quanto tao alto hav1amos ;u rclo . Mas o r einado elo senhor D . Pech·o IV, ornaclo com. o fanal tão fulgurante 
c h carta constitucional por elle dada, vem abrir ele novo aos portuguezes. o cami'-
111 ° p-ara o seu antigo esplendor, -mostrando em si este grande r ei mais um exem
P .O ele serem os heroes que fundam c levantam os imperios, quando os cobardes 
80 Os abatem e arruínam. . ' · 
. Para enfiarmos esse caminho corresponclenclo ás briosas esperancas do nosso 
Im~ortal legislador, convem-nos' desde já: 1. 0 , clesC11YOlver . n'essas 'províncias a 

· algrlcultura, a inclustria e o commercio com todas as forcas, e IJOr todos os ajuiza-c os m · · , . 
t l elos que nos facultem os tratados ora existentes ; 2. 0

1 
faz er-lhes effectwos 

oc 0~ os nossos direitos politicos e civis, livrando-as assim ela mais triste oppres-
1 l' . 

cios cl ' 0f~ approvacla c remqttida por COJJi ::t, com oflieio clrt mesma data, ao ministro dos nego
a azencla, que respondeu em 12, como acli ante se 1erá. 
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a ~ommissão? A nacla d'isso attendeu, e apenas propoz a minha estada tempora.ria 
no Río ele Janeiro sem ent.r ar nas attribuições que me deviam pertencer, como cle
leg·ado elo pocl'er executivo. Reclamavam os povos um centro uni:eo d'aquelle po
der para se evitar a clesmembração elo Brazil em partes isoladas e rivaes: Qu,e fez 
a commiss~o? Foi tão macbiavelica que propoz se concedesse ao Braz1l d01s .ou 

, mais centros, e até que se correspon,cles~em directamente com Portugal as provw· 
cias que ass im o desej assem. 

Muitas e muitas vezes levantaram seus brados a favor do Brazil os nossos de
putados, mas suas vozes ex1)iraram suffocaclas pelos insultos ela gentalha assalariada 
elas galerias . A todas as suas reclamações respomleram sempre que m·am, ou con
tra os artigos já cl~cretados da constituiçã.o, ou contra o regulamento i'.1terior elas 
côrtes, ou que não podiam derogar o que j it estava decidido, ou :finalmente res
pondiam orgulhosos : cc Aqui não ha deputados de província~, todos s~.o deputados 
ela nação e só deve valer a pluralidadeJJ; falso e inaudito principio ele direito pu
blico, porém muito util aos dominadores, porque, escndaclos pela maioria de v~tos 
europeus, tornavam nnllos os dos brazilei-ros, podendo assim escravisar o Brazal ít 

seu sabor. Foi presente ao congresso a carta que me dirigiu o governo ele S. Pau
lo e logo clepoiS"' o voto unanime da deputação que me foi enviada pelo governo,_ 
camara e clero da sua capital. Tuclo foi baldado. A junta d'aquellé governo fol 
insultada, taxada de rebelde e digna ele ser criminalmente processada. Em:firo, 
pelo orgão da imprensa livre os escriptores brazileiros manifestaram ao mnnclo _as 
inj ustiças e erros do congresso, e em paga ela sna lealdade e patriotismo foram1u· 
vectivados ele venaes e só inspirados p elo genio elo mal, no machiavelico parecer 
ela commissão. 

A vista ele tudo isto, j á não é mais possível que o Brazil lance um v<'nt d.e 
eterno esquecimento sobre tantos insultus e atrocidades, nem é igualmente possi
vel que elle possa j amais ter confianÇa nas côr tes ele L isb oa, vendo-se a cada passo 
luc1ibriaclo, j á dilacerado por uma guer ra civil 'começacla por essa íniqua gen~e e 
até ameaçado com as scenas . horrorosas ele Haiti, que nossos furiosos inimigos 
muito clesej am r e-yi ver. 

Porventura não é tambem um começo r eal de hostilidades prohibir aqu elle ~·o
verno que as nações estrang·eiras, com quem livremente commerciavamos, nos JUl

portem petrechos militares e navaes? D everemos igualmente soffrer que Portug~l 
offereça ceder á França uma parte da província elo Pará se aquella nação lhe qnJ
zcr subministrar tropas e navios com que possa melhor algemar nossos pulsos e 
su:ffocar nossa justiça? Poderf(o esquecer-se os briosos brazileiros ele que igunes 
propostas e para o mesmo fim, foram feitas á Inglaterra com offerecimento de se 
perpetuar o tratado de commcrcio ele 181 O e ainda com maiores vantagens? A 
quanto chega a má vontade e impolitica cl'esfias côrtes ! ! 

Demais, o congresso ele Lisboa, não poupando a menor tentativa de opprimir-nos e 
escravisar-nos, tem espalhado uma eohorte ele emissarios occultos, que empregam to· 
elos os recursos da astucia e ela per:G.dia 11ara desorientarem o espírito publico, pertur
barem a b oa ordem e fomentarem a desunião e anarchia no Brazil. Certi:G.caclos do 
justo rancor que têem estes povos ao despotismo, não cessam estes per:G.dos emis
sarios, par a ·perver terem a opinião publica, ele env.enenar as acções mais just~s e 
puras elo goven10, ousanclo temerariamente imputar-me desej os ele separar iuten·n· 
mente o Brazil ele Portugal e de reviver a antiga arbitrariedade. Debalde tenütrül, 
por ém, desunir os habitantes cl' este reino; os h onrados europeus nossos conterra.
neos não serão ingratos ao paiz que os adaptou por filhos e os tem honrado e en
riquecido . 

Ainda não contentes os facciosos elas côrtes com toda esta serie ele per:G.clia.s e 
atroeiclacles, OUSam Ínsir~uar que gTancle parte cl'estas medidas desastrosas são elllr 
nacões do pocler executivo, como se o caracter ele el-r ei, elo bemfeitor elo BraZ! 1 

fos~se capaz de tão machiavelica perfi dia ; como se o Brazil e o mundo inteiro _n_&o 
co.nhecessem que o senhor D . Jo ão VI, meu ·augusto pae, está realmente pn510. 

n eiro de estado, debaixo ele completa coacção e sem Yontacle livre, como a cle"lfe ~ 
ria t er um verdadeiro monarcha que gosasse d'aquelJ as attribuições, que qualqne~ 
legitima constituição, por mais estreita e suspeitosa que seja, lhe não deve clene 
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gar ; sabe toda a Europa e o mundo inteiro, que dos seus ministros, uns se acham. 
n
1
as mesmas circumstancias e outros são cren.tmas pnrticlistas ela facção domina

( ora. 

l _Sem duv~da as prov~cações e i~justiçn,~ elo congresso ~ara com o Brazil são :fi
;~s, :le partidos contranos entr e s17 mas ltgaclos contm :nos ; querem u·ns forçar o 
. ~azr~ a se separar ele P ortugal, para melhor darem ah garrote ao systema con
~~tucwn~l, outros querem o mesmo, porque desej am _unir-se a H espanha ; por isso 
~o aclmrra em Portugal escrever-se e assoalhar-se clescaraclàmente que aquelle 

remo utilisa com a l)erda do Brazil c . 
~ egas, pois, ele orgulho, ou arrastadas pela vingança e egoismo 7 decidiram as 

~ort_e~ \lOm dois rasgos de J)_enna uma questão da maior importancia para a grande 
a1üra lusitana, estabelecendo, sem consultar a vontade g·eral elos portug·uczes de 
a~)OS os hcmispherios7 o assento da monarchia em Portugal, como se essa minima 
~a~·te elo territorio portuguez e a sn:1 povoação estacionaria e acanhada devesse 
ser o centro politico e commercial ela nação inteira. · 

COln effeito, se convem a estados espalhados i11as r eunidos debaixo ele um só ehefe 
que 0 principio vital ele seus movimentos e energia exista na part<;J a mais central 
~ poc~_eros~. ela grande ~achina social,. para que o impulso_ se_ comm~mique a toda. 
l'~~llpheua .com a mawr presteza e v1g-or7 ele certo o Braztl tml1a o mcontrastavel 
~llerto cl~ ter cl entro ele si o assento elo poder executivo . Com effeito, este rico e 
a:tto P~Iz , ~~uj a.s alongadas costas se estendem desde 2 graus alem elo Equador 
~ 1 ° R10 da Prata e são banhadas pelo Atlri.ntico, :fica quasi no centro elo globo, 
' )Orda do .Q'rande canal por onde se faz O commercio elas nacÕes , que é O liame que ~ · ~ 

. nn e as quatro partes elo mundo. A esquerda tem o Brazil a E uropa e a parte 
lllats consicleravel ela America, em frente a Africa7 á direita o r esto ela AmeTica 
e a Asia, com o immenso archipelago da .1-\ustra.lia, e nas costas o mar IJacifico 
OLl 

0 maximo oceano, com o es treito ele Magalhães e o eabo ele Horn qnasi á 
Porta. · 

v Quem ig-nora ignalmente que é quasi impossi vel dar nova força e energia a po
e 

0
tS., env-elhecidos e defecados r Q.uem ignora hoj e que os bellos dias ele Portugal 

1'~1~~ pas~aclos~ e que só elo Brazil pó ele est_a . pequena porção ela .n:~narcbia ~spe,-
1\i _seguro ax-nmo e novas forças para aclqmnr outra -vez a sua vtnhclacle antJga ( 
in ~-s de ceTto não pocled o Brazil prestar-lhe estes soccm-ros

7 
se alcançar em esses 

sensatos decepar-lhe as for ças, desunil-o e arruinal-o. . 
se, Ern tarnanh a e tão systematica serie de desatinos e atrocidades, qual deveria 
te 

1
. ~ cotnportamento elo Brazil; deveria · suppor acaso as curtes de Lisboa ignonm

lll. 
8 

c 0 nossos direitos e conveniencias? Não, por certo, porque ali ha homens ainch 

0 B~~ - ele e~tre os facciosos, bem que malvado~ , não :le todo ignorantes! Deveria 
111 l ~zü r:;offrer e contentar -se sómente com pecbr humildemente o r emeclw de seus 
C a ~s a COTacões clesaiJieclaclos e ee:oistas? Não vê elle qne mudados os clespotas ontlll , ~ · . . 
p't . na o despotismo? T al compo1·taménto 7 alem de mepto e cleshonroso, preet-
1)1 a

1
r:a 0 B1·azil em um IJ elao·o insonclavel ele clese:racas, e perdido o Brazil, está erc 11 o ~ ~ 

1
c a a monarchia . 

he - f~Hocaclo J)ela Providencia no meio cl'este vastissimo e abençoado paiz, como 
ob ~ ~ ~lr~ e legitimo delegado ele el-rei, meu augusto pae7 é a primeira elas minhas 
a ~~t~.Çoes, não só zelar o bem dos povos brazileiros, mas igualmente os ele toda 
aos ,ao, <p.1e um dia elevo governar'. P_ara cumprir estes deveres sagrados, annui 
elll ~0i0~ elas J?roviucias, qt;: me peclirm~ não . a~~ abanc1~nasse 7 e clesejand? aceTtar 
~:10,.,.. as as mmhas resoluçoes, consultet a optmao pubhca elos meus subchtos e fiz 
~ear e c l d l . . lha . onvocar procurac ores geraes e toe as as provmCias para me aconse-

-c11ll~elll ~os negocias cl: esta~o e :la sua commum ut_ili~lacle : De1Jois7 para lhes clar 
fen . no, a }):i;ova ela mmha smcenclacle e amor, accert01 o titulo e encargos ele de
l!l·g'>or JJerpetno cl 'este reino, que os povos me conferiram, e, finalmeBte, ve~clo a 
sal encla dos acontecimentos e- ouvindo os votos geraes do Brazi1 7 que quena ser 
a 1;07 lllanclei convocar uma asscmbléa constit uinte c legislatint, que trabalhasse 
a110_em da sua solicla felicidade. Assim requeriam os povos, que consideram a meu, 
fac::;~tsto pae e rei privado ela sua liberdade e sujeito aos caprichos d'esse banclo ele 

·c-osas que domina nas côrtes de Lisboa das quaes seria absm·do esperar me-
n ' 
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cliclas justas e uteis aos destinos do Brazil e ao verdadeiro bem ele toda a nação 
portugueza. · . . 

Eu seria ingrato aos brazileiros, seria pe1juro ás minhas promessas e mcligno 
do nome de príncipe r eal do r eino unido ele Portugal, Brazil e Algarves, se obrasse 
ele outro moclo . Mas protesto ao mesmo tempo perunte Deus e á face de to~las as 
nações amigas e aUiadas, que não desejo cortar os laços de nni~to e fratern~clacle, 
que devem fazer ele toda a Ilação portugtle2a um só todo político bem orgamsaclo. 
Protesto igualmente que, salva a devida e justa reuniri.o de todas as partes ela mo
narcbia debaixo de um só r ei, como chefe supremo elo poder executivo ele toda a 
nação, hei ele defender os legítimos direitos e a constituição futma do Brazil, qt~e 
es1Jero seja boa e pnldente, com todas as minhas força.· e á custa elo meu propriO 
sangue, se assim for necessario. 

'l'enbo exposto com sinceridade e concisão aos governos e nações, a quem me 
dirijo n ' esse manifesto,. as causas ela final resolução elos povos cl ' este reino. Se el
rei o senhor D. João VI, meu augusto pae, estivesse ainda no seio do Brazil, go
sando de sua liberdade e legitima · auctoriclacle, ele certo se comprazeria com os 
votos d'este povo leal e generoso, e o immortal fundador d'este reino, que já eJJ1 
fe,ereiro ele 1821 chamára ao Rio de Janeiro côrtes .brazileiras, não poderia cleiz:~.r 
n'este momento de convocai-as do mesmo modo que eu agoru fiz. lYlas, achando-se 
nosso rei prisioneiro e captivo, a mim me compete sa.lva.l-o elo affrontoso estado n 
que o r eduziram os fa.cciosos ele Lisboa. A mim pertence, como seu c1eleg·ac1o e 
herdeiro, salvar, nao só ao Brazil, mas com el!e toda a nação portugueza. 

A minha, firme resolução e a elos povos qne governo estão legitimamente pro· 
mulgaclas . Espero, pois, qne os homens sabias e imparciaes ele todo o mundo, e 
que os governos e nações amigas elo Brazil, hnjam .ele fazer justiça a t~io j'ustos e 
nobres sentimentos . Eu os convido a continuarem com o reino do Brazil as me~
mas relaÇões ele rnntuo interesse e amisade. Estarei prompto a r eceber os seus w~
nistros e agentes diplomaticos e a enviar-lhes os meus, emquanto durar o captt
veiro ele el-rei, meu augusto pae. Os portos elo Brazil continuarão a estar aberto~ 
a todas as naÇões pacificas e amigas para o commercio licito que as 1eis não pr?: 
hibem, os colonos europeus que para aqui emigrarem poderão contar com a J1l~15 

justa protecção n'este paiz rico e hospitaleiro. Os sabias, os artistas, o. · capitabs· 
tas e os emprehencleclores eneontrarão tambem . amisacle e acolhimento ; e cowo 0 

Brazil sabe respeitar os direitos elos outros povos e governos legítimos, espera igual· 
mente, por justa retribuiç~Lo, que seus inalienaveis direitos s~jam tarnbem por ell~s 
respeitados e r econheciclos, para se não ver, em caso contrario, na clura necessi
dade ele obrar contra os · desejos do seu gen01:oso coração. 

Palacio do Rio de Jancito, 6 ele agosto ele 1822.= PRINCIPE R.EGEN'rE. 
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v 
As~i,ft~atura da constituiçd.o pelos (lcputn.dos e nota dós que dcixamm de cnmptit· esta formalidade. -Nomeia-se a depu-

1~ çaob euc:11· t·egadtt de ap resentat· a cl-l'Ci o nntog rapho; r elato rio com o discurso do orador. - Termo do jmamcnto dos 
ce:~ 105 do corpo lcg isla t.i \1o ao d ito codigo.-D. Jo:i.o VI compa1·ecc no soberano congresso para. cumprir o n1esmo prc ~ 
El1• ~~profe re um di scurso, a que resp01ule o prcsiclcute das cõrt es.- Constituição poli tica da mona.rcbia portugueza .
rea~C l ~'l.ncla suspeudcr as demon s tr~tções officin es que costumava.m fn.zcr-se pe lo anniversario nata.licio do principe 
pr~ ;.- '?1'mu1a do juramento par:t os fun ccionarios do cs tn.clo. - Cartas ele lei sobre garantias individuaes dos cicla.dãos, 
clns'~~encmndo ca.s.os om 1ssos n 1uma dn.s ~m tcl'iorcs rela-tiva a libel'd::tdc de ilnpt·c:msa, extinguindo os priorados múrcs 
1~01 

1 ~5 ordens mili t :tres e r ccluzindo o num ero de conventos das corj)Ot'ações r egulares de ambos os sexos. - Nomes dos 
pa .~~ r os d ~ deputação pe rrnanen te. - Discurso pronuncia do na presença de cl-rei , quando as côr tes mandara tu pa.rtici
c~~ . ~c ? cltn. do enccrramcn to das suas sessões; resposta do mona.rcha.. - Indicações de alg u.ns deputa dos úcerca de se 
rec 81

. ~lnJ·uulla no coii gr esso a I'Cprcsen tuçilo das prov i11cias do Brazi l que a.d heriram á rege ncia cl' n.qucllc reino -Pa~ 
0 c~ t cs sobt•e o nll.uc1 ido assumpto .-Protcstos dos cleplltn.dos des istem tos da. B ahia e S. Pau lo.- Cn.rtn. ele le i supprimindo 
yão ~sel_llo do almtrn.ntado e n.junta. da f~tzen (ln. de ma rinha, c esta bel ece ndo 11ovo me thodo pa ra. o governo c nclmlui stra
Quad ~ .tr madn.. - Sub~idio dos d epn tndos das côdes ordil1arias . - R cglLla -sc o ex erci cio de~ deput.ação permanente.
Dl-a~ . to. do pessoal dn. rcclacção do Dim·io elas cú1les. - Organi s::u; ão dos tnbuna.es das r cln.çõcs. - Os grandes elo l'Ciuo, 
l'an1lS~ ~do .... s e outros n.lto~ funcciona.rio s pxestam juramento :t const it.ni ção, ele que se lavra t eimo. - El-re i p1·esta-o pc~ 
gre ~ e ~ls cortes c p1·ofere um dismn·so analogo úqncllc a.cto; resposta do presidente. - Encerrmn -se as sessões do con-

"'50 constltumte . 

. No dia 23 de setembro proceelerani as côrtes á assignatura elo cocligo político, 
P~ e_stanclo -a cento trinta e seis elos seus membros, cuj os nomes, com os ele cinco que 
80 pod~ram fazel-o nos clias immeeliatos 1, constam ele lJag. 436 a 438 cl'este volume. 
:Ú DelX.aram ele assignar quinze deputados : Antonio Carlos Ribeiro el e Andrada 

a_chado e Silva, Antonio Manuel ela Silva Bueno, Cypriano José .Barata ele Al
~elc~'t, Diogo Antonio F eijó, F rancisco Agostinho Gomes, J oao For tunato Ramos 
co~ ;::lautos, João Vicente cb.Silva, Joaquim Antonio Vieira Belforcl, José ele Gou
Veia Üsorio, José Joaquim ele Faria, José Maria ele Sousa e Almeida, José Ri
~~rclo ela Costa Aguiar e Anclracla, Luiz Paulino ele Oliveira Pinto da França, 

anjel Paes ele Sancle e Castro e Nicolan P er eira ele Campos V ergueiro . 

0 
Na mes~a data nomeou-se a cleputação que clevia apresentar a el-rei D. João VI 

r competente autographo, :ficando composta elos deputados J oã.o Baptista Felg·nei/81, Francisco Barroso Pereira, Manuel F ernandes Thomaz, José Ferreira Borges, 
...,ose ~1:n:ria Xavier ae ArauJ·o, José ele Mello e Cas.tro de Abreu, José Joaquim 
JJ erre 1 
11 

•• Il·a. c e Moura, Hm·mano José Braamcamp elo Sobral, Manuel Borg-es Car-
d e~, B1spo do Pará, José João Beckman e Caldas e Manuel Patrício Correia 

e '-'astro. . 
d S~a Inagestacle_ encarregou o marquez ele Loulé, estribeira mór, ele ir ao paço 
lh~ c~1tes participar no }·eal nome que, qu~renclo dar todas a~ provas ele quanto 
st't ei_a grata a cleputaçao elo congresso, e smcera a sua aclhesao ao systema conP: llclOnal, mandava offerecer quatro coches da casa, os quaes já ali estavam 
cl~~mptos para conduzir os membros que a compunham, ficando ás ordens cl 'ella o · 
e~r ector elas reaes cava.Ilar icas . Similhante offerecimento foi acceito e recebido com 
·p~ial. agrado . N , 

clia . Oiacl?r ela cleputaçao, Manuel Fernandes Thomaz, leu perante as côrtes, no 
unmechato ao da comparencia no palacio de Queluz, o seu 

Relatorio 

In ~ deputação que por ordem elas côrtes foi no dia ele hontem apresentar a sua 
0 afgestade a constituição, t endo ele dar conta da sua commissão, pediu licença para 

azer I) · · fi 1 fi d l N ele OI escrrpto, a m c e car perpetuada nas actas 'este congresso are açao 
llln fact · · · I! • I · l l pel . c o, Cl~J aS crrcumstanCias o 1anam para sempre memorave , ame_ a quanc o 
a lmportanCia ele seu objecto elle não interessasse tanto á causa pubhca. · 

reiJ:: tnto?-io J osé M01·eira, Domingos Borges de Barros, F rancisco ele Assis Barbosa, João Fer
e a Silva (a 24) e J osé Feliciano Fernandes Pinheiro (a 25) . 
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A deputação saíu elas curtes a tempo de poder chegar a Queluz á l1ora qt~e 
lhe fOra indicada (uma da tarde), tendo em vista as clemoras orcliuarias e os acm
dentes que as costumam causai· ; mas apenas entrou a caminhar pela cidade, _o 
povo, concorrendo ele todas as partes para mostrar sua alegria., repetindo os mms 
patrioticos vivas e emboras ás côrtes, á constituiÇão e a el-rei constitucional, bo~·
davn as ruas, juntando-se em grandes massas nos Jogares mais espaçosos, e dct
xanclo apenas sufliciente campo para a marcha, que devia por isso ser lenta e ele
morada . Havia comtuclo nma r asão mais particular para não se poder caminhar 
elo modo orclinario. Muitos cidadãos ele classes respeitaveis foram desde aqui acom
panhando a deputação, attrabidos pelo bom acolhimento que ella por toda a parte 
r ecebia, augmentanclo-se o cortejo ele sorte que não foi possível chegar a Queluz 
senão ás duas horas da tarde. 

Entrando em palacio, foi logo apresentada a el-rei, que já a esperava na sab ' 
grande de audiencia, cercado do sua oôrte, e assistido elo corpo diJ)lomatico, do 
conselho de estado 1 ministros e. secretarias ele estaclo1 do senado, do general c1a 
província e elos o:fficiaes generaes . 

Então o presidente da cleputaçã.o leu a falla seguinte : 
«Senhor:- Quanclo em o dia 24 de agosto ele 1820 a naç?io proclamou a sun. 

liberdade e independencia., ella r econheceu e proclamou tambem os direitos ela casa 
ele Bragança1 juranclo obedecer a vossa magestade, como herdeiro c1a.s virtudes de 
J oão IV e augusto successor do throno elo primeiro Affonso . 

«Era comtuclo inclispensavel alterar de algum modo nossas antigas instituições, 
1101·que uma. longa experiencia havia mostrado que1 comquanto ellas fossem no 
seu principio excellentes e muito bem combinadas, já hoje mal cabiam e mal se 
accommoclavam ás necessiclacles dos povos, à illustração elo seculo e {~s desgraçn.· 
llas circumstancias em que a patria se achava. 

«Nã.o havia, com efl:'eito, outro meio de a salvar. As cala1uiclades publicas, amca.
çanclo a cada instante precipitar no abysmo a nau elo estado, faziam inevitavel a 
quécla da monarcl1ia e vacillante o sceptro nas mãos ele vossa magestacle, P?r
que os monarchas, senhor, deixam de o ser quando as nações deixam de existn·. 

«Foi então que as côrte:s, co1wocaclas pela vontade g era1 1 e deposita.rias da so
berania elo po-vo, adaptaram o systema elo governo representativo

1 
que em breve 

será a primeira lei de todos os estados~ , 
><A engenhosa combinação elos tres pocleres políticos, reunindo em um só ponto 

toda a acção elo governo, e conservando-se em mutuo r espeito e inclepenclencia, fa>-~ 
a base cl'este maravilhoso systema em que se acha fLmclada a n'lonarchia consti tucio
nal. Os 1)l·incipios que a regt~lam 1 a. · maximas que a caracterisam e sustentam e as 
r eg ras que determinam o exercício cl'esses poderes, aqui vem, serilwr, escriptas e 
decretadas u'esta constituição política da monarchia portngueza, a qual, em noroe 
e ela parte ele todos os habitantes elo r eino unido de PoTtngal1 Brazil e Algarves, 
legitimamente representados nas curtes geraes, extraorclinar ias e constituintes c1a 
nação portugueza, ora reunidas em Lisboa, esta deputação vem apresentar a v-ossa. 
magestacle, para que se digne acceital-a e jural-a, cumprir e mandar que se ctnn· 
pra e execute nas quatro partes elo mundo, p elas quaes se acha dilatado o irope· . 
rio portuguez. . 

«N'este cocljgo, fructo elos assicluos trabalhos elas côrtes, verá -vossa mages· 
tacle conciliada a liberdade e indepenclencia da nação, com as attribuições e coD1 

as prerogativas do poder real, os direitos inUJlicnaveis elo povo com o r espeito, 
SLlbmissão e obecliencia ao monarcha como chefe elo estado . Verá vossa mages
tncle a religiãó santa ele nossos paes sustentada como fonte de toda a moral e cl:~ 
felicidade eterna ; a clescendencia legitima ele vossa magestade segnra no solio ele 
se~ts antepassados, e a pessoa ele vossa magestacle inviolavel e sagrada. 

«Ninguem certamente pócle hesitar um momento sobre a delibe1·ação que vossiL 
magestacle tqmaní1 se se lembrar de que vossa mag-estade tem mostrado · semP1:e 
os . mais · ardentes desejos ele concorrer para a felicidade elos portnguezes, ca:o:n
nhanclo ~t testa elas reformas que a sua situação exige, com aquella firmeza e ener
gia que distingue a marcha elos grandes r eis ; não sendo, portanto, ele esperar ~n~ 
vossa magestade se desviasse agora d'essa gloriosa estrada, r ecusando acceltal 
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uma constituição Clljas lJases jurára, e tem feito executar com tanto cuidado e des-
Yelo. · . 

. «Mas sem embargo cl'isso, senhor, voss~ magestade é livre, e da sua vontacle 
11.mcamente depende acceitar o novo pacto social. Este pacto, comtuclo, já sanc
Clünaclo pelar;; côrtes 1 forma hoje a lei fundamental ela monarchia portugueza

1 
e 

~~ consequencia a consolidação elo systema clepencle clã sua prompta execu
ÇclO e perpetua estabilidade. Os destinos ela patria acham-se ligados com elle, 
~Jorque a nação quer só esta fôrma ele governo, e como livre e inclep6nclente que 
el, ella tem direito e tem poder para r ej eitar qualquer outro que se lhe preten
c esse dar. 

«Acceitanclo, como nós esperâmos que vossa magestacle acceite, a constituição, 
vossa magestade vae dar a toda a nação, á Emopa e ao munclo inteiro o teste
:~uho mais authentico ela lealdacle ele suas promessas, ela ficleliclacle ele seus jura

ntos ~ elo clesempenho ela sua r eal palavra. 
E «As~un terá vossa magestacle novas occasiões de ouvir ab ençoar o seu governo. 
ntr~ VIvas do maior enthusiasmo o povo saucla sempre a vossa magestacle rei 

co~stttucional, como para indicar aquelle a quem por excellencia hoje compete 

Se:~ e nome glorioso, e nós afiançâmos a ,vossa magestacle que os vivas elo povo são 
'rnceros. 

n «Nenh~lm monarcha, senhor, .ainda g·oson tanto ela confiança ele alguma naçfto ; · 
len.hum ~orma~s respeitado do que vossa magestade; nenhum mais adora.clo. A corôa 
c 0 lllrpeno lus1tano nunca se achou tão firme como agora na cabeca cl€1 vossa ma
g;es.tade, porque vossa magestacle reina sobre o coração elos portl:;_guezes. Ciosos 
POl extremo ela sua liberdade, elles não o são menos elo poder que deposita-ram 
nas 111~ ~ <:os cte vo ssa magestaclc. · 
t . ((Era, pois, senhor, delibere-se vossa ma.gestacle, í.J,nnuinclo aos desejos elos por
.u~~lezes . A sorte cl'ellês de}Jende elo fiel cumprimento e rigoro sa execnçfio cl' esse 
L:O rgo., que fica confiaclo <:'L vigilancia e à guarda ele. vossa magestacle, mas é ne-
cessarlO "ll ~ . l ] .t ~ s < conservar 1 eso tao precwso como sagrac o nepos1 o, que a geraçao pre-
;:::te deixa em legado ~L sua posteridade. Não consinta vor>sa magestacle que 

todaos sacrí legas nem ainda o toquem, porque n'isso, senhor, vae a segura.uç.a ele nós 
os. . 

1,6 
«Ppr este codigo nós consegtúremos ver reinar a paz no interior, e melhora

lig~lse todos os ramos ela publica administração, com a qual s~ acha intimamente 
• c a a_ geral prosperidade. . 

go {(O governo ele vossa magestacle adquirirá uma nova força e energia, e a naçã.o, 

q' saudo dos bens que tão lisonjeiro futuro apresenta, r edobrará seus esforços para 
,le se c l"d , . . . . ~ Á ouso 1 em caCLa vez 1nars suas novas 1nsütmçoes. >> 

qual el-rei respondeu loo·o o que se segue: 
{( Se h . b J a A t l " 

n .· · u ores: -Recebo a vossa mensagem na parte as cortes geraes, ex raore 1-
a.uas e • • J ~· • t n • N l't· · · constitumtes CLa naçao, com tanto mawr prazer, quan o a cons 1 mçao po-

~ lca que me apresentacs, desenhada nas bases que jurei, ha sido conduzida até 
c 

0 
seu COlTiplemento .por uma sabia discussão, que. eu t enho seguido com a inaior 

·d~:fla.~encia e admiração, o que poderia habilitar-me a prestar, ou antes confirmar 
qu e Ja o juramento . Todavia, porém, eu passo a contemplar este pacto sagrado 
~lle vae estreitar os ~'inculos ele amor e interesse que me rwencle á uacão, e 1ne 
c. ress . · . . , 

arer em ma.rcar o clra elo meu solemne JUramento . >> 

hd A commissã.o julga do seu dever informar as côrtes ele qtle f0ra recebida e tra
lllis\' no pala cio com todo o ceremonial e etiqueta, ele viela á importancia ela sua 
CÕe SelO i e que particularmente recebêra de el-rei todas as provas e clemonstra
Uto st ,elo rnai~ cordial acolhimento, acompanhado ele mui agraclaveis expressões, para 
co~ lar os smceros clesejos que o animam ele coneorrer pq,ra o_ bem ela naç~~' re-
0 cl'U:lendanelo à clerJutacao fizesse saber ás côrtes ClUe brevemente lhes partiCJpará ra e , , l . 
ter lU que ha de apparecer no meio cl'ellas a dar aos portuguezjes 9 u t1mo tes-

ll1nho ele sua firme adhesão e amor ao systema constitucional. 
Pôde cclepu-tação, saínclo logo elo palacio e caminhando elo mesmo moc~o, apenas 
bl'aclo hegar ~ e~ta sala ~1s ~ete ho~·as da tarde. O concurso ele po;o tmha r~clo 

' e os s1gnaes ela pubhca satisfação e elo contentamento umversal hav1am 
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crescido em proporção. Pelas estradas, pelas ruas , pelas praças, em toclas as ca· 
sas, os habitantes ele um e outro sexo se esmeravam em mostrar a alegria que os 
dominava e o prazer com que viam a deputação encarregada ele apresentar a el
rei o cocligo sagrado, que fadL venturosos os portuguezes. 

A deputação deixa ele insistir na clescripção das circumstancias particulares que 
:fizeram tão interessante e digno do maior apreço o comportamento elos habitantes 
da capital; porém ella faltaria á justiça se não informasse este congresso ele que 
tal comportamento foi espontaneo e obra só elo ptu·o patriotismo. 

Quando o coração não toma parte nas expressões elo sentimento nenhum ver
niz é bastante para lhe fazer ganhar o poder da illusão. As vozes, as acções, o 
socego, a boa ordem e regularidade com que o povo se conduziu, .sua sisudeza e 
circumspecção no. meio da geral commoção, que electrisou os espíritos; emfim tudo, 
tudo mostrou que os habitantes da capital são verdadeiramente cidadãos livres e 
dignos cl'este nome. · 

A deputação propõe, portanto, que se declare na acta que as curtes ouviram 
com muito especial agrado a relação que ella acaba ele fazer . · 

Salão elas côrtes, 26 de setembro de 1822. = il!Ianuel Fe1·nancles Thomctz . 

Foi votado por unanimiclacle que se :fizesse na' acta a declaração pedida no ul
timo periodo do relatorio. 

O ministro elos negocias elo reino participou pessoalmente ao congresso, em 28, 
que el-rei desejava comparecer IJerante o corpo legislativo no dia 1 ele outubro, a , 
fim ele e:ffeituar o acto solemne ela acceitação e juramento ela constituição . 

. O jmamento elos cleputaclos consta elo respectivo 

'I'er:a:n.o 

. Aos 30 ele setembro ele 1822, em sessão elas côrtes geraes, extraorclinari:s 
e constituintes da nação portugueza, na fórma por ellas cletenninaclas, em sessao 
de 17 ele setembro corrente, o sr. presidente, Francisco 1'1/Ianuel Trigoso ele Ara· 
gão Morato, prestou o juramento ele guardar a constituição ela mona.rchia portn
gueza, decretada e assignada em sessllio ele 23 d'este corrente mez, tendo a mão 
direita sobre um livro elos Santos Evangelhos, e pronunciando a formula seguinte: 
((Juró guardar a constituição política da monarchia portugueÚt que acabam de de
cretar as côrtes constituintes ela mesma 11ação ''. 

E havendo assignaclo, seguiram os mais deputados, que prestaram successiva· 
mente o juramento, dizendo : <cAssim o juro>>. E pela mesma ordem assignaral11 :. 

Agostinho José Freire, Agostinho ele Mendonça Falcão, Agostinho Teixeira Pe
reira ele Magalhães, Alexandre Gomes Ferrão, Alexandre Thomaz de Moraes Sa.r
mento, Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Povoas, André ela Ponte elo Qu~n
tal ela Camara e Sousa, Antonio ·Camello Fortes de Pina, Antonio José Ferre1ra. 
de Sousa, Antonio José ele Moraes· Pimentel, Antonio José Moreira, Antonio Lobo 
de Barbosa Ferreira Teixeira Girão, Antonio Maria Osorio Cabral, Antonio Pe
reira, Antonio Pereira Carneiro Canavano, Antonio Pinheiro ele Azevedo e Sil-vn, 
Antonio Ribeiro da Costa, Arcebispo · ela Bahia, Barão ele Molellos, Basilio Alberto 
~le Sousa Pinto, Bento Ferr eira Cabral Paes elo Amaral, Bento Pereira elo Car!ll0 ' 

Bernardo Antonio de Figueiredo, Bernardo Correia ele Castro e Sepulveda, Bispo 
de Bej a, Bispo ele Castello Branco, Bispo do Pará, Caetano Roclrig1ws ele JY!a~ 
cedo, Carlos Honorio ele Gouveia Durão, Custoclio Gonçalves Leclo, Doroing0.

5 

Borges ele Barros, Domingos ela Conceição, Domingos Malaquias ele Agtúar ~~
res Ferreira, Felisberto José ele Sequeira, Felix José Tavares Lira, Franc:s· 
co Antonio de Almeida Moraes Pessanha, Francisco ele Assis Barbosa, F ranciS
co Barroso . Pereira, Francisco João Mbniz, Francisco ele Lemos Bettenconrt, 
Francisco ele :Magalhães ele Araujo Pimentel, F rancisco Manuel Martins RaJJ1°6

: 

Francisco de Paula Travassos, Francisco Simões lVIargiochi, Francisco Soares Fral1 
co, Francisco ele Sousa Moreira, Fi·ancisco Wanzeller, Francisco Villela Barbosa., 
Francisco Xavier Calheiros, Francisco Xavier Monteiro, Francisco Xavier }'\'[on· 
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~eiro ela F ranca, Francisco Xavier Leite Pereira Lobo, Francisco Xavier Soares 
l e ~zevedo, Francisco Xavier de Almeida :)?imenta, Hennauo José Braamcamp 
c 0 So.bral, J eronymo José Carneiro, Ig·nacio da Costa Brandão, Ignacio Pinto de 
Alme1da e Castro, Ignacio Xavier de Macedo Caldeira, Innocencio Antonio de ·Mi
randa, João Baptista Felgueiras, João Bento de l\1eôeiros :Mantua, João de Figuei
~clo, João José ele F reitas Aragão, João Lopes da Cunha, João Maria Soares de 
l as~ello Br~nco, J oãG ~oc1rigues ele Brito, João Soares ele Lemos Brandã?, João 
c~ Sousa ·Pmto ele Magalhães, João Vicente Pimentel Maldonado, J oaqmm Pe
relra .Am~es ele Ca.rvalho, Joaquim Antonio Vieira Belforel, Joaquim José elos San
~s Pn:J.heJro, Joaquim 'l'heotonio Segurado, José Antonio Faria de Carvalho, José 
F n~omo Gu~rrei~'o, José Antonio ela Rosa, José, ela Cunh~ Cirne! José Felician~ 
d etnande.s Pmhe1ro, José Ferrão ele Mendonça e Sousa, Jose Fenena Borges, Jose 
J e Go~we1a Osorio, José Homem Correia 'l'elles, José João Beckman e Calclas, José 

8?tqu1m Ferreira de Moura, José Joaquim Rodrigues de Bastos, José Lourenço ela 
d 1 va, José Manuel Affonso Freire, José Maria Xavier de Arauj o, José Martini ano 

1 e Alencm', José ele Mello e Castro de Abreu, J oqé ele :Moura Coutinho, José Pedro 
~: Cost_a Ribeiro Te~xe~ra, Jos~ ele Ma9·alhães de ])~enezes, José Peix~to Sarme.nto 
J _Q.uen·oz, José R1ben'o Sarmva, Jose V az Corre1a de Seabra da Sllva Per8lra, 
Rost .Vaz Velho, José Victorino Barreto Feio, Izidoro José dos Santos, Lonrenço 
"M.oc 'l~ues ele .Anc~rade, Luiz Antonio Rebello da Silva., Luiz ])~artins Basto, Lu~z 
l o~e1ro, Lu1z NIColau J!'aguncles Varella, Manuel Alves elo Rw, Manuel Antomo 
Fe arvalho, Manuel Antonio Gomes ele Brito, Manuel Borges Carneiro, Manuel 
ernancl~s Thomaz, lYianuel. I!"Jlippe Gonçalves , ])fanuel Gonçalves ele Miranda, Ma

~uel F_~hx ele V eras, Manuel Ignacio JYhrtins Pamplona C6rte Real, Manuel José 
~; Arr1aga Brum ela Silveira, Mnnuel Marques Grangeiro, ManuellVIartins do Couto, 
Joa~u"ll d? Nascimento Castro e Silva, Manuel Patricia Correia ele Castro, Manuel 
l se Plac1clo da Silva Negrão, Manuel de Serpa Machado, Manuel de Vasconcel· 
,?8 Pereira de Mello, Maimel Z eferino elos Santos, ])t[arcos .Kntonio de Sousa, Ma
Buo Miguel Franzini, Mauricio José ele Castello Branco Manuel, :Miguel de Sousa 
S 0{'ges L eal, Pedro r.le Ara1~jo Lima, Peclro José Lopes ele Almeida, Pedro ele Sande 
~1 a ~llla, Hoberto Luiz ele Mesquita Pimentel, Roclri go Ferreira ela Costa, Roclrigo 
/ ~ onsa Machado, Thomé Rodrigues Sobral, Vicente Antonio ela Silva Correia, 

oao Al'exauchirio de Sousa Queiroga e João Vicente ela Silvft. 
pr ~dncluielas as assignaturas, para constar se fez este termo, assignado pelo sr. 
S es1 ente acima cleclaraelo, e pelos srs . deputados secretarias F rancisco Xavier 
P~~res , ele Azevedo, Basilio Alberto ele Sousa Pinto, J oão Baptista Felgueiras, e 
c. 

1 
llllJU Francisco Barroso Pereira, deputado secretario, que o esér evi. = F?Ym

.Àsco 1Jtianuel T?'igoso ele Antgêto Jl![o?'etto, presidente = F?·ancisco XaviC? · "Socwes ele 
r· zeveclo, deputado secretario= Basilio Albe?'tO ele &ov,sa Pinto, ele1mtaclo secreta-

lO -= J. ~ B · F l . J d . 171 • B P . 
d ocw apt~stct 'e gMe~nts> neputa o see1·etano = 1 ? 'anc~sco aT?'oso e1·e~1'a) 
el)llta l · · ,c c o secretarw. 

el ~esta mesma sessão r esolveu o congTesso que a qualidade ele assignatura que 
-re1 l · ~ · c ev1a usar seria: :: João VI, El-Rei com guarda,,. 

13: c .umpriram aquelle preceito constitucional em sessões posteriores os deputados 
Joe~rdne Xavier Baeta, João Ferreir0> ela Silva, João Fortuna to Ramos elos Santos, 
lins ava~cante de Albuquerque, José Taveira Pimentel c1e Carvalho, Luiz Pau- . 
e C ele Ohveir?> Pinto da França, Manuel Antonio Martins, Manuel Paes ele Sancle 

astro e Pedro Rodri o·ues Bandeira N"' n <·· 
J\ia h ao prestaram juramento os deputados Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
ci~cc adCD e . Silva, Antonio Manuel da Silv[). Bueno, Cypriano J os~ Barata, F ran
Lin ° tg;o~tmho Gomes, Francisco Moniz T avares, José JoaqL1im ele Faria, José 
Anf. lnbnho,_ José Maria de Sousa e Almeida, José Ricardo da Costa Aguiar e 

c laca e Nicolau P ereira de Campos Vergueiro. 

con ~a sessão ele 1 de outubro, pouco depois do meio dia, entrou el-rei na sala elo 
e 151 esso acompanhado ela deputacão elas côrtes e elas pessoas ela sua real camara 

corte· b" b , . ' sn m ao t ro?-o, e, tomando assento, proferiu o segumte: 
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Discurso 

Examinei, senhores, a constituiÇão política da monarchia, que em nom~ de 
todos os habitantes do reino unido de Portugal, Brazil e Algarves, me foi oflere
cicla por parte dos seus legitimas representantes, r eunidos n'estas côrtes geraes, 
extraorclinarias e constituintes da nação portugueza; e contemplei com escrupu
losa attenção as condições d 'este novo pacto social. 

Collocado pela Providencia á frente ele uma ·nação briosa e magoanima, e con
vencido de que a vontnde ger al é a font e e medida de todos os poderes políticos, 
é do meu dever identificar a minha vontade com o voto geral, assim como sempre 
entendi que a minha propria felicidade era essencialmente ligada com a prospe
riclade do povo portuguez. 

Fiel aos meus princípios, lisonjeio-me de haver offerecido à nação, ainda nas 
circumstancias mais clifficeis, provas decisivas elo amor que lhe consagro, e da 
lealdÇJ,de que eonvem á minha propria dignidade. Os portuguezes o r econhecem e 
é esta a r ecompensa mais digna elos meus desvelos, assim como o unico t ermo da 
minha ambicão . 

Sendo, pois, o novo pacto social a expressão ch vontade geral e o prodncto 
elas vossas sabias meditações, accommodaclo á illustração do seculo, e cimentado 
sobre a r eciprocidade ele inter esses ·e sentimentos, que tol'Dam a minha causa ins~
paravel ela causa da nação, eu venho hoj e ao seio da r cpresentaçfio nacional accet
t ar a constituição que acabaes de fazer, e firmar com o mais solemne juramento 
a inviolavel promessa de a guardar e fazer guardar . 

Sim, representantes da heroica nação portuguoza, a vossa obra magnífica, fructo 
de tão esclarecidos como patrioticos esforços, será resí)eitada e mantida . Eu 0 

juro pela lealdade e firmeza que me conheceis. E sta sagrada promessa tão espo_n
tanea, como a deliberação que me trouxe elo novo mundo ao berço ela mqnn.rch11:11' 
para cooperar comvosco n'esta gloriosa empreza, não póde t er melhor garantia do 
que essa mesma firmeza com que :hei mantido as bases que jurei, e se manifesta 
em todos os actos que assás caracterisam ele sinceras as minhas promessa,s e ele 
puras as minhas intenções . 

Eu me felicito, tanto de merecer a confiança c amor ela n ação, como de haver 
chegado a este dia venturoso e duas vezes celebre nos fastos da histeria portn
g-ueza. 

Ella mostrará, á posteridade o exemplo, talvez unico, ele uma nação regenerada 
sem perturbação ela tranquilliclade publica ; e que o primeiro rei constitucional cloo 
portuguezes, sabendo faz er-se digno da confiança dos povos, tambem soube quaJ;tte 
é doce r einar sobre os seus corações. T al é, senhores, a gloria a que aspir?, ~o 
taes são os sinceros motiyos que me determinam a acceitar e jurar a constitmças 
política da monarchia. 

Concluiclo o discurso ele sua magestade, romperam, pela impressão que causo~t 
nos animos elos circumstantes, energicos vivas, no recinto do congresso, a el-1"011 

ús côrtes, á constitui ção e ú clynastia da casa ele Bragança. . " 
Então o presidente do congresso, acomp.anhaclo por dois secretarias, sub1n °" 

degraus do throno e apresentou ~L el-rei o livro dos Santos Evangelhos pura sobre 
elles prestar o juramento. · 

Sua magestade, leYantando-se, r ecebeu o papel onde estava exarada a fonnul!l! 
que se estabelecêra, e disse : cc Quero pronunciar nlto, para todos me ouvirero JJ i e, 
pondo a mão direita sobre o livro, proferiu com voz firme estas palavras : . 

aAcceito e jmo guardar e fazer guardar a constituição política ela roonarchla 
portugueza, que acabam de decretar as côrtcs constituintes ela mesma nação· 1; 

Voltando-se para os membros elo congresso e para os da sua côrte, acrescen
tou : c' E com o maior prazer o cligo » • 
. Acto continuo passou o ministro elos negocias do r eino a escrever em cada tllJJ 

dos autographos da constituição o juramento }Jrestado pelo monarcha, e levando: 
lh'os depois, o mesmo augusto senhor assignou-os por esta fórma: ccJoão VI, El-FeJ 
com guarda)). 



O dito ministro leu logo em cada um elos autographos o juramento e assigna
tlu·a de sua magestacle g uardou um e fez entrega dos r estantes aos secretarias 
do congTesso. 

O presiclente elo soberano congr esso pronunciou o seg·uipte 

Discu r so 

fo. Senhor:- O ~ugust,o c solemne acto, que v:ossn: magestacle acaba ele celebr~r , 
d nn~. um acon~ec1meuto talvez novo e extrao~·dm~no para P ortugal, mas .r~v.estrclo 
~ cu cumstaucms por certo novas e extraorclinan as para todo o mundo ClVIhsaclo: 

nos 0 pr~senciâmos n 'este dia venturoso i em breve tempo elle encherá ele alegria 
~o~as~o ~~~1perio portuguez, de assombro. a E~u·opa_ inte,ira ; e a histor~a,_ recolhe~-

0 ::;oh cita em seus fa stos memoravms, nao deixara de o t ransmrtbr á mms 
apartada posteridade. 
·e Não engrandecerei, senhor, a publica acceitação e jnramento que vossa ma

g stacle acaba ele fazer na presença elos representantes ela nação portugueza, pro
mette~lclo g uardar e fazer guardar inviolavelmente u constituição politica ela mo-
narclua, que as côrtes constituintes têem decretado. ' · 

1 . . ~imilhantes act'os consagrados pela religião, e firmados nos imprescriptiveis 
c nertos elos povos, são a.-s{Ls conheciclos em muitos paizes da Europa no nosso e 
~os passados seculos i porém motivados por mui clifferentes causas, e precedidos ás 
Vezes ele dolorosos acontecimentos, nem sempre encheram de gloria os monarcbas 
qlle os praticaram ou fi zeram IJarar o ·curso das revolucões IJoliticas nos diversos 
est l ' · ac os, dando logo uma paz permanente aos povos. 

Mas, senhor, as circumstancias extraor cliuarias e para assim dizer prodig·iosas, 
qtte precederam e acom1Janharam o solemue jüm meuto que vossa magestacle 
acaba cl . a· . i: ~' t ~ l h" t . l e prest ar, essas; u·m eu com a.touteza, que nao eem exemp o na 1s ·on a 
c as outras nações i essas dão a vossa magestacle uma gloria superior á de todos 
08

.c 111
.0 Uarchas constitucionaes e firmam desde hoi e sobre fundamento inconcusso a tel · J J lClCLacle elos portuguezes . 

v . Parece que a Providencia permitLiu, para ser o maior lustre cl'este dia, que 
.ossa magestade estiv!Jsse apartado ele nós }JOr t ão remotos mares, quando os re

fibne\ aclores ela patria levantaram na ínclita ciclacle do Porto o primeiro grito éla 
erc acle portugueza. · 

.·c tA novidade do acontecimento, a maneira equivoca qom que elle seria repre~ 
d '~'tclo e talvez elesfignraelo, as muda11ças políticas que poderia occasionar, nada 
c 

18 0 perturbou o animo ele vossa magestaele ! Certificado, pela rapidez dos suc
.essos, ela unanimidade ele sentimentos dos pm·tuguezes, e ele que estes juntamente 
~~m .a, liberdade política, que haviam proclamado, queriam conser var indissoluveis 
l 

8 '~IUculos que os 1wencliam à pessoa ele vossa magestade, c á sua augusta dy-
lastia l . A 1 1 t 1 v ' nana mms pode r et arc ar o generoso are or com qne vossa mages ac e 
laencen a grande distancia que o separa~ra da antiga sécle ela monarchia, para se 
; i~ar :onfiaclameute nos braços elos portuguezes i r esolução muito superior . aos 

0 
1 d~nar10s e cletençosos arbítrios elos gabinetes, só propria ela penetração sublime 

ve . bom coração ele vossa magestacle, e que encheu os nossos clesej os . e até pre-
n.111 a nos t ~· · O : sa expec açao . 

confia Júra.ment? c~as bases ela constituição l'lao foi ma~s que uma c~~s~qu~ncia ~a 
liv . nça sem hmites que vossa magestacle poz nas curtes e na naçao mtmra . T ao· 
o·u1 ~ e espontaneo, como o nobre principio que o motivára, elle deu aos portu
~o;:es um n?vo argumento das r ectas .intenções ele vossa magestacle e da firmeza 

ql~e hav1a ele manter a palavra ele rei, que uma vez dera . 
tacl QTn.ze mezes t êem YL decorrido -desde aquelle juram ento, e t em vossa ~ages
acll e ,; aclo tantas provas, tão clar as e expressivas ela sua constante e s1_:;cera 
ahr~cL~. ao systema constituciol)al, felizmente acloptaclo pela nação, que na~ ha 
J·cs l essoa alguma que não o r econheça e que não o apregoe ; provas que ~ao o 

l)O u tado da convicção em que esUL o esr)irito ele vossa magestade, de ser util ao,s 
Vos o r · 1 · t· ll1 nesmo systema; e porque esta conviccão está em 1a.rmoma com os ~en l-
entos do seu bom coração, não podia vossa' mages tacle deixar ele a manifestar, 
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principalmente nos ultimas dias que precederam esta solemuidaclc por acto rere
ticlos ele íntima e cordial uuiao com este congresso como representante da naçao, 
praticados com o conveniente decoro e com a magnificen ·ia pror ria de 11m grancle 
monarcha. 

erá. ainda neces ario fazer menção das ultima e genero a expressões que 
>OS a mage tacle acaba de proferir? ão, euhor; ella contêem verdades, que ,:s 
côrt s e a naçao não ·c can mu de ouvir, mas ele que já ha muito t mpo e tao 
perfeitamente convenciclas . 

.Apont m-me agora outro acto ele acceitaçao e jman:iento tão vohmtario tão 
nobre e desinte1·es aclo e eu coufe sar i que as circttm tancias que acompanb.aro 
o que -vossa mage t:idc hoje praticou nada têem de nova nem ele extraordinana-. 

Eis-aqui o respeito e a -verdadeira face por que deve ser considerada a so~e
mnidade cl'estc busto dia; este 6 o que mais deve li. onjear os p rt11gu zcs, asslln 
como sabemos que é o que mais lísonj cia a vossa magestade. 

A· hypocrita prome sas elos ambicioso u urpad res, o falso ou equivoco m~
recimento que outro tiram da imperio..:a. lei da neces-idacle on do fallaz artifiCIO 
com que, pretendendo tirar aos povos as antigas c.adcia , nada. mai fazem qne 
lançar-lhes outras ele novo; os pr stigios do po ler absoluto, t11clo isto cede hoje o 
logar a uma pura e espontanea acceitação elo acto constitucional, iospü·acla l?or 
um entimento tão nobre e genero. o como é o amor da patria, que sempre fo1 a 
diYisa dos monarcha portugueze , mas de que nunca. nenhum deu tão íllu tre ar
gmnento, como hoje dá vo sa magestacle. 

Em nome pois do soberano congres:o nacional felicito a vossa mag;estade pelo 
glorioso trimnpho qne alcança n'este dia, e pela firme promes:a, que ora lhe faço, 
elo perpetuo amor do portugueze , que é a melhor parte d'este triumpho . EJ]l 
nome do mesmo con.,.re o felicito tambem a naça.o portugneza pelo acabamento 
da grande obra ela con ti tu içao politicr~o da monarchia :D i ta pelas côrtc geraes. e 
e:xtraorclinarias, e por -vossa magestaclc acceitacla e jurada. Só a sua obsen.,.ancHl 
pó le trazer á mesma nação os b ns e a prosperidade, de que ella se faz clignn. por 
ua bem pro>ada lealdade, por seu brio e valor nunca -vencido, por na modera· 

ç.1o e firmeza ele caracter, que a di tingue entre toda a outra , e por ua inge· 
nita dispo. içào para ch gar ao ultimo grau ele perfeição em todo o genero de cultura· 

Qnebram-se hoje aos pé· elo throno constitucional ele vossa magestacle os 1:e· 
ccios, as irresoluções, os violentos excessos de fanatismo, as torpes r edes elo JUl~·
rado ~ervilismo : que mais direi? a per:f:ielia e a traiç.'lo, se 6 que tão horri ve1S 
mon tro~ ão capaze de inftmélir eu pestífero >eneno em peito· portugueze-. 

• e por>entura entre nó;; e têem di>i ·ado partido-, con-equencia neces aria. dn:.: 
commoçoe política·, a :abedoria e firmeza ele vo ·.·a magc::;tacle tem f, ito com qne 
ellcs não clegenera::em em facções ; ma: hoje o: mesmo.· partidos :e exting;u,elll, 
porque não pó de haver outro apoio da felicidade do. portngueze:, que não f\CJa a. 
con tituiçao nl3m oub·o appellido mais nobre, com que eU ejam nomeado , qne 
o de con~titucionae,: . V o :<a ma<>·e tade, que a e ·te titulo tem unida a gloria que 
hoje con. egue, nunca o ha ele querer perder, porque de certo nao quer perd~1· 0 

amor elos portuguezes ; nem consentirá jamai · que elJe :eja profanado; po1 · 0 

congt·esso confia em que o exemplo de fidelidade ao juramento, e le constancia .na 
>ereda con;;titucional, que vo ><a. mag tacle ha de continuar a dar á nação inteu·.a 
na. longa erie de anno com que lle e;-;pera que a Pro>iclencia felicite o en rei· 
nado erá o vinculo ma.i: forte da ob. ervancia c1 e. te . olenme pacto e o terror 
do. que sacrilegamentc ou:arem infring il-o . . 

O Deu: ele Affon:o Henriques, ele João I e ele J oão IV a ·:im o l1 a de periJJl~
tir. Livre e independente erá :.:cmpre a genero a nação portuo-ueza; a santa reh· 
gião de nos~ o· ~ae: . ení. o eu mai: forte propugnaculo · o ~mor a vo:~~a. mag~
tacle e á dyna tla ele Bragnnça o vinculo ·mai · firme la ua união, e a . abl~ 
clivi:ão e j u:to eqtúlibrio elos tre · podere. polüico: o apo-io eterno ela :ua libe~
dacle e inclependencia . .Ah :enhor! a po:terilacle abençoaní sem duvida este _ _:11 ~ 
\enturo o, e quando elle . ucces · ivamente raiar no seculo· futm·o . , o.· anCH10~ 
l'espeitaYei ·, chamando ~L roda de . i eu. innocente. filhos, lhe: dirão, com o ro3~ 
banhado em lagrima · ele ternura: «E te é o élia em que o boni:;simo Joao VI rei 
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; pae dos portuguezes, cercado dos re1)resentantes da nação, acceitou e jurou a lei 
clundament~l da monarchia, que o t empo t em Fespeitado, e que foi o feliz prirJ.Cipio 
a prospenclacle ele que gosâ.mos : entoemos-lhe, agradecidos, canticos ele louvor». 

ele Q~l~n.do concluiu ~~te discurso, o. pre.· id~nte levantou vivas «á santa r~ligião 
.. noss o ~ paes ; à naçao p.ortugueza, hvre e mcle1)enclente; ao senhor D. J o ao VI, 

1_e1• c~ns_tltucional do r eino unido ele Portugal, Brazil e Algarve: ; á elyna. ·tia ela 
selemss1ma casa ele Brag·anca ll, os quaes foram enthusiasticamente corresr)oncliclos 
por s ' ·na 1;nagestacle e mais circumstantes, que ergueram muitos outros . 

. El-~·e1, demonstrando a maior satisfação, bradou: «Viva o congresso», o que 
piodnzlic.lll repetidos applausos, e retirou-se ela sala acompanhado elo cortejo com 
que a entrára. 

S 
Satisfeitas pois todas as formalidades sobre assumr)tO tão importante, promulgou. e a 

Oo:u:~rtituição polit ica d a lnonarchia por tug ueza 1 

u .p· João; por graça ele D eus e .p ela constituição da monarchia, · r ei do reino 
]'me 0 de Portugal, Brazil e AJgarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, etc . 
. ~ç~ saber a toclos os mens subc1itos que as côrtes ger aes, extraorclinarias e con-
sttttnntes c1 t . . . . . - . . ~ 1. . J uar .

1
. . ecre aram, e eu accmtm e Jlll'el a segumte constltmÇ<•O po lt1ca Cta mo-

c ) la portug·,ueza. 

Oonstit · -
Ulça o politica ela m o n archia por t u.gueza, d e cre t ada pela s c ô rte s g e 1'"aes, 

e :xtl. .. a or<1in a.rias e c<?ns tit 1..1.inte s, r e "l..l.ni<;las e m L i sboa 110 a nuo d e 1 8.21 

Em nome da Santíssima e indivisível T1·indade 

UI As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza, intima
ai~~te com~enciclas ele que as d~sg-raças publicas, que ta~t~ a têem ?PPI2miclo e 
e. a .oppnmem, tiveram sua ongem no desprezo dos dum tos do Cidadao e no 
l'~ylecimento das leis funclam entaes da monarchi a ; e havendo outro sim conside
co c ~ qu~ só mente pelo r estabelecimento d' estas leis, ampliadas e r.eformachs, pócle 
ca~~egnu·-se a prosperidade ela m esma nação, e precaver· se que ella não torne a 
gn~ ~o abys~o , de que a salvou a heroica virtude ele seus filhos ; decretam a se-· 
l'al~ e constituição política, a fim ele segurar os direitos ele cada um e o bem ge-

e todos os portnguezes. 
'.riTULO I 

DOS DIREl'l'OS E DEVERES INDl>' JD UAE S DOS PORTUGUEZE S 

C..l.PI1'0LO ONICO 

ter ~\~igo 1. 0 A constituição política ela nação portugueza t em por objecto man-
A .1berclacle, segurança e propriedade de todos os portuguezes. . ~ 

UI 
1
1t. 2. 0 A liberdade consiste em não serem obrjgados a fazer o que a le1 nao 

b a·ulc a, nem a deixa.r de fazer o que ella não prohibe. A conservação d 'esta li-
ele ade c1 .[ b . c1 l . A. '"'epenc e da exacta o servanc~a as e1s . ~· 

tol lt. a.o A seg·urança pessoal cons1ste na protecçao que o g·overno dev.e dar a 
c 1' para l)Oder em conservar os seus clireitos p essoaes. 

lUa _rt . 4.o Ning uem deve ser preso sem culpa formada, salvo nos casos e pela 
Ü~vuen·a cleclaracl a no artigo 203.0 e seguintes. A lei designará as penas com que 
qtle elll ser castigados, não só o juiz que. orcl enar a prisão al'bitraria e os officiaes 

Â executarem, mas tambem a pessoa que a tiver requerido. 
Pl1bl· rt. f>.o A casa de toclo o pol'tuguez é para elle um asylo. Nenhum official 
nos tco poderá entrar n 'ella seni ordem escripta da competente auctoriclacle, salvo 

casos ~ 1)elo modo que a lei det erminar. 

cous~if· edição a nthcnti:ca mandou-se juntar est e decreto : a As côrtes geraes, extraor_dir;arias e 
tat d t~~utes _el a nação port ug ueza, considerando os gra·ves inconvenientes que poclen am 1·estÜ· 
si~ aa lVre lm.pressão elo coclico constitucional decr etaram na data ele 23 do corrente que as-

'-".1 , pre . ., ' . ili . e de . s~nte ecl1ção da constit~dção como as reiri1pressues que cl'clla se fizer em, seJam 0 maes 
ciJ:ue~t0°len·ledacle ~nacional. P ortanto mando a t~clas as auct<;>ricl ades, a ~nem pm;tencer o conbe ~ 
Ptoc 1. execucao elo presente decreto que 0 f-v•.am cumJ)l'lr e o·uardar como n elle se contém, 
' ec enclo t' · f ' ' '' ' "' · r~ · l · d - Q l 26 Cte setem . cou ra os m r actores na. co~formiclade das leis re~p.ectlvn;s . ~ .amo e. ,.,t~e uz ~ em. 

bro de 1822. = (Com c~ T~vbnca üe sua magestade)=Fz l~ppe l!el'?·e~J c~ de A1 auJo e Cast? o.» 
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Art. 6. 0 A propriedade é um direito sagraclo e inviolavel, que tem qualqu_er 
portuguez ele dispor á sua -vontade de todos os seus bens, segtmdo as lets. 
QL1auclo, por alguma rasao ele necessidade publica e urgente, for lJr eciso que e~e 
seja privado cl' este clireito, será primeiramente inclemnisaclo, na fórma que as le1s 
estabelecerem. r 

Art. 7 . 0 A livre communicacão elos IJeusamentos é um elo s mais lJreciosos c t-• ~ · de 
reitos elo homem. Todo o portnguez; p ócle conseguiutemente, , sem clependeuma . 
censura previa, manifestar suas opiniões em qualquer materia, comtanto q:1e hap 
ele_ r esponder pelo abuso cl ' esta liberdade nos casos ·e pela fórma que a le1 deter-
mmar. 1 

Art. 8. 0 As curtes nomearão um tribunal especial, para proteger a liberc~a:, e 
de imprensa e cohibir os delictos r esultantes elo seu abuso, conforme a dispos1çao 
dos artigos 177.0 e 189 ,0 

• 

Quanto, porém, ao abuso, c1ue se pócle fazer cl'es ta liberdade em maten as re· 
lig iosas, :fica salva aos bispos a censtua elos escriptos publicados sobre clogma e 
moral, e o governo auxiliará os mesmos bispos, para serem punidos os culpados-

No Brazil haverá tambem um tribunal especial como o de Portugal. . 
Art. 9. 0 A lei é igual para todos. Não se ele-vem portanto tolerar privile~1~6 

elo fôro nas causas cíveis ou crimes, nem commissões especiaes . Esta c1isp~sW110 

n?l,o comprehencle as causas que pela sua natureza pertencerem a juizos particula-
r es, na conformid::.t:de elas leis . · 

Art. 10.0 Nenhuma lei, e muito menos a penal, será estabelecicla sem absolnta 
necessidade. , 

Art. 11. 0 Toda a pena eleve ser proporcionada ao delicto, e nenhuma pas s~ra 
ela pessoa elo delinquente . Fica abolicla a tortura, a confiscação ele bens, a infa.Jntill, 
os açoites, o baraço e preg-ão, a marci ele ferro quente, e todas as mais penas 
crueis ou infamantes. 

Art. 12. 0 Todos os portuguezes podem ser aclmitticlos aos cargos publicas, seJ]) 
outra distiucçao que não sej a a elos seus talentos e elas suas virtucles. 

AFt. 13.0 Os o:fficios publicas não são propriedade ele pessoa alguma. O un
mero d'elles será rigorosamente r estricto .ao necessaTio. As pessoas, que os houve
Tem ele servir, jurarão primeiro c<O bservar a constituição e as leis, ser {i eis ao go· 
verno, e bem cumprir suas obrigações>> . 

Art. 14 .0 T odos os empregados publicos serão estrictamente r espousaveis p~
los erros ele officio e abusos elo poder , na conformidade ela constituição e da leJ. 

Art. 15.0 Todo o portuguez tem clireito a ser r emunerado por serviços ill1por
tantes feitos {L patria, nos casos e pela fôrma que as leis determinarem. 

Art. 16.0 Todo o portuguez poderá apresentar por escripto ús côrtes e ao po
der executivo r eclamações, queixas ou · petições , que deverão ser examinadas . . 

Art. 17. 0 Todo o portuguez t em igualmente o dil:eito ele expor qualquer !11-

fracção ela constituição, e ele requerer perante a competente auctoriclacle a effeotrrru 
responsabilidade elo infractor. · 

Art. 18.0 O segreclo elas cartas é inviolavel. A aclministração do correio :fica 
rigorosamente r esponsavel por quv1qner infracção cl'este artigo. ,., 

Art. 19.0 Todo o portuguez eleve ser justo . Os seus lJrincipaes deveres sa.O 
-venerar a r eligião; amar a patria; clefenclel-a com as armas, quando for cbau1ado 
pela lei; obedecer á constituição e ás leis ; r espeitar as auctoridacles publicas, e con-
tribuir para as elespezas elo estaclo. · · 

TITULO H 

DA 1\ AÇÀO POU.'l'üOüEh t\ J;: SEU 'l'EIUU'l'O.lUO, ll'ELI€U ÀOJ GOYEK!\0 E DY1'1 AS'l 'I;\. 

CAPI'l'ULO UNICO 

\ t 20 o A N t ' ' N a l l bos os .fl.r . . naçao por ugueza e a nmao e toe os os portuguezes c e am ' 
hemispherios . 1 

O seu t erritorio forma o reino unido de Portugal, Brazil e Algarves, e coll1-
prebencle : 
· I. Na Europa, o r eino ele Portugal, que se compõe das provinciãs elo :Mi~bbo, 

Traz os Montes, Beira, E xtremaclura, AJemtejo e reino elo Algarve, e elas Jl as 
atljacentes, Madeira, Porto Santo e Açores ; · 
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. II~ Na America, o reino do Brazil, que se compõe elas províncias dó Pará e 
~10 ~egro, Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte, Ceará, Parahiba,· Pernam
Su~, Alagoas, Bahia e Sergipe, Minas Geraes, Espírito Santo, Rio de Janeü·o, 
cl~ ,at~o, Santa Catharina, R~o Grande do Sul? Goyaz~ lVIa~to GToss~, e das i~has 

temando ele Noronha, Trmdacle1 e das mms que sao adpcentes áquelle r emo. 
S ~· Na Africa occiclental, Bissau e Cacheu; na Costa ele lVIina1 o for~e de 
:tvi 

1
Joao Bap~ista ele Ajudá., Angola, Benguella e suas elepenclencias, Cabincla e 

· . 
0 embo, as 1lhas ele Cabo Verde, e as de S. Thomé c Príncipe e suas depenelen

CJa,s i na costa oriental, l\1ocambique, Rio ele Senna, Sofalla, 'Inhamba.ne, Queli-
mane e as ilhas ele Cabo D efo·ado · · ' 
Ma IV. Na A~ia, Salsete, B~rd~d, Goa, Damão, Diu, e os estabelecimentos de 

cau, e elas llhas de Solor e Tm1or. 
com A. nação. não renuncia o direito que .t enha a qualquer porção ele territorio não 

Piehenchda no presente artigo. 
Do territorio elo reino unido se fará conveniente clivisão. 
Art. 21._0 Todos os portuguezes são cidadãos, e gosam d' esta qualidade: 

c'l I. Os filhos ele pae portuguez nascidos no reino unido, ou que, havendo nas
te~ em paiz estrangeiro, vieram estabelecer domicilio no mesmo reino; cesr>a, 

porem a · l l l' l · ·1· · · ,-· 
1
, < necess1c ac e c este c omtcl 10, se o pae estava no pa1z estrangeiro em ser-

lÇO c a nacão · 
ha n.J Os, filhos illegitimos ele mãe portuguez~ nascidos no reino unido, ou que, 
r' _'VencLo nascido em l)a.iz ·estrangeiro, vieram estabelecer domicilio no mesmo 
,.01~ 0 • Poré~ se forem reconhecidos ou ·legitimados por pae estrangeiro, e hon
p e1 ~1n na.sctclo no reino uni€1o, terá logar a r espeito d'clles o que abaixo vae dis· 

0 °8 ~ em o n . 0 v; e havendo nascido em paiz estrangeiro, o que vae disposto em 
11 . VI· 

~I. 'os expostos em qualquer parte do reino unido; cujos paes se ignorem; 
~,/ · Os .escravos que alcança~·em carta de alforria; . . . . . . . 

,1 . 1 · Os filhos de pae estl"n,ngen·o, que nascerem e aclqumrem domtmho no remo 
li~':~' comtauto que chegados {L maioridade declarem, por termo assignado nos 

1';cla camara do seu domicilio, que querem ser cidadãos portugnezes; 
· Os estrn,ngeiros que obtiverem carta de naturalisação. 

lln· trt. 22. 0 'fodo o estrangeiro, que for de maior idade e fi.xar domicilio no reino 
gn~: o, poclerú obter a carta de uaturalisação, havendo casac1o cqm mulher portu
nh ~~·, ou adquirido no mesmo r eino algum estabelecimento em capitaes de c1i 
tacl110j bens ele raiz, agricultura, commercio ou industria; introcluzido ou exerci-
~ a gru:u commercio ou industria util, ou feito á nação serviços relevantes. 

tiv . s filhos de pae portuguez, que houver perdido a qualidade ele cidadão, se 
"::"a· 

010111 maioridade e domicilio no reino unido, poderão obter carta ele natura1isa-
-s o sem c1 l . ] . . A. ~pene encta ne 01~tro reqms~to. N 

I lt . 23. 0 Perde Çt q:1ahclade d~ Ciclaclao ~ortugnez : 
ri O que se natu.rahsar em pa1z estrang.etro; 

ele cu. O que sem hcença do . governo acceitar emprego, pensão ou conclecomção 
l alquer goveruo estrangen·o. 
Art 94 ° O · · d l' ·t 1· · d I p "' : exerctcw os c n·m os po lttcos se suspen e: 
J:i or 1Ucapacic1ac1e physica ou moral; 

cfteito·· ~or sentença que condemne a prisão ou degredo, emquanto durarem os 
A s c a condemnacão. 

Pel"mj~t. _25. 0 A religião ela nação_ portugueza. ~ a ca~holica apostolica rom~.na. 
cnltos. te se com tudo aos estrange1ros o exerc1ciO particular ele seus respectivos 

e-z.e:~t 2G.o A soberania reside essencialmente em a nação . Nã.o póde porém ser 
on CJ. ada. senão pelos seus representantes legalmente eleitos. Nenhum individuo 

coli)oracN . J d bl. N d .. l N Ar .ao exerce auetol'leta e pu 1ca que se nao enve c a mesma ~açao. . 
gnelll, t. 27 · 0 A nação é livre e independente, e não póde ~er patrimo~o ele nm
con t' ~ ella. sómente pertence fazer pelos seus deputados JUntos em cortes a sua · 

s Itntcã 1 . f d . N l . A.. , c o on e1 nu amental, sem clepenclencta ele sancçao c o rer. . . 
1 t . 28. 0 A constituição, uma vez feita pelas presentes côrtes extraordmartas 
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e constituintes, sómente poder á ser reformada ou alterada, delJOÍs ele havereJ_n 
passado quatro anuas, contados desde a sua publicação i e quanto aos artigos, m:Ja 
execução depende ele leis regulamentares, contados desde a publicação d'essas leiS· 
Estas reformas e alterações se farão pela maneira seguinte : 

Passados que sejam os ditos quatr o annos, se pocl erá pi·opor em côr tes .a re
forma ou alt eração que se pretencler . A proposta será lida tres vezes com mtel:
vallos de oito dias, e se for aclmitticla á discussão, e concordarem na sua necessi
dade as duas t erças partes elos deputados presentes, será r eduzida a decreto, no 
qual se or clene aos ~leitores cl?s deputados para a seguinte legislatura, q:te nas 
procm·ações lhes confiram espec1al faculdade para poderem fazer a pretend1cla al
teração ou reforma, obrigando-se a reconhecei-a como constitucional no caso ele 
ch egar a ser approvacla. 

A legislatura , que vier munida com as r eferidas procurações, cli~cutirá naya
mente a proposta; e se for approvada pelas duas t erças partes, será logo bamcla 
como lei constitucional, incluída na constituição, e apresentada ao rei, na confor
midade elo artigo 109 .0

, para elle a faz er publicar e executa.r em tocla a roonar
chia . 

Art. 29. 0 O governo ela, nação porttlg neza é a monarchia constitucional bere
clitaria, com leis fuuclamentaes que r egulem o exercício elos tJ:es poderes políticOS· 

Art . 30.0 Estes poder es são : legislativo, executivo e judicial. O primeiro re
side nas côrtes com clepenclencia ela sancção elo r ei (artigos 110.0

, 111. 0 e 112·
0

) · 

O segundo está no r ei e nos secretarias de estado, que o exercitam clebaixo da 
anctoridade .do mesm'o r ei . O terceiro está nos juizes. " 

Cada um cl'est es poderes é de tal maneira independente, quo um não pocler,~ 
arrogar a si as atti-ibuições elo outro. 

Art. 31. 0 A dynastia r einante .é a ela sercnissima casa ele Bragança. O nosso 
rei actual é o senhor D . J o ao VI. 

'.riTULO lii 

DO PODER. LEOISLA!I'LVO OU DAS COR'l'ES 

CAP!TULO I 

D,\ l-:I.E i f .\0 n OS m:I'U1' ,\DOS ))f: COilli::S 

Art . 32 .0 A nação portugueza é representada em côrtei!l , isto é no ajuntamento 
elos deputados, que a mesma nação p ara esse fim elege com respeito 'á povoação 
de todo o territorio portugnez . 

Art. 33.0 Na eleição elos deputados t ê em voto os por tuguezes que estivereJ:? 
no exercício elos direitos ele cicláclão (artigos 21. 0

, 22 .0
1 

23 .0 e 24. 0 ) t endo donlt
cilio, ou p elo menos r esidencia ele um anuo, em o concelho onde se fizer a eleição. 
O domicilio elos militar es ela primeira linha e do s ela armada se entende ser no 
concelho onde t êem quartel p ermanente os corpos a que pertencem. 

Da presente disposição se exceptuam : . 
I. Os menores de vinte e cinco annos, entre os quaes comtuclo se n ão compre· 

henclem os casados que tiverem vinte annos; os o:ffici aes militares ela mesma 1cla· 
ele i os bachareis formados, e os clerigos ele ordens sacras; 

II. Os fi lhos-famílias que estiver em no poder e companhia ele seus paes1 salv-o 
se ser vir em officios publicas; , 

III. Os Cl'eaclos ele servir; n ão se entendendo n' esta denomi:nação os feitores e 
ab egões que viver em em casa separ ada elos lavradores seus amos · 

IV. Os vadios, i sto é, os que não t êem emprego, officio ou 1,;_oclo de viela co-
nh ecido i . 

V . Os r egulares, entre os quaes se não comprehendem os elas ordens lnilita.-
r es, nem os secula.risaclos; -

VI. Os que para o f uturo, em chegando á iclade de vinte e cinco annos coJ)l
p letos, não souberem ler e escrever, se tiverem m enos de dezesete quando se pn
blicar a constituição . 

A.I·t. 34.0 São absolutamente inelegíveis : 
I. Os que não podem votar (artigo 33 .0

) ; 

II. Os que não têem para se sustentar renda su:fficiente, procedida ele bens ele 
r aiz, commer cio1 inclustria ou empr ego i 
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b II!. Os apresentados por fallidos, emquanto se não justificar que o são de 
oa fe ; 

IV. Os secretarias e conselheiros de estado; 
V. Os que servem empregos da casa real; 
VVT. Os estrangeiros, posto que tenham carta ele naturalisação~ 

II. Os libertos nascidos em paiz estrangeiro . 
·Art. 35.0 São respectivamente inelegíveis : 
L Os que n~Lo tiverem naturalidade ou resiclencia continua e actLlal, pelo me

nos 
1
de cinco. annos, na província onde se fizer a eleição; 
I. Os b1spos nas suas dioceses; 

IIr . Os parochos nas suas freguezias; . }r· Os magistrados nos clistrictos, onde incliviclual ou collegialmente exercitam 
Jlur.sc ~ção; o que se nao entende todavia com os membros elo supremo tribunal 
cetJ~st~ça (_artigo 191. 0

), nem com outras auctoriclades Cl-0a jurisdicção se estende 
a o o o _remo, nao sendo elas especialmente prohibiçlas ; 

V. Fmalmente não podem ser eleitos os C:ommandantes elos eorpos ela primeira 
e segunda linha pelos militares seus subditos. 

- g· . Art. 36.0 Os cleputaclos em uma legdatura podem ser r eeleitos para as se
_tuntes . 

--' cl Art. 37 .o As eleiçõe·s se farão por clivisões eleitoraes . Cada divisão se formará t:s mocl~ q_:-1e lhe corresponclam tres até se~s cleput~clos, r egulando-se o numero cl'e~ 
'Vi.- ãna 1 as~10 . ele um IJOr cada 3q:o~O .h~brtante_s hvres ; poder: elo comtucl.o _c~da clr
t" 0 aclmlttJr o augmento ou chmmmçao de lb:OOO, ele manell'a que a c1iv1sao que 
a.%~~· entre 75:000 e _105:000, ;lará tres ;le:putados ; entr~ 105:000 e 135 :000? 

• cL quatro; entre 13::> :000 e 16::> :000, clara Clnco; entre 16b:OOO e 195:000, clara 
sers deputados. . 

~ht. 38. 0 A disposição do artigo antecedente t em as ex.cepções seguintes : · 
m . · A cidade ele Lisboa e seu termo formará uma só divisão, posto que o nu

eto ele seus habitantes exceda, a 195 :000. 
ç~ li. As ilhas elos Açores formarão tres clivisões, segnnclo a sua actual distribui
ao 

1
em comarcas, e cada uma d 'ellas clarú pelo menos dois deputados; 

a ~I. A respeito do Brazil a lei decidirá quantas di visões elevam corresponder 
nac~ a.,provincia, e quantos deputados a cada divisão, r egulado o numero cl 'estes 

tsao de um por cada 30:000 habitantes livres; . 
Cab \ P elo que r espeita : 1.0

, ao r eino ele Angola e Benguella; 2.0
1 ás ilhas ele 

c1~ ~ Terde com Bissau e Cacheu; 3.0
, ás de S. Thomé e Príncipe, e suas depen

e~~Clas ; _4. 0
, a Moçambique e suas dependencias ; 5 .0 , aos es tados ele Goa ; 6. 0

, aos 
tnn abe~ec1mentos ele JY[acau, Solar e Timor, cada um d'estes clistrietos formará 
hab: chvisão , e dará pelo menos um deputado, qua~quer que seja o numero de seus 

' rtantes livr es . . 
lib Al't . 39 .° Cada divisão eleitoral elegerá os deputados que lhe couberem, com· 
s"' erclaele ele os escolher em toda a província. Se algmn for eleito em muitas divi
e:s p~·evalecerá a eleição que se :fizer n'aquella em que elle tiver r esiclencia; se 
tiv ~euhuma el 'ellas a tiver será preferida a ela sua naturalidade ; se em nenhuma 
ll1e

0
,
1 naturalidade nem resiclencia, prevalecerá aquella em que obtiver maior nu

far~ 0 ele . votos ; devendo em caso ele empate decidir a sorte . Este desempate se 
ser~ 11~ Junta preparatoria das côrtes (artigo 77 .0) . P ela outra ou outras divisões '1 c "~amados os substitutos correspondentes (artigo 86 . 0) . 

A 1:t. -40.0 Por cada deputado se elegerá um substituto. 
a11n. It.

1
41 . ° Cada legislatura durará clois annos. A eleição se fará, portanto, ·em 

os a ternaclos. · 
bléaArt. :J=2 .o A eleição se fará clirectamente pelos cidadãos reunidos em assem
Ced 

8
• eleltoraes, á pluralidade de votos dados em escrutínio secreto, no que se pro-

Olá IJela · · A ' maneira segumte : 
sicle rt. 43 .o Haverá em cada freguezia um livro ele matricula rubricãdo pelo pre~ 
Phah::. da camara, no qual o parocho escreverá ou fará escrever, po~· ordem ai-=-. 
lJ.a l .1ca, os nomes, moradas e occupacões de todos os freguezes que tiverem voto 

' e etção . Estas matriculas serão verificadas pela camara, e publicadas dois. me-
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zes antes da reunmo das assembléas eleitoraes, para se poderem notar e emeuclar 
quaesquer m egalidades. . 

Art. LJ:LJ,.0 A camara ele cada concelho designará com a conveniente anteCipa
ção tantas assembléas primarias no seu clistricto, quantas convier segundo a po
voação e distancia dos lagares, quer seja necessari.o r eunir muitas fxeguezias elll 
uma só assembléa, quer dividir uma freguezia em muitas assembléas; com~anto 
que a nenhuma cl'estas corresponclam menos de 2:000 habitantes, n em mms ele 
6:000. 

No ultramar, se for muito incommodo reunirem-se em uma só assembléa al&·n
mas freguezias rnraes pela sua grande d istancia, poderá em cada uma cl'ellas for
mar-se uma so assembléa, posto que u?to chegue a ter os 2:000 habitantes. 

Art. 45. 0 Se algum 'concelho não chegar a ter 2:000 habitantes, formará coro
tudo urna assembléa se tiver 1:000; e não os tendo. se unirá ao concelho de menor 
povoação que lhe ficar contíguo. Se ambos unidos ainda não chegarem a conter 
1:000 habitantes, se unirão a outro ou outros, clevenclo reputar-se cabeça ele .to
elos aquelle que for mais central. Esta reunião será designada pelo r especttVO 
administrador geral (mtigo 212 .0

) . • • 

Nas províncias do ultramar a lei modificaní a presente disposição
1 

como e::ngn· 
a commodidade dos povos. 

Art. 46 .0 A camara designará tambem as i-grejas em que se ha de reunir caclf' 
assembléa1 e as freguezias ou ruas e lagares de uma fregnezia., que a ca.da un;a 
pertençam; ficando entendido que ninguem será admittido a votar em asse~blea 
diversa. Estas designações lançará o escriv?to da camara em um livTo ele ~?letçào, 
que n'ella haverá, rubricado pelo presidente. 

Art. 47. 0 Nos concelhos em que se formarem muitas assembléas, o presidente 
da camara pr.esidirú áquella que se l'eunir na cabeça elo concelho; e r eunindo-se 
ali ·mais de uma, áq uella que a camara designar. As outras serão presididas pelos 
vereadores effectivos; e não bastando estes, pelos dos annos antecedentes : uns e 
outros a camara distribuirá por sorte. 

Nos concelhos, em que os vereadores efl'ectivos e os elos aunos antecedentes 
não preencherem o numero elos presidentes, a camara nomeará os que faltareJJl· 

Na cidacle de Lisboa, emquanto não houver bastantes vm·eaclores electivos, 
será esta falta supprida pelos ministros dos bairros e p-elos desembargadores ela re
lação, distribuic1os pela camara. Porém estes presidentes, reunidas que sejaU1 as 
assembléas na fórma abaixo declarada (artigo 53. 0), lhes proporão de accordo coll1 
os parochos duas pessoas de confiança publica, uma para entrar no seu Ioga~·, 
outra l)ara um dos dois secretarias (artigo 53 . 0), e feito auto cl'esta eleicão sa.h·í!O 
da mesa. · , 

Art. 48 .° Com os presidentes assistirão nas mesas ele eleição os parochos .aas 
igrejas onde se fizerem as reuniões. Quando uma freguezia se dividir em muttas 
assembléas o parocho designará sacerdotes que a ellas assistam. Os ditos parocboS 
ou sacerdotes tomarão a.ssento á m?Lo direita do presidente. 

Art . 49. 0 As asseml)léas eleitoraes serão publicas, annunciando-se previaJJ1ente 
a sua abertura pelo toque ele sinos. Ning-uem ali - entrará armado. Ningu~lll 
terá prececlencia ele assento, excepto o presidente e o parocho ou sacercl0te assJS
teute. 

Art. 50.0 Em cada assenibléa estará presente o livro ou livros ele martricula. 
,Quando uma freguezia formar muitas assembléas haverá n ' ellas r elacões authen· 
ticas ·elos moradores que as formam, copiadas do livro da matri.cl.lla. Íiaverá tíl!Ul
bem um caderno rubricado pelo presiclente, em que se escreva o auto ela eleiçã~· 

Art. 51.0 As assembléas primarias em Portugal e Alo·.arve se rmmirão no prl· 
m~iro. doming.o de agosto. do seg~mcl? anuo da legislat.uraj .nas il~ns ac\jacentes ~~ 
pnmeu·o dommgo de abnl; no Brazll e Angola uo pnme1ro dommo·o de agosto c 
anuo antecedente; nas ilhas ele Cabo Verde no primeiro clomingg de nove~bro, 
t[!.mbem · do anno antecedente; nas . ilhas ele S. Thomé e Princi1Je, l\1oçambiqne1 

Goa e :Macau, no. primeiro domiu.go de novembro, dois annos antes . . 
4-rt . 52. 0 No dia prefixo no artigo antecedente, á hora determinada, se reun:: 

rão nas ig-rejas -designadas os moradores de cada concelho, que têem voto nas elei 
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ções, levando escriptos em listas os nomes e occupações das pessoas em quem vo
tam para deputados . Cada uma cl'estas listas deve encerrar o numero ele deputados 
q_ue tocam :iquella divisão eleitoral, e mais outros tantos para os substituírem. No 
revers?. cl'ellas irão cleclaraclos os concelhos e freguezias elos votantes, e sendo es
~s m1~Itares ela primeira ou segunda linha, t ambem os corpos a que pertencem . 

uclo ~sto será annunciaclo por eclitaes, que as camaras mandarão affixar com a 
convemente antecipação . 

Art. 53 .0 Retmida a assembléa no logar, clia e hora determinada, celebrar
~=-ha uma missa elo Esp~rito Santo; finda a q~1al, o parocho, ~u o sacercl?te assis
eln_te~ fará um breve discurso analogo ao obJecto, e lerá o presente capitulo das 
. eiço~s . Logo o presidente, de accordo com o parocho on sacerdote, proporá aos 

ctcl~claos presentes duas pessoas de confiança publica para escrutinaclores, duas 
fa~.a secretarias da eleição, e em Lisboa uma para presielente e outra para sem·e
ruo, nos termos do ar tig·o 4 7. o . P roporá mais tres para r evezarem a qualquer l estes . A assembléa as approvanl. 011 clesapprovará por alg·um sigtial, como o ele 
evautar as mãos clireitas : se alguma cl'ella.s não for a.pprovacla, se r enovará a pro

l)fs.ta e a votação quantas vezes for necessario . Os escrutinaclores e secretarias 
el· eitos tomarão assento aos laclos elo presidente e elo parocho . Esta eleicão será 
o~o . • 

5 escl'lpta no caderno e publicada por um dos secretarias. 
t . Art . 54. 0 D epois d'isto o presidente e os outros mesarios lançarão as suas lis
a~ em uma urna. L ogo se irão approximanclo á mesa um e um todos os cidadãos 

fiesentes; e estando seus nomes escriptos no livro ela matricula, entregarão as lis
as~ que sem se clesclobrarem serão 1nnçaclas na urna, depois ele se confrontarem l!l mscripções })Ostas no r everso cl' ellas com as pessoas que as apresentarem . Um 

c 08 secretarias irá descarregando no livro os nomes dos que as entregarem. 
Art. 55 .° F inda a votação mandará o presidente contar, publicar e escreyer 

no 
1 
auto o numero elas listas . Então um elos escrutinaclores irá lendo em voz alta 

caca uma cl'ellas, bem como as inscripções postas no seu r everso (artigo 52 .0), ris
~ancle-se . elas l~stas os votos clacl?s nas pessoas pr~h2bic1as em os 1~ . os n, nr, IV e 
c cl1o artigo 3o. ° Como o escrutmaclor for lendo rrao os secretan os escrevenelo, 

1 
a a um em sua r elação, os nomes elos v-otaclos e o numer o elos \70tos que cacla 

8
1~t for obtendo, o que farão pelos numeros successivos ela numeração natural, ele 
h01 e que o ultimo numero ele cacla nome mostr e a totalielade elos votos que elle 
v ou v-er obtido, e, como for em escrevendo ·estes nu meros, os irão pnblicanclo em 

oz alta. 
r l ~:t . 56 .0 Acabada a leitura elas listas, e v erificada a . conformidade das duas 
ne açoes pelos escrntinaclores e secretaTios, um el' estes publicarit na assembléa os 
illome~ ele todos os votados, e o numero ele vo tos que teve cada um. Immecliata
e ette se escreverão no auto, por 01·clem alphabetica, os nomes elos votados, e por 
"~ .en.so o numero elos votos de cacla um. O auto será assignado por toclos os me-
.,arlos e l' · ~· bl' t as 1stas se que1marao pu rcamen e . 
c1 Art. 57 .0 Os mesarios nomearão logo elois ele entre si, para nos dias abaixo 
hecl~.raclos (artigos 61.0 e 63 .0 ) irem apresentar a copia elo auto na junta que se 
ri~sc e l'eunir na casa ela cama:ra, se no concelh~ ho~1ver r;mitas assembléas prima
A h ou na. que se ha de r eumr na cabeça ela divisao ele1t'oral, se houver uma só . 
fecl tÍ cop1a será tirada por um elos secret,arios, assignacla por toelos os mesarios, 
cle/ac a e lacr ada com sêllo . Então se haverá por dissolvida a assembléa. Os ca
hli ~ols e r elações se guardarão no ar chivo ela camara, dando-se-lhes a maior pu-

Cic acle. 

assA~. 58-.o No auto ela eleição se declarará que c< os ciclaclãos. que formam aquella 
vis~lll lé~ outorgam aos cleputaclos, que sairem eleitos na junta ela cabeça ela di
tes ao eleitoral, a toclos e a cada um, amplos poderes para que, r eunidos em cõr
Pl'e com os elas outras divisões ele toda a monarchia portugueza, possam, como re
Cln~e~~antes ela nação, fazer tudo o que foi· conclucente ao bem geral cl '_ell~, e 
hl'e Pl1r suas funcções na conformidade e dentro dos limites que a constitmção 
.L' scl'eve d l h l t' ... eU ' sem q Lle ]!>OSsam erogar nem a terar nen um c e seus ar 1gos, e que 
Pl1~8 c1 outorg:autes se obrigam a cumprir, e ter por valido tudo o que os ditos ele-

a os assnu fizerem, em conformidade ela mesma constituição». 
27 
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Art. õ9. 0 Se ao sol posto ~ão estiver acabada a votação, o presidente manc~ad• 
metter as listas e as r elações em um cofre ele tres chaves, que ser~io clistribUldas 
por sorte a tres mesarios . Este cofre se guardará debaixo ele chave na mesro~ 
igreja., e no dia seguinte será apresentado na mesa da eleição, e ahi aber to ero 
presenca ela assembléa. 

Ar f. 60.0 Se o presidente, depois de entregues todas as listas, previr que 0 

apuramento cl' ellas não poderá concluir-se até a segunda · feira seguinte, prop?rá' 
ele accorclo com o parocho, aos cidadãos presentes, como no artigo 53. 0

1 es~ruiana
clores e secretarie s para outra mesa . Para esta passará uma parte elas hstas, e 
n 'ella se praticará simultaneamente o mesmo que na primeira, onde :finalmente se 
reunir~io as quatro r elações, e se procecler á como :fica disposto DO artigo 56.~ 

· Art. 61.0 Quando no concelho houver mais ele uma assembléa primai'IU:, os 
portadores elas copias elos autos ela eleição (ar tigo 57 .0

) se r eunirão no clomtDgo 
seguinte, e no ultramar n' aquelle que abaixo vae declarado (artigo 7 4. 0), ~. !10ra 
indicada nos eclitaes, em junta publica na casa da camara com o presidente a ·esta 
e o parocho que com elle assistiu na assembléa antecedente. Logo elegerão de e~
tre si dois escrutinaclores e- dois secretarias; e abrindo-se os ditos autos, o presi
dente os fará ler em voz alta, e os secretarias irão escr evendo os nomes em duas 
r elações . D e ahi em diante se praticará o mais que fica disposto nos artigos 56.

0 

e 56 .0 · · 

Na divisão ele Lisboa :fica cessando a presente junta, e só tem Jogar a que vae 
determinada no artigo 63. 0, que será formada dos portadores elas listas das assc]J).-
bléas primarias . . · . 

Ar t. 62 .0 Os mesarios successivamente elegerao dois ele entre si, que no dia. 
abaixEJ declarado (artigo 63 .0) apresentem a copia cl 'este auto na junta da cabeça 
da divisão eleitoral. A r espeito cl'esta copia , ela dissolução ela junta, e da guarcla 
e publicidade elo caderno e relações, se far:i o mesmo que :fica disposto no ar
tigo 57. 0 

• 

Art. 63 .0 No terce-iro domingo ele agosto, e nas ilhas adjacentes e ultra~al 
n ' aquelle que abaixo vae declarado (artigo 7 4 . "), se congregar ão em j unta pubhca. 
na casa da camara da cabeça ela divisão eleitoral os portadores elas copias dos 
autos ele toda a divisão com o presidente ela mesma camara e o pm·ocho que co])). 
elle assistiu na assembléa antecedente . Proceder ão logo a eleger escrutinadores 0 

secretarias ; praticar-se-ha o mesmo que :fica disposto nos art igos 61. 0 e 5D·
0
.' 

y <<como o escrutinaclon; e apurados os votos saírao eleitos deputados, assim ordi
narios como substitutos, aquelles que obtiverem pluralidade abso luta, i t=\ to é, aquelle: 
cuj os nomes se acharem escriptos em mais de metade elas listas . De entre elle~ 
ser ão deputados ordinarios os que tiverem mais votos, e substitutos os que se Ibes 
seguirem immediatamente, e por essa ordem se escreverão seus nomes DO auto . EJ)} 
caso de empate decidirt~ a sorte . Depois se praticará o mais que :fica dispost~ JlO 

artigo 56. 0 , :ficando entencliclo que as r elações se hão ele g uardar, como dispoe 0 

artigo 62 .0 · . 

Art . 64.0 Se nã.o obtiverem pluralidade absoluta pessoas bastantes para pre
encher o numero elos deputados e substitutos, se fará uma r elação, que conten~: 
tres v~zes o numero que faltar, fo rmada dos nomes cl'aquelles que tiverem 1U 31 

votos, com declaração do numero que teve cada um. Esta relaçã.o ser:i lida eJ)} 
voz alta e COJJiacla no auto. Feito isto a junta se haverá por dissolvida. 

Art. 65 .0 O presidente fará logo lJublicar a dita relacão e tiradas por unl t~
b ellião tantas copias d'ella quantos forem os concelhos ,ela' cli~isão eleitoral, assl~ 
gnac1as por elle e conferidas pelo escrivão da camara, as remcttCTá ás c~unaras c1os 
ditos concelho·s . Os presidentes cl'estas immecliatamente r emetterão copias tiradas 
pelos escrivães elas mesmas, e por ambos assignac1as, aos presidentes que foraJ)} 
elas assembléas primarias, para as fazerem logo r egist ar nos cadernos de que trata 
o artigq 50.0

, e lhes clàrem a maior p11bliciclade. . 9. 0) 

- Art . 66 .0 No mesmo tempo as · camaras convocarão por editaes (a~·tJg~ 5Í· . 
os moradores elo concelho para nova reunião das assembléas primaTias, annunClauc O· 

1 f: ' · c1 • J · o·Q1.1 a, 
• 

0
, que esta se ara no terce1r0 ommgo CLepms cl' a1uelle em que se congretl Ue 

junta ela cab eça da divisão eleitoral, e nas ilhas adj acentes e ultramar n'aqne 
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que. abaixo vae declarado (artigo 74. 0) ; 2 .0
, qual é o numero elos deputados orcli

narws. e substitutos que falt a para se eleger; 3. 01 que os votantes hão de formar 
suas h stas tirando o dito numero ele entre os nomes incluídos na r elação que foi 
remetticla ch dita junta, a qual será transcripta nos eclitaes . 

Art. 67. 0 N' esta segunda r eunião elas assembléas primarias se proceder á em 
tt;clo como :fica disposto nos artigos 54.0 , 55 .0 1 56.0

1 57. 0
1 59 .0

1 60 .0
, 61. 0

, 'G2.0 c 
6°·.0, com declaração: 1. 0 , que os mesarios serão os mesmos que f01·um n a pri
mei~a r eunião; 2.0

7 que as r elações vinclas ela cabeça da divisão eleitoral se guar
clarao nos nrchivos elas camaras; 3.0

7 que, apurados os votos em a nova junta ela 
cabeça ela divisão, saírão eleitos cleputaclos or clinariõs e substitutos aquelles em . 
que r ecaírem mais votos (artigo 63 . 0 ), posto que não obtenham a pluralidade 
afsoluta, devendo em ca:so ele empate decidir a sorte .. Na falta ou impedimento de 
a gum elos mesarios se elegerá o·utro, como na primeira .vez. 

Art .. 68 .0
· Então se haverá por dissolvida a junta. O livro da eleição se gual~

clará no archivo da camara depois ele se lhe haver dado a maior publicidade. 
~rt . 69.0 No auto cl'esta eleição se declarará haver constado, pelos autos r e

~etbdos ele todas as assembléas primarias da: divisão eleitoral, que os moradores 
~ ~lla outorgaram aos deputados agora eleitos os poderes declarados no artig·o f:>8 . 0 1 

llJo teor se transcreverá no mesmo auto. 
Art . 70.° Concluído este acto, a assembléa assistirá a um solemne Te Deum) 

~antado na ig-reja principal, indo entre os mesarios aquelles deputados que se acha
l em presentes . 
. Axt. 71. 0 A cada deputado se entregará uma copia do auto ela eleição e se 
bem~Ntterá logo outra á deputação p ermanente (artigo 117.0

) 1 tiradas por um ta-
elhao e· conferidas p elo escrivão ela camara. 

1 
Art . 72 .0 As duvidas que occorrerem nas assembléas primarias ser fio decidi

c as verbalmente e sem r ecurso por uma commissão de cinco membros, eleitos na 
occasião e pelo moclo por que se procecle á formação da mesa (artigo 53 .0

) . 

Porém esta commissão não conhecerá das duvidas relativas á elegibilidacle elas 
Pessoas votadas, salvo nos t ermos do artigo 55.0

, por pertencer aquelle conheci-
UJ.ento á junta preparatoria de côrtes (artigo 77. 0

) . · 

. Art. 73 .0 Nas assembléas eleitoraes só poel erá tratar-se de objectos r elativos 
as eleições . Será nullo tnclo o que se :fizer contra est a disposição . 
, .. t Al't. 74 .0 Nas ilhas adjacentes e ultramar se observará o clisl)OSto n'este ca
!l l lUo com as modificações seguintes : 
t' L Nas ilhas adjacentes a r eunião da junta da cabeça ela divisão eleitoral (ar 
ag? 63 .0

) se fará no primeiro domingo clepois que a olla chegar em os portadores 
0~ autos .das eleicões ele toda a divisão. Para o segundo escrutínio as assembléas 

P1'1tlla1·· .~ · l · l · l lh h , ' Ias se reumrao no terceiro c ommgo c epo1s que em cac a conce o se ouve-
rem t ecebiclo el a junta da éabeça da elivisão as copias (artigo 65 .0

); as juntas ele 
concelho no domingo seguinte ao dito terceiro clomingo; as ele cabeça de divisão 
rt~ Primeiro domingo depois que a ella chegar em os portadores elos autos elas elei-
Çoes de toda a divisão. · . 
e· ~I.. ~o ultramar as juntas de concelho, as de cabeça de divisão, e no seg·undo 
s sc:utin_Io as assembléas primarias e as j untas de concelho e de cabeça de divisão 
s:r~eun1rã? no domingo que designar a auctori<lade civil superior da província e 

o mats 1woximo possível. 
bi !II. As r euniões para o segundo escrutínio em Angola, Cabo Verde, Moçam
callle e Macau. n ão dependem da votação dos habitantes dos logares r emotos ele 
se c~ uma d'estas divisões, devendo votar n'ellas sómente os que se acharem pre
el~: ~s em um praso tal que não se r etarde consideravelmente o complemento das 

lÇoes . 
CAPI'rULO IT 

DA · mmNI~O O,\S COI\TI~S 

Pllt~rt . 75.0 Antes do clia 1~ ele novembro os eleputaelos se apr~sentarão á ele
com Ç:o ~)erm:'1.nente, ~fL~e~ fara ~screver os sens nomes em úm hvr0 ele registo, 

ecttraçao elas cliv1Soes eleltoraes a que pertencem . 
Art . 76 .0 Nq_ clia 15 ele novembro se reunirão os deputados em primeira junta 
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preparatoria na sala das côrtes, servindo de presidente o da deputação permanente, 
e de escnltinac1or es e secretarias os que ella nomear de entre os seus mem?r o,: · 
Logo se procederá na verificação das proclU'ações, nomeando-se uma comm1s_sao 
d_e cinco deputados para as examinar, e outra de tres para examinar as dos ditos 
ClnCO . 

Ah . 77 .0 Até ao ditJ. 20 de no\embro se continuará a reunir uma ou mais ,e
zes a junta preparator la, p ara verificar a legitimidade elas proc.uraçõe: e as quaJi
dades dos eleitos, resolvendo definitivamente quaesqu er duvidas quo sobre isso se 
moverem. 

Art . 78 .0 No c1ia 20 de no\embro a mesma junta elegerá de entre os depn
tac1os, por escrutínio secreto á phu-aüdacle absoluta de votos, para . ervjrem _no 
pr imeiro mez, um pr esidente e um vice-presidente, e á pluralidade r elativa qu~tro 
secretarias . Immec1iatnmente irão todos á igl'eja cathedral assistir a uma m1ssa 
solemne do Espírito Santo, e no fim d'ella o celebrante deferirá o j uramento se
gcúnte ao presidente, que, pondo a mao direita no livro dos Santos Evaugelhos, 
di r á : «Juro manter a religião catholica apostolica romana, guarda.r e fazer guar
dar a constituição política da monarchia portugueza, que decretaram as côrtes 
extraorclinarias e constituintes do anuo de 1821, e cumprir bem e fielmente as 
obrigaçõ s de dep utados em côrtes, na conformidade ela. mesma constituiçfio)) · O 
mesmo juramento prestará o vice-presidente e c1eputaclos, pondo a mã.o no li;rro 
elos E\angelhos e dizendo sómente : ccAssim o juro>> . 

Ar t . 79.0 Acabada a solemniclade religiosa, os deputados se c1irigirão á sal!t 
elas côrtes, onde o presiclente declarará qu e estas se acham installaclas . Nomeará 
logo ml1a deputação composta ele doze deputados, dois elos qnaes ser~(o secreta
rios, para dar parte ao rei da referida in.-tallação e saber se ha ele assistiT á aber
tm·a elas côrtes . Achando-se o rei fóra do logar elas côrtes, esta participação se 
lhe fará por escripto e o rei responderá pelo mesmo modo . 

Ar t. 80 .0 No 1. 0 dia do mez ele dezembro ele cacla anuo o pr esidente cotn _os 
cleputaclos que se acharem presentes em Lisboa, capital c1o reino unido, abnrá 
impreteri,elmeute a primeir::t sessão ele côrtes . N'e te momento cessará em suas 
ftmcçoes a deputação permanente. 

O rei assjstirá pessoahJ.J.ente, se for sua vontade, entrando na sal::t sem guarda, 
acompanh ado sómente das pessoas que determinar o regimento elo governo inte
rior elas côr tes . Fará uli1 discurso adequado á solemniélade, a que o p residente c1eí'0 

responder como cumprir. 'e não houver ele assistix irao em seu nome os secreta· 
rios de estado, e UJ?l d'elles recitará o referido discurso e o entregará ao presidente. 
Isto mesmo se deve obselTar quando as côrtes se fecharem . . 

Art. 81. 0 No segundo anno ele cada legislatura não haverá junta pr eparatona. 
nem jnramento (ar tigos 76 .0

, 77. 0 e 78 .0
), e os cleput~dos, r eunidos no dia 20 de 

novembro na sala ela. côrte.-, servindo ele presi lente o ultimo do anuo passado, 
procederão a eleger novo presidente, vice-presidente e secretarias, e hayendo ~s
sistido á missa elo Espírito 'auto, procederao em tudo o mais como no priroeu·o 
anuo . . 

Ar t . 82. 0 As côr tes com justa causa, appr ovacla pelas duas ter ças partes clo_s 
deputados, poderão trasladar-se da capital d'este r eino para outro qualquer lo~111; · 
'e chu·ante os intervallos elas duas sessões ele côrtes sobrener invasão ele illlllll" 

g~s, peste, ot~ outra causa urgentíssima, poderá a c1eputaçã.o permanente deter: 
mm.ar a refenda traslad~?ao e. c~ar o~ltras quae~quer providencias que julga.r coll 
vementes, as quaes ficar ao SU.J elt,as a, approvaçao das cô1·tes . . 

Art. 83 .° Cada uma das duas sessões ela legislattu-a cluran:'t tr es mezes conse
cutivos e sómente poderá prorogar -se por mais um : 

L Se o rei Õ pec1ir ; 
TI. Se houver j usta causa approvacla pelas c1uas terças par tes elos c1eputados 

presentes. a· 
· Art . 84.0 A quelle que saír eleito deputado não será escuso senão por im1Je . 1-

mento l egitimo e permanente, justificado perante as côrtes . Sendo alguem reeleito 
na eleiçao imnlediata, lhe ficar á livre o escusar-se, mas não poderá, dm·ante 0~ 
dois annos ela legislatm·a de que se escusou, acceitar do governo emprego a. 
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gum, salvo se este lhe competir por antiguidade ou escala na carreira ele sua 
})ro:fissào . 

·Art. 85 .0 A justi:fi.cação elos impedimentos elos deputados residentes no ultra
ma~· se fará perante a junta ch cabeca ela respectiva divisão eleitoral, se ainda 
estiver reunida, e não o estanclo, per~ante a junta })reparatoria (artigo 77. 0

) ou 
Petante as côrtes . · 

Por divisão respectiva se entencl e aquella em que foi eleito o cleputado de cuja 

t
e:<>cusa se tratar, e sendo eleito em muitas, aquella que prevalecer, segundo o ar
Jgo 39 .0 

1 
Art. 86.0 Quando algum deputado for escu~o, n; auctoriclacle que o escusar 

clamará log·o o seu substituto segundo a OI'clem ela pluralidade elos votos (artigo 63 .0
) . 

. Art. 87. Q Com os deputados éle cada uma elas divisões eleitoraes elo ultramar 
".~~b logo para Lisboa o primeiro substituto, salvo se em Portugal e Algarve r e
~1 1r .algum, no qual caso entrará este em logar do de1mtaclo qu e faltar. Se forem 1
.eeleltos alguns elos deputados efl'ectivos, virão logo tantos substitutos quantos fo -

1 em os reeleitos, descontados os que r.esidirem em Portugal e Algarve. · 
~rt . 88. 0 As procurações elos substitutos, e b em assim as dos c1eputac1os que 

~·~~o apresenta.ram no dia aprasado, serão verifi.caclas em côrtes por uma com-
1ssao, e assim a uns como a outros o presidente deferirá juramento. 

c~. Art .. 89. 0 Se os clepiltaclos de alguma província não poclérem apresentar- se em 

8 
°1 t~s , nnpeclidos })OI' invasão de inimigos ou bloqueio, continuarão a servir em 
en ogar os deputados antecedent~s, até que os impedidos se a1)l'esentem. 

Art. 90. 0 As sessões serão publicas e sómentc poderá haver sessão secreta 
qn~ud? as eôrtes, na conformidade elo seu r egimento interior, entenderem. ser ne
cessano, o que nunca t erá logar tratanclo-se ele eliscuss~Lo ele lei. · 

Art. 91. 0 Ao rei não é permittido assistii· {ts côrtes, excepto ua sua abertura 
.: :?nclusão. Elias não }Joderão deliberar em sua presença. Indo, porém, os seCl·e
al~os.d'estado, em nome do r ei, ou chamados pelas côrtes, }Jropor ou explicar algum 
degoc~o, poderão assistir á discu ssão e fallar n' ella na conformidade elo regimento 

as cortes, mas nunca estarão presentes á votação. 
d ~rt. 92. 0 O secreta.rio d' estado elos nego cios da guerra, na 1)l'imeira sessão 
a~POls de abertas as côrtes, irá informal-as do numero ele tropas que se acharem 
P~~~t.?naclas na capital e na distancia ele doze leguas em redor, e bem assim das 

~:nçoes que occuparem, para que as côrtes determinem o que convier. 
te . ~rt. 93 .0 Sobre tudo o que for r elativo ao governo e ordem interior elas côr
l'as ~'>e observará. o seu r egimento, no qual se' poderão faz er para o futuro as alte
, Çoes convenientes. 

CA.Pl'l'OLO li! 

DOS DEI'UL\OOS DE COlH ES 

0 
• Art. 94.° Cada deputado é })rocurador e representante ele toda a nação e não 
e sórnente da divisão qu e o elegeu. 

t . AJ·t . 95. 0 Não é permittido aos deputados protestar contras a decisões das côr
es, mas poclerão fazer declarar na 'acta o seu voto sem o motivar. 

te. Art . 96 .0 Os cleputaclos são inviolavcis pelas opiniões qtle proferirem, nas côr-
s, e nunca por ellas serão r esponsaveis . · 

ter· ~rt . 97 .o Se algl-im depntaclo for pronl;lnciaclo, o juiz, suspendendo todo o ul
co~~.1 procedimento, dará conta ás côrtes, as quaes decidirão se o processo eleve 

_A:l~r e o deputado ser ou não suspenso, no exercício ele suas funcções. 
rua lt. 98 .0 Desde o dia em que os deputados se apres entarem á deputação p er
ta;n~ute até áquelle em. que acabarem as sessões vencerão um subsidio l)ectmiario, 
Ih~ ac 0 :pelas côrtes no segundo anno ela legislat1 . .H'a antececlente . Alem cl'isto se 
rua~ (rbltrará uma indemnisação para as despezas ela vinda e volta. Aos do ulti'~
ulll1 ebt:·e. os quaes se não entendem os das ilhas adjacentes) se assigna.nt de ma1s 
tona 1511 Slcho para o tempo elo intervallo das sessões elas côrtes 1 o · que não se en-E dos estabelecidos em Portugal e Algarve. . 

~ stes subsidias e indemnisacões se pagarão pelo thesouro publico. 
1J

11
t :t. 99 .0

. Nenhum deputacl~ desde o dia em que a sua eleição constar na de-' 
t aca0 fi. ' · li ·t · 

, c permanente até o m da legislatura, poderá accertar on so c1 ar para s1, 



422 

nem para outrem, pensão ou condecoração alguma. Isto mesmo se entenderá dos 
empregos providos pelo rei, salvo se lhe competirem por antiguidade ou escala 
na carreira da sua profi ssão . 

Art. 100.0 Os deputados, chuante o tempo das sessões elas côrtes, ficar~~o in· 
hibiclos elo exercício elos seus empregos ecclesiasticos, civis e militares. No mter· 
vnJlo clns sessões não poderá o rei empregai-os fóm elo reino ele Portugal e Al
garve, nem mesmo il·ão exercer seus empregos quando isso os impossibilite para, 
se reunirem no caso de convocação de côrtes extraon linarias . 

Art. 101.0 Se por algum caso extraordin11rio, de que cle1Jencla a segt: rança 
publica Oll o bem elo cstaclo, for inclispensavel que algum elos deputaclos siua das 
côrtes para outra occupaç·ão, ellas o poderão determinar, concordando n'isso as 
duas terças partes elos votos . 

CAPITUL O lV 

DAS ,\ TTil JIIUI[.ÜES D,\S CUI\T ES 

Art. 102.0 Pertence {ts côrtes : 
I. Fazer as leis, interpretai-as e r evogai-as; 
II. Promover a observancia ela constituição e elas leis, c em geraL o bem da 

nação portugueza. . 
Art. 103.° Competem às cOrtes, sem depenclcncia ela sancção r eal, as attribni

ções seguintes : 
I. Tomar juramento ao rei, ao príncipe r eal e á regeucia ou r egente ; 
II. Reconhecer o 11rincipe real como successor ela corôa - e approvar o plano 

ele sua educação; 
III. Nomear tutor ao r ei menor; 
IV. E leger a r egencia ou o r egente (artigos 148.0 e 150.0 ) e marcar os liroi

tes da sua auctoriclade ; 
V. Resolver as chlVidas que occoi:rerem sobre a successã.o ela corôa; 
VI . Approvar os tratados de ailiauça offensiva ou defensiva, ele subsídios e de . 

commercio, antes de serem ratificados; . 
VII. Fixar todos os-anuos, sobre proposta ou informação elo governo, as for~as 

ele terra e mar, assim as orclinarias em tempo ele paz, como as c:s:traorclinar!HS 
em tempo de guerra; 

VIII. Conceder ou negar a entrada de forças estrangeiras ele terra ou mar, 
clentro do r eino ou elos }i01tos cl'elle ;· . 

IX. Fixar annualmeute os impostos e as clespezas publicas, repartir a contn
buição clitecta pelos clistrictos elas juntas administrativas (artig·o 228. 0), fiscalisar 
o en:iprego elas r endas 1mblicas e as contas ela süa receita e clespeza ; 

X. Auctorisar o governo para contrabir emprestimos; as condições cl'elles lhes 
serão presentes, excepto nos casos ele tugencia; 

XI. E stabelecer os meios aclequaclos para o pagamento ela clivicla publica ; ·" 
XII. Regular a a.clministraçfi.o elos bens_ nacionaes e decretar a sua alienaçao 

em caso de necessidade ; 
XIII. Crem· ou supprimir_empregos e officios publicos e estabelecer os seus 

orclenaclos ; 
XIV. Determinar a inscripçti.o, peso, valor, lei, typo e denominação das liloe-

clu; . 
XV. Fazer verificar a responsabilidade dos secretarias de estado e elos mais 

empregados publicas ; 
XVI. Regular o que toca ao regimen interior das côrtes. 

CAPITULO V 

0 0 EXf:r.CJC/0 1)0 I'OUEI\ l.EG ISLi\TJYO 

Art. 104. ó Lei é a vontacle dos cidadãos declarada pela. unanimiclacle ou pl~l 
ralidade elos votós de seus r epresentantes juntos em côrtes, prececlenclo cliscussao 
p~li~ . ' 

A lei obriga os cidadãos sem clepenclencia ela sua acceitação. 
Art. 105. 0 A iniciativa directa elas leis sómente compete aos r epresentantes 

da nação juntos em côrtes. • 



423 

Podem, comtnclo, os secretarias ele estado fazer popostas, as quaes, depois G1e 
examinadas por uma commissão das côrtes poderão ser convertiçlas em projectos 
ele lei. ' 

Art. 106.0 Qualquer proj ect0 ele lei sed lido primeira e segunda vez com iu
t~rvallo de oito dias. A seguncb leitura as -côrtes decidirão se ba ele ser discutido; 
~ este caso se imprimirão e clistribuirão pelos deputados os exemplares necessa
l~os, e passados oito dias se assignará aqu:elle em que ha ele pTincipiar a discus
sao . ~sta durará uma ou mais sessões, até que o projecto pareça sufficientemente 
exam~uaclo. Immecliatamente r esolverão as côrtes se tem lagar a votação; decidido 
q~~ stm, procede-se a ella. Cacla proposição se entende venci_cla pela pluralidade 

· au;:;olnta ele vo tos . 

tod ~rt .. 107.0 Em cas? urgente, Clec~araclo t al pelas duas terças part~s elos cl~p~
. os p1esentes, podera no mesmo dia em que se apresentar o pro.Jecto prmcl

l):ar-~e e mesmo ultimar-se a discussão; porém, a lei será então havida como pro
Vlsona. 

c1 ~r~. 108.0 Se um projecto não for admittie1o <J, discussão ou {t votação, ou, se 
- ~. m

1
lttldo, for r ej eitado, não poderá tornar a ser proposto na mesma sessão da le

õ lS atura . 

. Art . 109.0 Se o proj ecto for approvaclo, serú r ecluziclo a lei, a qual, depois de 
Set hc~a nas côrtes e assignacla pelo presidente e dois secretarias, será apresentada 
ao re1 er~ cluplicac1o, por uma deputação ele cinco ele seus membros, nomeados 
pelo pres1clente. Se o r ei estiver fóra ela capital a lei lhe será apresentada pelo 

• secr etario ele estado ela r espectiva repartição . 

l
.A:rt. 110.0 Ao rei pertence e1ar a: sanccão á lei , o que fará pela seguinte for

lillt ~ assignacla ele sua mão: « Sancciono e' publique.-se como lei >> . 
. S~ o r ei, ouvido o conselho ele estado, entender que ba rasões para a lei dever 
s~?pr1mir-se ou alterar-se, poderá suspender a sancção por esta formula:. cc Volte ás 
COltesn, expondo debaixo da sua assignatura as sobreditas rasões. Estas serFi.o pre
lentes ás côrtes, e, impressas, se discutirão . Vencendo-se que sem embargo d'el
as passe a lei como estava, será novamente apresentada ao r ei, que lhe dará logo 

a sancc<to 

I
) l s~ '~s. rasões expostas forem attencliclas, a lei será supprimicla ou alterada e. não 
oc era tornar a tratar-se d'ella na mesma sessão da legislatura. 

Q Art. 111.0 O r ei deverá dar ou suspender a sancção no praso de um mez . 
Ul~tanto ás leis provisorias feitas em casos urgentes (artigo 107:0

) as côJ·tes cleter-
111a,rão o praso dentro elo qual as eleva saucciona.r. 

a,t, Se as_ côrtes se fecharem antes de expirar aqueJle prascr, este se· prolongará 
e os pnmeiros oito dias ela seguinte sessão da legislatura. 

Art. 112.0 Não dependem ela sancção real: . 

( · . ~- A presente constituição e as alterações que n'ella se· fizei·em para o -futuro 
alttgo 2S .o); . 

l
.II. Todas as leis ou nuaesquer outras clisposicões elas presentes côrtes extra-ore · ~ ' . lllanas e constituintes; 
III. As decisões concernentes aos objectos ele que trata o artigo 103.0 

~ D Art. 113. 0 Sanccionacla a lei a mandará o r ei publicar pela formula seguinte: 
~1 ;m F· . . , por graça ele Deus e pela constituição da monarchia, rei elo r eino unido s:b ortugal, Brazil e .Algaryes, cl 'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 

·g~. er a to elos os meus subelitos que as côrtes decretaram e eu s~nccionei a lei se
nhu~e (aqui o texto cl'ella) . Portanto mando a toc1as as auctoriclades, a quem o co
iute~tmento e execução ela referida lei pertencer, que a cumpram ~ executem tão 
te eJra~lente como u' ella se contém. O secretario ele estado elos nego cios c1 •.. (o ela 
sp~ch:ra repartiç~o) a faça ini.primir,. publicar e cor,rer >>. A _ 

g- . dtto secretano r eferenclerá a le1 e a fadt selim· com o sello elo estado, e 
clltar~lar nm dos originaes no archivo ela Torre elo T ombo; o oti.tro ( artig·o 109: 0) , 

dep01S,. ele assignaclo pelo r ei e refer endaclo pelo secretario, se guarclarú no arch1vo 
as cortes. 

811 ) ~~ l~is independentes ele saneção serão pu blicaclas com · esta mesma formula'? 
!Il1Intclas as }Jalavras :. «e eu sancciónei». 
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Art: 114.0 Se o r ei, nos prasos Rstabeleciclos nos artigos 110.0 e 111 .0
, não 

der sancção á l~i, ficará entendido que a deu, e a lei se publicaú. Se, porém, re
cusar assignal-a, as côrtes a mandarão publicar em riome elo rei, clevenclo ser as-
signacla pela pessoa em quem recaír. o poder executivo . . . 

Art. 115.0 A r egencia ·ou r egente elo r eino tedL sobre a sancção e publica
ção elas leis a auctoriclacle que as cGrtes designarem, a qual n ão será maior que a 
que fica concedida ao r ei. 

Art. 116 .0 As disposições sobre a formação elas leis se observarão elo mesmo 
modo quanto á sua r evogação . 

CAPITULO VI 

llA O~:r uT,\ ÇÃO J'E IDIA~E:-;TE 1·: DA llEU(';J,\0 I·:XTI\AOnD J:\' .U\1 ,\ DE COHTES 

Art. 117.0 As cGrtes , aut(Cs de fecharem cada uma elas duas sessões ela legis
l atura, elegerão sete ele entre os seus membros, a saber: tres elas províncias da 
Europa, tres elas elo ultramar, e o setimo sorteado entre um da Europa e outro elo 
ultramar. T amb em eleger ão dois substitutos ele entre os deputados europeus e 
ultramarinos, cada um dos qnaes respectivamente servirá na fi:dta ele qualquer dos 
deputados . · 

D'estes sete deputados se formar~L mna junta, intitulada «deputação perma~ 
nente elas cGrtes >>, que ha ele r esidir na capital até o momento ela seguinte aber
tura das côrtes ordinarias . 

A deputação elegerá · em cada mez, ele .entr e os seus membros, um presidente; 
a quem não poclerá reeleger em mezes successivos, e um secretario, que poclerlt 
ser successivamente r eeleito . 

Se algumas províncias do reino unido vierem a perder o direito ele ser repre
sentadas em côrtes, proverão esta.s sobre o mo c1o de se formar a de]Jutação per
manente, sem comtuclo se alterar o numero ele seus membros . 

Art. 118. 0 Pertence a esta deputação: 
I. Promover a r eunião elas assembléas eleitoraes no caso de haver n 'isso ~1-

guma negligencia; 
li . Preparar a r eunião das côrtes (artigos 75 .0 e seguintes) ; 
III. Convocar as côrtes extr aordinariamente nos casos declarados no artigo 

119.0 ; . 

IV. Vigiar sobre a observancia da constituiçfio e das leis, para instruir f\5 

côrtes futuras das infracções que houver notacl o, havenclo do governo as ÜJ.forma
ções que j ulgar necessarias para esse fim; 

V . Prover á trasladação das côrtes no caso elo artigo 82."; 
VI. Promover a installáção ela r egencia provisional nos casos do artig? 149·

0 

Art . 119 .0 A deputação permanente convocará extraordinariamente as côrtes 
para um dia determ.inado, quando acontecer algum dos casos ;:;eguinte~'3 : 

~- Se .vagar a corôa ; 
II. Se o r ei a quizer abdicar; 
III. Se se impossibilitar para governar (artigo 150. 0 ) ; 

IV. Se occorrer algum negocio arduo e urgente, ou circumstancias perigosas 
ao estado, segundo o parecer ela deputação permanente, ou do r ei, que n'~sse 
caso o commuuicará á mesma deputação, }Jara ella expedir as ordens necessa.naS· 

Art . 120.0 R eunidas as côr tes extraorclinarias, t ratar ão unicamente elo objecto 
para que foram convocadas, separ ar-se-hão logo q1.,1e o t enham concluído, e se an
tes d 'isso chegar o dia 15 de novembró, acr escerá ás novas côrtes o ulterior co
nhecimento elo mesmo objecto. 

Durante a r eunião das côr tes extraorclinarias continuará a de1mtação perma
nente em suas funcções . 

'l'lTULO IV 

DO PODEr: J!!X:B C'U'l'J'VO OU DO RE I 

C.AJ'l'l'OLO I 

IM ,\UCTOil liJ.\D I·:, JU II ,\:'!II·:~ TO E 1 ~\' IOL\Jlll.lllADE DO ll"E I 

Art. 121. 0 A anctoridade elo rei Frovém da nação e é indivisível e inaliena-v~I· 
Art. 122. 0 E sta auctoridade geralmente consiste em fazer executar as 1°15

' 

expedir os decretos, instrucções e r egulamentos adequados a esse :6m, e pro-ver a 
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tudo ?·que for concernente á segurança interna e externa elo estado, na fórma ela 
consbtmcão · 

Os ditos. decretos, instrncções e regulamentos serão passados em nome elo rei . 

I
.Art. 123:0 Especialmente competem ao rei as attribuições seguintes : 

· Sanccwnar e }JTOmulgar as leis (artigos 110.0 e 113.0
); 

li. Nomear e demittir livremente os secretarias de estado ; 
III. Nomear os magistrados, precedendo proposta elo conselho ele estado, feita 

na conformiclacle ela lei · 
IV. Prover segtn1cl~ a lei todos os mais empregos civis que não forem electi

vos, e bem · assim os militares · 
l V . A}Jr esentar para os bispados, precedendo proposta t r iple do conselho 
ele estado; apresentar para os beneficios ecclesiasticos de paclroaclo real cura-
c os on n ~ J · c1 J bl. l l 
l . a.o curacLos, prece encLO concurso e exame pu rco perante os pre ac os 
c locesarnos · 

VI ' . c · · N ornem· os commanclantes ela força armacla ele terra e mar e empregai-a 
omo entender que melhor convem ao servico rmblico · p , :J ' 

cl ,N orem, quando perigar a liberdade da nação e o systema constitncio:nal, po-
e1 ao as côrtes fazer estas nomeacões ; 

m ·
1
Em tempo ele paz não haverá ~commanclante em chefe elo exercito nem ela ar-

aca; . 

cl VII. Nomear os embaixadores e mais agentes cliplomaticos, ouvido o conselho 
e estado ; e os consules, sem dependeucia ele o ouvir; 

P" • VIU. Dü·igir as negociacões políticas e commerciaes com as naçõe.;; estran-
oelras; ~ 

l IX. Conceder cm·tas ele naturalisacão e privilegias exclusivos a favo r ela in
c nstria, em conformiclacle das leis; . ' 
" X . Conceder títulos, honras e clistinccões em recomr)ensa ele servicos, na con-tor ·1 ' ' mlc a de elas leis · 
c ~t:anto a rem11~erações pecuniarias, que pela mesma causa entender se elevam 

e~n ern·~ sómente o farfL com anterior approvação das côrtes, fazendo -lhes }Jara 
sse fim · · "' d J 1· t. c1 apresentar na pnme1ra sessao c cacw. anuo uma 1sta mb 1va a; 
, ~- Perdoar ou minorar as penas aos clelinquentes na conformidade elas leis ; 

]Jou~· I: Conceder ou negar o seu. b.~n~eplacito ~os ~lecretos elos concílios, letr:s 
da. 1~cras e quaesquer outras constitmçoes ecclesrastrcas1 precedendo approvaçao 
v~~ , cortes1 se contiverem disposições geraes, e ouvindo o conselho ele estado, se 
q

1
18arem sobre negocios ele interesse }Jarticular , que não forem contenciosos1 pois 

J·l1
1~t~c o o forem, os remetterá ao conhecimento e clecisão elo supremo t ribunal de 
s lÇa; 

P . :Z.~II. Declarar a guerra e fazer a IJaz, dando ás côrtes conta elos motivos que a1a 18 ~ . 
. ,. so teve ; · 

m ~IV. Fazer tratados ele alliança offensiva ou defensiva, ele subsídios e ele com
erclol com clependencia ela approvação elas côrtes (artigo 103 .0 n. 0 vr); 

Ve , :xv. Decretar a applicação elos rendimentos destinados pelas côr tes aos di
l~s ramos ela administração publica. 

rt . 124.0 O rei não pó ele : 
gal-l. I~pedir as eleições dos deputados, oppor-se á rmmião elas côr tes, prororr' cltssolvel-as ou protestar contra as suas decisões; 

rri Impor tributos, contribnições ou fiutas; 
IV · Suspender magistrados, salvo nos termos do ar tigo 197. o; 

o-nr · Mandar lJrencler cidadão algum, exceptq : 1. o, quando o mugir a segu
~01.ança do estado1 devendo então ser o preso entr egue clentro ele quarenta e oito 

as ao · · 9. J 1 d c1 f' r dacles c. .J.u~z competente; ""'· 0 1 qnancLo as côr tes 10uverem suspen i o as orma 1-
\T .Jucl~c1aes (artigo 211. 0 ) ; 

VI Ahenar porção algumn. elo territorio por tuguez ; 

.A 
· Commanclar força armada. 

r t 19.5 ° O · "' ócl t " J A t I A. ~ · r m nao p e sem consen unento CLas cor es : 

n. hchcar a corôa · 
Q • ' 

· f.Jarr do r eino ele Por tuo·al e Alo·arves e se o fizer se entenderá que abdica, 
O o I 
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bem como se, havendo ·saiclo com licença das côrtes, a excecler quanto ao · tempo 
OLl lagar, e não regressar ao r eino sendo chamado . . 

A presente disposição é applicavel ao successor ela corôa, o qual, contravmclo-a, 
se entenderá que renuncía. o direito ele succeder na mesmn ·corôa ; 

III. T omar emprestimo em nome ela naçf.to. 
Art. 126 .0 O rei antes ele ser acclamaclo prestará perante as côrtes, nas · 

mãos elo presidente d' ellas, o seguinte juramento : <,Juro n;u:mter a r eligião ca~ 
tholica apostolica romana, ser fiel á nação portngueza, observar e faz~r ~bservar 
a constituição política decretada pelas côrtes extraorclinarias , e constttmntes ~e 
1821 e as leis ela mesma nação, e prover ao bem geral d'ella quanto em miDl 
couber>). 

Art . 127.0 A pessoa do rei é inviolavel e não está s11jeita a responsabilidade 
alguma. 

O rei tem o tratamento ele « magestacle fidelíssima». 

CAPITULO TI 

DA I)I·:J.I::C,\(:.\0 DO J'I ()DI-:tt 1-:X I:CO'J'n'O ~0 111\.\Zll. 

Art. 128. 0 Haverá no reino elo Brazil uma clelegãção elo IJocler executivo( en
carregada a uma regencia, que residirá no logar mais eonveniente ·que a lel . ~e
sign.ar. ·D' ella lJoclerão {icar independentes algumas províncias e sujeitas imroecha
tamente ao governo de Portugal. 

Art. 129.0 A regencia elo Brazil se comporá ele cinco membros, um elos qunes 
será o presidente, e ele tres secretarias, nomeados uns e outros 1Jelo r ei, ouVIdo 0 

conselho ele estado . Os príncipes e infantes (artigo 133.0
) não poderão ser membros 

ela regencia. . 
Art. 130. 0 Um dos secretarias tratará elos nego cios elo reiuo e fazenda, outro 

elos ele justiça e ecclesiasticos, outro dos de guerra e mar·inha. Cada um t en't. voto 
nos ela sua r epartiçruo; o presidente o terá sómente em caso ele empate. O e:z:pe- . 
cliente se fará em nome do r ei. Cada secretario referenderá os decretos, ordens 
e mais diplomas pertencentes á sua re-pa.rtiçrto. · 

Art . 131. 0 Assim, os membros ela regencia como os secretarias, serão respon
sayeis ao rei. Em caso ele prevaricação de algum secretario, a regencia o sus
penderá e proverá interinamente o seu logar, daJ;~.do logo conta ap rei. Isto mes
mo fará quanc1o por outro modo vagar o logar ele secretario . 

Art . 132.0 A r egencia não poderá: 
I. Apresentar para os hispados; porém proporá ao rei uma lista ele tres pes

soas as mais idoneas, e referenclaela pelo respectivo secretario; 
II. Prover logares do supremo tribunal ele justiça e ele presidentes elas reln

cões; 
~ III. Prover o posto ele brigadeiro e os superiores a elle, bem como quaesqnel' 
postos ela armada . 

IV. Nomear os embaixadores e mais agentes cliplomaticos e os coDSnles; 
V . Fazer tratados políticos ou commerciaes com os estrangeiros; 
VI . Declarar a guerra offensiva, e fazer a paz; 
VII. Conceder títulos, mesmo em recompensa de serviços, ou outra alguJJJtl< 

mercê, cuja applicação não esteja determinada por lei; 
VIII. Conceder ou negar beneplacito aos decretos elos 

cias, e qnaesquer outras constituições ecclesiasticas que 
geraes . 

CAPITULO UI 

concílios letras po11tifi· 
' · Nes contenham dispos1ço 

f) ,\ F,\)111.1 .\ 111:::\L E SUA DOTA Ç:\Q 

Allt. 133.0 O filho elo rei, herdeiro presumptivo ela corôa terá o titulo de 
«príncipe reah; o filho primogenito cl'este terá o ele «principe 'ela Beir.a»; os . ou
tros filhos elo r ei e elo príncipe real terão o ele c<infantes ». 

Estes títulos não podem estender-se a outras pessoas. 
Art. 134.0 Os prÍl}Cipes e os infantes não podem commandar força armacla.N 
Os infantes não servirão nenhum emprego electivo ele publica administraçao, 

excepto o de conselheiro de estado. Quanto aos empregos providos pelo rei, pocleitl 
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~ervil-_os, salvo os de secretario ele estado, embaixador e pr esidente ou ministro 
os tn bunaes c~e justiça . 
. Art. 135. 0 O hercleiro presumptivo ela corôa será reconhecido como tal nas 

gruneiras côrtes que se r eunirem depois do seu nascimento. Em completando qua
LOrze annos ele idade prestará em côrtes, nas mãos do presidente, jm-amento de 
;mante~· a -religião catholica apostolica romana, de observar a constituição política 
c a naçao portugueza, e ele ser obediente its leis e ao rei» . · 
l" Art. 136.0 As côrtes no principio de cada reinado assignarão ao rei e á fami
-11a real uma clotação annua correspondente ao decoro ele sua alta dignidade . Esta 
c otar>ã N d ' 1 11 · l '>' o nao po era a terar-se emquanto dura-r aque e r emac o . 
. f: Art. 137. 0 As côrtes assigna.rão alimentos, se forem necessarios, aos príncipes, 
10 antes e infantas desde os sete annos ele sua idade, e {L rainha logo que viuvar . 

Art. 138.0 Quando as infantas- hotlverem ele casar, lhes assignarão as côrtes 
0 

seu dote, e com a entrega d'ell e cessarão os alimentos. Os infantes , que se ca-
sarem c t ' N b 1' .d. . .c ' on muarao a rece er seus a 1mentos emquanto r es1 n em no r emo ; se 10-

~~eJn re~idir fóra d 'elle, se lh es entregará por uma só vez a qmmtia qu e as côrtes 
etermmarem . 

c 
1 
Art. 138.0 A dotação, alimentos e dotes, de que tratam os tres artigos ante

p e~ eute_s~ se1·ão pagos pelo thesouro publico, e entregues a um mordomo nomeado 
c!ro reJ, com o qual se poderão tratar todas as acções activas e passivas, con-

nentes aos interesses ela casa r eal. 
n· Art. 140.0 As côrtes designarão os IJalacios e terrenos que julgarem couve
lentes para habitação e recreio elo rei e· da sua família . 

CAPITUL O IV 

. .Art. 141. 0 A successão á .corôa elo reino unido seguirá a ordem regular ele 
P~mogeuitura e representaçã.o, entre os legítimos descendentes elo r ei actual o se
nhor D. João VI, preferindo sempre a linha anterior ás posteriores; na mesma li-
na o . . . li 
~ .. grau mats proxuno ao mms r emoto ; no mesmo grau o sexo ruascu no ao 
en1~no; ne mesmo sexo a pessoa mais velha á mais moça. 

ortanto : , 
I. Sómente succeclem os fi lhos nascidos de legitimo matrimou"io; 

clil U. Se o herdeiro presumptivo ela corôa fallecer antes de haver n'ella succe
c t seu fi lho prefere IJOr direito de representação ao tio com qt1em concorrer; 

ent. li. .Dma vez radicada a successão em uma linha, emquanto esta durar não 
Ia a Imroecliata. · 

ch .Art. 142.0 Extioctas as linhas elos descendentes elo senhor D. J oão VI, sei:~.'t 
se ~lllada aquella das linb~s descend_entes da c~sa_ de Bragança que :lever prefe~·u· 
t -~ J:ndo a r egra estabelecida no artigo 141.0 Extmctas todas estas linhas, as cor
e e; chamarão ao throno a pessoa que entenderem convir melhor ao ben~ da nação; 

111 
c escle então continuará a r egular-se a successão pela ordem estabelecida no mes-
o artigo 141. o 

.Art. 143.0 Nenhum estrangeiro pocle~-á succecler na corôa elo reino unido; 
Ot Art. 144. 0 Se o herdeiro da corôa portugueza succecler em corôa estrangeira, 
tul se 0 hereleiro el 'esta succecler n'aquella, não poderá accumular uma com outra; 
p;1.~ preferirá qual quizer,~ e op~ando a estrangeira se entenderá que renuncía á 

1 ug;ueza. 
!:ta disposição se entenÇle tambem com o rei que succecler eru ·corôa estrangeira. 

nã 't . 145.0 Se a successão ela corôa caír em femea, não poderá esta casar se
no 

0 
_com portuguez, precedendo approvaç~io elas côrtes. O marielo nÊLO tení parte 

governo, e sómente se chamará rei depois que tiver ela rainha filho ou filha. 
nar Art . ~46 . 0 Se o successorda corôa tiverincapacidadenotoria e perpetua para gover-

' as cortes o declararão incapaz;. . · 
CA.P_.ITULO V 

O,\ ~IE"Ol\1 0,\Uf: DO SUCCEE;Oit 0:\ COilO,( 1·: DO 11\IN:DDH;)iTO DO nf:r 

oito .Art. 14 7. 0 O successor ela corôa é menor e não pó de reinar antes ~le ter dez
anuas completos. 
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Art. 148 .0 Se clurante a menoridade 'n tgar a corôa, as côrtes, estando r e'un'i
das , elegerão · logo uma r egencia , composta de tres ou cinco cidacl~~o s .naturaes 
cl 'este r eino, elos quaes serú presidente aquelle que as mesmas côrtes designarem. 

Não estando r eunidas, se convocarão logo extraordinariamente para eleger a 
dita r egencia . 

Art . 149 .0 Em quanto esta r egencia se não eleger, govern ará o r eino u?Ja cc re
gencia pr ovis:ionab, composta ele cinço pessoas, que ser ão u rainha mãe, clms_ mem
bros da deputação · permanente, e clois conselheiros de est ado, chamados assim uns 
como outros pela prioridade ela sua nomeação. . 

.Não havendo r ainha mãe, entrará em logar d 'ella o irmão mais velho elo rel 
defunto, e na sua falta o terceiro conselheiro ele estado. . 

E sta r egencia será presiclida pela rainha : em fal ta cl 'ella pelo irmão do rm, e 
não o havendo, pelo mais anti go membro ela deputação permanente. No caso de 
fallecer a rainha r einante, seu marido será presidente da r egencia . 

Art. 150. 0 A disposição do s dois artigos antecedentes se estender á ao caso el11 
que o r ei , por alguma causa physica ou moral, se impossibilite para governar, ele
vendo logo a deputação permanente collig ir as necessarias infor mações sobre essa 
impossibilicbde, e declarar provisoriamente que ella existe. . 

Se este impedimento elo r ei clurar mais de dois annos, e o su ccessor immech a.to 
for de maior idade, as côrtes o poderão nomear r eg.ente em logar· da r egencia. 

Art. 151. 0 Assim a regeJ?.cia permanente e a provisional, como o r egente, se 
o houver, prestarão o juramento declarado no ar ti go. 126.0

, acr escentando-se-lhe a 
clausula de «fidelidade ao r ei >> . Ao juramento ela r egencia permanente se eleve 
acr escentar , «que entregará o governo logo qu e o successoi' da corôa chegue {1, 
maioridade, ou cesse o impedimento elo r ei» . E sta ultima clausula «de entreg·ar 0 

governo, cessanclo o impedimento do r ei>), se acrescentará tambem ao jnrament~ 
do Tegente ; bem como ao ela r egencia provisional se acrescentar~~ a << ele entregai 
o governo á regencia p ermanente)) . 

A r egencia perman ente e o r egente p1·estar ão o juramento perante as côrtes, 
a r egencia provisional perante a cleputaçao permanente . 

Art. 152 .0 A r egencia permanente exercel'á a auctoridacle r eal conforme ore
gimento dado pelas côrtes, desvelando-se mui especialmente n.a boa educação elo 
príncipe menor. . 

Art . 153 .0 A r egencia provisional sómente despachará os n egocias que não 
admittirem dilação, e não poder á nomear n em r emover em1n·egaclos publicas senão 
in terinam ente . 

Art . 164.0 Os actos ele uma e outrn, r egencia se expedirão em nome elo reJ. 
Art. 155 .0 Durante a menoridade do successor ela corôa será seu tutor qnel11 

o pae lhe tiver nomeado em testame-nto; na falta c1'este a rainha -mãe emqua~to 
não tornar a casar; faltando esta1 as côrtes o nomear~io . No primeiro e tercei1'0 

caso deverá o tutor ser natural do r eino. Nunca poderá ser tutor do rei menor 0 

seu immeclíato successor. 
Art: ] 56.0 O successor da corôa, clurante a sua menoric1ac1e, não pó ele contra-

hir matrimonio sem o consentimento elas côrtes. · 

CAl'l"l'ULO VI 

003 S I~Cnt:T:\ UJOS O I~ J-:ET,\ 1>0 

Art . 157 .0 Haverá seis secretarias ele estado, a saber, a dos neo·ocios elo reino, 
ela justiça, da fazenda, ela guerra, ela marinh a e estrangeiros . 

0 

A s côrte~ designarão por um regulamento os negocias pertencentes a cada uUla. 
das secretan as, e poderão faz er n' ellas as variações que o t empo exio·ir. 

Art. 158.0 Os estrangeiros, posto que naturalisados, não poc1erão
5 

ser secreta,· 
rios ele estado. 

Art. 159 .0 Os secretarias ele estado serão responsaveis ás côrtes : 
I. P ela falta ele observancia das leis ; 
II. Pelo abuso do poder que ll1es foi confiado; . 
III. P elo que obrm·em contra a liberclacle

1 
segurança ou propriedade dos ciclacUtos_, 

IV. Por qualquer dissipação ou mau uso elos bens p llblícos . 
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Esf~ responsabiliclacle, Ele que os não escusará nenhuma ordem elo rei verbal 
ou escnpta, .será r eg-ulada por uma lei particular. 

Art . 160.0 Para se fazer effectiva a responsabiliclacle elos secretarias ele estado 
prececlerá clecreto elas côrtes, declarando que tem lagar a formação ele culpa . Com 
~~toN ° secr~tario ficará logo suspenso, e os documentos r elativçs á culpa se r emet-

rao ao tnbunal competepte, artig-o 191. 0 

o· ~rt. 161. 0 Todos os decretos o ta outras determinações do rei, regente ou re
~.en~ta, ele qualquer natureza que sej am, serão assignados pelo respectivo secreta-
110 c e estaclo, e sem isso não se lhes dará cumprimento. · 

C.I.PITULO VH 

DO COXH:LJtO DE E!:T,\00 

11. Art. 162. 0 Haverá um conselho ele estado composto de treze ciclaclãos, esc.o
b telas c~e entre as pessoas mais clistinctas por tseus conhecimentos e virtudes, a sa

.E~r, sets das províncias ela Europa, seis elas elo ultramar., e o decimo terceiro da 
ar~pa ou elo ultramar, como decidir a sorte. 

Re algumas l}l'OVÍncias elo r eino unido vierém a r)ercler o direito ele serem re-
pres t 1 .r 
[i • en ac as em côrtes, p roverão estas sobre o modo por quo n'este caso se deva 
torruar o conselho ele estado, podendo climinuir o numero ele seus membros, com-
auto que não fiquem menos de oito. 

trt. 163.0 Não podem ser conselheiros de estado: 
rr' Os que não ~iverem trinta e cinco ~nnos ele idade ; 

· Os estrangeiros, posto que naturahsaclos; 
l III. Os cleputaclos ele côrtes emqüanto o forem, e se obtiverem escusa não 

poc erão ser propostos clurante aquella legislatura. 
A. A;t. '164. 0 A elei~.ão elos conselheiros de estado se fará pela fórma seguinte : 
B ~ cortes elegerão á pluralidade absoluta ele votos dezoito cidadãos enrop eus, para 
01 marem uma l ista ele seis t ernos, em cada um dos quaes occupem o primeiro lo-
~a~· 08 seis 'que ti verem maior numero ele votos; o segundo os seis que se lhes se
â~lre1~1,_ e o~ sei~ restantes o_ terceiro. "Por este _ n~esmo modo se formar~~ outra li~ta 
c cle:.-;Ol to mclaclaos .ultrama.nnos . EntM se clemchrá pela sorte se o decnno terceiro 
clo~~elheiro ha ele ser europeu ou ultramarino, ~ se formar.á um novo tern_o ele ci -

ac aos europeus ou ultramarinos, que se ajuntará á lista respectiva. 

8 
lh~~>tas duas listas serão propostas ao rei para escolher ele ca.<Ja terno um con

, e en·o. 

J, Art. 165.0 Os conselheiros de estado servirão quatro annos, finclÓs os quaes se 
Paparão ao r ei novas listas, podendo entrar n'ellas os que acabaram de servir. 

t Art. 166.0 Antes ele tomarem posse cl arão nas mãos do rei j uramedo ele «man-
er a r l' '" l 1' r· b t ' 4-, • • , . l . fi , < e 1guw cat 10 1ca aposto ICa romana, o servar a cons IcLuçao e as eu;, ser 
, els ao rei, e aconselhai-o se~:unclo suas consciencias, attenclenclo sómente· ao bem 
Cta no N ' ~ <•Çaa>> . 
I Art. 167 .o O r ei ouvirá o conselho ele estado nos negocias graves, e particu
al·Inente sobre dar ou negar a sanccão das leis, declarar a guerra ou a paz e fa· 

Zet trataclos. . , 

g· t .A.rt. 168.0 Pertence ao conselho propor ao r ei pessoas para os lagares ela ma-
18 ratura e para os bispados (artigo 123 .0 n. 08 III e 'v). 

ze . .A.rt. 169. 0 São responsaveis os conselheiros ele estado pelas propostas que fi 
lo 1 eru contra as leis, e pelos eonselhos oppostos a ellas on manifestamente do

sas . 

trib .A.rt. 170.0 Os conselheiros de estado sÓmente serão r emovidos por sentença elo 
l1~al competente. · 

pr \ a§·anclo algum lagar no conselho de estado, as eôrtes logo que se reunirem 
oporao ao r ei um terno conforme o artigo 164.0 

CAPITULO VIII 

J:IA FOHÇA ~I ILl'f,\ll 

'" .A.rt. 171.0 Haverá -urna força militar 1·)ermanente, nacional, e composta elo nu-
....... ero c1 -e tropas e vasos que as côrtes determinarem. 
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O seu destino é manter a segurança interna e externa elo r eino, com suj ei
ção ao governo, a quem súmente compete empregai-a como lhe parecer conve
niente . 

Art. 172.0 Toda a força militar é essencialmente obecliente, e nunca eleve re-
unir-se para deliberar ou tomar r esoluções . . . 

Art. 173.0 Alem ela referida força haverá em cacloli proyjncia corpos ele <<D11li
cias>J . Estes corpos n ão devem servir continuamente, mas só quando for necessa
rio; nem podem no reino ele Portugal e Algarve ser empregados em t empo ele P3•21 

fóra das r espectivas províncias sem permissão elas côrtes. 
A formação d 'es tes corpos será r egulada por uma ordenança particul::u:· " 
Art . 174.° Crear-se-hão «guardas naciouaesll 1 compostas de todos os mdaclão~ 

que a lei não exceptuar; serão sujeitas exclusivamente a auctoriclacles civis ; . se~:s 
officiaes serão electivos e temporarios; :cão poderão ser empre'g·adas sem perru1ssao 
elas côrtes fóra dos seus cli,strictos . Em t uclo o mais uma lei especial r egulará a 
sua formação e serviço. 

Art. 175. 0 Os officiaes do exercito e armada sómente poderão ser privados elas 
suas patente~ por sentença proferida em juizo competente. 

'I'l'l'ULO V 

DO rOD E n JUDICI..AL 

CAPI'l'ULO I 

DOS JU IU:S 1·: 'f[\ll\ü:'\,\E S OE JU51'1Çt\ 

Art. 176.0 O poder judicial pertence exclusivamente aos JUlzes . Nem as côr
tes nem o r ei o poclerão exer citar em caso algum. 

Não podem, portanto, avocar causas pendentes, mandar abrir as findas , neDl 
dispensar nas fórmas do processo prescriptas pela lei. . . 

Art . 177.0 Haverá «j uizes ele facto,J, assim nas cansas crimes como nas mveiS1 
nos casos ·e pelo modo que os CQc1igos determína.r em . 

Os delictos ele ~Lbuso ela liberdade ele imprensa pertenc~rão desde já. ao conlle
cimento cl 'estes jtúzes . 

Art . 178.0 Os j1.úzes .ele facto serão eleitos directamente pelos povos, fonn 3111-

clo-se em cada clistricto lista de um determinado numero de pessoas que teuhaDl 
as qualidades legaes . . . N 

Art. 179.0 Haverá em cada um dos districtos, que designar a lei cb clivis.iLO 
do territorío1, um <<juiz letrado de ·primeira instan cin,n 1 o qual julgará do clu·e1to 
nas causas em que houver juizes de facto , e ,ele facto e direito n 'n,quellas em que 
os não houver. . · 

Em Lisboa, e n' outras cidades populosas, haverá quantos juizes letrados de 
prüneira instancia forem necessarios . 

Art . 180.0 Os referidos districtos serão subclivicliclos em otltros, e em todos 
elles haverá cc juizes ele c ti vos >J, que ser ão eleitos pelos cidadãos clirectamente, 110 

mesmo tempo e fórma pm· que se elegem os vereadores elas camaras. 
Art .. 181.0 As attr.ibuições elos juizes elect ivos são: , 
I. Julgar sem recurso as causas cíveis ele pequena importaucia designadas na 

lci1 e as c~·imiuaes em que se tratar de clelictos leves1 que tambem serão clecla.ra· 
elos pela lei ; . 

Em todas estas causas })rocecler ão verbalmente, ouvindo -as partes, e mandando 
r eduzir o r esultado a auto publico ; 

II. Exercitar os j uizos ele conciliação de que trata o ar tigo 195. 0 ; 

III. Cuidar da se0o·uranca dos morn,dores do clistricto e da conservacão cb or-
~ ' , 

clem IJnblica, conforme o r egimento c1ne se lh es der . . 
Art. 182.0 Para poder ocçupar o cargo ele juiz letrado

1 
alem ele outros reqtn· 

sito.· determinados pela lei1 se requer : 
I. Ser cidadão por tuguez ; . 
II. T er vinte e cinco mmos completos ; 
III. Ser formaclo em direito . 
Art. 183.0 To elos os juizes letrados serão perpet uas, l?go que tenham siclo pn

blicados os coe1igos e estabelecidos os juizes de facto .. 
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, ~.Art. 184:0 Ninguem será privado d 'este cargo senão por sentença proferida em 
Iasao ele clelicto, ou por ser aposentado com causa provada e conforme a lei. 
D .·Art. 185:0 Os juizes letrados ele primeira instancia serã~ cada tr~s annos trans
ellclos promrscuamente ele uns a outros Jogares, como a ler cletermmar . 
. Art . 186.0 A promoção ela magistratura seguida regra da antiguidade no ser-

vrço, com as restricções e }J ela maneira que a lei determinar. 
Art. 187. 0 Os juizes letrados de primeira instancia conhecerão nos seus clistrictos: 
I. Das causas contenciosas que não forem exceptuaclas; 
II. Dos negocias ele jurisdicção voluntaria, de que até agora conheciam qctaes

quer auctoriclades, nos casos e pela fórma que as leis determinarem. 
Art. 188.0 Os juizes letrados de })l'Ímeü·a instancia decicliriio sem recurso as 

~~usas civeis, até á quantia que a lei determinar. Nas qne excederem essa quan
ra, se :·e?orrerá das suas sentenças e mais decisões para a relação competente, 

llle clecrdu·á em ultima instancia. Nas causas crimes tambem se aclmittirá recmso 
c 08 mesmos juizes nos casos e pela fórma qne a lei determinar . 
. l ~·t. 189.0 Das decisões dos juizes ele facto se poderá recorrer à competente 
le açao, só para o effeito de se tomar novo conhecimento e decisão no mesmo Olt 

~lU diverso conselho ele j uizes ele fa(\to, nos casos e pela fórma que a lei expTes-
ameute deêlanrr . 
· l Nos clelictos de abuso da liberdade ele imprensa pertencerú o recurso ao tribu
na especial (artigo 8. 0 ) para o mesmo effeito. 
, . Art . 190. 0 Para julgaT as causas em segtmcla e ultima instancia haverá no 
1 ~111~ ~1niclo as relações que forem neeesútrias pam commodiclacle elos povos e boa 
aCLmrnr t N J • • s raçao Cta J ushça . 
. . . AJ.t . 191. 0 Haverá em Lisboa um «supremo tribunal de justiça», composto de 
Jlltzes letrados, nomeados pelo rei, em conformidade elo artigo 123. 0 

Às suas attribuicões são as seguintes : 

1 I. Conhecer dos' erros de o:fficio, ele que forem argnidos os seus ministros, os 
c as relações, os secretarias e conselheiros ele estaclo, os ministros diplomaticos e 
: regentes do reino ; quanto a estas quatro derradeiras classes as côrtes previa
daelte c1eclararão se tem lagar a formação ele culpa, pl'O'cedenclo-se na conformi-
' c e elo artigo 160.0 ; 

e t li. Conhecer das duvidas sobt:e competencia ele jurisdicç?io que recrescerem 
llre as relações de Port11gal e A.lgar ve ; . 
. lii. Propor ao r ei, com o seu parecer, as duvidas que tiver ou lhe forem re

~l esentadas por quaesquer auctoridades, sobi·e tt intelligencia ele alguma lei para 
e s

1
eguir a conveniente declaração elas côrtes ; 
V. Conceder ou negar a revista. 

O supremo tribunal ele justiça não julgará a revista , mas sim a i·elação com
Petente ; porém, tendo esta declarado a nullidacle 011 injustiça ela sentença, ele que 
se concedeu revista elle fará effectiva a responsabilidade elos juizes nos casos em 
'llle pela lei ella de~a ter logar. · · 

1
, 1 Art. 192.0 A concessão ela revista s6 tem lagar nas sentenças proferidas na:J 

0
e ~ÇÕes quando contenham nulliclacle ou injustiça notaria ; ,nas causas cíveis, qua.nclo 

b1 
8.e11 valor exceder a quantia determinada pela lei ; nas crimiuaes ·nos casos de 
ator gravidade que a lei tambem cl esignar. 

ci ~Só elas sentenças dos juizes ele direito se }J6cle pedir revista, e nunca elas ele
soes dos juizes ele facto. 

cl Qualquer dos litigantes, e mesmo o promotor ela justiça, podem pedir · a revista 
entro elo t empo que a lei designar . . 

011d ... 1\.rt. ~ 93, 0 No Brazil haverá tambem um supremo tribunal de justiça no Jogar 
Pore res1dir a regencia cl 'aquelle reino, e terá as mesmas attribuições que o de 

tngal, em quanto forem applicaveis. . . . N 

• C1 Quanto ao territorio portuo·uez de Africa e Asia os con:flictos ele JLU'lschcçao 
::~lle · · o ' b 'l'l l l 
J. . se moverem nas r elacões a concessão das r evistas e a r esponsa 1 1c ac e c os 
lllzes , , ' ' '1 ) ) d . ( . n este caso e as funcções elo tribunal protector ela · h oero aoe e rmprensa · 
t·t.tgo 8. 0 ) 1 ser ão' tratadas no mesmo territorio

1 
no juizo e pelo modo que a lei 

e ~:nguar. 
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Art. 194.0 Nas causas civeis e nas penaes civilmente intentadas é permitticlo 
ás partes nomear «juizes arbitras>> para as decidirem. 

Art. 195.0 Haverá e<juizos ele conciliação" nas causas e pelo modo q~1e a lei 
determinar, exercitados pelos juizes electivos (artigo 181.0

) . 

C.API'l'U LO II 

A rt. 196 .0 Todos os magistrados e o:fficiaes de justiça ser ão r esponsaveis pelos 
abusos de poder e p elos erros .que commetterem no exercício dp seus empregos.· 

Qualquer cidaclão, ainda que não sej a n'isso particularmente inter essado, P0 ~ 
clerá accusal-os por suborno, peita ou conluio; se for interessado; poderú accusal-os 
por qualquer prevaricação a que na lei estej a imposta alguma pena, comtanto que 
esta prevaricação não consista em infringir lei relativa á ordem do processo. , 

Art. 197 .0 O rei, apresentando-se-lhe queixa contra algum magistrado, poder~ 
suspendel-o, prececlendo aucliencia cl'elle, informação necessaria e consulta do con
selho de estado. A informação será logo remettida ao juizo competente para se for
mar o processo e dar a definitiva decisão . 

Art . 198 .0 A relação a que subirem alguns autos, em que ::;e conheça haver 0. 

juiz inferior commetticlo infracção elas leis sobre a ordem elo processo, o coucle
mnará em custas ou em outras penas pecuniarias, até a quantia que a lei cl~ter
minar, ou mandará re1wehenclel-o dentro ou fóra da r elação . · Quanto aos clehctos 
e erros mais graves ele que trata o artigo 196.0

, lhe mandará formar culpa. 
1 Art. 199 .0 Nos clelictos que não pertencerem ao o:fficio ele juiz sómente re~u Í 

tará suspensão quando elle for pronunciado por crime que mereça pena caprtu. 
ou a immediata, ou quando estiver preso, ainda debaixo de fiança. 

Ar t. 200 .0 A todos os magistrados e o:fficiaes ele justiça se assignarão ordena-
elos sufficientes . . 

Art. 201. 0 A inquirição elas tes temunhas e todos os mais actos elo processo ci· 
vel ser ão pLlblicos; os do processo criminal o ·serão depois ela pronuncia . 

Art. 202. 0 Os ciclaelãos arguidos el e crime a que pela lei est~ja imposta pen!l, 
que não exceda a prisão por seis mezes, ou a desterro para fóra da provin,cia onde 
tiver em domicilio, não ser ão presos e se livrarão soltos . . 

Art. 203. 0 Sendo arguiclos ele crime que mereça maior pena que as do art1g;o 
antecedeu te, não poderá verificar-se a prisão sem preceder culpa formada, isto. e, 
informação summaria sobre a cxis tencia elo clelicto e sobre a verificação elo delin
quente. 

Deverá tambem preceder· mandado assignaclo pela auctoricl acle legitima, e re
vestido elas fó r mas leg·aes, que será mostrado ao réu no acto ela prisã.o. Se 0 

r éu desobedecer a este mandado .ou r esistir sedt por isso castigado, confOl'JJle 
a lei. 

Art. 204. 0 Só mente poderão ser presos sem prececler culpa formada : 
I. Os que forem achados em :Hagrante clelicto: n'este caso qualquer pessoa po-

derá prencl~l-o_s, _ e serão conduzidos immeclia tamente à presença elo_ Juiz i. . á 
II . Os mehc1aclos : 1. 0 ; ele furto . com arrombamento, ou com vwlenma feita 

pessoa; 2.0
, ·ele fLlrto domestico; 3 .0

, ele assassínio; 4 .0
, ele crimes relativos a se· 

gm·ança elo e:taclo, nos casos declarados nos artigos 124. a n. 0 IV e 211. 0 

Art. 205. 0 O que :fica disposto sobre a prisão antes ele culpa formada nri~ e:s:~ 
clue as excepções que as ordenanças militares estabelecerem como nécessar1as • 
disciplina e r ecrutamento do exercito . 

I sto mesmo se estende aos casos que n ão são puramente criminaes, e eJJl 
que a lei determinar todavia a prisão el e alguma pessoa por desobeclece~· aos 
mandados da justiça, ou não cumprir alguma obrigação dentro de cleterro1naclo 
praso. 

- Art. 206.0 Em. todos os casos o juiz dentro ele vinte e quatro horas, con~adas 
·da entl;acla na prisão, mandará entregar ao réu uma nota por elle· assignacla, eJll 
que declare o motivo ela prisão e os nomes do accusaclor e elas testemunhas, htt· 
vendo-as: 

Art. 207 .0 Se o r éu, antes de ser conduzido á cadeia ou depois ele estar n'ell!t, 
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der fian~a perante ~ juiz ela culpa, será logo solto, não sendo crime cl'aquelles em 
qlle a l e1 prohiba a fianca. 

Art. 208 .0 As caclei;s serão seguras, limpas e bem arejadas, de sorte que sir
vam fara segm·ança e não para tormento elos presos . 

.r ellas haverá diversas casas1 em que os presos estejam separados, conforme 
a~ s:;as qualidades e a natm·eza ele seus crim es, devendo haver especial contem
F açao com os que estiverem em simples custodia, e ainda não sentenciados . Fiei.), 
~o~tuclo permitticlo ao juiz, quando assim for necessario para a indagação da verI ~c e

1
, ter o preso incommunicavel em logar commodo e icloneo1 pelo tempo que a 

e1 c etenninar . 
Art. 209. 0 As cadeias serão impreterivelmente visitadas nos t empos determi

nados pelas lers . 
Nenhum preso deixará ele ser apresentaclo n 'estas visitas . 

't Art. 21~. 0 O jujz e o carcereiro que infringirem as disposições elo presente ca
r;üo1, relatlVas á prisão elos clelinquentes, serão castigados com as penas que as 
e1" c eclararem. 

Art. 211. 0 Nos casos ele rebellião cleclarach ou invasão ele inimigos, se a se
~lb·~nç_a elo estado exigir que se clispensem por determinado tempo algumas elas 
s~ l echtas formalidades, r elativas á prisão elos clelinqueutes, só poderá isso fazer
. po~· especial decreto elas côrtes . 

11 N este caso 1 findo q ne seja o r eferido tempo, o governo remetterc~ ás côrtes 

aJ_U~ r~lação das prisões a que tiver mandado procecler, expondo os motivos qúe 
' s J nstl:fic . . 1 . d . l cl . .' N am; e assnn os secretanos c e est:::L o como quaesquot· outras auctonc a -

g.~8 . serao responsáveis pelo abuso que houverem feito elo poder, alem elo que exi-
tsse a se bl' c • • g urança pu tca. 

T I TULO VI 

DO GOVERXO ADl\IINl S'l'RATlYO E ECONO~UCO 

CA.l'I'l'ULO I 

DOS J\ DmXI STII:\ IlUI\ES GEU,\1-:S ~: IJ.\5 JU:\"T,\ 5 DI~ ,\ O:'IliN ISTIUÇ.\.0 

1 .. Art. 212.0 Haverá em cada clistricto nm <c administrador geral», norueacló pelo 
f~1 ' o:lVi~lo o conselho ele estaclo . A lei cle.·ignará os clistrictos e a duração das suas 

ncçoes. 

llOl· Art . 21_3. 0 O administrador geral será aux'iliaclo no exercício ele suas fnncções, 
qu llllla. «Junta aclmirustrativaJJ. Esta junta será composta ele .tantos membros 
1ltuant~s forem as camaras elo clistl'icto; porém ~ls cidades populosas que tiverem 

a so c~mara con esponclerão tantos membros quantos a lei designar. 
gelll A. ele1çã? d'elles se fará todos os. annos no tempo e pelo modo por que se ele-

os offic1aes elas cama.ras. 
br .Art. 214.0 A junta se r ecmirá to elos os annos em os mezes ele março e setem
goo 110 logar mais capaz e central do districto. Em casos extraorclinarios poderá o 
ze "}~·no mandar que se reuna mais vezes. Cada uma elas r euniões durará só quin
siruc ~'ts, ?s. quacs pocle~·ão ser pror~gados pela junta a.té outro tanto tempo, se as-

A. eJrJgtr a affiuenCia elos negoCios. 
e"'e rt. 215. 0 A 1'unta t em voto decisivo nas materias da sua competencia. A .._ C1lçã J' • . 
varo. c ° Ct estas decisões, bem como a elas ordens elo governo, p ertence exclusi-
ç[t0 ente ao administrador ger al. Nos casos urgentes, que exij am prom1)ta resolu-

'A.p.oder{L o administrador decidir e executar, dando depois conta á junta . 
obj ect~t: 216. 0 S_ão da ~0~1pet:ncia ;lo aclministra~?r gera~ e da junta to_clos os 
çã0 t . 8 c~e pubhca aclmm1straçao. D elles conhecerao por vm ele recurso, mspec
C1lts~topr1a, consulta ou informação, como as leis determinarem. Por via de re·· 
inspe' ~onhecerão de todos os objectos que são ela competencia elas camaras; por 
gove ~Çao Pr?pria, ela execução ele todas as leis administrativas ; por consulta a_o 
llist1•

1 n~, ou 1nformacão ás clireccões g:eraes, ele todos os ontros neQ.'ocios ele aclml-açao. " " ~ ~ 

l'eru ~l~· cli~·ecções g~rae_s se entende:n. as q~e forem creacl~s pelas leis par~ tr~a7 
adrn · . obJ ectos pnvatrvos ele acbmrustracao e bem assim quaesquer dn ecçoes 

..., lil1s tr t' J • , ' • J b . ct0 a tvas oe mteresse geral, ordenadas pelo governo, mucta que o seh o Je-
ou. plano seja limitado a um só districto . 

2S 
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Tambem pertence ao administrador geral e á junta distribuir pelos conce
lhos elo clistricto a contribuição directa (artigo 228 .0 ) e os contingentes elos re
crutas . 

Art. 217. 0 A lei clésignará explicitamente as attribuições dos aelministrad?res 
geraes e juntas de adminis traÇão, as formulas elos seus actos, o numero, obnga
ções e ol'Clenados ele seus o:fficiaes , e tudo o que convier ao melhor desempenho 
cl' esta instituiçZLo . 

CAP I'l'OLO II 

1),\ S CA:'!TAIIAS 

Art . 218.0 O governo economico e mnnicipal dos concelhos r esidirá nas cama
ras, que o exer cerão n.a conformidade das lei;; . 

Art . 219 . o Haverú c amaras em todos os povos, onde assim con.vier ao bem pu
blico . 

Os seus districtos serão estabelecidos pela lei que marcar a di visão elo terri· 
t orjo . 

Art. 220.0 As camaras serão compostas do numero ele ver eador es que a lei c~
signar, de um procurador e de um escrivão . Os v er eadores e p1·ocurador serao 
eleitos an.n.ualmen.te peb fórma clirecta, ú pluralidade r elativa ele votos dados e1n es· 
crutinio secreto e assembléa publica. 

P oelem votar n.'esta cleiçào os moraclores elo concelho que t êem voto na dos 
J eputaclor; elas côrtes, excep to : 1. 0 , os militares ele primeiJ:a linha, n ão comprehen
didos os que ti ve1·em naturalidade no concelho, nem os reformaclos ; 2 . 0 , os ela s~
guucla linha quando estiverem r euuiclos fóra dos respectivos concelhos . Não 5~0 

porem excluídos ele votar os filhos-famílias ele que trata o artig·o '33 .0 n .0 n, senc ~ 
maiores de vinte e cinco annos, nem os cidaclã.os que não souberem ler e escrevei, 
nos termos elo mesmo ar tigo, n .0 vr. 

Será presidente da camara o vereador que obtiver mais votos, devendo eiU 
caso de empate decidir a sorte. 

1 Os vereador es e procumclorcs ter kio substitutos , eleitos no mesmo acto e P0 a 
mesma fórma . 

Art. 2~1.0 O escrivuo será non1cado pela camara, t erú ordenado sufficieute ~ 
servirá em9-nauto não se lho provar erro ele o:fficio ou incapaciclacle, assim mor• 
como phys10a. 

Art. 222.0 Para os cargos ele vereador c· procurador sómeute poder ão ser es
colhidos os cidacU\os que estiver em no exercício ele seus d ireitos, sendo lD.aiores de 
vinte o cinco annos, tenclo resi l iclo dois annos pelo menos no clistricto elo concel:U.o; 
n~l.o lhes faltando meios ele honesta subsistcncia, e estando desoccupados de em· 
prego incompatível com os ditos cargos . 

Os que serv~rero um anno n~io ser ão r eeleitos no seguinte . 
Art . 223.0 As camaras pm·tencem as attribuíções segtúutes : 
I. Fazer postm·as ou leis municipaes ; . _ 
II. Promover a agricultura, o commercio , a inclustria, a saude publica, e ge 

ralmente todas as commodiclacles elo concelho ; 
. III. :E;stabelecer feiras e mercados nos legares mais convenientes, eom appro· 

vação ela junta ele administração do districto ; 1 IV. Cuidar das escolas de primeiras letras, e ele outros estabeleciment~s c e 
educação que forem pagos pelos r en.cliroentos publicas , e bem assim elos hosp~aes~ 
casas ele expostos e outros estabelecimentos de beneficencia, com as excepçoes 
pela fó rma que as leis determinarem ; 

V. T r atar elas obras particulares cl.os concelhos e elo r eparo das publicns, e 
promover a pl~n.tação cl~ m:v~res .nos balelí.os e n.as t erras elos concelhos .i ç 9.S .o) 

VI. Repartir a contl'lbmçao d1recta pelos moradores elo concelho (artJgo ;d" 

e :l:iscalisar a cobrança e remessa elos r enclimontos nacionaes ; 
VII . Cobrar e despender· os r enclimentos do concelho, e bem assim as fiu~as; 

·que na ' falta cl'elles poelerão impor aos moradores na fó rma que as leis deterJllllla.
r em. 

No exer ciClO cl'estas attribuições haverá r ecurso para a.auctoridacle competente 
(artigo 216.0

) . 
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' CÃPI'l' GLO IH 

. ~rt . ~24 . ° Cumpre ás côrtes. estabelecer ou confirmar annualmente as contri
bLUçoes cltrectas á vista elos orçamentos e saldos que lhes apresentar o secretario 
elos ~egocios ela fazenda (artigo 227. 0 ) . Faltando o dito estabelecimento ou confir
maçao, cessa a obri 0 ·açl'to ele as pagar . 

. Art. 225.0 Nenhuma, pessoa ou . corporação poelerá ser isenta elas contribuições 
dnectas. 

Art. 226 . o As contribuições serão proporcionadas {lS despezas publicas .. 
Art .. 227 .0 O secretario dos nego cios ela fazenda, havendo r ecebido dos outros 

secretanos os orçamentos relativos ás clespezas ele suas r epartições , apresentará 
toclos os annos ás côrtes, logo que estiverem reunidas , um orçamento geral de to
~a~ ~s clespezas publicas elo anuo futuro, outro da importaucia ele todas as contri-

mçoes e rendas publicas, e a conta ela receita e despeza elo thesouro publico elo 
anno antecedente. 
t , Art. 22~ .~ As :artes repar tir!Lo a c?ntribuiç~io clirecta pelos distr~c~os elas j un
_as de aclm1mstraçao, conforme os renchmentos ele cada um . O achmmstraclor em 
.Junta repartirá pelos co ncelhos do seu clistricto a quota que lhe houver tocaelo, 
e a ~amara repartirá a que coube ao concelho por todos os moradores, na pro 
porçao dos r endimentos que elles e as pessoas que r esidirem fóra ali tiverem. 

Art. 229 ,0 Em cada clistricto que a lei designar haverá um cccontaclor ele fa
zenda)) nomeado pelo r ei sobre propost a do conselho ele estado, que terá a seu 
cargo promover e fi.scalisar a· al'!'ecaclacão ele todas as remelas IJi.lblicas, e será di-
re t , c amente responsavel por ellas ao thesouro publico. 
l Art . 230. 0 As ca.mams cl verão remetter annualmente ao contador certidões 
c os lançamentos ele todos os impostos clirectos, participar-lhe a escolha que f-ize
ram ~os exactores e thesonreiros e elar-lhe quaesquer explicações que elle peclu·, 
bu .seJa para conl1ecer a i mportanci~ elas r endas pl~blic~s elo concelho, ou para sa-

611 ° estado ela sua anecaclacao . Esta mesma obng·acao se estencle a todos os que ac . . , , 
c mtnrstrarem alfanclegas ou outras casas de arrecadações :fiscaes . 

Art. 23 1. 0 T odos os r endimentos nacionaes entrarão no thesouro publico, ex
~~}lto os que por lei ou pela auctoriclacle competente se mandarem pagar em ou-
tas thesourarias . 

l . A~ thesoureiro se não levará em conta pag-amento algum q11e não f01· feito por 
\~~ tana assignacla pelo secretm·io elos negocias ela fazenda, na qual se declare o 

0 ~ ecto ela clespeza e a lei que a auctorisa. 
r ~rt . 232 .0 A conta da entrada e saíela elo thesouro publico, uem como a da 
ecelta e eles peza ele cada um elos rendimentos nacionaes, se tomará: e :fiscalisará 

nas contadorias elo thesouro, que serão r eguladas por um regimento especial. 
.
1 

Art. 233. 0 A conta geral ela r eceita e clespeza ele cada anuo, logo que tiver 
151~ 0 approvacla pelas côrtes, se publicará pela imprensa. I sto mesmo se Üt.rá com 
~s ~contas que os secretarias ele estado elerem elas clespezas feitas nas suas r epar
tçoes. 

for ~rt . 234.0 Ao governo co mpete fi.scalisar a cobrança elas contribuições na con-
ll:Udacle elas leis . 

ele .~rt . 235.0 A lei designará as auctoriclacles a quem fica pertencendo o poder 
l:l.~u gar e executar em materia ele fazenda nacional, a fórma elo processo, e o 
brauero, ordenados e obrigações elos empregados na r epartição, :fiscalisação e co-

ça das rendas publicas. -
ft.

1
:u f rt . 236. 0 A constituição · reconhece a divida publica . As côrtes designarão os 

tes cfos necessarios para o seu pag·amento ao passo que ella se for liquidando. Es
n·nbli~lU.clo s serão administrados separadamente ele quaesquer outros rendimentos 
!' cos. 

CAPITULO TV 

DOS 1-: ST,\DEI.l~CJME:-.TOS DE INSTIIUCÇ,\0 J'UDLJCA E DE GAiliOMH: 

telll Art . 237 .0 Em todos os log;ares c!o reino onde convim~, haverá escolas sufficien-· 
ler ente dotadas, em que se ensine a mociclacle portugneza ele ambos os sexos, a 

' escrever e contar , e o catechismo elas obrigações r eligiosas e civis. 
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Art. 238 .0 Os actuaes estabelecimentos ele instrucção publica serão ~ova
mente r egTtlados, e se crearão outros onde convier, para o ensino elas s.ciencms e 
artes. 

Art. 239 .0 É livre a todo o cidadão abrir aulas para o ensino pu~lico, ~oro
tanto que haja ele r esponder pelo abuso d 'esta liberdade nos casos e pela forma 
que a lei determinar. 

Art. 240 .0 As curtes e O, governo terão particular cuidado da fundação, con
servaç.ão e augmento ele casas de misericorclia e ele hospitaes civis e militares , e~
pMia.lri:wnte d ' aquelles que são destinàdos para os soldados e marinl1eiros invah
clos, e bem assim de rodas de expostos, monte pios, civilisação dos índios, e ele 
quaesquer outros estabelecimentos de caridade. . 

Lisboa, paço das côrtes , em 23 de setembro ele 1822. = Agost·inho J osé Fq ·e~
?'e; deputado pela Extremadura, presiclente =Agostinho ele JYienelonr;n Fctlcão, cl~
putado pela Beira = Agostinho Teixeim Pm·eim ele ilfctgctlhães) deputado pelo :Ml
nho =Alexcmcl1·e Gomes P e?"?"ão) deputado pela província da Bahia = Alexcm~1·e 
Thomaz ele iltlonws Scwmento) deputado pela província da Beira= JJlvaro Xame?' 
clct Ponsecct Ooutvnho e P ovoas) cleputaelo pela província da Extremaclura = Jln
cl?·é dct Ponte elo Q~&ental çlc& C'anw1·a e Sousct; deputado pela ilha de S . Miguel= 
Anton•io C'amellp Ji'O?·tes ele Pinct) deputado pela Beira= Antonio José F e?·?·eÍ1'Cb ele 
S mtsa; deputado pela Beira = A ntonio José ele 1Vlo?·etes Púnentel; deputado por 
Traz os Montes= Antonio Lobo ·ele Ba1·bosa Fm·?·ei·m T eixein& Hi1·ão) · deputaclo 
por T raz os Montes = Antonio il!cwia Oso1·io Cabntl, cleptltaclo pela Beira= JÜ~
tonio Pm·eim) ela congregação do 01·atorio, cleputaclo pelo Minha = Antonio Pe?·e~
Ta Ccmwú·o Canava?'?'OJ cleputaclo pela província de Traz. os Montes = Antomo 
Pinhei1·o ele A zevedo e Silva) deputado pela Beira = Antonio Ribeú·o ela Costct, cl ~
putaclo pela província elo Minho ' A 1·cebispo elct Bahict) deputado pela provincl~ 
elo Minho = Ba1·ão ele JJI[olellos; deputado pela província ela Beira= Bento FeT1·e~-
1'ct C'abntl Paes elo Ama1·ctl) deputado pela 1n·ovincia do Minho = B ento P m·ei1·ct d? 
C'cmno, ·deputado pela província ela Extrernadura = Ben~w·elo Anton·io de Figue~~ 
1·eelo) deputado pela província ela Beira= B enwnlo C'o?"?"e'Ía de C'ast?'O e SepuZve
elct) cleputa,do pela provincia ele rrraz os Montes = Luiz) Bispo de Beja) deputado 
pela Beira= Joctqztirn; Bispo ele C'astello Bmnco) depu taclo pela Beü:a = RomttctZ- · 
do, Búpo do Pm·á; deputado pelo Pará =Caetano Rocl?·igztes ele JJfaceclo deputado 
pela provincia ela Beira = Car·los I-Iono?·io de Gmweict Dzwão, deputado 1;elo Alew
tej o= Oustoclio Gonçalves L eclo , . cleputaclo pelo Rio ele Janeiro = Domingos de• 
C'onceiçãu, deputaclo pelo Piauhy = DO?ningos i1!f.ctlaquias ele Agtâcw Pires Fe1·1·eÍ1'C6; 

deputado por Pernambuco= Felisbe1·to José de Seqztei?·a) deputado pelo F&ial e 
Pico = Felix J osé Tavcwes Lint) deputado pela província ele Pernambuco = F?·an
cisco Antonio ele .Al?neidct il{oTaes P essanha, cleputaclo por Traz-; os Montes= ]1'7-ct?~
cisco João Moniz) deputado pela p1·ovincia ela Madeira = F?Ytncisco ele Lemos B et
tencou?·t) deputado pela província ela Extremaclura = Fnmcisco ele il!fagctlhães ele 
Antujo Pimentel) deputado pela provincía elo Minho = Fnmcisco il!cmuel JJI{ct'l'
tins Rctmos) deputado pela província das Alagoas= F1·ancisco JJ!Iamtel Trigoso ele 
A1·agão il!Io?Ytto) deputado pela }Jrovincia ela Beira = lihmcisco il!Ioniz 'lctvcwes, de
putado pela província de Pernambuco= P?'ctncisco ele Paula Tntvassos> deputado 
pela Extremadura = FTa.ncisco Si?nões JJfcwgiochi) deputado })ela Extremadura.= 
F1·ctncisco Som·es Pntnco, deputado pela provincia da Extremadura = li'?·ctnmsco 
ele Soztsct lVfoTei1·a) deputado 1~ ela província elo Parú = Fnmcisco 'JiVanzellm·, depu
tado !?elo JVIin!lo , F?'C~ncisco Villelct Bcwbosct) . deputado pelo Rio ele J~wei;·o ~ 
F1·anctsco Xcww1· Calhet?'OS; deputado pela proY1nc1a do Minho = F1·ancisco Xcw~e? 
JJtfontei?·o, deputado pela província da Extremaclura = F'1'Cmcisco XcwÍM' il1onte~1'0 

dct F 1Ymw, cleputaelo pela província da Parahiba = Fnmcisco Xavie1· Leite Peq·e~?·Ct 
L obo) depu taclo pela província elo Minha = F1·ancisco Xavie1· ele A lmeiclct Pimentcb) 
deputado pela província ela Extremaclura = I-Ien?·iqtw XavieT Baeta; deputado pela 
E xtremaclura = I-Im·nw?W J osé BTacwncctmp do Sobntl, deputado pela ,Extreluacln
ra = J e1·on,y11W José Oa1'1Wi1·o) deputado pelo reino elo Algarve = Ignado ela C'ostct 
Bmnclão) deputado pela província do Alemtejo = Ignacio Pinto ele Almeida e Cc~{" 
t1·o, deputado por Pernambuco= Ignacio Xavieq• ele il!aceclo C'ctlclei?'Ct; deputac 0 
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~ela Extremadura = Innocencio Antonio ele J.l!li1'Ctndct, deputado pela província de 
raz os Montes = João Alexand1·ino ele Sousa Q~tei?·oga~ deputado pela província da 

~~tremacl\ll'a . João Bento de ll!lecleú·o~ J.l1cmtm~ dept;~aclo pe~a ilha de f3 · Miguel = 
oc60 ele rr:~g~6eM·eclo) deputado pela Beü·a = Joao J ose

1
ele F1·e~tas A1·agao ~ deputado 

~el~ yrovm:ra ela ~ladeira= J oão Lopes da Cunha, . deputado pela província do R~ o 
R egr ~ = J oao ll!la?·~a Socm·es ele Castello Bnmco, deputado pela Extremadura = J oao 
l ocl?·~gues ele B1·ito~ deputaclo pelo Alemtejo = J oão Soa1·es ele Lemos B?-cmdão~ 
\ eputado pela província do Rio de Janeiro = João ele Sousa Pinto ele J.ll{ctgcdhães~ 
c eputac1o pelo Minho = J oão Vicente Pimentel 111alclonaclo~ deputado pela Extre
~ac~ura = Joaqui?n Pm·eiTa Annes ele Ccwvcdho, de1mtaclo pelo Alemtej o = Joap.~Í?n 
l ose dos Scmtos Pinhei1·o~ cleputado pelo Minho = J oaqtdm Theotonio Segm'C6clo~ 
~ep:ltaclo lJOr Goyaz = J osé Antonio Pcwict ele Ccwvalho_, deputado pelo :Minho = 

ole Antonio Gtte?TeiTo~ deputado pelo lVIinho = José A ntonio ela Rosa, deputado 
}i 0 ~'l..l emtejo = J osé ela Costct Cime) deputado pela provincia ela P arahiba = José 
;,e?:ra? ele lJ;Ienelonçct e Sottsct~ deputado pela província ela E xtremaclura = José 
l e??·e~?·a Borges, deputado pela província do Minho = J osé Home?n Co?'?'eÍct Telles~ 
tii1:ltacl~ pela ~eira= ;Tosé .,Joã~ B eclcmcm e Caldas) deputado , pe~a lJrovin~ia elo 

. anhao = Jose Joaqu~m ]1 e?Te~?·a ele J.l!!atwa, deputado pela Be1ra = J ose Joa
~tTn B Ro:l?·igues ele Bastos~ deputado pelo Minha = J osé Lino Catttinho) deputado 
.f, e ~ ahra = J osé L mwenço ela Silva, deputado pela 1)rovincia ele Cabo V ercle = 

11Js~ . J.l1anu~l .Ajfonso P1·ei?·e; deputado pela província ele Traz os Montes = José Jlt ~a Xav~e?· ele Amt~fo) deputado pela província elo Minho =José J.l!lcm·tinicmo ele 
l enccw~ deputado pela provincia elo .Ceará = José ele .Llt[ello e Cast1·o ele Ab1·eu~ 
c ~Pl:taclo pela província da ·Beira = J osé ele J.l1oum Co~ttinlw ~ deputado pela pro
?U~Ja do Minho = J osé P eel?·o ela Costa Ribei1·o Teixeim) deputado pela Beira = 
Qose . ele J.ll[ctgalhães de .Ll!lenezes~ cleputaclo pelo l\!Iinho = J osé Peixoto Sa1·1nento ele 
r. z~~M·oz) . deputado pelo :Minha = J osé Ribei?'O S cwaiva; deputado pela Beira . · 

'-(},
8e Fel~ciano F'eT?wneles Pinhei?·o~ cleputaclo pela província ele S . Paulo= J osé 

cl az C'o?·?·eia ele S eabm ela Silva Pe1·eim~ cleputado pela Bein1 = J osé Vaz Velho) 

1~P~ltac1o pelo Algarve = J osé Victo 1·ino Ba?·1·eto Feio~ cleputaclo pelo Alemtejo = 
cle~c 07

'0 J osé elos Sántos, deputado pela Beira= L mL?'enço Rocl1·igues de Ancl?·acle~ 
pefn~do pela ilha ele Santa Catharina = Lt~iz Antonio Rebello ela Silva) deputado 
ne· ~· 'xtremadura = L ttiz J.l1a?·tins Bctsto ~ deputado pela província elo Rio de J a
Tl; ll·oll Ltúz. J.l!lontei?·o, deputado pela Extremachu·a = Luiz Nicolau Pagwules 
tl'~?e a) deputaclo pelo Rio de Janeiro =J.l!lcwwel A lves elo Rio) deputado pela Ex-
1.1. ~a.~hwa = J.l1anuel Antonio ele Ccwvalho, deputado pela Extremachua = Jll[antwl 
}?l~~:lw Gomes ele B1·ito~ de1nltaclo pelo Alemtejo = .Lll[amtel Antonio j]{cwtins~ de
ra c 0 por Cabo Verde = J.l1amtel Bo1·ges Ccm·1wi?·o~ deputado pela Extremadu
v~s=lYictntLel Fe?'?Wneles Thomaz, deputado pela Beira = J.l1amtel Pilippe Gonçcd~ 
l\'fdn clepntado pelo Ceará = J.l1amtel Gonçalves ele 111imnclct) deputado por Traz os 
AE .t~s = 1Yia?1.-1tel Felix ele Ve1·as~ cle1)utaclo por P ernambuco = ll!lmwel Ignacio 
13 ~t? t~ns Pamplonct CôTte Real~ deputado pelos Açores = 111cmuel J osé ele A?Tictga 

.1...,.,; tLm ela 8ilveim) delJtltaclo r)elo Faial e Pico = !Ylanuel José Placiclo clcL Silva 
tv.eg?·ã l J: • l go . 0~ c eputaclo pelo Algarve = Manuel111a?·q_ttes G?·cLngez1·o, cleputaclo pe as Ala-
C'c~~ ~ .Lll[a~2ttel ll1a1·tins elo CmLto, deputado pelo l\!Iinho = J.l1anuel elo Nascimento 
tac1

8 10 e Stlva) deputado p elo Ceará = lllctnttel Pat1·icio Co?Teic~ ele Cast1·o) depu
lia~ por Angola=lldánuel de Se?J?ct liiJáclwelo~ deputado pela Beira = J.l1anuel ele 
tos c~tcellos Pe?·ei?oct ele J.11ello, cleputado pela Beira = J.l!lanuel Z eje1·ino elos San
hi~,:_ epnt~do por Pernambuco= J.l1cm·cos Antonio ele Sousa) deputado pela Ba
C'ctstlz1J1anno JJ!Iiguel F1·anzini) deputado pela E xtremaclura = Matt?·icio J osé ele 
]301. e 0 B?·anco J.l1.amtel~ deputado pela provincia da l\lfacleira = 111ig~õel Sozbscb 
uallltes L eal, deputado pelo Piauby = P eel1·o ele Amujo L ima, cleputaclo por Pm:-
9ttes ~o = !?ecl?·o J osé Lopes ele Almeiela, deputado pela Beira = P ecl1·o Rocln
ExtJ.· ancle~?·a, deputado pela Bahia = P eel?·o ele Sancle Salema, deputado pela 
c7,1·ic e~achu:a = Robe?·to Luiz de ll!lesquitcb Pimentel~ deputado pelos Açores = Ro
do gl ter?·e~?·a da Costa, deputado pela Extremachu·a = Roel1·igo ele Sousa ll!lachcv 
ce:Zt c epntado lJelo Minho = Thomé Roel1·igues Sobml~ deputado pela Beira = Vi-

e il.ntonio ela Silva Co? ·?·eia_, deputado pelo Alemtej o = A ntonio José Mo1·ei1'Ct) 
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deputado pela ' província elo Cea.rá= Dmningos Bo1·ges ele Bcm·os1 clepn~acl? pela 
província ela Bahia= Fumcisco ele Assis Bw·bosa, deputado pela provmCJa elas 
Alagoas = João Fe?Tei?·a ela Silvct1 deputado pela IJro·vincia de Penunnbuco = B.a
silio Alberto de Soztsct Pinto, deputado pelo JVIinho, secretario · .Fmncisc.o Xa~~e1 ' 
Socwes ele A2eveclo, deputado pelo Minhv, secretario= F1·ancisco Ba?'?'oso Pe?·e~?·c~J 
deputado pelo :Minho, secretario = João Baptista Felgueints1 deputado pelo :i'lh-
nho, secretario . · 

Acceitação e juramento do r ei 

A cceito e juro guardar e fazer guardar a constituição política ela mouar
chia portugueza, que acabam de decretar as c6rtes constitlúntes ela mesma na
cão. 
' Sala elas côrtes, no 1. 0 ele outubro ele 1822. = JoÃo VI, EL-REI com gua.rcla~. 

Portanto mando a todas as auctoridades, ·a quem o conhecimento e execn_çao 
da r eferida constituição politica pertencer, que a cumpram e executem tão inten·a
mente como n'ella se contém . O secretario ele estado dos negocios elo r eino a faça 
imprimir, circular e correr. 

Dada no palacio ele Queluz, aos 4 dias elo mez ele outubro de 1822. =Er..-REI, 
com guarcla=Filippe FeT?'ei1·a ele Antttjo e Cctst?"o. 

Os sncccssos extraorclinarios elo Brazil, cabalmente demonstrados na corres
ponclencia enviada ás côrtes, impelliram o governo a publicar o seguinte 

Decreto 

Querendo· mostrar por todos os modos a conformidade elos meus sentimen~os 
co"m o voto geral da nação, e sendo consequente clesapprovar a conclucta elo p1'1°~ 
cipe r eal pelos facto s praticados em contravenção aos decretos elas côrtes geraes 
·extraorclinnrias e constituintes ela nação portugueza : hei por b8m que se susp~n
dam as demonstrações que, segundo o costume, deveriam ter log·n ·no dia 12 elo 
corrente, anniversario elo nascimento elo mesmo pr.incipe real, até que elle, pela 
sua. o becliencia ás leis e minhas reaes ordens, se faça digno elo meu real e pater
nal agrado. 

Filippe Ferreira ele Araujo e Castro, ministro e secr etario ele estado dos neg-o
cios elo r eino, elo meu conselho, o tenha assim entendido e n'esta conformidade 
passe as ordens necessaria.s. Palacio ele Queluz, em 8 ele outubro ele 1822. = 
(Com a ?"t.tbTica ele sua magestacle.) = Filippe Fe1·7·ei?Yt de Anl~tjo e Cast1·o. 

* 
Estabeleceu-se a ÍOTmula elo juramento que deviam prestar os fLmccionarios do 

estado e outros inclivicluos, pelo modo constante ela subsequente 

Ca1~-ta de lei 

D. João, por graça de Deus e pela constituiç~io ela monarchia, rei elo reinO 
unido ele Portugal, Brazil e Alga.rves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus snbclitos que as côrtes decretaram o seguinte: 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação portugueza, t01uand~ 
em consicleraçfio o juramento que se deve prestar á constituição política ela roonai 
chia, decretam o seguinte : · 

1 . 0 No primeiro domingo elo mez ele novembro elo corrente anuo os chefes .0~1 

primeiros empregados ele todas as repartições publicas, civis, ecclesia.stic::ts e ]))ili
ta.res ele cada cidacle ou villa, e estando impedidos os seus immecliatos, bem C

0111
.
0 

os officiaes generaes elo exercito e arm acla, os commancla.ntes elos corpos ele pn· 
meira e seglmcla linha, e os elos navios de guerra, assistirão a uma missa soleJJ1)1f' 
que será celebrada na igreja principal, e jurarão nas mãos elo celebrnnte pe ~ 
fórma seguinte: «JlU·o guardar e fazer guardar a constituição política ela mona.l 
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chia_lJOr~ugueza que acabam ele decretar as cOrtes constituintes ela mesma nação>> . t disposição cl'este artigo é applicmrel aos maiores ele vinte e cinco annos, possui
c or;s ele bens cla.s ordens militares e ele Malta , e elos antigamente denominados da 
coroa, com cleclaraç?to ele que na formula elo juramento se supprimi1·Zl.o as palaYras 
<te fazer g uarclan, e se aclmittirão a jurar por procurador as mulheres e os legiti
mamente impecliclos. 

2 .o Nas ilhas adjacentes e províncias ultr amarinas se prestará o referido jura
~ento no domingo que designar a superior auctoriclacle civil aa comarca ou provin
Cla, o qual será o mais proximo possível depois que a ella chegar o preseute decreto . 

3. ~ Para a execução elos artigos antecedentes serão dadas as provid encias ne 
cessa.r1as pelo g overno quanto á cidade ele L isboa, e pelas r espectivas camaras 
quanto ás províncias elo r eino unido . 
do 4. 

0
• No domiogo determinado no artigo 1. 0 , e no que for designado na fórma 

l arbq·o 2 . o, se formarão em pa.racla geral os corpos ele primeira linha, a brigada 
: a mannha e os da segunda linha, que a juizo elo general ela província sé poclé
l ern commoclamente r eunir, e será deferido o juramento : aos officiaes, 1Jelo com
~~,ndante do corpo; ao p equeno estaclo maior por um aj udante ; e aos officiaes in-
elwres, soldados e tambores pelos r espectiYos' commn,ndantes de companhia . O 

ill~smo_ Nse praticará quanto aos mais corpos de segunda linha, com a clifferença que 
a l~umao se fará por companhias na cabeça elo clistricto ele cada uma , jurando pri
meu·o os commandantes cl'ellas nas m 5.os do s seus immediatos . D'esta maneira 
prestarão juramento as companhias ele veteranos e todos os destacamentos de qual-
q ller arma. · 

. 5. o Os officiaes da armada nacional desembarcaclos e não comprehendidos no 
~:·t:go 1. 0 jurarão pm:a~te o secreta.rio de e_staclo d_os nego cios da marinha, e os em-

arcados e as guarmçoes perante os seus r espectivos commm_1dantes. . 
6 · 0 Prestarão juramento os o:fficiaes do corpo de engenheú:os nas mãos elo seu 

cornll1andante, e os o:fficiaes de estado maior, aclclidos, sem exercício, licenciados 
Ol.l reformados, ele primeira ou segunda linha, ou ela armada, perante a superior 
;ll?toridacle militar que estiver em commanclo na terra onc1e r esiclir em, e, na sua t La, pe~·ante o presidente da camara. No juramento elos soldados, m~rinheiros, 
i>'a,illbores e mais indivíduos sem cm;nmando, serão supprimidas as pabvras 11e fazer 
t>l.larda.r u • 

0 7 ·
0 

Os empregados publicas ClYis, não comprehendidos no a~·tigo 1. 0 , prestarão 
f ~esmo juramento, sendo-lhes deferido por seus superiores nas respectiYas repar-
01Çoes em o primeiro dia não feriaclo depois do doming o declarado no citado artigo, 
ll que for desi

0
o·naclo na fórma do arti o·o 2. 0 

8 ~ . 
c "

0 
Os cidadãos que, chamados a jurar pelo presente decreto, não podér em 

~illpa_recel~ nos dias determinaclos,_ p"~:estarão o juramento logo que deixem cl~ estar 
pechclos : senclo chefes a e r eiJart1coes ou commanclantes de COl'IJOs , nas maos de sens · ~ 

. • 11llmediatos · sendo o:fficiaes generaes, nas elo goYernador das armas da pro-
i'lncia . ' . l b . l . 1 J 
" c , e sendo possmdores .c e ens nacwnaes , nas c o pres1c.ente na cama.ra., uma 

ez que não tenham constituído procuradores, nos termos elo artigo 1. u 

l>. 9-
0 

:No- acto elo juramento se fará auto d' elle, assignado pelas pessoas que o 
c~e~tarem, e será lavrado nas igrejas pelos escriYàes das camaras, e nas r eparti
;~: publicas, corpos militares c~e t erra ~ mar, tripulaç?es, C?~l~)a.nhias ou d.esta
ill entos, por algum elos r espectivos offiClaes . No exercito, mihc1as e armada só-

ente os officia,es assignarfto o auto ele juramento . · 
ele lO.o Os presidentes elas camaras, os chefes das repartições, os commauclantes 
ant~~rpos e os ele naYios de guerra remetterão ao· governo certidões elos referidos 
p1• ~' P.ara serem guardadas na 'Torre elo Tombo. O mesmo farão os generaes ele 

0l1nc1a nos casos em que o juramento é por el1es deferido. . 
tic l_o Nos paizes estrangl')iros, os primeiros encarr egados das r elações cbplom~
pr as_ ou commerciaes do reino unido, em dia por elles assignado, que será o ma1s 
~e 0:&II?-o possiYel de1Jois da noticia c1'este decreto, darão o J·uramento nas mãos de 
" lls 1 l" . . . ~ 
ci 1 lN Inmec mtos, deferil-o -hão aos inais empre,g·ados n'aquel~as repa,rt1çoes e aos 

c ac ·:tos t - d b . t lllo c P~r uguezes que ahi se acharem, possuidores e ens nacwnaes , nos er-· 
s elo art1go 1. 01 e r emetterão as certidões ao governo. 



12.0 Os portuguezes maiores de vinte e cinco annos, que desfructam bens elas 
ordens militares de Malta, ou bens que cl'antes se denominavam da corôa, serão cl'e~es 
privados se não mostrarem haver jurado a constituição por si, ou, no caso c~e Im
pedimento, por seus procuradores, no termo de um mez, contado desde o dia de
terminado no artigo 1. 0 , ou q tle for designado na fórma do artigo 2. 0 , e dentr? de 
seis mezes desde a publicação do presente decreto, estando em paizes estrangmro:· 

13.0 Todo aquelle que, sendo obrigado IJelo presente decreto .a jurar a consti
tuição política da monarchia, recusar cumprü· tão r eligioso dever, perderá a qua
lidade de cidadão e sairá immecliatamente do territorio portuguez . 

Paço das côrtes, em 10 de outubro de 1822. ..., 
Portanto · manclo a to elas as auctoridac1es 1 a quem o conhecimento e execuçao 

do referido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como 
n'elle se contém. O secretario ele estado dos negocias do reino o fa.ça imprimir, pu
blicar e correr. Dada no palacio ele Queluz, a 11 dias elo mez ele outubro ele 
1822 . = EL-REI1 com guarda. = lf''ilippe ll'c?Tei~·c6 de Annrjo e Cast1·o. 

Com o intervallo apenas de alguns dias providenciou-se ácerca ch1s garantias 
ela casa elo cidad ão e omissões na lei ele liberdade ele imprensa, assim como forall1 
extinctos os priorados mores das ordens militares e se reduziram os conventos elas 
corporações religiosas, conforme os tres seguintes diplomas: 

Carta ele lei 

D . J oãoj por graça de Deus e pela constituição da monarchia, rei elo reino 
unido de Portugal, Brazil e AJgarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a toclos os meus subclitos que as córtes decretaram o seguinte : 

As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nação portugueza, con,ren
cidas da necessidade que ha de combinar o r espeito devido á casa com a necessa
ria administração da justiça, decretam o seguinte : 

1.0 D epois elo sol posto, e antes d'elle nascer, nenhuma auctoriclade ou empre
gado publico poderá entrar em alguma casa sem consentimento de quem n'ella 1uo· 
rar. Exceptuam-se d 'esta disposição: 1. 0

, o caso de incendio, ou ruina actual ela 
casa ou das vizinhas; 2. 0

1 o caso de ser de dentro pedido soccorro, ou ele se estar 
ali commettenclo algum crime de violenci a contra lJessoa ; 3. 0 , as estalagens, ta
vernas e lojas de bebiclas1 emquanto estiverem ab ertas; 4. 0

1 as casas publicas ele 
jogos prohibidos, constando previamente esta q Llalidacle pelQ dito ele cluas testemu· 
nhas ao menos. 

2. 0 De dia nenhuma casa póde ser clevassada1 excepto nos primeiros dois casos 
especificados no artigo antecedente, sem. assistencia ele úm escrivão e duas teste
munhas e m·clem por escripto do juiz, na qual se declare o fim especial cl 'aquelle 
procedimento . 

3 . 0 Esta orclem se passará só mente nos seguintes casos : 1. 0 , para prender al
gum réu pronunciado a prisão, ou que, segnnclo a constituiç~io, possa ser preso 
antes da pronuncia; 2 .0

1 para busca ou apprehensão de contrabandos em quaes
quer lojas ou armazens; 3. 0

, para apprehensão de cousas furtadas ; 4 .0
1 

para ave
riguação de policia. no 3 . 0 e 4. 0 casos do artigo 1. 0 

4 . 0 Em toclo·s os casos elo artigo antececlente, para ter log-ar a busca ou appr~
hensão ~m casa ou ~orada do proprio réu, eleve constar por informação summarJa 
.da realidade elo dehcto, e em casa alheia é alem cl'isso necessario constar pelo 
mesmo meio que ali existem a pessoa ou cousa.s que se procuram . 
. 5. 0 Poderá tambem ser a casa devassada para se fazer penhora ou sequest:o 
-em bens que n 'ella estejam, qnanclo o çlono ou moractor, ·sendo requerido, os nao 
-entregar voluntariamente . 

· 6 . 0 Nenhuma auctoridade ou empregado publico poderá impedir a livre entrada 
ou saícla de qualquer casa, salvo nos casos ele flagrante e nos declarados em _o ar~ 
tigo 3. 0 1 e n'estes sómente pelo tempo absolutamente necessario para se venfical 
a busca ou apprehensão. 
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7.o Em todo o caso em que a: auctoriclade publica entrar em alguma casa elad, 
tempo sufficiente aos· moradores para se vestirem ou comporem com decencia. 
tn · 8.o Verificada a . busca o;~ apprehensKo, . se l avra~·{~ imn:tecliatament.e auto de 
t do, o qual será assJgnaclo, nao só pelos offie1aes ela ehhgenCla e testemunhas, mas 
ambem pelo dono da casa, e, na sua ausencia, pela pessoa ele mais auctoriclacle 

na família. 
l . 9.o As transgressões elo artigo 1.0 serão punidas com prisão ele oito mezes até 
CoJs annos ; as elo ar tigo 2 .0 com quatro a doze mezes ele prisão; e as elo artigo 6. 0 

~om a mesma pena ele dois até seis mezes. Em todos estes casos será igual a pena 
e quem ordenar e ele quem · executar a transgressão. O juiz que passar ordem 

part;t ser ele dia devassada alguma casa, afóra os casos exceptuaclos, e sem as for
Tahdacles prescriptas, será conclemnaclo, segundo a gravidade da eu lpa, ou no per
c)l1lento elo seu emprego, ou na sua suspensão ele um anuo até dez annos. O offi
~lal6~ue não cumprir o clis]Josto nos artigos 5.0 , 7. 0 e 8.0 será punido com a multa 
c e ~qoo até 24t~OOO réis. 

l Em todos os casos elo presente decreto ficarão os transgressores r esponsaveis, 
caca 1un in solidwrn, por todas as perdas e damnos e injuria. 
t c110. 

0 
.As dis]JOsições elo presente clem~eto são em tudo applicaveis, salvos os trat os ex1stentes, aos estrangeiros estabelecidos n'este r eino, e por ellas não se en

.endem clerogaclas as visitas que por qualquer lei: estatuto ou r egimento se acha
lern cle tenuinaclas a respeito ele officio.as e loj as aber tas . 
co ll,o :J:i-,icam revogadas quaesquer disposições na parte em que se encontrarem 

rn as elo presente decreto . · 
Paço elas côrtes, em 11 ele çmtubro ele 1822. . 

l Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 
(?referido decreto pertencer, que o cumpram e executem tão inteiramente como E e IRe se contém. Dada no palacio ele Queluz, aos 14 do mez ele outubro ele 1822.= 

L- Er, com guarda. = J osé ela Silvct Ccwvalho . 

Carta de l ei 

ll . P· J oào, por graça ele D eus e peht constituição ela monarchia, rei elo reino 
s:hco ele Portuga.l, Brazil e Algarves, cl 'aquem e cl'alem ma.r em AfTica, etc. Faço 
' C!' a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o seguinte : · 

et As c~rtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela naÇão portugueza,tomando 
d: r~onsrcleraçfio alguns casos omissos no decreto ele 4 ele julho ele 1821' ácerca. 

c 
1 erdacle ele imprensa, decretam o seguinte : 

soa l,o Incorren't nas y enas impostas no ar~igo 13.0 d? citado decreto to~1a. a pes
em q1.~e vender, pubhcar ou espalhar escnptos em hngua por tugueza, Jmpressos 
no cp'a~z estrangeiro, nos quaes se ataque o est~clo P?l~ algum elos modos declarados 
t . aH!go 12.0 elo mesmo decreto . A presente ch spos1çao comprehencle nos mesmos 
Je·t m~., os escriptos em lingna estrangeira -que não excecler em sete folhas ele im
~~ essao . Nunca, porém, se entenderá que publíca ou espalha os r eferidos escriptos 

16~ os possuir para seu uso particular. 
da .'

0 
O promotor do juizo· sobre abusos ele liberdade de imprensa será o mesmo 

· s 3 elações, <? não terá por esse titulo augmento de ordenado . 
pla .. ·{ Remetterão os impressores ao promotor ela libm·dade de imprensa um exem
c~ 1 

c e .cada escripto que imprimirem no termo ele vinte e qJ..latro horas,. se a offi
t·ei: est~ver estabele?ida na. mesma terra, e se em terra cliversa p~lo primeiro cor
de ' c

1
1\J 0 porte sera gratmto, sob ]Jena ele pagarem o valor ele vmte exemplares 

~~c a obra que deixarem de r emetter. · 
'.!:o o 1' e:ltp': Cireito ele accusar ou demandar por clelictos ele liberdade de imprensa 
~1 ~ fi~ clo um auno, contado desde o dia em que elles foram commetticlos . . 

ás f' F'1cam revogadas quaesquer clispõsições na parte em qtle for em contrarias 
cp presente decreto. ' 
p~~o das côrtes, em 17 ele outubro ele 1822 . . ~· 

da . / t~nto mando a todas as auctoriclacles a quem o conheCimento e execuçao 1 e~end 1 · ' "' · · t ' li a e1 pertencer, que a cumpram e executem tao mten·amen e como n e a 
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se contém . O secretario ele estado dos negocias de j ustiça a faça imprimir, publicar~ 
correr. Palacio de Queluz, aos 21 do mez de outubro de 1822.= EL-REI, com gnai· 
da.= Jose da Silvc6 Ccwvcdho. 

Car-ta de lei 

D. João, por graça de Deus e p ela cousti.tuiçã;o ela monarchia, rei elo reino 
unido de Por tugal, Brazil e AJgarves, cl'aquem e d'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o. segLünte : . 

As côrtes geraes, extraordinarias e constituintes da nação portugueza1 quer~n.d~ 
por uma pr ovidente reforma das corporáções r egulares de ambos os sexos, conClh:.u 
o b em da religiílo e do estado com as vantagens dos m esmos r egulares7 decretam 
o seguinte : , 

1. ° Ficam extinctos os priorados móres chs tres ordens militares ele Cbri sto, 
S. Bento de Aviz e S. Thic1go ela Espada, e os seus rendimentos applicaclos para 
as despezas elo estado. 1 

Aos actuaes priores móres se conservar[ o suas honras, o emquanto. n ão tiverel11 
outro destino se lhes dará annualmente a quantia de 3:000 cruzados, entrando 
n'estl'L conta todos os rendimentos publicas que elles cledi:ncta.rem, ele qualquer 
nature;za. que sej am. 

2. 0 Os prelados con ventuaes elos conventos elas referidas orclens, estabelec~dos 
em Thomar , Aviz e Palmolla, serão triennaes, nomeados de entre os r espectrvos 
freires conventnaes por el-rei, como adminis trador perp etuo das m esmas ordens, e 
não p erceb erão por esse t itulo recldito ou emolumento algum. 

A jurisc1ioção es1Jiritual serit. exercitacla pelas p essoas ecclesiasticas noroeada,s 
por el -r ei, emquanto se não obtem bulla apostolica para a oxtincçã.o elos isentos:_, 

3.° Continuarão os freires conventuaes a t er accesso elas m eias rações ás raçoes 
inteiras, e os sobreditos conventos a . administrar os bens e l:endimm1tos que actua.l· 
mente possuem, com os sens legítimos encargos, prestando todos os anuas conta 
da administração ás auctoridades fiscaes civ is do territorio, as quaes farão an·e~a
dar, para as despozas do estado, as meias rações, e, findo o accesso, as rações~~
t eiras que forem vagauclo, ou por fallecimento elos fi:e1res ou por deixarmu ele p(W 

tencer; por qualquer principio, aos r espectivos conventos . 
4. 0 Em cada um dos referidos conventos se formará em cluplioado, com a pos· 

sivel brevielacle, debaix o ele plano g eral e uniforme, um livro legalisado pela coJ11· 
petente auctoridacle fiscal civil, aonde sej am clesoriptos todos os b ens, fundos e ren· 
climentos do convento, declarados os titu~os ~1e acqnisição e posse, e lançados 05 

seus encargos, r enclimentos ultimas e applicações . Por estes livros se prestarão a~ 
contas annuaes da administração, e ficará um cl 'elles no convento e outro em poc1e_1 

da respectiva auctoridacle fiscal, que, assim como os prelados, procuradores e al.~ 
chivistas de cada couven!o, responderá }JOr sua exa:cticU'Lo 7 :fideliclacle e cansei 
vação. . 

5.0 Nrio ·poclerão os sobreclitos conventos, sob pena ele nulliclacle dos contratOS; 
b re· hypothecar1 alienar, ou, por qualquer modo, consumir os fnuc1os e cus que ao P 

sente possuem, sem causa urgente approvada pelas côrtes . . 
6 .0 O collegio militar ele Christo e o de S .· Bento ele Aviz e S. Thiago ela Es 

pada, existentes em Coimbra, ficarão p lenamente secnlarisados. Com a dotação ~as. 
suas rendas actuaes, juntamente· com as que alem c1'ellas se julgarem necessanas, 
se formará llm só collegio litterario, no qual serão conservados na plenitude. de 
suas fnú9õ~s~ e direi t_os os ·n:eires ~o present~ mm:adores n'aquelles dois colleg1~~~ 
e se aclmittlrao oppos1tores ás cadeuas ela umvers1clacle até ao numero e pelo Dl0 

que prescrever um estatuto par ticular, .cuja falta todavia não obsta a que se pro· 
ceda á solJl·eclita reunião com a possivel brevidade. . 

7. ° Ficam reduzidos: a quatro moste~ros a congregação clps conegos regran~~s 
ele .S~uto Agostinho ; a dez mosteiros a ordem ~los ~onges ele ~ - Bento.; a ~o~ 
mostends a ordem elos monges ele S. B exnardo ; a cmco mosteiros a 01 clero. . a 
monges de S. Jeronymo; a um mosteiro a or dem elos monges de S. Bruno~ . . 
quatro conventos a congregação de S. João Evangelista ; a cinuo casas a congl~ 
gação elo Oratorio ; a seis conventos a ordem elos r eligiosos calçados ele S. pau ' 
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rrimeiro eremita; a sete conventos a ordem dos .eremitas calçados ele Santo Agos-
Iu~:10 i a dez conventos a ordem dos préo·aclores; a cinco conventos a ordem dos 

relio·io 1 1 l 0 

ele o so.s .ca. ç.ac os c e Nossa Sen.~Jor~ c~o Mon~e elo Carmo ; a tres conventos a or-
l m elos I ehgwsos calcados da Sanüss1ma Trmdade; a treze conventos a ordem 
c os religiosos descalco; ele Nossa Senhora do Monte do Carmo ; e a oito conventos 
a ordem dos eremita:s descalcos de Santo Agostinho . . 

S.o O governo designará~ os mosteiros ou conventos que b~io de subsistir até ao 
~l1lllero determinado no artigo antecedente, conciliando as justas commodidades dos 
1.~gul~res com o serviç·o da religião e do estado, e preferindo em iguaes circum
s ancias o~ das aldeias e cam}JOS .aos elas cidades e villas, com declaração ele que 
em tdtma Ciclacle ou villa e seus termos não poderão permanecer duas casas religio
sas a mesma ordem . 

. 9.o A cada um dos mosteiros ou conventos que :ficar em subsistindo, assignar{t 
~ governo, segundo suas localidades, os rendimentos necessarios para manutenção 
e 

0
, culto, decente su stentação dos r espect ivos moraclores, segundo o seu instituto, 

e ]!ara conservacão dos eclificios . Sairão os referidos r endimentos ele todos os bens 
b r:ndas que p;ssuirem esses mesmos mosteiros ou conventos, e, no caso de n ão 

·o~~~arem, serão tomados das casas mais vizinhas qu e se supprimirem da mesm n 
em. 

0 
_lO. o Os sobreditos mosteiros ou conventos administrarão os ben.s e r edclitos· que 

às govern? lhes assignar, e prestarão todos os annos conta cl'estas administrações 
za al.\ctor1dacles :fiscaes civis do territorio, as quaes farff.o arr ecadar para as c1espe
~ 8 

c o estado as quantias correspondentes aos logares que vagarem por falleci-
ento ou secularisacão dos religiosos . 

:ru l~ . o As disposiÇões dos artigos 4. 0 e 6 .0 ficam int eiramente applicaveis aos 
ostenos ou conventos de que se trata descle o artigo 7. 0 

_ 

c . 12.o F icam supprimidos todos os mosteiros, conventos e h ospícios elas referidas 
g~~~~~·ações regulares que :ficarem excluídos da designação feita segundo o arti-

est' l 3.o São applicaclos para as despezas do estado, com os encargos civis a q110 

811 ~::~·e~ legalmente obrigados, os mencionaclos mosteiros, conventos e hospícios 
ja~l .IImiclos , com todos os seus bens e r endiméntos, de qualquer natureza que se
po , 1 "'os encargos pios, porém, ser~Lo transferidos para as casas das r espectivas cor-

1{008 })ara onde passarem os r eligiosos das que forem suppri~iclas. 
do 4.o ~ governo fará proceder {t arrecadação dos cartorios, b ens e r endimentos 
fó1~ lnosten·os, conventos ou hospícios supprimidos, na presença de inventarias em 
inc mab ;por c1'0 a exactidão ser~io responsaveis as aactoriclades que cl' elles forem 
clacl~~. Idos, e os prelados, discr etos e procuradores das respectivas communi-

·p . 15 ·
0 

Pertence ao prudente arbítrio do gÓverno dispor das casas SU})primidas 
C:

1
.a Os diver sos oh). ectos elo servico do estado, estabelecimentos de instrucção e 

"l'Id l • , · · fo, ac"'e publica, e destinar as suas igr~jas para parochias, quando conste por m -
cl~:ruaçao dos ordinarios que assim convem á decencia do culto ou á commodidade 

s lJO-vos , 

sal·~"l G . a · Os r egular es moradores nas casas r eligiosas que forem supprimidas pas· 
pa1~to l~ara as que :ficarem subsistindo das r espectivas corporações, e poderão levar 
ferid e las os moveis de seu uso })essoal. Dos moveis do commum poderã.o ser trans
ligio 0 8 aquelles que os prelados locaes declararem ser n ecessarios, na rasão elos re-

;~s que de n ovo se lhes reunirem . 
obs . . o NQua;nto aos moveis que restarem da applicação do artigo antecedente, se 
faz e~vara_o as r egras segtúntes : 1.a, deixará o governo á prudencia dos ordinarios 
pe1!1 

a chstr~bnição dos vasos sagrados, alfa.ia.s do culto divino e utensílios do ~ôr.o 
taes 

8 c~1a.roch1as mais pobres das suas dioceses ; 2 . a, serão applic.ados p~ra. hospl
corn .1

" 1s, casas de expostos e asylos de caridade publica elo logar, chst~·1cto. ou 
q11a~~~ os que servirem para o uso d 'estes estabelecimentos; 3 . a, ~s h_vr~nas, 
llle ~ ' medalhas e mais obj ectos ele litteratura e bellas artes sentO chstmcta
.o·,"nte lnventa.riaclos e m:recadados IJara a creacão de bibliothecas ou para au-
.,.....,.ento c1 ' , d · N as actnaes; 4.'\ as pedras preciosas , assim como to os os movms nao sa-. 
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' 
grados ele ou·o e prata, e quaesquer outros que ainda restem, pertencerão ao the-
souro nacional. 

18.0 Poderá o gover~o l)rocecler, se assim achar conveniente, á venda elos 
bens ele raiz e elos eclificios e moveis que não tiverem alguma das ar plicações de
signadas nos tres artigos antecedentes, e o proclucto cl'estas vendas, bem como as 
dividas activas e quaesquer rendimentos elas casas supprimiclas que ficaram salvos 

- elos seus legitimas encargos civis, serão applicaclos para as clespezas elo estaclo, e~ 
cujo beneficio cederão tambem os padrões, apolices, juros, pensões ou outras ~e!;l 
ças ele que as mesmas casas fossem credoras ao thesouro ou a qualquer repartiçno 
fu~. . I 

19 .0 Na venda elo direito ele perceber fóros, censos ou qualquer outra pens< ~ 
terá lagar a remissão. Na venda ele bens obrigados a fóros, censos ou qualqu~I 
outra pensão, terá logar a opção e preferencia dos que têem direito de perceber· 

20." Os beneficios annexos Íts casas religiosas que forem supprimiclas fica.Ul 
restituídos á sua primitiva naturez-a e provisão, sem prejuízo elos actuaes benefi
ciados nem alteração elos rendimentos que por esse titulo percebem . 

21. 0 Os chnheiros, bens e quaesquer rendimentos pertencentes aos cofres e cles
peza·s geraes elas so breclitas corporações serão inventariados e anecadaclos separa
damente debaixo ela responsabilicbcle elos prelados maiores, cle:Gniclores e proctu·a.
clore.c; geraes das respectivas ordens e elas auctoriclacles incumbidas cl 'estas arreca
dações, e entrarão na disposição geral do artigo 18 .0

, salvas as applicações a que 
o mesmo artigo se r~fere . . . 1-

22. 0 Quando no total ele cada uma elas mencwnaclas corporações regulares fa. 
tar um numero ele relie:iosos ig·ual ao do mosteiro ou conve;o.to ela mesma orcleiU ~ 

u Jl'l-
que na execucao elo artig-o 7.0 houver tocado menor numero ele moradores, snpi 
mir-se-ha um~ convento ou mosteiro em cada uma elas mesmas ordens, ficando ~p-
plicavel a este caso quanto fica disposto desde o artigo 13.0 

• 

23. 0 O convento ele S. Caetano dos con<::gos regulares ela Divina Provicleucla 
8 

o hospício de S . João Nepomuceno, sitos em Lisboa, ficam supprimidos, e ?s sen~ 
moradores se reunirão a conventos de institutos mais analogos, aoncl~ serão_ coJJ.l 
taclos, para a sua sustentação, como os religiosos cl'esses conventos. E apphca"V"~ 
a estas suppressões quanto se dispoe desde o artigo 13.0 até 20.0 , ficando a cargo 
elo governo dar · providencias opportunas para o desempenho elos fins religiosos e 
pios ela instittúção do sobredito hospício ele S. Jol'to Nepomuceno. .., 

24. 0 Todas as mais corporações ele religiosos de que não faz expressa me119a~ 
o artigo 7. 0 , serão reduzidas ao menor numero de conventos que seja compat1:'6 

com os meios ele que subsi.stem, conforme os seus institutos e debaixo das seguif( 
tes regras : 1. a, não se admittirá em uma cidade ou villa mais de um convento a 
mesma ordem ; 2 . a, em iguaes circumstancias sen1.o com preferencia conser-v-aclos 
os conventos das aldeias e caml)OS ; 3 . a, em todo o caso ficarão subsistindo 05 

conventos em que houver estal:Jelecimentos publicas ele bibliothecas, museuS r~ 
escolas; 4.\ nenhum convento subsistirá sem ter pelo menos o numero ele 1~0 ~ 
giosos prescripto pelas regras canonicas para a regularidade da vida claustral i ~- .' 
ficam extinctos todos os hospicios pertencentes fts ordens a que o presente artJgo 
se refere . 

2õ.o Serão applicados para as clespezas elo estado, com os encargos legitiJuoS 
a que estiverem sujeitos os bens ele raiz e rendimentos permanentes elos conven~os 
e hospícios que forem supprimidos em virtude elo artio·o antececlente e bem assil]l 

a'fi . l b ) J. aos os e 1 cw~ e te~p os, que terão, segundo convier, qualquer elos destinos inCLtea 
em os arttgos 1D. 0 e 18. 0 Todos os mov·eis e os renclimentos que pertencere~ ás 
clespezas ge_raes das ditas corporações passarão para os conventos que subsistrrel]l 
elas respectivas ordens . 

26 o O '. t t" 4 o 5 . h verel]l . mspos o nos ar 1gos . e . 0 é extensiVo aos conventos que ou .1 _ 
ele permanecer segundo o artigo 24. 0

1 com a clifferença; porém, que as au~tonc ;o 
eles fiscaes civis elo territorio terão sómente a seu cargo zelar a tiel aclmimstrn>9f. 
elas suas rendas, emquanto estas não excederem a deçente sustentação dos re 

1~ 
giosos, manutençã.o elo culto e conservação dos edificios, e l)ropor ao governo 

9 
a 

consignações que se lhes deverão arbitrar, quando as ditas rendas exceclerel)). 
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quantia necessaría para aquellas justas applicações, :ficando n'este caso os mesmos 
conventos, cl'ahi em diante, comrJr ehendiclos na clisr)osicão elo artig·o 10. o 

27 o 'I' ] • · onas as vezes que no total ele cada uma das corporações de que se trata 
n~s tres artigos antecedentes faltar o numero de vülte e quatro r eligiosos, suppri
nur-~e-ha um convento em cada uma d 'ellas1 g uardadas as disposições dos arti
gos 44.o e 25 .o 

2~ · 0 Os hospícios unicos de ínstüutos singulares que não tiverem o numero 
cauoruco d~ r eligiosos para a r egularidade ela viela claustral, serão reduzidos aos 
çue forem bastantes para conter em os respectivos regulares, de modo qtw consti
.u~~ communiclades completas, obser vada quanto for possivel a maior analogia ele 
1~8~1~~tos entre aquelles que _se r eunirem, e guarclaclas as clisposições dos arti
gos 40.o e 26 .o 
L 29.° Fica snpprimiclo o eremiterio ele Pegos Vercles1 existente na comarca ele 
ag~s, observadas as disposições elo artigo antecedente. 

b 30.o Os mosteiros da Encarnacão e ele Santos, estabelecidos na cidade de Lis-
o~, e pertencentes ás ordens milÚares ele S . Bento ele Aviz e S . Thiago ela Es

pabc a, serão r eduzidos a um só, preferindo aquell e que mais commoclo for p ara r e-
ce er as f . . l A ] b . O . " 101ras e moças c o coro, cte que ao presente constam am os os mosteu·os . 

go:erno fará assignar elos r e11climentos elo mosteiro que :fica1· supprimiclo as 
qtulanttas necessarias para a st1stentacão elas freiras, r egLllacla com igualdade para 
ocas. • 

l' 
31.° Ficam cxtinctos os lagares ele commenclacleiras elos mencionados mostei

t 
0 ~ 1 mas as nctuaes commenclacleiras serão decentemente accommoclaclas no mos

cen·o. que subsistir, se n ' elle quizerem habitar, e se lhes conservarão as mesmas 
a~nlclerações e r endimentos, os quaes por seu fallecünento serão a}Jplicaclos para 
i)s· 

1
cespezas elo estado . As fr eiras' r eunidas elegerão todos os annos cl'entre si a 1.; acla que as governe, ·.subm ettenclo as eleiçoes á confir mação ele el-r ei, com o 

~~a,o-mes~re . Todas as moças elo curo gosarão de ig uaes vantagens e considerações 
~osten·o g_ue permanecer . · 

cert~~ · 0 ~s corpo~·a.ções 1 mosteiro~ e conventos _de freiras que vivem d~ r endas 
:pr f,a~ serao recluztclos em conform1clacle elas segmntes r egras : 1. a, as fre1ra.s que 
tn~ e:ssarem o mesmo instituto se r eunirão, a saber : nas principaes cidades em o 
co 1101' 1;tnmero de mosteiros ou conventos que for compatível com as suas justas 
te1?:~ocltclac1es, e nas villas e cidades mais pequenas em um só convento ou mos-

to 9 a • ~ · . 1. . r 
8as ' ~_: , os moste1ros ot~ conventos que nao contiverem qumze re 1g10sas prOies-
tne sera.o supprimiclos, c as moradoras cl' clles se r eunirão aos mais proximos elo 
elo ~mo. lllstituto, fi cando a seu arbítrio, em caso J e grande distancia, preferir os 
ao lUstitu~o ;mais analogo que existirem na mesma terra ou na mais vi~inba; 3 . ~' 
ra ~ rosteu;os ou conventos qne tiverem menos r eligiosas se poderão r eunir as frett\c Os qne tiverem mais, quando aquelles forem preferíveis por seu local e capaci
o~~oe~ .Podendo ÜLmbem r eunir-se ~m conven~o·s ou mosteiros qu~ fica r em vagos, s.e 
ra llerem as mesmas r asões; 4.·t, os mo.sten·os ou conventos situados nas frontet-
8~1s cl? r eino, praças ele armas e lagares pouco povoados serão com preferenc:ia 

l)Ptnniclos. . 
couf3·o Logo que algum elos mosteiros ou conventos de freiras que agora subsistir 

Pl'i ~~1·me o artigo antecedente, deixar ele ter quinze r elig·iosas professas, será sup-
llltc o e f · · N • J ] · sições as r e1ras .se reumrao a outros n10steu·os ou conventos, seguncto as cuspo -

elo mesmo arhgo . · 
llO 

34·
0 

As cli sposiçõ'es elos artigos 4 .0
, 5 .0

, 9.0 e seguintes até 20.0 se observarão 
freji~e forem applicaveis relativamente ás corporações, mosteiros e conventos ele 

3~ ele que se trata nos quatro artigos anteç;eclentes . 
t1•08 b .o As freiras que subsistem ela cariclacle elos :fieis sómente se reunil'ã~ a ou
h,a· conventos elo mesmo ou mais analoe:o instituto existentes na mesma VIlla ou 
"ll lS 'V. · ~ -
li o·i lZlnhos, qnanclo as communiclades se aéharem reil.uziclas a menos de dez r e-

5 osas . e , J ~ b fi . J • N Só t ' , n este caso, cenerao em ene c1o ctos conventos a que se r eumrem nao 
ecliJi 0~08 o~ bens pertencentes aos conventos que cleixaram, mas o proclucto elos 
f01. ~ds, se forem vendidos, ou o seu valor, se o governo clispozer cl'elles em con-

:n:n acle elo artigo 15. o • 
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36 .0 O governo habilitará pelos meios competentes os r eligiosos para se po~e
r em secularisar a titulo ele beneficios ou ele ministerios vitalícios ele instrucç1to, 
caridade publica, capellanias elo serv iço elo estado ou ele algum esta.belecimento 
pio, uma vez que por qualquer cl'estes t itt-Jos per cebam r endimentos })elo m~nos 
iguaes aos que prescrevem as constituições elos r espectivos b ispados para patnroo
nio dos clcrigos, sendo-lhes permitticlo concorrer de dentro dos claustros ao_s _con
cursos que tiverem logar nos sobreditos casos, e t ambem habilitará os rehg-10505 

que t iverem r epugnancia a viver no claustro ou alguma outra justa cau_sa pa-ra 
se poderem seCltl<1rÍsar a titulo de patr.im.onio, sendo as secularisações a tttu}O de 
beneficios obtidos em concurso expedidas pelos or clinarios perante quem os m:s
mos concursos se fi zer em, e todas a~ m:ús expedidas e julgadas pelos ord_iu~r105 

da natlU'aliclacle ou r esiclencia elos r eligiosos, ou pelos da diocese em que existirein 
os patrimonios ou quaesquer outros elos mencionados ti tulas ele secularisaçfio, coJ1lO 
mais opportuno for aos secula.risandos, e ficando elles, em virtude das mesma~ se
Cltlarisações, aptos para t odos os beneficios e mini.sterios, como quaesquer clerJgos 
seculares . . 

. 37 .0 Do mesmo modo habilitar á o gover no as freiras que tiverem r epug·nancüt 
a viver no claustro, ou outra justa causa, para se poderem secular isar, Clevenclo 
alem cl'isso as fr13ir as que não chegar em á idade de vinte e cinco annos completos 
ter parentes ou famílias honestas que as r ecebam, sendo igualmente estas secula· 

·risações expedidas e j ulgadas pelos or)linarios da naturalidade ou resiclencia das 
f'. • • t lh c A f · l · "' a o· aS 1r e1ras, como mms oppor uno es wr. . s ren·as que se se cu ansar em sentO P' 1j' 

annualmente pelos mosteiros ou conventos ele que saírem as prestações pessoa.es 
que permittirem as forças elos mesmos mosteiros ou conventos, as quaes presta· 
ções, por morte elas sec1:~larisaclas ou annulla.ç~i.o elas profissões, serão apphcacla: 
para as clespezas elo estado, com declaração ele que por esta providencia neJJl a> 
seet-Jarisaclas perdem o direito de ·perceber as tenças qu.e perceberiam estando rJft 

clausura, nem as famílias adquirem para r etirarem dos mosteiros ou conventos ~s 
dotes que tiverem natureza ou clausula de reversão para as mesmas famílias senao 
por morte c1as secularisadas ou por annullaçíio da profissfio. r 

38 .0 O governo protegerá os regulare.· ele ambos os sexos contra quaesque 
violencias com que os seus superiores procm·em impedir as secnlarisações1 e nos 
e outro.· , quando se secul<~risarem, podedto levar comsigo toclos os moveis elo sett 
uso pessoal. 

39 .0 Extinguem-se os prelados maiores, cl e.G.nitorios e capitulas geraes elas cor· 
porações regulares, e não se admittem outros prelaclos regubres de um e outro 
sexo que não sejam os locaes ele cada mosteiro ou co nvento, eleitos annualroente 
pelas respectivas commnnic1acles1 com sujeiçtto aos orclinarios . Ficam tambem sn· 
j eitos aos ordinarios tocl os os mosteiros e conventos ele fr eiras e os recolbimelltos 
que até agm·a o estavam a outros qnaesquer preladp s, mosteiros ou convento;, 
não obstando, todavia, a disposição cl'este artigo ás r euniões o s uppressõe~ e 
mosteiros e conventos que para o fnt nro hnjam de ter log-ar, nos t ermos que fícal1l 
estabelecidos. 

40 .° Continúa in.terinam.ente a prohibiçfio ele entradas e profissões religios~~ 
em todas as corporações r eg-ulares ele ambos os sexos, e elo mesmo modo se pro~ 
bem acl missões de clonatos e fundações de mo teiros, conventos, hospícios e ere~L: 
to~'io s . Não poderá usar ele habitas r eligiosos pessoa que não professar algum 111 

stl tnto approvaclo . 
4 1.0 Os mosteiros, conventos ou colleg-ios que na execucã.o dos artigos g..o 0 

24.0 :ficarem subsistindo em Coimbra, sedLo ·destinados para ~'elles 1;esiclirelll col1l 
f · l l · · · "t es on pro erencm os ~·egu ares c o r esp ec;.tlvo msh tuto que forem lentes 01Jpos1 or · 

professores publtcos, OLl se propozerem· a frec1uentar as a ulas ela univer sidade. 
42.° F icam aelmitticlos .sem r estricção alg·uma os r eo·ulares ele quaesquer orclen_s 

. , b · stt· 
aos estudos e gr aus de todas as faculclacles a que se podem cleclicar os ecclesla, 

· cos seculaxes . s 
4 3.0 E ntre os conventos e mosteiros que forem supprimiclos em Cqimbra e ~rJ. 

collegios .que ali existirem, designará o governo os mais ·aptos e b em dotaclos ptH~ 
n 'elles se formarem collegios ele instrucção, destinados para os r egular es qn 
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n'aquella cidade não tiverem cr.sn,s proprias do seu instituto e se propozerem aos 
estudos academicos, ficando applicaveis a estes collegios as disposições dos arti
gos 4 .o, 5.o, 9 .o e 10.o 

44. ~ A respeito dos mosteiros, conventos ou collegios que ficarem subsistindo 
em Cormbra., nos termos elos artigos antecedentes, se observarão as seguintes r e
gras : 1. a, em cada uma das casas se r eunirá o maior numero ele r egulares que for 
:ompativel com suas justas commodidades, ou sejam elo mesmo ou diverso insti
Lt;to, quando os ele um só não forem bastantes para occupar o eclificio, reunindo-se 
n este caso os de instituto analogo; 2.a, qu::tndo de futuro algum regular se pro
pozer a seguir as aulas da universiclacle, ceclerão em beneficio elo mosteiro, con
vento ou collegio para onde for as quantias que esse regular Ü1zia ele clespeza an
llt:al no convento ou mosteiro cl' onde saiu ; 3. a, estes r egulares que de futuro se 
~ggt·egarem ás sobreclitas casas terao direito, segundo a ordem ele antiguidade nas 
~esmas casas, a entrar nos lagares orclinarios que n'ellas vagarem, conside
~anclo~se desde enta.o vago o seu lo

0
·ar no convento ou mosteiro d'oncle saíra, e 

. canela .applicaclas para as clespezas elo estado as quantias pessoaes que lhes cor
tesponcliam . 
. · ~5 . o o governo. promoverá a concorrencia elas competentes aüctoriclades eccle
Slasttcas para a ex;ecução cl'aquellcs obj ectos em que cl'ellas se depender . 

. 46 .o F icam revogadas quaesquer disposições em quanto forem contrarias ás elo 
Pt~sente decreto, as quaes se limitam, por agora, ao reino ele Portugal, Algarve 
e tlhas adjacentes, visto não ter em chegado as informações necessarias r elativa
lllente ás demais partes ela monm,chia pórtug neza. 

Paço ch s côrtes, em 18 ele outubro de 1822. 
elo ~ort~nto mando a toclas as a~ICtoTielac\es , a quem o con~ec~mei?-to e execução 
, Iefer1clo decreto pertencer, que o cumpram e execLltem ü10 mten·amente como 

~leU~ se contém . O secr et<l.rio de estado elos negocias ele justiça o faça imprimir, 
lS~licar e cor rer. Dada no palacio ele Queluz, aos ~4 clias do mez ele outLtbro ele 

22. =EL-HEr1 com guarcla. = J osé ela 8-ilvct Ccwvalho. 

~ O congresso r esolvetl, em 17 do mesmo mez, que o errcerrameuto elas suas 
Pes~oes se e:ffeituasse no dia 4 ele novembro, sendo para esse fim prevenido el-rei 

0 
~1 1lma cleputação, a qual foi nomeada a 26, data em que tambem se elegeram 

s~·t n;.e_:nbros ela cle1nü açrio permanente, na conformidade do ar tigo 117 .0 ela con
cl~ Lll~ao, deciclinelo a sorte que a escolha do setimo recaísse n'algum elos clepu taclo 

llltramar. 
c . ~i s os nomes elos eleitos, conforme a ordem do apmamento elos diver sos es
ll1tJnios : 

J } elas províncias da Euro1)a- José J oaquin'l F erreira ele Moura, Her·mano 
P ~.&e ~raamcamp elo Sobral, F rancisco Manuel Trigoso ele Arag·ão Morato, pro-
lietanos; José Ferreira Borges, substituto. · 

p Pelas províncias elo ultramar - José F eliciano Fernandes Pinheiro, bispo elo 

11
.arà ~J? . Romualclo ele Sousa Coelho), Francisco Villela Barbosa, Joaquim Anto-
10 V1en·a Belforcl l:JrorJriet ·:trios · Domino·os Borges ele Barros substituto o ' _[ < ' 5 ' . . 

1.e . secretario João Baptista F elgueiras participou em 29, que na vespera fôra 
u;ceblcla por sua magestacle a deputação encarregada de o prevenir do encerra

euto elas côrtes, pronunciando o orador o seguinte 

Dis curs o 

P' Senhor: - As côrtes geraes1 extraordinarias e constituintes ela naçã0 porta-
o Ueza, · c1 1 · ] a e~v1am esta deputação a dar parte a vossa magestacle, que, ten o cone utc o 
8 ~l~'t lUissão, e tendo chegaclo ao fim ela sua carreira, determinam fechar as suas 

teslsoes no dia 4 do IJroximo mez ele novembro e cleseiam saber se vossa mages-ac e . . . ' ;; 
, quer!=Jrá ass1stlr áquella ceremoma. 

s Senhor, quando a constituicão rodeia o throno ele vossa magestade dos r eprc
entantes elo povo, não é só para dar esplendor ao culto político, devido á pri-
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meira cligniclacle nacional; é tambem para inculcar aos povos, que os intere~ses 
ela patria e que os interesses ela corôa dependem ele uma união franca, leal e intima 
elo throno com os representantes ela nação . Esta é a primeira base elo governo 
que temos estabelecido . Felizmente o adoptámos, senhor, e felizmente estamos 
hoje to'clos convencidos, que a melhor fórma de govemo que convem a P?rtu~·al 
é aquella que concüia as prerogativas respei taveis da corôa com os cl_irmtos JU

alienaveis elos povos; aquella que prende em um vinculo inclissoluvel a segura~ça 
elo throno com o exercício elos direitos políticos ela nação . Vós, senhor, que. sor~ 0 

mais firme apoio cl'esta fórma de governo, pela vossa formal e publica accmtaçno, 
pelo vosso juramento espontaneo e solemne, pelas vossas declarações fran~as e 
sinceras, vós, senhor, mereceis a plausível acclamação elos povos e os maiores 
testemunhos da sua gratidão e do seu respeito. 

A revolução está finda, porque vós, senhor, lhes pozestes o termo ; acabara.~
se as clivisões e os partidos ; nasce a concorclia ele todas as vontades; reluz a uDiao 
dos interesses particulares com os interesses I ublicos; as nações estrangeiras res
peitam as nossas alter ações políticas, e ningnem se atreve hoje a controverter a 
nos.sa independencia : se acontece que algum elos nossos concidadãos não vae . eJU 
tuclo de accordo com as mudanças do nosso systema político, v-ossa mao·estade lhe 
tem imposto silencio. Vossa magestacle remove todas as clifficulclacles,

0 
e tem p~r 

isso mesmo feito quasi tu clo ; os descontentes U fóra desanimam, cá dentro aclqtu· 
rem confiança; a principal força elo governo se acha, pois, r estabelecicla; e, emfi~, 
a cooperação de vossa magestacle tem preparado um systema completo ela maiS 
util e ela mais sabia aclministracão . 

Senhor, estes são os felize~ effeitos da vossa acceitação, do vosso juramen~o 
e ela vossa aclhesão fiel e magnanima á causa que os povos adaptaram . Esta feliz 
conformidade nos princípios e nos sentimentos, ha ele, portanto, forçosamente pl~
mover e assegurar (nós toclos o esperâmos) a gloria e a, felicidade cl'esta naç:o 
briosa e fiel. Interpretes de seus votos, cliguae-vos, senhor, ele acceitar ela nossa mao 
os mais sinceros • tributos ela sua gratidão, elo seu amor e ela sua confiança; 0 

amor e a confiança dos 1)ovos são o verdadeiro thesouro dos bons reis : gosae, por
tanto, senhor, cl'este thesouro, que para vós 6 j á inexhaurivel; os rel)l·eseutantes 
ela nação portugueza, fieis auxiliares ela monarchia constitucional, vos felicita])), 
senhor, ele tão grande ventura, e esta fiel declaração ele vossos contemporaneos 
vos afiança na posteridade as bençãos reservadas á vossa memoria duradoura. 

Vós, senhor, já tendes começado a receber o premio de tão grandes virtudes e 
ele tão elevado patriotismo; porque j á tendes gosado por mais de uma vez do es
pectaculo toc~nte ela alegria publica, e elas ardentes effusões ela gratidão e elo a]J]Ol' 
elos portuguezes, inundando em torrentes as ruas cl'esta capital até aos. degraus 
elo vosso throno, quando erguido no meio de nós fostes solemnisar sobre elle as 
declarações espontaneas elos vossos mais puros sentimentos ele adhesão á cansa 
constitucional. 

Eia, pois, senhor, nada mais temos a desejar senão que o supremo r egulad?r 
e moderador das cousas humanas consolide esta obra magestosa; inspire sabecloril1 
nos conselhos publicas e particulares; promova os inter esses e as prospericlacles 
d'esta nação digna de ser feliz; conserve a mesma paz, a mesma ordem e a: mes
ma tranquilliclade de que felizmente temos gosado até aqui; e por cumulo ele nos
sas ventm·as dilate por muitos annos a preciosa viela ele vossa mao·estacle, qne é 
? será sempre um elos primeiros, motores ela felicidade publica elo rei~o unido, e p~r 
1sso o mesmo é. e sempre devera ser este um dos primeiros votos ele to ela a naçao 
e elos seus representantes . · 

R .eSJ>Ost:a de el-rei 

Acceito, senhores, com muita satisfação, a mensagem que me trazeis ela par~e 
elas côrtes geraes e extraorclinar.ias ela nação portugueza. Fico inteirado elo c1ta 
que foi aprftsaclo para a sua conclusão. Podeis assegnrar desde já ás côrtes geraes 
e extraorclinarias da nação, que é minha vontade assistir a esse acto; e, sempr:e 
que a constituição o permitta1 me será sobremaneira agraelavel concorrer ao setO 
da representação nacional. 
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* 
Dtu·ante os ultimas mezes ela legislatma apresentaram-se no soberano congres

so) po: parte ele alguns cleputaclos
1 

indicações p ara se declararem nullas as repre
Jbntaç~es das províncias elo Brazil

1 
que haviam aclhericlo á regencia d'aquelle reino . 

. obv10 quanto convem agrupar todos os. documentos concernentes a um cleter
~nado assumpto1 e por isso

1 
ainda que se pretira a orclem chronologica1 vae trans

~~lpto após cada indicação o r espectivo parecer 1 cujas datas cm·responelem preci
mente ás elas sessões em que foram lidas . 

Indicação 

1 Como as províncias ele S. Paulo, Rio ele Janeiro, Minas Geraes1 Rio Grande p0 .Sul e outras, estão em perfeita união com o príncipe r eál1 e clissiclencia com 
J 01 t~gal, e o príncipe r eal j á convocou côrtes geraes e constituintes no Rio de 
l~netro) o. que implica soberania separada, e o fez a votos dos procuradores elas 
~ 1 as provmcias, proponho que se declarem nullas as representações das províncias 
Iue a_clherem ao governo ele sua alteza real. 
J. ~lsboa, 26 ele agosto ele 1822.= A ntonio Ca1·los Ribei?·o de Andntcla Machado= 
;se P eliciano F erncmr.les Pinhei1·o = J osé Ricanlo ela Costa Agitict?' e Ancl?·ada= 

ntonio Manuel dct Silvct Bueno . 

Parecer 

S A commissão el e constituição viu a inclic::tção ele alguns srs . deputados de 
IÚo Paulo, n~ qual, expressando qu~ as pr~vi?cias . ele Minas Geraes1 S . Paulo1 

l 
ele J anmro e algumas outras estao em eliss1denC1a com Portugal, pedem que 

~e c eclarem nullas as r epresentações elas clitas províncias. 
"' ~s commissões elo congresso sempre t êem entendido que ha governos de pro
cl~~~las dissidentes_ e re~eldes 1 mas nunca c~iss_eram n em ~ntencle~·am c;!,ue se este:li
d le111 estas qttahficaçoes ás mesmas provmcms i sendo 1sto assnn, nao se pocl em 
g~~~'t~·ar , ntül~s a~ repr.esentações, porque est.as re~erem-se aos povos, e _não a~s 
de· Inos i ass1m sao os sr s. eleputaclos elo Brazll obngaclos em consequenCla a nao 

l:S::at em . - . ~· f ' qu o congresso1 emquanto as suas provm01a;s nM mostrarem, por ·actos1 

ftl:c ~e qne~:·em separar ele Portugal i só então se pócle dizer que cessam a,S suas 
08 ~oes; antes cl' isto nem elles se podem separar elo congresso, nem o congresso 
otct ele separar de si . E como agora acontece que el e Portugal e elo Rio têem ido 
col11en~ ~ clifferentes províncias para a convocação de diversas côrt~s, entende a 
'~'on~ssao que esta é a occasião mais opportuna para os povos expressarem a sua 
do. ~c e; e que se elles nomearem deputados para as côrtes elo Bt·azil, elesliga
cõ s, ca111 por esse facto os sr s . deputados elas 'províncias que fizerem taes nomea
• es1, Pata continuarem a residir n'este congresso . 
.lJi; Sala elas côrtes 27 ele a.gosto ele 1822 .= Fmncisco Jlfctn'uel T1·igoso de Amgão 
J

0
°1

:ato = B ento _ P e1·eú·cG elo Ccwmo = J oão Mw·ict Sow·es ele Castello B1·anco = cor Joaquirn F en :eint de Jlfmwa = J osé Antonio ]1 a1·ia ele Ccwvalho = L1tiz Ni-
ctu Paguncles Va1·ellct . 

tirn;ste parecer discutiu-se nas sessões ele 27, 29 e 30 elo mesmo mez, em a ul
i~~o elas quaes foi approvaclo, com a cl eclaração1 porém, ele n ão se entender por 

que taes províncias se recon~eciam como separadas ela monarchia .P?rtugueza. 
,., 

e;res~ clepu~ado Diog~ Antonio F eijó dirigiu em 2 ele setembro um o:fficio ao con
só at' pedindo licença para retirar-se á sua província (a de S. Paulo), porquanto 
rne811

1 
esperava encontrar allivios á molestia ele que padecia . Na sessão de 16 elo 

biiicl~~ rnez clel.l· se conhecimento de outra missiva d'elle1 participando a impossi
lllitt' c e d_e assistir aos trabalhos· elas côrtes

1 
e que a sua consciencia não ihe per-

. Ia as~;ng· . · - ~ 1 · ó f · l Isso b ·: nar a con:tltmçao pe os motivos expostos1 e .s mente o ana senc o para 
a inct rr~ado, violentado e arrastaclo, porque ele outra maneira concordava com 

~~:{lao offerecida pelo deputado Fernandes Pinheiro . 
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Parecer 

Á commissão dos poderes foi mandado em sessão de 2 ele setembro prececle~te 
um officio do deputado pela província de S. Paulo, o sr. Diogo Antonio ~m~ó, 
pedindo ao soberano congresso a permissão de retirar-se para a sua provmCia, 
porque, tendo sido atacado de enfermidade na vista, não tem podido atalhar o pro
gresso do mal, e quasi sempre encerrado no escuro, padece de accessos de me
lancolia, que mais se aggravam com o temor da cegueira. 

A commissão, considerando que esta molestia (de enfermidade ou fraqueza na 
vista), que o mesmo deputado representa mais aggravada pela melancolia, do que 
pela realiclade dó mal, não podia cansar-lhe estorvo absoluto no exercício de snas 
funcções; considerando o sacrificio que os interesses publicos exigem dos rep~·e
sentantes da nação, e considerando o estado da representação d'aquella provínCia, 
actualmente sem substituto em Portugal que podesse ser chamado ás: côrtes; e ven· 
do, emfim, que o sobredito deputado estava gosando de licenças concedidas pelas 
côrtes, julgou conveniente demorar o seu parecer até agm;a, porque antes não po· 
deria dal-o a favor da pretensão . . 

Porém nem agora mesmo o pócle-dar favoravelmente, porque, tendo a commts· 
são visto, contra a sua esperança, faltar este deputado ao dever sagrado de asst· 
gnar e jurar a constituição, em que elle me:mo havia trabalhado em virtude de 
sua procuração e juramento primitivo, do que a molestia allegacla não podia ~s· 
cusal-o, acaba de persuadir-se que o impedimento elo mesmo deputado para a~stS· 
tir aos trabàlhos elas côrtes n'estes ultimas tempos tem sido mais imaginano e 
voluntario elo que physico e real. 

Parece portanto á commissão que, não tendo agora lagar o deliberar-se sdbre 
a permissão, que o mesmo deputaclo pedia, deve elle ficar sujeito a qualquer pro· 
cedimento que as côrtes julgarem conveniente haver-se com os deputados que selll 
causa legitima e reconhecida faltaram a assignar e jurar a constitui_ção. 

Paço das _côrtes, . em 2 ele outubro ele 1822. = Rocl1·igo FmTei1·a clct Costct-:;::::; 
João Vicente P 'imentel J.Vlaldonado =Antonio Pereint . . 

O r eferido parecer foi acliado, não chegando comtuelo a resolver-se definití"a· 
mente. 

Indicaçi'to 

Como na sessão ele 30 do mez passado, tratanclo-se ela indicação elo sr . Ribeiro 
de Andrada, a fim ele que fossem despedidos elo congres.so os deputados elas pr~· 
vincias elo Brazil, que se achassem dissidentes, o mais forte argumento que conti~ 
ella se produziu, fosse o ele não haver provas sufficientes de que as mesmas . esta 
vam separadas por vontaéle geral sua bem meditada e expenclicla, e não po~· n~a 
facção do governo, ou de a~gun~ . mal intencionados, como se t~m. preter~:clido 'a: 
apparecendo agora a expressao d aquella vontade ela nossa provmCia mamfesta 
no documento que ao augusto congresso apresentámos na sessão ele 9 do corre~t~: 
a qual, ele accorclo com os ultimas successos das principaes villas referidas offic!!lo I 
mente pelo governador das armas Ignacio Luiz JVIadeira, bem comprova a actnil , 
dissiclencia d' aquella província; os infra assignados se consideram no estreito ~e" e~ 
ele fazerem a este augusto congresso e ao mundo inteiro a declaração segtunte: 

1. 0 Que não podem continuar a ser representantes d' aquella província, por coJJ. 
travir a vontade gêral dos seus constituintes; . 

2 . 0 Que, no . caso de não ser acceita a sobredita proposição, elles se não j~ug;~ 
aúctorisaclos para espontaneamente assignàr e j urar a constituição ora :finalisa a~ 
tanto mais quanto esta doutrina já se acha sanccionacla por este mesmo congresso r. 
parec~r ela commissã.o a respeito ela sobredit~ in~licação c~o sr. Ribeir~ ele Anc~·E~-

Lisboa, 10 de setembro ele 1822. = Jose L~1w Cotbtmho = Cypncmo Jose .
2
• 

1·ata ele Almeida= Fnmcisco Agostinho Gomes = Alexand1•e Gomes F e1;;rão = Do.7'fb~14 
gos Borges ele Ba?'?'OS · JJ1ct?'cçs Antonio ele So'usa = Ped1·~ Rocl1·igues Bande~? ·ct · 

1 Este cleputaclo jurou a constituição na sessão ele 1 de outubro ele 1822. 
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Parecer 

Á commissão de constitt~ição foi presente uma indicação assignaclfL por sete elos 
srs . clel?utados ela provincia da Bahia, na qual, fundando-se estes em um documento 
que doiS dias antes tinham apresentado ao congressÇJ, declaram : 1.0

, que não po
clem continuar a ser r epresentantes cl' aquella província ; 2. 0 , que no caso ele n ão 
ser. acceita e~a IJroposição, elles se não julgam auctorisados para es1Jontaneamente 
ass1gnar e jurar a constituição. 

A ordem. natt'tral p ede que a com missão considere : 1. 01 a ma teria el' aquelle 
documento; 2.0

, a sua authenticidacle; 3.0 , o argumento que cl'elle pretendem ti-
rar os srs . deputados . . 

1. 0 O documento de que se trata é uma especie de manifesto dirigido ao au
gust~ e soberano congresso, no qual se expõe summariamente o modo por que o 
~razll re~obrára a sua liberdade e reassumú:a a soberania; que então, posto que 
J< emanc1pado e com sobej as faculdacles para entrar na lista elas nações indepen
~entes, preferíra antes ficar unido a Portugal, esperando achar n' esta nova fórma 
de associa~ão política igualdade de direitos, e conseguir a maior somma de felici-

ade pnbhca ; que depois d 'isto se levantára uma facção que tentára lançar as al
âem~s coloniaes aos emancipados brazilienses, c para este fim arrancára a Bahia 
~ liga braziliense, e sem o povo saber a fi zera independente ela r egencia do Bra

ztl i que o soberano congresso fõra involuntariamente illudido por esta facção, o 
qne ~lera causa aos clecretos ·de 29 ele se tembro, que pozeram em assombro e con
;nls~o aquella província, e que o povo cl'ella, conscio da sua dignidade e não con-
llndmdo a submissão com a escravidão, vae agora levantar a sua voz como fiel 

ex.pressão ela sua inalteravel vontade. · . 
d Segue-se a exposição clcls princípios que precedem a declaração d'esta vonta
le, a saber: 1. 0 , que o povo, bem que t enha delegado a sua soberania na pessoa 
c e s~us representantes, não lhes dá o poder ele legislarem segundo as suas opiniões 
~alticulares e que se não firmem na vontade geral que por· elles r epresentantes 
e ~eclarada, o que j á está decretado no artigo 34.0 das bases ; 2 .0

, o Brazil, cle
~ois ele elevado a r eino, gosava de uma administração independente ela ele Portu-
al e ambos os r einos nada tinham de commum senão a sujeicão immecliata ao 

~lc er absoluto ele el-r ei ; agora que e~tá dividido o exercício d~ sob~rania e pro-

a ~rnacla a igualdade de direitos, como ha ele o Brazil abaixar-se elo seu sublime 
ssento · · l · · N á 'd d l · · N ? D · d b. e SUJ eitar sua ae m1mstraçao < s aucton a es c o remo umao . epo1s e 
dle~~ desenvolvimento d 'estes principio.s, a província . da Bahia, fiel ao juramento 

8 °, Cla 10 de fevereiro de 1821 , e ao que muito espontaneamente prestou ás ba
Be~ c~a constituição , declara que ella não quer ser senão província do reino do 
c l aziJ.nniclo, e nunca mais, nem de modo algum, sujeita ao de Portugal; que~ 
d~nSordanclo com os votos das províncias elo Rio de _Jan~iro, S. ~aulo, Rio 0 r ::mc1e 
att ,. ui . e N Minas Geraes, reclama : 1. 0 , um corpo leg1~latrvo elo rem?. do Braz1l, com 

l)l' . 11~t1Içoes iguaes ás ele Portugal; 2: 0
, uma: regenma, a qualreca1a na pessoa elo 

lllClpe r eal. . 
qu. ~por fim conclue o manifesto que estas são as condições elo contrato publico 

1)la~cc evem .unir os <:\oi~ r einos ; que a Bahi~, ao mes:r:qo tempo q~1e jma o mais im
'Viu ~vel ocl10 ao impen o absoluto, protesta 1gualmente, que, umcla ás outras pTo
fe/1ts, r esistirá com todas as forças ás injtuiosas pretensões do r eino irmão, pre
ao tnc 0 n~s ultimas extr emidades commetter o suiciclio político, do que .sujei tar-se 
]lor~e~horw e dominação europêa ; mas que a provincia confia na justiça da nação 
tancl~gueza e n? e.spirit~ illumin~do do. seculo que ani~a o congresso1 que, assen
tros este o echficw somal do remo umclo sobre bases 1gnaes, prev:-emrá os clesas
lns~~b :m~I:s que estffo imminentes ao Brazil e a P ortpgal, e dará á monarchia 
l3ah· razlhca grandeza solicl a e felicidacle dlU'acloura. E datado este manifesto na 

c ~a0 110 1.0 de maio ele 1822. . 
de ~. ~assando j á á segunda parte do relatorio, ·não p 6çle a comm1ssao d~1xa.r 
esc ~a·lllfestar as suas suspeitas sobre a authenticiclade d'este documento . Fm elle 
qn~ 1l~~o em duas folhas de papel ele Hollanda, metticlas uma na · outra, ambas as 

es se acham muito limpas, e com signal ele uma só dobra, t em boa letra e 
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caracter francez ; acaba, antes elo meio da pag. 8 . a, e cl' ahi até ao fim da pa_gina 
esüí o papel em branco 1 sem assignaturas nem reclamo para ellas . . . 

Seguem-se depois v~rias folhas e meias folhas ele diverso papel com assJgnat~l
ra.s escriptas ele alto a baix o, e as que parecem pertencer a habitantes ela Bahia 
contêem vinte e quatro paginas, mas em nenhuma cl'ellas se encontra a letra elo 
requerimento. 

Continuam na -pag . 25 .a. as assignaturas com este titulo: «Assignatnras dos 
moradores da v illa da Cachoeira, e seu termo, pelas quaes se pede a sua mag-.es
tade a r eintegração cl' esta pTovincia a este reino elo Brazil, e o poder executtYO 
na pessoa de sua alteza real, e o mais que for a bem g eral cl'este reino, como se 
pede no requerimento junto>>. 
. A lJag. 27 .a. tem outro titulo por letra differente :. <<Assignaturas ela villa da 
Cachoeira, e seu termo, para se ajuntar á representação que faz E)m os habitant~s 
d'esta província a el-rei e ás côrtes , em que pedem a r eintegração ela mesma as 
outras províncias c1'este r eino. elo Brazil, e o centro elo poder execu tivo na pessoa 

. ele sua alteza r eal o princi pe r egente; e tudo o mais que for a beneficio comroum>> · 
A pag. 37 .,a. r epete-se este ultimo titulo, e seguem as assignaturas , n'esta pa· 

gina e na 38.a e 39 .a ; mas quasi no fim cl'esta acha-se o titulo: «Assignaturas ela 
ciclade>l , e continuam estas até ao principio ela pagina seguinte, ficando o resto 
cl'ella em branco . 

Nr toiha ele papel' seguinte vem mais assignaturas ela villa ela Cachoeira, da· 
povoaÇão da ilha ele ItaroaradL, e do t ermo ela cidade, ficando em branco grande 
parte ela pag. 44. a. 

Seguem-se, finalmente, quatorze paginas com as assignaturas ela villa ele l\1~
ragogipe e seu termo, e conchi.e-se t udo na pag. 55. a, ficando a do reverso inteJ· 
r amente em branc.o . . 

. Todas estas folhas ele papel em que estão as assignaturas acham-se Jl1lll 

pouc,o asseiaclas, t êem todas duas dobras, e ro.uibs estão rotas, ou no signal c~as 
dobras ou nas margens; as tintas com q~1e forMn feitas as assignatnras sff.o nnuto 
clifferentes umas elas outras, e todas as folhas se acham cosidas em appenso ao J)l~t · 
nifesto. 

Segue-se ele tudo isto : 1. 0
, que o dito manifesto não tem authenticielade aJgn

ma, porque J;J.em se sab e onde fosse feito, nem está assignaclo; 2.0 , qLle os povos 
que fizeram as assignaturas assignaram o que nao viram, aliás não estaria tão a~· 
seiaclo o papel em que estú escripto o dito manifesto ; 3. 0 , que elles foram illud~· 
elos para fazerem estas assignatnras, pois muitos cuidavam assiguar um r equer!: 
mento para el-rei, quando lhes faziam assignm" um manifesto p_i.tra o congresso' 
4. 0 , que os titulas ele -muitas elas assignaturas mostram bem que os povos uncl.i 
mais fazem do que pedir a união da Bahia com as outras províncias elo Bra2ll 
(que já lhes está concedida) e a continuação ela regencia ele sua alteza real ~qn~ 
lhes foi negada), sem ·notarem consa alg uma a r espeito elo novo corpo legislativo' 
5 .0

1 que não houve deliberação algum a popular que precedesse estas ass ignatnr~~: 
sendo toclas feitas separadamente, e sem que os povos se r eunissem, ou nas p!!>lcl 
chias ou nas camaras ; 6. 0 , finaimente, que nada ha que abone a autheuticic1!t c 
ele tantas assignaturas, o que era absolutamente preciso, tratando -se ele noJ)l~s 
pela ma~or par~~ ~lesconh ecic~os em Portugal; e, com effeito, pouco tempo J;t a;~~ 
que se tmha chngtc1o ela Bah1a a este congresso uma representação, feita em senttC 
bastante contr~rio a este manifesto com oitocentas quarenta e oito assignatnra~~ 
todas reconhecidas, a qttal tem todos os signaes ele authenticiclacle, e se acha se 
lada e passada por Iuclía e Mina; nada cl'isto apparece no manifesto ele qn~ r 
trata. Na verdac~e poucos conhecimentos são pTecisos ele paleographia, menos ~une 11! 

da arte cliplomatwa para se negar tocla a fé a um similhante documento. . 
0 3.0 E comtudo, para entrarmos já na ultima parte elo r elator io, n 'est e unte o 

documento é que se fLmclam os srs . cl eputados ela Bahia para se consiclerareJ)l ~o 
estreito dever ele cleclar[J.r a este augusto congresso, e ao mundo inteiro, que ~~
podem continuar a ser r epresentantes cl 'aquella província, nem assigoar espon a._ 

't . N I p a· 11 N • • l to cO.Il neamente a co.nstl mçao . o 1am e es suppoT que um tao vicwso c ocuroen Jll" 
tenha a vontade geral bem meditada e expendicla ela sua província, que bem 00 



prova a sua actual dissiclencia? Tanto credito merecem para n'egocio de tamanha 
~onta. es~as as.signaturas, q~1e em juizo n~o teriam validade .al.guma se se tratasse 
~ negocw ele mter e.13se pa.rticular ! Mas a.mda que a authenttCiclacle elo documento 

~ao fosse sujeita a :tan~as c~uviclas, provari a ~ste t~.nto quanto inculcam os illust~~s 
d eput:clos? Assás mclm~çao mostra o c~nteudo c1 elle pNara ;1ma futura desuruao 

e Po1tugal; mas fica ·esta .dep endente amcla ele resoluçoes c1 este congresso, e tal-
'Vez c~o melhor siso e })l'Uclencia com que as r eceberam os mesmos que escreveram 
~Nasstgnan~m este manifesto ; tudo se póde espe'rar do t empo, que amortece as pai-

oes e extmgue as rivalidades. 

1
. .Se, pois, os srs. deputados ela Bahia julgam que o argumento mais forte pro

c uzido }Jela comtnissão ele constitui cão contra a serJaracão elos r epresentantes elas 
pro · · ' ' YlnCias dissidentes, foi o· ele não haver provas sufficientes de que ellas estavam 
separadas, b em socegaclo póde :ficar o seu escruriulo, na certeza de que o clo
~ll~ento por elles apresentado n ão offerece taes provas ácerca da Bahia, e se pre-
enc erem enredar a mesma eommissKo com o fundamento de que a opinião cl 'esta 
~o seu antecedente }Jarecer fôra sanccionada pelo congresso, não póde· ella deixar l e retorquir que muito expressamente fez clependente a manifestação da vontade 
~ 0 ~ povos, do facto de não quererem nomear deputados para a seguinte legisla-
Lll a de Portugal, combinado com o outro facto de os nomearem para as côrtes 
c.~nstituintes do Brazil; n'este sentido é que a sua OJJinião foi approvada pelo con
~tess~, e ainda com a aeldição expressa que d' es tes factos se não concluia ficar 
~~~cc10nada a separação das províncias . do reino ·unido, que este congresso não 
'oc e, fazer e qJie está bem longe ele desejar. 

N Sala. das côrtes, 16 ele setembro ele 1822. =F?'Cmcisco J.l!lan?.tel T1·igoso de Am
t}.0 ~1ontto = José Joaqt~im F'e?"?"eÍ?'C6 de J.11.otWC6 = J.l!lanttel Bo1·ges Canwi?·o =João 

cwu, Socwes de Castello B?'Ctnco = B ento Pm·ei1·a elo Ccwmo . 

Indicação 

cã ~pproxima-se a epocha marcada para assignatura e juramento da constitui
~~~·' eu escrupulisaria se reservasse para então uma declaração franca e neces-
clla;, que turbasse o lustre e a serenidade cl'esse glorioso dia. 

jn E por isso que previno o augusto congresso que na crítica e espinhosa con
qt~ctura, bem notaria á nação e ~~ Europa inteira, em que a vontade da província 
do eBten~o a honra de r epresentar, em. causa commum com a mn.ior parte do. reino 
ele h razl}, se tem sufficientemente manifestado, e cada. vez mais se pronuneia em 
e~ ~l'monia com as bases essenciaes do novo pacto : 1. 0 , emquanto desattendicla 
ra ~l1as petições, tem proclamado o príncipe real, o senhor D. Peclro de Alcanta
c~' 1:ge.nte constitucional e defensor p erpetuo do reino elo Brazil, ao passQ que na 
P ~sttttução apenas em uma regencia amovivel, lhe é concedida a delegação elo 
a ~c er executivo; 2. 0

1 
emquanto na capital d'aquelle r eino se acha instaurada uma 

,ssembléa constituinte, entretanto que um similhante projecto, depois elas mais vi-

l)~s e dt~ras discussões, foi ]:t' este congresso mui positivamente r ej eitaclo ; hesito 
estar J 1 . . á . . ~ ~ h 

01, . uramento ou acto a gum promiSsono c constltmçao, Cta sorte que se ac a 
f·ll~lUisa.da ; assim o dieta a minha rasão e min4~~ consciencia. Subverteria pelos 
l'ec c ahet;ttos o systema representativo, se o praticasse contra a expr essão geral e 
elos ~11 • ec1cla elos meus constituintes, e contra seus votos incessantement e repeti
cleu'. 1 estar-me-ía um eterno remorso, · :;e . succumbisse a uma estupida condescen
llleu~la, a qual não serviria mais que de comprometter a inviolabiliclade do jura
c011 • ~' a d1gnidade dos meus mandantes, e até Q acatamento devido ao soberano 

81esso. . 

JoséL;b~a? 14 de setembro .ele ~822 . =O deputado pela pr~vi~cia de S. ~aulo, 
'n~tel cl elw~an~ Fe?·?wncles Pmhe~?;o i= O deputado pela provmma elo Ceara, J.l1a-

o Nasc~mento Cctst?'O e Silva.. 

ter f~~ste deputado assiguou a constituição em 25 ele setembro ele 1822, declar~ndo não o 
de e1 0 n.as duns 31nteriores sessões em conseque cia de legitimo impedimento por falta de sau
ac~eit~e~cltu liceu~~ ao congresso pdra assignar 0 autographo que tinha de ser submetticlo ú 

Çao de el-r01. 
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P are cer 

Novamente vae a commissão de constituição pôr em pratica o penoso encargo 
de contrariar as opiniões e sentimentos de alguns de seus illustres collegas depu
tados elas províncias elo Brazil. Declaram todos os r epresentantes ele S . Paul?, _e 
um do Ceará, . que não lhes é licito assignar e jurar espontaneamente 'a consttt~l
ção política ela monarcl1ia que acaba de ser sanccionacla, e uma tal declaração nao 
póde deixar ele encher de assombro a este congresso e á nação inteira . -

Não pretende a commissão expor individualmente cada nm elos argumentos e~ 
que se fundam os illustres deputados, e convencer a estes ela sua inefficacia, P~ 1 5 

que ella se recorda com pezar ele que similhante trabalho, emprehencliclo com zel_o 
. e boa fé pela commissão elos negocias políticos .elo Brazil, tem ·sim vencido as opr
niões de alguns dos srs . deputados cl' este reino, mas não tem produzido a coniTI~
ção no seu espi!'ito . Não correrá, pois, ele novo este risco a commissão de con~tl
tuição, mas. não deixará de fazer algumas observações geraes sobre o prec~so 
ponto ela declaração acima mencionada, as quaes, se não produzirem melhor efferto 
que as outras que sobre diversos assumptos lhes têem precedido, servirão ao menos 
de suspender uma resoluçã.o precipita.cla, que pócle acarretar immensos males á n_:
ção inteira, e de suspender pelo amor da patria, unica fo rça e coacçào a que nao 
pócle r esistir o espírito, e ainda menos o coração elos verdadeiros portugueze~ - · 

Em summa tudo o qúe a commissão tem que obser var se r eduz ao segmnte. 
Os srs . deputados ele S. Paulo, assim como os outros do Brazil, vieram para este 
congresso com procurações legitimas_ cl'aquelles povos, que os constituíam re~re
sentantes ela nação; acceitaram est~ mandato; ao entrar n' es te augusto- re~1nto 
prestaram juramento de fazer a constituiç~Lo politica ela monarchia, discutlrl.IJD1 
grande numero dos seus artigos, e tomaram parte em todos os outros negocias ge~ 
raes e locaes que aqui se têem tratado .i como lJodem depois de tudo isto declarf11 
que não elevem assignar ou jurar a constituição? Para que outro fim vieram? q~e 
Dutra cousa prometteram? De que outro negocio trataram? Este é sem cluVIC a 
o termo de todos os nossos trabalhos, com elle só é qne satisfazemos a hom:os~ 
<:ommissão que nos foi delegada; e quem não quer <:begar a elle não póde chZ01 

que foi representante da nação nas côrtes constituintes, e cáe na contraclicção ele 
n ão querer :firmar um acto publico para que elle essencialmente concon eu . . 

Bem crê a commissão que muitos elos artigos da constitujção . foram vencrdos 
contra o voto dos srs. deputados que assignaram a declaração ; mas qual é o DleJJl· 

bro do congresso que não r;e acha em iguaes circnmstancias ? Quem não sabe qn.e 
a. assignatura de qualquer acto de um corpo deliberante não c1epende da ünpossl
vel uniformidade da deliberação? 'Çns ficam convencidos, outros vencidos, ·e tod~S 
assignam para firmeza do acto, para r egularem conform e a elle os seus procecb-. 
mentos. Mas :fica salva a consciencia do deputado, vo tando o que entçnden, ~ 
salva até a sua nobre ufania, quando declara intrepiclo as suas OlJiniões e as f!ll~ 
lançar na acta. rraes são os princípios que devem nec~ssariamente r egular OS cOl 
pos collectivos deliberantes. 

E o que a commissão diz em get;al ácerca dos diversos artigos constitucionae~ 
vencidos contra a opinião elos sn,; . deputados d e S. Paulo, entende clizel-o em pai 
ticular àcerca d 'aquelles que elles r eputam contrarias à dignidade e caracter dos 
brazileiros . · "' 

A constituição é obra ele homens, não póde por isso aspirar a uma pet:feiÇ~t 
absoluta; mas se ella não é bastante para faz er a felicida(le dos povos elo r erno 0 

Brazil, o que verdadeiramente só a experiencia póde mostrar ao menos ning:10f!l 
poclerá affirmar que a intenção elos seus collaboradores fosse 

1
injuriar os braz11°1~ 

ros; similhante asserção feita pelos srs . deputados não pócle ser desculpada P01 

. . . d li . 1 senS pessoas unparcwes, am a por aque as qnc fazem mais vantajoso concmto c e 
.t alentos e do seu interesse pela prosperiela:de elo Brazil . 

Será agora preciso. qu~ a commissão ainda repita. que. n~o ha: factos qu~ p~·~; 
vem a mucla,nça ela pl'lmmra vontacle e uma verclaclen·a d1sstclenma das prov1n~ ..,

0 
do Brazil? E maxima fundamental elos governos r epresentativos; que só a elerga 
elo povo, r egularmente feita, constitue os seus verdadeiros representantes. S 



455 

v-ontade que estes exprimem dentro dos limites das suas procurações, se entende 
~er a sua v-erdadeira vontade. Quaesquer que sejam as opiniões e sentimentos elas 
Juntas governativas do Brazil, ellas não podem ligar a pessoas que não . as repre
sent~m e que não receberam d'ellas a sua auctoridade, nem por essas opiniões e 
s~ntu~entos se podem · avaliar as dos povos, porque versam sobre co usas que es: 
tao fora da sua esphera ; pa.ra administrar e governar é que ellas receberam fa
culc1ades, e não para legislar e constituir. 
. ~s mesmas juntàs c1issic1entes mostram reconhecer estes princípios, pois talvez 
Já ttvessem mandado recolher os deputados das suas províncias se não entendes
se:QJ. q.ue a isto não chega o seu poder, e não receiassem o modo por que os povos 
tomanam similhante resolucão. 
. O que dirá a commissã; ácerca do protectorado e regencia perpetua do prinEpe r eal e d?' ~onvocação por elle feita c~e um~s côrtes constituinte? no Brazil? 

. manaram sumlhanies actos da vontade rmmechata dos povos-? E qmzeram estes, 
l e~ssumindo· uma soberania parcial, quebrar os vinculas que de longos seculos os 
tnuam a Portubo·al e a seus lee:itimos monarchas? Ainda ·é incerto se elles acudi-ram , ~ 

"' aquelle chamamento, e se de bom ou mau grado ex1Jec1iram novas procura-
Çoes ,P~ra serem constituídos de diverso modo d'aquelle que uma vez declararam. 

SeJa, porém, qual for o exito incerto d'esta causa, e o louv-or ou desprazer 
. que produzirá para o futm:Ó nos povos do Brazil a assignatura de um acto feito 
ef ~orne d'elles1 sempre é .certo que estas considerações, que assás despertam a 
g 01'1a elos cidadãos virtuosos, devem sempre ceder a outra de mais alta valia, a 
qual. é deduzida da constancia com que o varão forte, nas crises arriscadas, deve 
segnn· o seu dever, sem r eceiar o modo pqr que será avaliado o seu procedimento. 

"' Sala das côrtes, 17 de setembro de 1822. = Fmncisco JJ1an~tel Trigoso de A?·a
tao M~0·1'ato = Jos'é Joaq~&i?n Fe1·1·ei?·a de J11mwa =João JJ1m·ict Socwes ele C'astello 

?'ctnco.= Bento P e1·eint elo Ca1·nw . 

· Eptrou em discussão a 20 e foi approvac1o a 21 do referido mez, conjuncta-
lller1te com l 4-1 o c e }Jag. :J . 

Indicação 

1 Os abaixo assignados adhe1:em á indicação ou declaração de seu illustr~ cal
cega e amigo o sr. Fernandes Pinheiro, nl:to só pelas rasões por. elle expendíclas, 
g

0f 0 tambem pela inferioridade irrogada ao reino elo Brazil, a respeito de Portu
ll.;' deduzida dos artigos 64.0 e 106. 0 n. 0 2 . 0 ela constituição, cujo reconhecimento 

1• ,to é consentaneo com a dignidade e caracter dos abaixo assignac1os1 nem como 
ep1L~entantes do Brazil, nem como inc1ivicluos pertencentes ao dito reino. . 

cl lsboa, 16 ele setembro de 1822. = José Ricm·clo dct Costct Aguim· e Andm
S~l:::::::::. Antonio Gados Ribei·ro ele Anibracla J.l!fachaclo e Silvct = Antonio JJ!fcmttel da 

1 'l!ct Bueno. 

][:n:n.dicação 

tt
1
. ;-ravenclo o s~berano congresso approvado o parecer da commissão de consti

qtlÇ,to sobre uma indicação de alguns srs . deputados elo Brazil, em que propunham 
Pt~e ~e .lhes dessem por acabadas as suas funcçõ es, por se acharem dissidentes as 
ce~:lncras que representam, o qual parecer se func1ava em que não havia tocla a 
ll.o eza c~a. allegada dissidencia, e que lJOr conseguinte se deviam elles conservar 
dos e:x::erclClO do seu cargo, até. que as c1itas províncias nomeassem outros deputa
Con~}ar~ as côrtes co~vocadas em o Rio de Janeiro, por . ser est?' a oceasião de se 
nos ece1 a vontade cl aquelles povos, os deputados abmxo assrgnados1 ft~d.ados 
se lhlllesmos }Jrincipios, propõem que, não podendo agora assignar a co~stltmção, 
aqu lls defira este acto para o mesmo tempo que o soberano congresso Julgou ser · L e de se conhecer a vontade c~os mencio~ado~ povos. . . 
cl1•0 d sboa,, 1~ ele ~etembro ,:1e 1822 .. = I,qnac:o Ptnto cl~ -4lmetcl~t e Cas_t: o= Pe- . 
7l.ttel e . A1.CtUJO Ltnw = Jqao Fe?'?'e~?'Cl ela s~lvct = Antonw Jose. JJ1o?'~t? ~t = JJ1a
tei. Zefenno dos Sa~~tos = José JJ1m·tiniano ele Alencct?' = F1·,mcuco Xavte?' J.l!J.on-

1 ° ela F1 ·anca = J11cmuel F elix ele Ve?'Ct.S =Domingos JJ!falaq~tias ele Agtdm· Pi-

~ ------------------~-----------------------~--
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1·es F e1·rei?·a = Fnmcisco Moniz Tcwa1·es = Felix José Tavcwes Li?Yt = F1·ancisco 
Villela B cwbosa José ela Costa Ci?·ne = F1·cmcisco ele Assis B cwbosct = Lou1·enço 
Rocl?·ig1.ws ele Ancln·ctcle = _Mig~tel ele Sottsa B o1·ges L eal. 

,X, 

O deputado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva dirigiu ao 
congresso uma carta, em 2 ele on:tubro, na qual p edia se declarasse licita e per
mitticla a sua retirada elo reino ele Portugal para o Brazil. 

Não chegou a tomar-se r esolução, ~as a 12 foi lido um o:fficio, e?-via_clo pelo 
minist erio elos negocias ele justiça, que tmha referencia com este e ma1s sms mem
bros elo corpo legislativo. 

O :tlicio 

Ill. mo e- ex. mo sr. - Tendo-se espalhado uma voz geral ele que alguns deputa
elos elo Brazil pelas províncias ele S . Paulo e Bahia se tinham r etirado cl'esta ca
pital sem licen ça elo soberano congresso, evadindo-se no paquete britannico que 
ultimamente deu á véla cl' esta capital para- Falmouth, mandei averiguar este faJcto 
ao ministro elo bairro do Mocambo, que satisfez com a informação da copia inclusa, 
em a qual expõe ser -voz publica e constante, que Antonio Carlos Ribeiro ele ~n
dracla, José Ricardo da Costa Aguiar, Francisco Antonio Bueno e o padre F~lJÓ, 
deputados ás côrtes pe1a província ele S. Paulo, e José Lino Coutinho, Cypnano 
José Barata ele Almeida e o padre Francisco Agostinho G omes, p ela Bahia, ~I?,
barcaram em a noite ele 5 do corrente em o paquete inglez jjlfalbo?'Ottgh? capitaO 
Bull, que saiu em a manhã de 6, sendo certo que nenhtnn elos sobreditos appa
r ece nas casas ele s'ua habitação, e affirmanclo os CI'eaclos que n'ellas deixaram qtte 
seus amos saíram sem que saibam o seu destino. 

Compareceu depois na minha presença Francisco ela Cruz, piloto ela bar~·a, 
que costuma c~ncluzir para fóta cl 'ellà os paquetes inglezes, e d~clara no : erlf-o 1f~ 
cluso que no dm 6 de madrugada, entrando no paquete que de-v1a concluz1r fora c' 
barra, não viu passageiro algum portuguez, mas que quando íam a chegar ~ro~ 
ximo á bar ra entraram a apparecer sobr e a cob erta alguns portuguezes, e j á fo~·g, 
da mesma appar eceram ao todo sete, entre os quaes conheceu o deputado Ant0~10 

Carlos, e outro a quem tlm inglez chama-va «O sr. Baratan; e que t endo conclu1clo 
o seu o:fficio e estando a retirar-se, um dos sobreditos se chegou ao portaló e lhe 
clisse as seguintes palavr as : «Diga là que nos v enham agora cá p egan, conhe-
cendo p ela -voz que era brazileiro o que assim fallava . · 

Apresso-me em levm· o sobr edito ao conhecimento de -v. ex. a, assegurando-ll~e 
que nenhum elos sobreditos ex-deputados procurou n'êsta intenclencia o necessariO 
a ttestado para obtem em a respectiva secretaria de estado o seu passapor~e~ 0 

que se não podia evitar a .sua saicla no paquete, por isso que nao é suj eito ::'b v1s1t~ 
da policia, nem esta pócle a seu r espeito fazer mais elo que lhe é permitticlo no rc 
gulamento de 6 ele março de 1810, §§ 7. 0 e 8 . 0 

. 

Deus guarde a v . ex .a L isboa, em 10 de outubro ele 1822.- 111.1110 e ex .
111 0 s~ · 

José ela Sil-va Carvalho. = Ü intendente geral ela policia, J.llfamwl jj!fa1·inho ]l'alcao 
ele Cast1·o '1• 

Apesar do que :fica exposto, cemtinuaram a ser incluídos na chamada os se:e 
sobreditos deputados, mas em 15 do mesmo mez r esolveu o conoTesso mais se uao 

b . No 
:fi% esse menção d ' elles, qt1e, tendo-se r ecusado a assio·nar e a jurar a constitlllça i 

se haviam ausentado do reino de Portugal para o Brazil sem licença elas côrteS· 

Desej ando reunir o maior numero ele elemento s para a' apreciação elos deputaclo~ 
.pelas provincia13 do Bra.zil que se tornaram dissidentes nas côrtes e por :fim as aban 
danaram, e-vad-indo-se clandestinamente de Lisboa, apresentâmos aqui os protestoi3 
cl' elles e as cartas dirigidas a tal r espeito ao r edactor da Gazeta pe?'?za?nb~wcbnct . 

1 Seguia-se a ü1formação elo jLúz do crime do b a.irro elo Mocambo, quasi textualmente t ran
scriiJta no oflicio supra. 
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Pro te:;;; to 

P Os abaixo assignados, representantes da provincia de S . Paulo nas côrtes ele 
ortugal, forçados pelos mais ponderosos motivos a abandonar a commlSsa.o com 

qu.e Os honraram os seus constituintes, j ulga.m elo seu dever expor ao mundo, e 
mormente ao Brazil, um resumo dà sua vida parlamentar e causas ela r esolução 
{u.~ tomaram. Os abaixo assignados guardariam o mais profundo silencio e não 
t rim a presumpção ele chama.r sobre si a attenção ela Europa, se, na qualidade 
c e lomens publicas, não temessem que, sendo a sua conducta attribnida a motivos 
~enos puros pelo pa.rticlo que nas côrtes tem pretendido escravisar o Brazil, hou
~ esse?l ele refl.ectir algum pezar sobre a província que os elegeu. Quando o Brazil 
r_epetlU sofrego o grito da liberdade que em Portugal se erguêra, j amais c1.uclou 
que P~lavras meigas e convites assucaraclos de fraternidade e igualdade cobrissem 
~~c~ars sinistras e dolosas intenções; julgando a Portugal por si, adheriu ele ca
l , a~ á nova ordem apregoada com tanto emphase, e na escolha dos seus deputa
c as. Cteu o maior testemunho ela sua boa fé e affinco aos princípios liberaes . O pri-
rneii·o do b . . l N J fi J • • 

8 
"' s a mxo ass1gnac os nao cteveu seguramente a con ança cta sua provmcra 

aeuao ao clec'idiclo e incontestavel amor do seu paiz, pelo qual tantos trabalhos 
r:~~ára ele. soflier, lançado por espaço ele quatro annos em lobregas prisões, e por 
cl _ars de dors e meio conservado no mais estreito segredo, privado de luz, ele ar e 
fi ~ .toda a communicação humana. Da escolha do segundo dos abaixo assignados 
al~ rgnalruente o unico ti ta lo o conhecido teor . das suas opiniões políticas. Com que 
~h as esperanças chegaram os abai:xo assignados ás côrtes de Lisboa é facil de co
I :~er, attentando-se nas insidiosas expressões das ditas côrtes, tantas vezes r e
cle lc as e tantas vezes vergonhosamente desmentidas pelas suas obras . Mas bem 
epressa esfriou o ardor de sua ex:1Jectação . Assim que em fevereiro elo presente 

~un~ tomou assento o lJrimeiro elos abaixo assignados, -viu com dor a extensão da 
· 

11?' lllusão, e bem mau grm1o seu convenceu-se que as côrtes tinham na bôca amor 
~ Ir~auclacle para com o Brazil, e no coração projectos de sizania, divisão, enfra
a. u~crmeuto , humiliação e tyrannia. Conceclêra-se em Portugal ao poder executivo 
a susp~nsão temporaria dos magistrados que abusassem ela confiança publica, sob 
sã~o~chção de o~ apresent~1: em juizo em praso :1eterminac1o; requereu~se a exte~ · 
facilda prerogatlva ao Braz!l, onde, }Jela d1stanma elo centro da execuçao, era mms 
a . 0 .abuso que se pretendia remediar em Portugal; foi absolLltamente denegada 
cop~~V"ldencia com o pretexto de não poderem delegar-se attribuições executivas, 
fu: ra ~ convicção da ras~to e contra o testemunho dos factos, sem outro algum 
g'nJ.h senao marcar a i~ferioridade do Brazil a res1Jeit~ _ele _.Portugal ; l(orque o ar
ele . 0 portuguez se nao contentava que a nossa humihaç;w se deduzisse són:ente 
A. llJ.clucções, era mister, para fartai-o, que fosse clara e distinctamente enuncracla. 
at~fal'eceram logo depois . as primeira~ sce:r;t~lb as que a impruclen~ia ~as côrtes 

. 'V • av-a no Brazil, com os msensatos e ImpohtiCos decretos ele orgamsaçao elos go
l! 

611108 provinciaes, retiracla ele sua alteza real, abolição dos tribunaes, erecção ele 
i~V~s ?eglerbeys em cada pro-víncia, c1ebaixo elo nome ele generaes chs ar~a~, e 
se Platicavel unidade dos dois exercitas de Portugal e Brazil, que antes ex1stlam 
cai~rados . Estrouvinhadas as côrtes, recorreram então a tardonhas carícias; e en
faltt egado o primeiro . elos abaixo assignados de um relataria que córasse as suas 
f~Ittas, não c1uviclou prestar-se a tão grata tarefa, esperançado que o comportamento 

11
'0 lav h c1 d d l ' l a c , . ' asse as manc as o passa o, e cren o que o amor c a paz o aconse1 Java 

})enel~ar os olhos ainda a palpaveis offensas elo seu paiz, quando o patenteaclo arre
tisf~~men~o parecia segurar a· mudança elo plano . a~é ent.ão s<·guiclo . _Mas nada sa
deut ~ OI ~·ulho mallogrado, nada conteuta a malicra agrilhoada pelo mtere~~e e se
ll!eUlb ~e vm~·ança. Re~eva-va que Of'i bravos campeões da liberdade brazthca, os 
nos h os ela Junta ele S. Paulo, fo ssem sacrificados á sn.nha elo congresso, com me
cia ,?a 0 dos direitos imrJrescri}Jtivei ~ do Brazil com invasão elas attribuições jucli-

lias ' · · · - a t d ' e a só demora irritou de maneira a faccão que se não pouparam IDJLU'Ias 
0 o J · ' ' "'Aó ~ -do .· 0 ~teputaclo que t entou ao menos espaçar a injusta resoluçao. . s ass~rçao 

e111 }Jllillerro elos abaixo assie:naclos que o ministerio elo Rio ele J aneu·o era rgual 
prob'd ·a ~ ' fi · · l a c aos deputados do congresso, e o franco clesa o que mm1strassem 
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provas . em contrario, os sujeitou à mais grosseira linguagem e horríveis ameaça.s 
ela parte da canalha assalariada pela facção j acobinica elo congresso, que com . m· 
ros cannibaes o proscrevia. Levaram por fim ao cabo os seus fins, pas~ou o ochoso 
decr eto de proscriJ?ção d_os l?atrio~as brazile~ros, apesar da _opposição de to.dos ~: 
d eputados do Brazll, e fo1 cnme n aquelle r emo amar a patna. Um general r~be~. 
faltou no Rio de Janeiro ao resp eito devido a sua alteza r eal ; r equereu o pnmeuo 
d os abaixo assignados que se lhe não r ecebessem as felicitações antes ele coube· 
ce1·-se em juizo competente ele sua conducta; espaçaram-se as felicitações, n:~s 
a final foi elogiado pela quebra de fé e ultrajante conclucta para com o herc~en o 
do throno . Outr.o general na Bahia installa-se por seu arbítrio, sem outro tüt~O 
que uma informe nomeação em general da p1:ovincia, e para segurar o m.an ° 
ustu·pado, mata e r ouba hmnens e mulheres n 'aquella desgraçada cidade: extge 0 

primeiro dos abaixo assignados a responsabilidade elo ministl'o que o nomeou e elo 
general perpetrador de tantos crimes, e não é attenclida a moção com o fals? J?re
texto ele não haver documentos comprovativos dos delictos, quando ex1stLHUl 
sobre a mesa as suas mesmas confissões! E o mais pasmoso é que se ex~edeUl, 
apesar da uniforme opposição elos deputados do Brazil, frescos _bandos ele j amsaros, 
que vão de novo espesinhar os míseros bahianos, e são os abaixo assignaclos ta~a
do s no congresso nada menos que de defensores ele facciosos, por tomarem a perto 
a defeza ele seus cUtrajaclos compatriotas. Na revisão ela desigual constituição, s~Ul 
embargo da impugnaçao dos deputados do Brazil, confirma-se a humilhante lll' 

habilidade d 'esse r eino quanto á capital elo imperio portuguez, e até se desa}J?l'· 
tugueza, erguendo-se em causa de abdicação a. estada elo r ei e elo hercl~u·o 
elo throno n 'aquelle paiz. Apresenta-se um ;proj ecto ele r elações commercJa~s ' 
entre os dois reinos, no qual, ajuntando escarneo à fraude, alcunha-se de igual ela c.~ 
a mais descarada desigualdade, e quer-se arteiramente soldar os j á qu,ebraclos fel 
r os elo systema colonial, erig ir ele novo Portugal em deposito privatiyo elos geueros 
elo Brazil e fechar quasi aquelle r eino á inelustria estranha por prohibições directas 
ou por meio ele restricço.ões equivalentes .a prohibições, sem se tomar em conta q~e 
um paiz in,teiramente agrícola, como o Brazil, tem interesses mui diversos elos c e 
Portugal, que quer á for ça ele ser manufactureiro, e que não póde ser político, .e 
menos justo, que uma parte elo imperio seja sacri{i.cada, e até sem duradoura utL
liclacle cl 'aquella a quem se sacrifica. Um systema ele illusão, só calculado p31ra 0 

horisonte da rucle N egricia, achou no primeiro elos abaixo assignaclos a mais atu
rada r epulsa; passou porém pela decidida maioria dos deputados ele Portugal de 
sua conformidade de idéas interessadas e inimigas do augmento ela prosperida .e 
elo Brazil. Chegou emfim o remate do arclimento elas côrtes ele Portugal : o bel" 
c1eiro do throno, o generoso joven príncipe, escolhido para defensor do Brazil peio 
amor elos povos, em r eforço elos direitos elo seu nascimento, reconheciclos pe a 
mesma constituição, o iclolo emfim de todo aquelle vasto continente, pretendeu·:~ 
arrancar aos corações que o iclolatram e ás necessidades que demandam a sua Pd s 
sença bemfazej a, e na falta ele obeclieucia se lhe commina a pena da perda 0

6 
direitos que as instituições da monarchia lhe seguram . E d'oncle t anta r aiva? 3s 
porque o Brazil o ama, só porque elle tem para o B razil entranhas ele pae. _ 
abaixo assignados trabalharam quanto n'elles esteve por arr edar ela nação port-n 
gueza a cleshonra ele tamanho attentado ; mas desejos neru sempre asseguraUl .0 

bom exi to: q1.úz o mau destino ele P ortugal que -vencessem os facciosos . DepoiS 
cl'este golpe final dado ao Brazil, que r estava aos abaixo as::;io·nados ? Deixar t~: 
congresso onde elles er am meras cifras e onde eram espectacl~res do mal que n'. ~ 
podiam remediar. J á muito antes tinham os abaixo àssignados proposto a vacan~1'~ 
elos seus assentos no congresso, visto a clissiclencia ela sua província e aber ta ~·esi~ 
tencia {Ls pretensões desvairadas elas côrtes e a seus decretos attentatorios .{L cligu1dac e 
elo Br·azil; mas foi sem fr·ncto a proposição. Outras eram as vistas êlas côrtes i .0~ 
b . . J d d .c • d . a· 1':1 t i a .a atxo assignactos, guar a os como re.~.ens , eram apropna o mtm·me 10 pa < 6 

balhar-se a sensibilidade do Brazil, e pelo receio ela quasi certa violação das s:1a
0 

pessoas, reter-se a justa indignação d'aquelle }Jaiz. Apesar ela e<onvicção cl?s aba1
:

1
• 

assignados, que a sua presença no congresso era clesnecessaria, foi-lhes m1st~r ~ _: 0 
1)a.r a fastidiosa e inutil r esic1encia até que se ultimasse a denominada constrtwça. 
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da monarchia e se marcasse o tempo em que devia ser assiguada e jt~·ada. Então 
co~ a franqueza pi·opria do seu caracter publico e inclividual, declararam os abaix~ 
assJg·naclos fi 1 ~ 1 · · · · . a rme r eso uçao em que estava.m c e Jamms ass1gnarem e menos JLU'a-
1~111 ll111a constituição contraria á sua dignidade, porque o não podiam fazer sem 
~-.encerem sua consciencia e sem se deshonrarem a seus proprios olhos, e persis- . 
ua111 em sua declaracão, desprezando os SOIJhismas e subterfugios de seus oppres-

sores Oh · ' . t · . ov1am as ameaças anonymas, repetiam-se os avisos de alguns poucos bem 
ll1 e~ciOn!l.dos que lhes prégavam cautela·s e avisavam do resolvido projecto de as
;assllla1-os, adaptado pelas sociedades secretas a que pertencem a mór parte dos 
~ .elnltados influentes do. congresso; ainda assim, tentou o primeiro dos abaixo as
~~.gnados reclamar ao caminho da justiça e da rasão as encarniçadas côrtes, mos-
tanclo-l~es a necessidade dê se lhe darem passaportes para largar uma cidade em 
{~8 corna o maior risco a sua segurança. Frustrado foi o seu trabalho, pois r emet
clc a sua requisição a uma corrimissãó, sem se declarar tu·gente, tt·asluzia o projecto 
/ b' d_emorar até que caísse victima da sanha da plebe assalariada pelo partido 
cl~b Illlco. E de feito, se os abaixo assignados não tivessem dado o saudavel passo 
da ~lclarem com a sua retirada os intentos elos cannibaes, . teriam perecido victimas 
p~l· s:1a cega furia, como se deprehencle da denuncia feita ao intendente geral ela 
be lCJa. Todavia, se os abaixo assignado:; podessem enxergar ai~da o mais pequeno 
do 111 que ela sua morte viesse ao Brazil, se mesmo não devessem obedecer ao chefe 
gu_seu governo, offerecer-se-íam em ·voluntario sacrificio á brutalichtde elos portu
Sttie~e~. ~~as nem a prudencia, nem o patriotismo lhes apontava este verdadeiro 
se ~Icho. Seguros os abaixo assignados com o testemunho· da sua consciencia, apre
Cl'nt~-se sem medo ao tribunal da geração presente, e não declinam o severo es -

11 tnio da posteridade, cnja imparcial cl'ecisão esperam favoravel. 
cl falmotüh, 20 de outubro ele 1822. =Antonio Ccwlos Ribeú·o ele .Ancln.tda J.l1a

zctc 0 e Silva =José Riccwdo dct Costa .Agtdcw e .Ancl1·acla. 

Car-ta 

p~·i S~·· reclactor da Gctzetct p e1·nambucctna: --A prec1ilecção que sempre, e rnLÜ~o 
na~~lpalmente n'esta epocha, consagrámos aos honraclos, briosos e valentes per
nos tlca~os, nos conduziu a esta cidade. Nós lhes offerecemos, em testemunho ela 
'Vil'~~ d'Lm1sacle e união patriotica, as segu~ntes noticias e r eflexõ es, que lhes ser-

R : dados para a sua futura conclucta. · 
che ·áehranclo-nos de Lisboa, anele estavamos comprometticlos pela causa da patria, 
po,}s lhos a Falmouth, ahi recebemos todo acolhimento que era ele esperar de um 
lllll. 

0 no~)l·e, genero so, mmgo da liberdade e da justiça : n'aquella cidade fizemos 
para~'L?lfesto 1 que por COJ?Ía Ih_e enviâmos, ~ :,'1 8 ele novembro nos. :fizem~s á véla 
]'ll h ste yorto em nm bngue mglez. O cap1tao fundeou em franquia na mda~e de ns bl, 1lha ela Madeira, e foi a terra entregar certas carta~ aos seus compatnotas. 
q11 a enclo-se na ilha ela nossa chegacla áquelle porto, f01 tal o tumulto elo povo 
t01~ _o governador mandou cercar o nosso brigue por um escaler anúaclo, e inten
l:lão ~rrancar-nos cl'elle, não obstante ser navio estrangeiro, de um porto ioglez, 
consr~r~~s culpa formada, não pertencermos mais ao governo portuguez, e pela 
nas ~ :ttçao d'aquelle mesmo povo nã.o sermos r esponsaveis pelo nosso proceder 
decicl?Ites em que tinhamos sido deputados. Convocou-se um conselho, e n'elle se 
lllos In que se. devia retirar a guarda e deixar o vaso seguir o seu clestino. Deve
ern a.b~ufessar perante o mund?, ~em. signal d_o I?-osso r econheci_mento e gratidão, 
snl cl' no da verdade, e ela rectldao e magnauumdade do povo mglez, que o con
Pelo i:;ue~la nação veiu logo a bordo sig.ui:ficar-nos a sua miLgua e clesassocego 
na~'"' udlto attentaclo que se IJremcclitava asseo·Luanclo-nos que por honra da sua 

~ao e l . . . ' o. . . l cauc amor c a Jttsbça emrJre o·a.na aguella r es1stenma que esttvesse ao seu a -e eq . 1 . o . ~ /!e. . • tllt1. ·' ue se ame a ass1m o r esultaclo fo sse funesto, a Inglaterra mw som·ena o 
c011~l c~o. seu pavilhão. Os srs. inglezes habitantes c1'aquella cidade, .e o mesmo 
llos ' "1~ram a bordo dar-nos os parabens de estarmos salvos elo pengo e fazer- 
nero~~ llla1s sinceros e obseqluosos offerecimentos . Tanto devemos-a esta nação ge-

' e magnani,ma ! 
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A Providencia que" vio·ia sobre a nossa sorte, nos conduziu, sem o sabermos, 
' o · f "'o por entre o bloqueio inimio·o a este p01·to amigo. Qual não foi a nossa satls aça 

o ' ·a l . l ] t' t le honra e quando encontrámos um povo possm o c os mms e evactos sen 1men os c ó 
patriotismo conservando no meio das paixões uma prudente moderação, que s 
sabe avali~r quem, como nós, o presenceia ! Briosos e valentes pe~·nam?ucano~: 
nós vos declarâmos o fim principal el e tocar as vossas praias ; sabe1 : foi contaJ. 
vos com fidelidade o que em Portugal se machína contra vós, e igualmente sermos 
testemunhas do vosso esta elo político. Portugal desde outubro trabalha com o cl~r
r acleiro esforço IJOr introduzir no Brazil, pelo menos, 4 :000 homens, e nós conJe-

l · · l b l á · Este ctnrâmos que por todo o mez c e JaD?Iro cevem _a ore ar < s nossas prmas. 
passo nos será incommodo, mas será mll vezes mais funesto áquelle desgraçado"' e 
caprichoso reino. P emambuco e Alagoa~, ou ambas as províncias j_unta~ente, 5.~~ 
o alvo cl 'esta expeclicão : o povo ele L isboa e os europeus para ah emigrados 1 

stam com furor para 'que se enviem tropas para estes pontos, a fim de serem de
fendidas suas propriedades e· seus compatriotas. Para interessar mais o governo, 
elles pintam com negras cores, e até com atroz calumnia, os diarios insultos que 
se fazem aos europeus Çt.qui r esidentes, e para facilitar a empreza têem tomado 0 

ridículo partido d~ descrever-vos como um povo· insu borclinaclo : elles assegurl.li~ 
qu e a vossa tropa é pequena, sem ordem nem disciplina; que os solclac1os com 
mandam aos o:fficiaes; que o vosso governo é um phantnsma, que nada póde, 5~ 
tü'io VOS obedecendo j que SÓ á vista ela tropa, e aos primeiros tiros elos soldadOS 
europeus, correreis es1Javoriclos ao centro elas matas, porqt1e não sois outra causa 
mais que um lJOvo amotinado é faccioso. 

Pernambucanos, eis-aqui sómente a noticia que feria os nossos corações . Todo~ 
munclo sabe que soldaclos sem uma cega obeclieneia SDO animaes furiosos que a.;

1 

mesmos se devoram, e que um povo sem governo é a maior elas desgraças . HoJ ' 
porém, é.r; tamos cm·tos do contrario ; elegestes um governo ela vossa confiança,_~ 
elle sómente entr egastes o regulamento ela vossa COJ:?ducta ; t endes o:fficiae~ cola 
j osos capazes ele vos conduzir ao campo ela gloria. E verdade que- a suspeita e a 

· ~ él. l 1· d l · · Jllas pa1xao vos con uzem a gumas vezes a mec 1 . as que a pruc enCla reprova, 
ainda no meio d'estes excessos aél.mirâmos a vossa moderação, e· estamos cert~s 
que vós mesmos, nos momentos ela calma, conhecereis os funestos r esultados c e 
um proceder que só as nossas circumstaucias ele suspeita toleram, mas que1 repe
tido, tornar-se-ha sem duvida a origem da nossa desgraça. _ 

Nã verdade, sr . r eclactor, Pernambuco é u ma província de quem se póde es.pe 
r ar tudo . Venham embora nossos inimigos ; soffreremos algum incommoclo, Jllas 
elles serão infallivelmente r echaçados e nossos prejuízos resarciclos, sem que ~o~ 
seja necessario . demandar o Tejo. As províncias estão colligaclas ; não ha poc er 
capaz ele escravisar-nos ; o nosso magnanimo defensor protesta que os por tug~1ez~S 
poderão assenhorear-se elo Brazil, mas nunca elos brazileiros ; mas se elle es_tJV~~-~ 
em Pernambuco, diria talvez : «Virão os ·portuguezes ao Brazil, mas pr11nell 
seus corpos entulharão os nossos portos para ao depois invadirem nossas ciclacleSll : 

Permittan:l os céus qtle os nossos inimigos não consigam dividir-nos para ells 
fraquecer-nos. Nas convulsões políticas as desconfiancas sã.o necessarias i Dla 
quando são temerarias e impruc1entes tornam o povo V'olt{vel e inconstante i a~cf' 
ba-se a força ; r eina a anarchia ; percle-se a patria. Os pernambucanos têem tJ 1° tempo para saber escolher ; r esta colher os fructos ela sua mesma escolha, P.0 a 
cega obecliencia ás auctoriclacles por elles mesmos constituídas e esperar sem JJll-

,. paciencia pela nossa sabia constituição brazileira , que não tar~lará a vir sanar 05 

nossos males. · 1 
Sr. redactor, os europeus emigraclps elo Brazil para Portuo-al tenclo-se enV?-

1 . . l" . o ' atno-vic o nos nos~:ros negamos po Itteos, comprometteram-se a si e aos seus corop< · . 
11 f · J J • l · nossos tas ; e es ugtram : anvogancto ame a a sua causa, tornam-se cada vez mms le 

· inirnigos ; e para que tantas victimas innocentes nao sejam sacri:ficaclas no acto c _ 
1 . N • J t . . l t ·esentas a guma mvasao, sena prucLen e que os srs . europeus aqu1 res1c en es r epi t's 

sem ao governo de Portugal e ao Madeira, que j amais tomassem mecliclas hos 
1 

_ 

contra ·esta província, porque, em lagar ele os proteger, excitariam o oclio elos P~e 
triotas contra elles e os arriscariam ao funesto effeito da guerra civil. Talvez es 
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só passo pozesse em socego Pernambuco e salvasse os ditos senhores dos males 
qu~ elles bem conhecem quanto estão imminentes, se houver algmna invasão n 'este 
P~1~· Nós estamos persuadiclos ela innocep.cia ele muitos .que aqtli 1~esidem, porém 
cnticas e t l · · l · l' · < aper ac as cucnmstanc1as pro c uzem quas1 sempre extraorc manos succes-
sbs i e se elles bem consultassem seus proprios inter esses, seriam apressados em 
.a raçar esta medida. 

Sr. r edactor, eis-aqui os nossos sentimentos a respeito de uma província, a 
rlem tanto amâmos, r espcitâmos e somos gratos pelo bom acolhimento que lhe 
emas merecido . 
. Recife, 24 ele dezembro de 1822. = OypTic~no J osé Bamta ele Almeida = Anto

'Yoo _Mc~nuel da Silva Buenb = F1·ancisco Agostinho Gomes= Diogo Antonio Feijó = 
se Ltno Cantinho. 

Protesto a que se r efere a carta anteri o r 

c Os abaixo assignados, qnru:endo prevenir qualquer suspeita alheia ela. verdade, 
p1~ possa occasionar a sua inesperada r etirada ele Lisboa, declaram á nação por-
ugueza e ao mundo inteiro os motivos que os obrigaram a assim obrm·. 

d ~~s~e que tomaram assento no congresso de Portugal, luctando pela defeza 
;1~ c n·eltos e inter esses ele sua patria, elo .. Brazil e d~ nação em geral, infelizmente 
atte m mallogrados to clos os seus esforços, e até avahaclos estes como outros tantos 

~taclos contra a J?-1~SI~a, nação. . .. N • 

po t desprezo e as lllJlUias anelaram sempre ele ~ompanh1a á r eJeiçao ele suas pro
)Ô ~ ~s, e depois de verem ~oro clor ele seus corações todos os dias meditar-se e 
~ 1.-se em execução planos hostis contra o Brazil, e apesar de suas repetidas e vig:l recla~ua.ç~es , se lhes offereceu para assig.nar e jur.ar a const~tt~iç~o ele Portu
P .' constlttuçao onde se encontram tantos artigos humilhantes e lDJUl'tosos ao seu 

8 
aiz, e talvez nenhum só que possa, ainda ele um modo inclirec.to, concorrer para 

1~
1a_ futura, posto que r emota prosperidade. Os abaixo assignaclos não pocliam, sem 

lh~1 ecer a exec1·ação elos seus concidadaos, sem ser ator mentados elos eternos agui
JU oes cl~ consc.iencia, sem sujeitar-se á maldição ela posteridade, subscrever e muito . 
cleenos .JUrar u~a tal constituição, feita como ele proposito para exaltar e engran
çã~et:tortugal á custa elo Brazil; recusaram portanto fazel-o. O adio e a indigna
q 11' J. .bem desenvolv.icla contra os deputados cl'aquelle r eino, cresceu ao ponto, 
re~~ ~el'la a maior das impruclencias, e mesmo uma crimitJ.osa temericla.cl e, cleixa
ta;rei':!e permanecer em I:isboa, anel~, sencl~ j á inutil a sua as ·isten:ia, ~ra inevi
f!;ov-e{. pelo menos, o soffrmrento ele msultos · da p opulaça, que se cre apOiada pelo 
1ua· ,00 e :pelas côrtes, as quaes, nas expressões de algtm s cl_e seus deputaclos ele 
lib:~~ ~onsicleração, têern. claclo não equivocas provas ele r esentimentos e futuras de
civ-·~afoes contrarias á inviolabiljclacle elos abaixo assignados e mesmo á liberclacle 
po ~ c e que gosa qualquer cidadão em um es tado livre. O governo negou pass.a 
qu1 e.s a uns, e a comrn.issão elos pocleres julgou inaelmissivcl a pretensão ele outro, 
lli e Instava pelo regresso ~:'L sua patria, porque hes mezes ele enfermidade chro
l)e1~ 0 t?rnavam impo ssibilita~lo para o oxerci~io elo seLl emp~·e~·o~, clanclo aquella, 
qn 

1
rna;or elos mottYos1 o nao haver este ass1gnaclo a constltmçao, e ameaçando 

sta~' c. e;rera sujeitar-se á sorte que esperava os que se achavam em ig·uaes circum-
' .... elas. 

Os b · i'arn. a mxo assignados julgaram-se em r epresalia. A commissão de que se acha-
seus eu.ca1:re~·ado · esüwa terminada; elles pocliam e deviam dar conta d 'ella aos 
stau. ~olstltumtes ; r etiraram-se por onde lhes foi possiYeL Pela exposição circum
cle s~lac a . qne far ão á sua patria dos clifferentes acontecimentos durante o tempo 
da !Stla llllssão, o universo inteiro, em sua imparcialidade, julgará do me1·ecimento 
sem ~l~IDonclucta, e os seus concidadãos, inteirados cl' aquelles successos, preV"enc~o 
Pod· culclade a sorte que os espera, saberão que seus representantes nada mars 
pro~~m e1n seu beneficio q11e offerecer -lhes o quadro fiel elo passado e 1rm esboço 

E
v-el elo futuro. 
m ]' I 1J'1·cm . a mouth, 2 ele outubro ele 

Eh~e Clsco Agostinho Gomes = José 
no = D•'o 11 t · D .. , • go Áin onw .Lfevo . 

1822 . = Oyp?'Íctno José Bamta ele Almeida= 
Li no Ootttinho = Antonio J.l1ctnttel clct Silvét 
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Carta 

Agora chega-me a noticia qu~ se _diz tere~ ouvido algt:mas pessoas de 1~~~~ 
que os portuguezes europeus aqu1 res1dentes tmham re9ner1do tropa ~ ~or:conl 
com dinheiros para isso; não se me entendeu sem duVIda. Eu assegm·e1 sun _q~e 
os europeus cl'esta o tinham feito, bem com~ os da Ba_hia, n;tas não os qt"Le ar~t: 
aqui se acham, os quaes, ao me~~s. peJa ma1or part~, JUlgo :?-nocentes, como 

0 
semos na que ha pouco lhe <?-n~Imos, e que por ~sso se nao a:usentara,:n, c~Dl])l 
fizeram , os outros. Eu amo a JUStiça, e mms que nmguem deseJO que nao seJ_a 
os innocentes envolvidos com os c·ulpados; que respeitemos os direitos alheios, 
etc. Sejamos pois acautelados, mas não imprudentes •e precipitados, certos que 
com a· clesordem se não consegue a ordem, e que nos devemos mostrar generosos 
ainàa com os nossos mesmos inimigos, quanto for compatível com a nossa segu
rança. Q~ueira expor isto ao publico para seu esclarecimento. 

Recife, 24 ele dezembro ele 1822.- De v. m.:n m"Lúto reverente m·eado. = 
Cyp?·icmo José Bamta de Almeida. 

Alguns tribunaes ela depenclencia elo ministerio ela marinha foram considerados 
extinctos pela seguinte fórma: 

Carta de lei 

• D. João, por gxaça de Deus. e pela constituição da monarchia, rei elo reino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. 

Faço saber a todos os meus subc1itos que as côrtes decretaram o seguinte : 
As côrtes gm·aes, extraorclinarias e constituintes da nação portugueza, atten

clenclo á necessidade ele concentrar a administração ela armada nacional, clecretaUI 
o seguinte : 

1. ° Ficam extinctos os tribunaes elo conselho elo almirantado e ela junta ela fa
zenda ela marinha. 

2 .0 De entre os o:fficiaes que não forem ele patente inferior á ele capitão de J)l~~ 
e guerra será nomeado um major general ela armada, ao qual competirá., não s 
toda a auctoriclade militar que exercia o conselho elo almirantado, mas tarobeJ.l) a 
inspecção geral ele tuclo quanto diz respeito ao pessoal e material da marinha, de· 
baixo das ordens immediatas do secretario ele estaclo cl'esta repartição. 

3 .0 Os militares ela armada nacional continuarão a ser julgaclos em conse~os 
de g·uerra, nos termos elo regulamentá, sendo o jtúzo publico até á sentença .. 

4 . 0 Os conselhos de guena, que até ago:ra subiam ao supremo conselho de.Jlf5
-

. tiça., COITI}JOsto elos conselheiros do almirantado e ele j uizes togados, subirão cl'ora 
em diante a um conselho ele marinha formado ela maneira seguinte : 

No principio ele cada anuo o major general cÔnvocará todos os officiaes gef!-e~ 
raes e superiores da marinha existentes em Lisboa; e na presença cl'elles, serão lan 
çadàs seus nomes em quatro urnas, a saber: na primeira os nomes elos almiran~~s 
e vice-almirantes; na seg unda os elos chefes de esquadra e ele divisão; na tercell~ 
os elos capitães de mar e guerra e ele fragata, e na quarta os elos ca.pitães-tel~en. 
t es . De cada uma elas urnas serão extrah-idos tres nomes á sorte e os IJrimen·oS . . ' s o 
sorteados de cada patente serão vogaes elo· conselho por tempo ele nm anuo. e 
réu recusar alguns, serão substituídos IJelos seg·unclos e se tambem alo·uns cl'este; 

• ~ J O t p .L 
forem recusados, serão juizes os t erceiros sorteados. Esta mesma substituição ~ •. 
loga1· no caso ele legitimo impedimento elo vogal com1Jetente. O official de wa101 

graduação será o pTesidente . 
Tres €lesembargaclores ela relação, designados por turno em o principio do a.u.n.o, 

pelo presidente ~la mesma r~lação ? se reunirão aos quatro militares e forma1:a.o8~ conselho de marmha. O mms autlgo dos desembargadores servirá ele relatol · .. 
algum cl'elles for recüsado pelo réu, será substittúdo por aquelle que se lhe segu~ 
no turno ('lstabelecic1o pelo presidente, sendo livre ao réu recusar até ao nuwero 
ele tres desembargadores. . 0 
· O o:fficial sorteado para ter exerci cio n' este conselho não se entenderá por ISS 

inhibiclo de ser empregado em qualquer serviço, e n'este caso lhe succederá. 0 se-
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i~nclo sorteado, ou se procederá a novo sorteamento, nãõ restando mais alo·um._ 
jica competinclo ao sobredito conselho ele marinha a parte contenciosa respe~tiva 

: pr~sas e suas elepenclencias, servindo-lhe sobre este objecto ele regimento o do 
xctmcto conselho do almirantado. 

5.o As habilitações e qualificações dos pilotos, tanto para a marinha militar, 
como para a mercante, ficam devolvidas á academia ela marinha, na conformidade ela 
c~rta ~e lei ele 5 ele agosto ele 1779 e ela pratica até agora estabelecicla. Ao se
~I.etano ~e estado elos nego cios ela marinha fica pertencendo a inspecção d' aquelle 
stal1elec1mento litterario . 

t 6.o A contadoria ela marinha fica existindo debaixo da auctoriclacle elo minis
ro ele estado ela r epartição e elo major general. 
. 7 · 

0 ? logar ele intendente se unirá ao de inspector elo ar senal, que será sem
Pie offic1al ele marinha, tendo interinamente como regimento as leis que r egnla
;am aquelles dois Jogares, e competindo-lhe todas as nomeações ou jurisclicção ele 
izencla que exercia a extincta junta, na conformidade do regimento elo provedor 
~os ~rmazens de 167 4, clecreto ele 26 ele outubro de 1796 e mais leis r elativas, 
c ebalxo da inspecção elo secretario ele estado elos negocios .da marinha e do major 
g~nei·a_l. O contador, porém, fará ao major general a proposta dos escrivães, com
~Issarws e clespenseiros que elevem embarcar ' nos navios ela armada nacional,. e 
1 
en;tetterà ao governo, por meio elo major general, a proposta elos indivíduos que 

estiverem habilitados para os logares que vagarem na mesma contadoria. Ao in
~ptctor ela corcloaria fica pertencendo propdr ao governo, por meio elo major gene-

. 
1 ~' os indivíduos que devem occnpar os· Jogares que. vagarem n'aquelle estabele 
~~ento, ou quaesquer outras alterações no pessoal que até ao presente pertenciam 

Jllnta ela fazenda. · · 
ct ~· 0 

Assim o major .&ene:;al, como o ínspectm> vence:·ão,-alem do soldo ele terra 
a sua patente, a gratrficaçao annual de 1 :Gooaooo ré1s. · 

. 9. 0 O major general e o inspector elo arsenal terão cada um dois ajudantes ás 
shas ordens, os quaes serão nomeados e despediclos a arbítrio ele seus respectivos 
c efes, e venc erão, alem elo soldo ele ter:i·a ele suas patentes, cada um a quantia 
anunal ele 400i$000 réis a titulo ele gratificação . 
tra 10.0 A compra elos generos para fornecimento da repartição ele marinha, con
p :os ele afretamento !:l vendas de objectos pertencentes ao arsenal, se tratarão 
t elante um conselho c].e administração, composto elo inspector elo arsenal, elo con
c~~-~r, e~o alm_ozarife e elos c~efes elas r e1?artições d(_3 .artilheria, ela construc9ão, ela 
lh c oana nac10nal e do hospital ela marmba, quando se tratar de negomos que 
. es sejam r elativos, sendo ouvidos os mestres elas respectivas o:ffi.cinas. O major 

general l)r esidirá a este conselho e o convocará todas as vezes que for necessario 
· dll requerido pelo inspector elo arsenal, que na ausencia do major gen eral servirá 
. e Presidente. A falta de qualquer dos membros do conselho será suppricla pelos 
lespe t' ffi . . a· c 1vos ajuclantes ou o 1maes 1mme Jatos: . 
l _llo To e1os os livros, documentos e l?apms que se acharem na secretarHL elo i' Dlll'antado serão transferidos para a secretaria do major general. O regulamento 

~e~st'c1 secretaria e elos cartorios _:los conselhos ele marinha e a?ministração será 
lto pelo o-overno e enviado ás cortes para ser confirmado . Os livros, documentos 

!l'lll~is pa~·eis que e~istirem na seCI·e~aria ela junta ela fazenda pas~arão para o 

l 
chlVo da intendencm ou da contadoria, segunclo a natureza elos obJectos a que 

)erte1;lcer em. - • 
. 12. 0 Os iuclivichios pertencentes aos dois tribunaes extinctos, em quanto não fo
lelll em1n-egados em outro exercício, continuarao a perceber os ordenados ele que 
; ztualmente gosam, não excedendo estes a 300t~OOO r éis annuaes . Aquelles, J?O-
~' a quem pertencessem maiores vencimentos r eceberão, alem d'aquella quaritw, . 

~~s . llletade do excesso elos seus actu~es o~·c~enacl~s, _so_bre a ÍJ~portancia _ d_os r éis 
~000. Exceptuam-se da presente chspos1cao os mcl1viduos mrhtares e CIVIS, em

~l·egaclos nos dois extinctos tribunaes, que v~ncem soldos por suas patentes ou or -
enaclos em outra r eparticão. . 

Estes emrweg·aclos su1;ranumerarios t erão r)referencia em iguaes circumstancias 
lias · · J · t' ~ nomeações que houverem ele fazer-se para os empregos CIVIS CLas repar 1çoes 
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ele marinha, cessanclo então os ordenados ele reforma que lhes tiverem sido conce
didos. 

13 .° Fica r evogada qualquer legislação na parte em que for opposta ás dispo-
sições elo present0 decreto. 

Paço elas côrtes, em 26 ele outub1:o ele 18_22 . . · . , .1 Portanto mando a todas as auctondades d este remo umclo de Portugal, Bt aZJ 
e Algarves, e mais pessoas a quem o conhecimento elo pr esente decreto pertencer, 
ctue o cumpram e guardem tão inteiramente como n 'elle se contém. 
~ Dada no palacio de Queluz, aos 30 dias do mez ele outubro ele 1822. =EL-REI, 
com guarcla.=Igncwio ela Costc~ Qt~intellc~ . 

Relativamente ao subsidio ele deputados ' na segunda legislatura e exercício ela 
deputação permanente, promulgaram-se as duas leis que seguem. 

Car-ta de lei 

D. João, por graça ele D eus e pela constituição ela monarchia, rei elo r eilfO 
uniclo ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e d'alem mar em Afi:ica, etc. 

Faço saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram o seguinte : 
As côrtes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nacão portugneza, eJll 

observancia do . artigo 98. 0 da constituição, decretam o segnin'te : . 
1. 0 Os deputados de côrtes ela seguinte legislatura vencerão o subsidio de 4~SOO 

réis clíarios, a contar desde o d ia em que se apresentarem á deputação permanente 
até áquelle em que se acabarem as sessões, e no seguinte anno ela legislatura,. bef 
como em côrtes extraordinarias, desde o dia em que se apresentar em depoiS c a 
installacão das côrtes até á sua conclusão. • . d ~ 2 . 0 Para as clespezas ele vmcla e volta se pagará a cada um dos deputa os : 
P ortugal e Algarve a quantia ele 41)!800 r éis diarios, a rasão de 6 legnas por cb~P 
O mesmo se observará a respeito dos cl"eputado s elas ilhas adjacentes e do ultra
mar relativamente ás viag-ens que tiverem çla fazer por t ena; quanto , porém, ás 
de mar, cleverá o g-overno ajustar e pagar fretes e passagens por conta da fazenc1~ 
publica. Na disposição cl 'este artigo são comprehendiclos 9s deputados da actl1ll 
legislatura . 

3. 0 Os deputados, assim. orclinarios como substitutos, elo ultramar (entre oii 
quaes se não eutencletn os elas ilhas ac\jacentes) vencerão nos iuter vallos elas ses
sões ~ quantia ele 34$200 r éis por dia . São exceptuaclos cl 'esta disposição os esta-
belecidos em Portugal e Algarve. . 

4 . o Os membros da deputação permanente perceberão a quantia ele 41);800 réJS 
diarios. 

5 . 0 Serão pagos os referidos subsídios mensalmente e as inclemnisações nos 
tempos res1Jectivos . . 

A fórma elo pagamento se continuará pela maneira actualmente praticada. 
Paço el as côr tes, em 2 ele novembro de 1822. 
Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução elo re

ferido decreto pertencer, o cumpram e exeeutern tão inteiramente como n'elle se coll
tém. Dac1a no palacio c1e Queluz, aos 4 de novembro ele 1822.=EL-REI com guarda .;::::::: 
Sebast-ião José ele Ccwvalho . ' 

Car-ta de lei 

D . João, por graça ele Deus e pela constituicão ela monarchia rei elo reinO 
unido ele Pórtugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e ~d' alem mar em África, etc. 

Faço saber a todos os meus snbclitos que as côrtes decretaram o seguinte: 
As cô1·tes geraes, extraorclinarias e constituintes ela nacão po'l:tugueza, que· 

r e)lclo provisionalmente r egular o exercicio das funcções ela cl~putação permanente, 
decretam 'o seguinte : 

1. 0 A eleição elos membros ela deputação permanente elas côrtes será commn
nicac1a ao governo pelo expediente ela secretaria elas côrtes . 
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2.o A cleputa_ção permanente no dia seguinte á conclusão das côrtes se Teunirá 
em U1~1a elas salas elo l)aç.o elas côrtes, e procedendo á eleição ele presidente e se
cretano, a participará ao governo, e ali abrirá suas sessões, que terão lagar em 
todos os dias que não forem domingos e eliàs ele guarda, para expedir os negocias 
occorrentes ou verificar que os não ba. 
b ~ · 0 A deputação permanente r eceberá as c1ueixas que lhe forem dirigidas sa-

re mfracções ele constituição, e, mandando tirar extractos, as reservará classifi
cadas, para dar conta cl'ellas ás côrtes. Receberá outrosim as memorias e projectos 
que lhe forem remetticlos, para os apresentar ás côrtes, se os julgar dignos cl'isso . 
h 4. 

0 
A deputaçã-o permanente fará um relataria elos seus trabalhos e elo que 

d o~we1~ oc?orrido no tempo da sua commissão, para ser presente ás côrtes em uma 
as pr1me1ras sessões . 

1 , 5.: A deputação permanente gosad das honras que competem ás deputações 
~as cortes . O seu presidente e secretario terão o mesmo tratamento que o presi
ente e secretarias elas côrtes. 

6.o A ordem e governo interior elo eclificio elas côrtes é encarregado á de
~~taçã? permanente; os empregaclos ficam ás suas ordens; 1)or ém não poclerá 
·t, sp_:chr algum, e sómente suspendel-os hayenclo causa justa, do que dará conta 
fi8 . cortes, para darem a providencia que julgarem opportuna. O official maior, of-

Ctaes e amanuenses da secretaria das côrtes ficarão sujeitos ao secretario da de
putação ])ermanente, assim c.omo o estaYam aos secretarias das côrtes . Fará a de
Plltação cuidar em concluir as impressões das actas e cliarios elas côrtes . 
li .7:., 

0 
A deputação permanente examinará as actas elas eleições elas cliffer entes 

~ Y"lsoes eleitoraes, extrah:irá cl'ellas a lista elos deputados ás futuras côrtes, e juu- -
ando-lhe as observações que julgar conYenientes sobre a falta de deputados e 

charnamento elos substitutos r esp('!ctivos, fará tudo p.resente á primeira junta pre
Paratoria, nos termos elo artigo 39 .0 ela constituição . 
:B 8. 0 A deputacão permanente r eceberá os deputados ás côrtes futuras que se 
loretn apresentm{do, e lançará seus nomes em um livro de registo, na conformi
cacle ela constituicão (arti.2.·o 75.0 ) 1 tomando í.2.·ualmente lembi·anca ela naturalidade e r ·a > ~ ~ > 881 encia ele cada um dos apresentados . 
t .· 9.o A deputação dará as providencias necessal'ias para que a junta prepara-
011a se reuna em o dia determinado pela constituição . 

1
• lO. o O presidente da deputação permanente abrirá a primeira sessão ela junta 

~l epa.ratoria com mn discurso adequado ás circumstancias, e continuará a presiclu· 
c1s Jllrltas preparatorias, em que serYirão ele escrutinaclor es e secretarias os que a 
~Plltação nomear ele entre os seus membros, até que a junta eleja o presidente, 
t ?e-presidente e secretarias elas côrtes no dia 20 ele noYembro, segundo a consti-
lltção, artigos 76.0 , · 77. 0 e 78 .0 

0. 
1
11. 0 Acabada a eleição de que trata o artigo antecedente, os eleitos tomarão 

ns ogares que lhes comr)etem e a clermtacão saírá ela sala elas côrtes, acompanhacla 
~- 01' l . > P Ols secretarias designados pelo presidente . · 

aço elas côl'tes, em 31 ele outubro ele 1822 . 
c1 Portanto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 
ll? ueferitlo decreto pertencer, que o cumpram e executem t ão inteiramente como 
bUcae· se con tém . O se?retari~ ele estado clo13 negocias do reino o faça imprimir, pu
co 1 e correr . Dada no palacw ele Queluz, aos 5 ele novembTo de 1822. = EL-REI, 

ill guarda. =Filippe Jf'e?·1 ·ein~ ele Ant~tjo e CastTo . 

de Na ]?enultima sessão ela legislatura (a extraordinaria ele 2 de novembro), o 
q1pl1~.c1? thesoueeiro apresentou ao congresso um r elatorio da sua gerencia, n_o 
do a l 1Z1a ter sido a receita 392 :078~314 r éis, incluindo 30 :7 24~939 réis recebr
he 8 la administração elo Diario elas cô?·tes) e a clespeza 39 1: 666:~~~388 r éis, compre
)) ':c ~nclo 46:7 44t)í07 5 r éis pagos por conta -da aclministraçã.o e r eclacção elo mesmo 

~a?·to e 1 · N c1 · · · ] 1 · l t' o cJ l'e l pe a 1mpressao · os proJectos e mms papms no corpo egJs a rv , .te que 
St.l tav · .t:J • h · 1 S < a, pors, o s);l,lclo ele 411w926 r érs, para ser entregue no ~ esouro nac10n~ . 

enclo mandada ouvir a commissão de fazenda, foi esta de parecer, e assrm 
))O 
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se appr ovou, que a thesom·aria continuasse até á abertura elas çôrtes orclinarias: 
visto haver despezas a effectum· durante esse período, ele ordem do COJ?-gresso' 
e á deputação permanente competia o exame elas contas, para , depois ele Julgal-as 
legaes, informar o novo congresso e expedir-se a competente quitação . . 

N'esse mesmo dia foi fixado o novo quadro elo pessoal no estabelecnnento ela 
r eclacção do Dia?·io elas cM·tes, assim como os respectivos ordenados, por esta fórroa : 

2 Redactores, a 80oaooo réis ........ . .. . ................. .. . . 
. 1 1 _ •• • • ••••••• •• • • •••••• • •••••••• • ••••• • •• 

1 .. . .. ....... . . 
8 T achygraphos 2, a 300[WOO rms 

2, a 25oaooo réis 
. 2, -a 200!;\000 r éis .. . .... . 

4 
E . . 1 3, a 288t~OOO r éis 2 

• • .• . ••• • •• • •••• . . 

i scnpturarws Jl . . . . ... .. ... .. .. . .. . . . . . . . . .. . .... . ... . . . 
1 Administrador ela casa da venda elo Dia?·io elas côTtes.. . . ...... . 

2 Ajudantes ... ) 1 ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " · · · · · · · · · · · · 
1 ..... .. .. .. .... . ..... . ....... . .. . ....... . 

1 Ser vente . . . ... . ............ . .. . 

Somma total ela clespeza ...... . . . 

1:600t$000 
1 :000~000 

600;$000 
6006000 
500J000 
4006000 
8646000 
2406000 
600t1000 
2881)\000 
1 72~800 
1o9asoo --6:974a300 ------

Com similhante .refonua pude clesempenhar -se melhor o arcluo serviço corol)let
ticlo áquelles funccionarios, posto que aincla assim cleixasse muito a desejar em r~
la.ç~io aos aperfeiçoamentos ela respectiva a.rte nos paizes estrangeiros, onde o largo 
tirocínio cl 'ella tornava mais ~p tos seus cultores 3• 

1 Em virtude ele contrato c com obrigaç,ã.o de, nos intcrvallos elas sessões, ensinar publica· 
mente tachygrapl1i.a na aula que llt c fosse clcsignach. 

~ Até 30 ele novemb\·o venciam sómcntc ua rasão de 240$000 réis . 
3 Tratanclo-se da tachygra11hia das côrtes, julg·àmos a proposito dar uma succinta noticia 50

: 
bre a origem, fins e util idade cl'csta [Lrte c ch stenographia, assim como ele alguns dos coDJP00 

c1ios m:gauisados em paizes es tra.ugciros e em Porh1gal. _ 
A steuograpbia chamou-se a principio l>rachygrn.phla e tachygraphia, e os in <rlezes deralll 

lhe o nome ele sho1·tlwnd (mão lJrev~). Qt:anto á .sua i~lVC~~ão h a cl~versos pmece~es. II~rD1a~~ 
Hugo, por exemplo, no seu tratado De pnmct scnbenc/2 on.rpne, attnbue-a aos h ebreus, ±und~· _ 
do -se n'esta 'passa.gem de D~tv.id: L ingtta mec~ calmn~ts sm·ibae velociter sc1'ibent·is. (A minha l!ll 
gua 6 como a peumt de u m escr iptor (csc1·eveute, que escreve de pressa). Sem fallar nos egf: 
pci.os, cujos hicroglypbos são tambem liug nagern symbolica, nos hiudús, nos gregos e nos ro1u'L 
nos, ha t~;aços d'esta arte ua escripta clevanagcwi, c nos siguaes c notas tyroniauas. _ 

Os greg·os tinham os seus tncbygraphos, como póde ver -se em D iogenes Laercc e outros~~~ 
ctOl'cs, mas por causa elos caracteres singulares üe que muita vez se viam obrigados a ser 
confundiram-se com os cryp tographos, que escreviam em caracteTCS secretos. · eio 

A invenção ela tacl1ygraphia grcg·a attrlbue-se a Xcnofonte, o qunl couseguiL1 por JJJ e!ll 
cl'c1la qne chegassem até nós os discursos de Socrates ; mas diz-se que quem primeiro a poz 05 
prtLtica. foi Pytu~tgoras . Os romanos acloptaram-u'a e IJelo, eousul a.do de Cícero appareceJll si· 
primeiros ensaios. Ciecro diz mesmo que escreveu 1 or siguacs ao. seu amig o Atticus . Estes Ci
gnaes , ~19: invenção. de E nnitts, o qu.~ seg Lmclo I aula Diu.cOJ?-0 empregou 1:100, eusiJ;tou-os ta· 
ccro a l'u·ou, seu hberto, que aperfetç,oou es te sys tema, clmxauclo o seu nome aos sJgnae\ 5• 
chygraphicos romanos c·ha.mados hoje notas ti1·onianas. Desde, porém, que t al segredo se c e 
cobriu , toruou-se cscripta eorrente. e 
. Ha tuna obra ~obre a:q not~te .ou tachyg?"a1Jhiae dos rom auos, attribuida a Tirou e Seneca~a, 
nuprcssfl; no Rectte2l ~les .mscnptwns, ele G:·uter. Esta tnchygraphia differe immenso da nos 50 
de que c a1Jeuas o pnmeno g rau. As abrevraturas parece em. geral assimilhurem-se ás qne ·1-

. t t - t' I ' l t f;tCI empreg::un n.:a . cs?np a COlTCn e,, cons1s 1nc o, por cxcmp o, na supp1·cssão de letras, ~ c., ' ·re· 
meJltC mtellJg1ve1s para o ]CJ tor. I'al systema encontra-se freqttentcmen:tc nos manuscnptos g 
<>·os e latinos ela idade media c aiucla uas primeirns impressões d 'esses m::muscri ]Jtos. G s
o No fim ela edição de Gaú1s vem uma longa lista de signaes abrevia ti vos publicada por 0o
chen; c r_,ewis, na sua obra IIisto1·ical accmmt of sh01'llzanct, tornou conhecic1ds especimeus da a. 
tiga. tacl1ygraphia romana. - cs 
. Nos varias systcmas ele . s teuo~graphia iuYentados supprib:le-~e tudo o que os o.rg·ãos vofl~e
u ão art~cnlam ou qu~ o ouvlC:o.nao chega .a fixar, e mesm~ as s1mp~es vogaes. F01 o_ queo ri· 
r an1 os mglezes depois elo dt:· I'lmotheo Bng ht, ? qtu~l ~1echcou á r u.mba Izabel em ~oSS tJ!odo 
mciro t?·cttaclo de stenogrc~plna m.oderuo que se tmpnmm, e de Samuel 'l'ay lor, cuJO me 
u sam ::r.incla na Inglaterra . Bcrtim introchu:iu-o em Franç,a. l' 00u 

Ao syst ema ele Bright seguiu- se o ele .l\:!acaulay, que vigorou muito tempo. Shelton pnb 
1 
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b O soberano congresso fixou o numero elas relacões elo r eino, bem como esta
eleceu o serviço elos r espectivos empregados . E is a 

Carta ele lei 

·. D. J oão, por graça de Deus e pela ·constttuição ela monarchia, r ei elo r eino 
1mtc1o ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os meüs subclitos qne as côrtes decretaram o seguinte : 

As côr tes geraes, extraorclina.rias e constituintes da nação portugueza, obser 
-vando ? disposto no a.r tigo 190.0 ela constituição, e reconhecendo ao mesmo tempo 
: necessida~le ele começar as reformas ela ordem j uclicial elo foro portuguez, clecre
am o segumte : 

CAPITULO I 

DO NUlli E RO E ORG..I.NISAQÃO D..I.S RE L AQUES 

, Artigo 1.0 Haverá nos reinos ele Portugal e Algarves cinco relações par a j ul
garem em segunda e ultima instancia as causas contenciosas civis ou crimiuaes, 

~1659) um m0.thoclo notavel, que o cavalheiro R amsay fez conhecido em F rança em 1681, com 
Lm~ obra sob o titLllo de Tacheogrct11hic mt a?"t cl'éc1"Í1"C m•ss·i vite qu'on J.JCwle, dedicada a 
th~1~ XIV; toclavüL j}· antes , em 1651, o abbade Cossard havia dado o l ume em París llm me -

( 0 J.Ja·J·a escJ·eve1· tao 1·apiclo como se falla. . 
obt Posterior mente, nos mciados elo secnlo xvrrr (1743), appareceu o methoclo ele '\Veston, que 
s eve em Inglaterra um successo clurador . N'este systema as letras que na linguagem fallacht 
e ~ousicleram supcrfluas supprimem-se, empregando-se per to ele 300 signacs abreviativos, es 

fJ~ctc_ ele siglos, dest inados a rep resentar os arti~·os, pronomes, aclverbios, preposições e sylla
/ 'ts_finaes. As vogaes e as terminações em uso sao substitu ídas por pontos. Comt.uclo uma pro 
ll~sao t al de signaes torna este systcma muito complicado e impossivel de ser seguido pelos que 

ao tenham bo~L memuria. 
r Em 1776 Coulon de T hévenot apresentou á academia das sciencias de París os seus primei
ros trabalhos tachygraphicos. Animaclo pela approvaçãu cl'esta sociedade Coulon melhorou du-
~ntc ouze aunos a sua obra, compondo mais de vinte methoclos, chegando, por exeinplo, a acom

f1~ nh~r um orador por quatro cliffcrentes. Fazendo combinar, nas alterações que adoptou, a 
lt~ona e a pratica, as obsei-vaçües e os calculas, conseguiu elle levar em:fim o seu systema a 
ttto __ tal grau ele perfeição, que os seus Tableaux tachygrap.'tiques foram insertos em 1787 nas me
ttte~las da academia, ttcom~anhados de um 1:elatot·io muit~ hm;n-o so para 'l'hévenot, que n'este 
0 i lll_o anuo recebeu ele Lmz XVI a nomeaçao de secretano t achygrapho. Este methoclo, como 
no uch~a o titulo da ccli çlto de 1802, dedicado ao primei1·o consul ela rcpublica franceza, ftmcla -se 
syit l~·tucipios da grammatica, da linguagem e da geometl'ia. Representam-se as vogaes, c cada 
tacha a destaca-se el a que a precéc1e e ela que a segue. I sto permitte ler facilmente a escr ipta 
sin Ygraphica, o que é clitlicil nos outros methoclos . Não ha t raços imlteis ; para os sons mais 
0 1~Jlcs, os caracteres mais rap idos ; para os ele duraçã.o louga, signaes Inais compostos . Assim 
soa ethoclo de T bévenot reduz-se a 32 siguaes simples; 12 para as vogaes e 20 para as con
tr ntes. Como em quas.i todos os methoclos conhecidos as syllabas vocaes representam.-se por 
ta.iÇos horisontaes, verticaes, inclinados ou cxtrahidos das diversas secções de um cü-culo cor
' c o por dois cliametros perpendiculares entre si. 

(lc p Depois d'este, varias methodos se têem inventado, pocleudo citar-se os de A stier, de Cossen, 
répéau, de Grosselin, ele Aimé Paris, ele Hi.ppolyte Pr6\7 0.-t, etc. 

l.812Elll Hespanha o pxime~ro tachygrapho ~espanhol foi D. Fr~ncis?o ele Paula Marti, que em 
il.n lscrcveL1 um compcn cho ele tachygrap\ua, ~Lcla.ptanclo-o clepo1s >l. lmgua portugucza, em 1821, 
Potgte 0 Ramon JYiarti. E ste mesmo escreveu tamLem um 1compendio especial ele tachygraphia 

ngueza. · . 
llor ~louv~ o Syslema stenog?'alJhico ele Sctnmel Taylo1·, avropriaclo em 1820 ao nosso idioma 
taclo oaqLHm lVIacl.~aclo i Stenogrc~phia rle P1·évost, 1834: i Gompenclio ele tach.1J.f}1 'a1Jhíc~, a.pl'esen
b. B e~ 184:9 ao ministeriQ elo reino por Clemente José dos Santos ; Tachyg1·aphia po?"tuguezc~, por 
iStcn~ :F. :r'om ero. , 1859 ; Arte taclty_q,ralJhicct, por Manuel de Olivei~·a Chaves e Ca.stro, 1 86~; 
i\Iaritctph·ta de Alexandre Herqert 1 hompson, 1862; A fctchyg?·ajJhw po1·t~t,qucza, por Antoroo 
granil ele_ AlJ?l?ida, 1874._ Todos elics têem isto_ ele · commum :_ empregam _ ca1:uctcres de uma 
ch-ct 1 e sunp~!CLdacle; a lmha recta, ora perpenchcular, ora honsontal, ora 1nclmada, o arco de E? em cl1versos sentidos, um circulosinho j Lmto á. linha r ecta, o ponto, etc. 
colli i15 o que ele mais curioso ~e nos a:fi.g~u·ou qnan~o á stenographia ou ~acbygraphia1 ~ que 
se1·iag .mos elo nosso estudo espec ial e de art1gos que ·d ella tratam . A 1·espc1to da sua utlh dacle 
tage c~e~nec.essaúo quanto pretendessemos escrever, porque já ningnem hoje desconhece a van
~iíes I1J. cl ella, compro-vada nos parlat'nentos, nos cursos, nas conferencias, finalmente, nas ses
fôra ~e ~oclos os C011)0~ collectiv?s, cnjo. · actos tenham ele s~r publicados ~a inte_g~·a. Por isso 
Plo d ecltcla ele grande 1mportauc1a adoptar-se a ta.C'hygrapbm no nosso. ensmo offic1al , a exem-

0 que se fez em Inglaterra. . . 
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sendo uma em Lisboa, outra no Porto, outra em JYiiranclella, outra em Vizeu e o.utra 
em Beja; para cada uma cl'ellas se assignará clistricto conveniente; :ficando as llhas 
adjacentes pertenqendo ao clistricto ela relação ele Lisboa . . 

Art. 2. 0 Todas as relacões são ig·uaes em Q.'i·aeluacão e alcacla, assm1 como 0 
::> ......, ::> ::> a 

são todos os desembargadores; el-rei })Óde conceder a passagem ele uma l~ar. 
outra relação, bavenclo lagar vago n'esta. · . 

Art . 3. o O lagar que occupa cada desembargador designa-se pelo nome cl.e casü, 
os desembargadores tomarão assento na mesa á direita e esguerda elo pres1~ente~ 
contando-se por primeira casa a que estiver á direita, e seguinclo-se as roa1s ate 
á ultima da esquerda . 

Art . 4. 0 Haverá na relação ele Lisboa quinze desembarga.elores, na elo Port~ 
doze, na de lYiiranclella dez, dez na ele Vizeu e outros tantos na ele Beja i tera 
alem d'isto cada relaçao um presidente, um procurador ela soberania naci?nal ~ 
ela corôa, um proctuaclor ela fazenda, um promotor elas -justiças, um soliCitac1?1

' 

dois escrivães, um thesoureiro, um gual'da mór, um guarda menor e um porten·o 
ela chancellaria. 

CAPITULO II 
DO PRESID_ENTE 

Art. 5.0 O presidente ele cacl?- relação será nomeado por el-rei, e escolhido na 
ordem elos desembargadores mais clisbnctos por suas virtudes, conhecimentos ~ 
amor ao systema constitucional i servirá por tres annos, podendo no :fim cl'elles sei 
reconcluziclo; terá ele orclenaelo, o ela relação ele Lisboa 2 :400#000 réis, o elo Porto 
2:0ooaooo réis, e os elas outras relações 1 :600#000 r éis, cessando entr etanto 0 

ordenado e· a;juda cl.e custp que vencerem como desembargadores . ._ 
Art. 6. 0 Antes ele entrar a ser.vir dará jm·amento per si ou por seu deserob~1 

gaclor perante o presidente do supr emo tribunal ele justiça; terá o tratamento ele 
excellencía dentro ela relação, e f6ra cl' ella ning:nem lhe poderá dar menos ele se
nho1·ia) se por outro titulo lhe não competir maior; usará ele capa sobre a becllo· 

Art. 7. 0 Deve o presidente ele cada r elação: 
1.0 Dirigir os trabalhos clentro ela r elação, manter a ordem e fazer executar 0 

r eo·imento . -
0 ' N p 2 .0 Vigiar se os clesembargaclores e officiaes da relação cumprem as obrigaçoe 

ele seus cargos, r e1Jrehende:i:tclo a uns e outros em particular, ou ainda ero wesf.l, 
quando o merecerem; 

3. 0 Mandar colligir e remetter com informação sua ao supremo tribunal .a.e 
justiça todas as IJrovas e documentos necessarios para se verificar a' responsabil~- , 
dacle ele qualquer desembargador que tenha abusaclo do poder ou commettido er
ros no · exerci cio elo seu em prego í · 

4 .0 Mandar formar culpa aos offieiaes ela r elação que tenham pre\;;aricaclo ot~ 
commetticlo erros no exercício elos seus offi.cios; a culpa sení formada pelo clese~ 
bargaclor a quem tocar por distribuição, e depois será remetticla ao juiz letra .. ~ 
ele primeira instancia, para ahi ser processada e o réu julgado conforme as 1~18 ' 

5.0 Prover a serventia elos officios ela r elação que vagarem, emquanto el-r01 os 
não der; · 

6. 0 Nom ear ou r emover o ·capellã.o que ha ele ·dizer missa na relação ; 6 7. ° Conceder a algum desembargador licença para deixar ele ir á relação at 
trinta dias continuas em cada anuo i por mais ele trinta dias só el-rei póele conce
der licenca. 

8. 0 Ter o sêllo ela r~lação e sellar to elas as carta~ . e papeis que sellava o chan· 
celler, sem receber lJOr Isso emolumento algum; 

9. 0 Visitar as cadeias todos os mezes; n 'estas VISitas lhe serão apresentados 
todos os presos, aos quaes ouvirá, informando-se elo moela por que são tratac~os, 

· 1 t' · · · .. b , A 1 quelSii!J especm mente os que es 1verem mcommun1cavG1s; sa er a se teem a guma 
elo jüiz ou escriv?íJo, e terá grande cuidado em tudo o que respeita á segm·an~Do: 
limpeza, salubridade e policia das cadeias, dando todas as providencias nece;s~li 
.rias para r emediar os abusos e fazer castigar quem n'elles for culpado, o que 311 ~. 
ainda fóra cl 'estas visitas; quanclo IJOr algum preso for requerido ou lhe constar se 
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~e~essari? . Por e~ta disposição não :fica alterada a 'fórm~ act~1al da a:lministração 
as cadeias de Lisboa e Porto, a qual depende de prov1denmas espemaes . 

Art. 8 . 0 O presidente ela relação não tem voto nem póde entl·emetter-se por qual
~ner modo no juizo ele algum processo ou negocio judicial, nem manifestar, ainda indi
l ectamente ou por inc1icios1 a sua opinião antes elo julgado ou no aeto de se julgar . 

h
Art. 9. 0 Não pó ele su. ·pender nem ainda cliTigir a execuçã.o elas sentenças e cles

pac os elos desembargadore:, nem clar :obre ellas providencia alguma. 
~rt. 10.° Fica-lhe prohibiclo glosar o julg~oclo em qualquer sentença que và 

~o .s~lo e exercitar auctoriclade alguma fóra da r elação que não seja a re.·peito 
c 08 l esembargadores e officiaes cl' ella e a respeito das cacleias (artigo 7. 0 , n. 0 9). 
b -rt. 11.0 Na falta ou impedimento do presidente fará as suas vezes o desem
. argacl~r 1nais antigo, o qual entr etanto rião deixará ele servir na sua casa como 
se. p~·es1clente não fosse; mas senclo o impeclimento clemoraclo o governo nomeará 
pteslclente intm:ino . 
. Art . 12. 0 O presidente ela r elação, acabado o tl'iennio da presidencia e não 
~e~clo reconduzido n'ella, entrará a servir n'aquella relação e casa, cl'oncle saíu o 
esembargador que lhe foi succecler na presiclencia. 

CAPITULO III 
DOS DESEMlláRGADORES 

Art. 13.0 Os desembargadores sã'.o tirados ela classe elos juizes letrados . 
U1 • Por esta vez nos lagares elas novas relações ser ão providos os magistrados que 
c alo~es provas t iverem dado ele virtucles, conhecimentos e- adhesfl:o ao systema 
s 0~8~Itucioual, clauclo-se entre estes a prefereucia, primei_ro aos que já tiverem 
lll~ ~lclo na casa ela supplicação, ou na relação elo Porto, ou em alguma r elação do 
f laJnar, d'oucle tenham vindo legalmente, e segllnclo aos que fóra elas relações 
c~:~·eru servido por mais tempo . Es~es pr?vimentos serão. feitos por propos~a. elo 
1.1. selho ele estaclo, a qual será em listas simples, ficando hvre ao governo reJeitar 
1~~~ e mauclar proceder a nova proposta . A lei elas promoções ela magistratura regu-

, A_ modo por que para o futuro se hão ele prover os lagares ele desembargador . 
au_ rt. 14. 0 Todos os clescmbargaclores. terão ele ordenado 1 :OOOJOOO réis por 
p ~~' e vencerão, a titulo ele ajuda ele custo, os ele Lisboa 800~000 1·éis> os elo 
a8°1 ? 600i$000 r éi,·, e os mais 4001)000 r éis por anno. Tanto os .ordenados como 
licl a.~nclas ele custo serão pagas nas terras onde as relações estiverem. Ficam aba-

as tocl · t 1· · 1· · · as as propmas, auto ore manas como extraorc 1nanas. 
l_Jl' -Al't. 15.° Conservarão os vestidos ele que· actualmente usam os desembargadores, 
0 los~al:ão juramento no acto ela posse, per si ou por procm·~clor, e occuparão sempre lar da casa para que forem desl)achaclos, sem haver accesso de um l)ara outro. 
1l1 l l't. 16.0 Devem ouvir as partes sobre seus nego cios, tratando-as com toda a 
eooc era~ão e affabiliclacle e despachando-as promptamente e com justiça; em caso 

l:!.tl·arlo sao r esponsaveis e castigados na fórma ela lei. 

CAPITULO IV 

ORDEM DO SERVIÇO NA ltELAÇÓ.O 

sant-Art. 17. ~ Abrir-se-ha a relação na quinta feira ele cada semana, e, sendo dia 
dias 0c1 ou [er1aclo, no primeiro seguinte que o nao for; haverá férias pelos quinze 

A_ 0 Natal, pelos qttinze ela Paschoa e por todo o -meZi ele setembro . 
sicle t· 18. 0 Antes ele principiar a relação haverá missa, a que assistirão o pre
l'fto n e e c~esemb~rgaclores, e depois tomarão os seus lagares na mesa, e começa
Pte/tla chstribuição elos feitos, a qual será feita com a porta aberta, perante o 
qt1.-. lc ente e desembargadores, com assistencia elos dois escrivães ela relação, QS 

«es se N J: b . . l r 't .. Veis revezarao ás semanas para escreverem, ora na custri mção c os re1 os Cl -
' ora na elos criminaes . 

e d'~~t . 19.o A clistrilpüção será feita em tantas classes como até agora se fazia, l a se n~io levará emolumento algi1m. 
rt. 20.0 Os feitos que vierem á distribuição serão numerados cle:;;cle o numero 
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um até o ultimo, e, mettenclo-se em uma urna igual quantidade ele bilhetes enro
lados, similhantes em tudo uns aos outros e com os mesmos numeras dos autos, 0 

presidente, depois de os misturaT, irá tirando cada um e lendo em voz alta o nu
mero que saír; o escrivfio buscará então o feito que lhe con~esponde, e o comrt
nheiro, lendo a casa a que cabe, faz no livro o assento competente e no rosto c 05 

autos a declaracão da mesma casa. 
Havendo urrt mlico feito para distribuir, serão lançados na urna quatro bi~e

tes com os numeras elas quatro prüneiras casas que se seguem depois da ultwHt 
em que acabou a distribuição na relação a.ntecedente, e, tirado um bilhete á sorte, 
a essa casa ser:.í o feito clistribuido . 

Art . 21.0 A distribuição elos feitos pelos escrivães se fará ao mesmo tem.P0
• 

Art. 22 .0 Estanclo qualquer desembargador impecliclo por mais de quinze d1~s, 
e concordando aml as as partes em que continue entretanto a pTocessar-se o feito 
ele que elle era juiz, será novamente distribuído em livro separado, e, cluranclo 0 

:impedimento por mais ele trinta dias, basta que uma elas partes requeira a no"V'a 
distribuição, e, cessando o impedimento, voltam os feitos para o primeiro a quelll 
foram distribuídos. · · 

A clistribuiç~o cl' este artigo n~o tem logar quande o impedimento procede ele 
suspeição (arti go 30.0

) . . 

Art. 23.0 Os feitos, uma vez distribuídos, pertencéin sempre á mesma casa, 
e nunca as certezas acompanharão mais os juizes . Voltando o feito, ou clcpenclen
cia d'elle, á relação, tocará semp1·e á mesma casa, e, para a toclo o tempo se sa
ber qual ella é, todo o desembargador que assignar alguma tenção ou sentença. 
clecla.rani por baixo elo seu nome o numero ela casa em que senir. 

Art . 24.0 Aoabacla a clistribnicão, o escrivão farú cl'isso termo no li"V'ro, qne 
sedt assignaclo P?l~ elle, ~ pelo pre~iclente; o ~iv.r,o :ficadL em poder _elo g,uarcla. rn~~: 
o qual dará cert1clao d elle quando lhe for pechcta, sem depenclenCia ele c1espa~1 _ 

Art. 25 .0 Saindo os escri"V'ães, começa o despacho em conferencia entre os c es 
embargaclores, ficando em sessão secreta. . 1 s 

Art . 26. 0 N'estas conferencias passam-se os feitos, que serão todos tenCloua.co_ 
por eseripto, indo as tenções abertas, mas conservadas em segredo até á pubhca 
ção elo accorclâ.o . 

Recebem-se e julgam-se provados os artigos ele habilitações quando a parte ~~ 
confessa ; havendo, porém, contestação, são mandaclos"remetter para o juiz da P11 

meira instancia, a quem pertence o seu conhecimento e decisão . 
· Dá-se curador aos menores e mais pessoas a quem se· eleve clar. 

lZesolvem-se quaesquer duvidas purament~ acciclentaes sobre o vencimento 005 

feitos ou sobre quaesquer outros objectos que occorram, declarando-se todas P0
}
0

S. 

tres juizes elo feito, vencendo-se o em que dois concordarem, e podendo o que 
01 

ele opinião contraria assÍl;n o declarar quanclo assignar. 

CAPITULO V 
DAS RECUSAÇUES E SUSPEIÇUES 

Art . 27 .0 Quando o feito subir ~í distribuição, e antes ele ser distribui elo, tant~ 
o appellante como o appellaclo, pócle recusar, sem allegar causa, até dois deseJll_ 
bargadores cada um; a r ecu,sação será feita por escr:ipto e assignacla pelo recü 
sante ou por seu procurador. 

Q · c · sen 
. . uanclo .lOr_em cloJS_ os appe11an~es ou os . appellaclos, recusarão cada u~ ste 
JU1Z; sendo ma.1s ele clo:s, concordamo entre s1 nos dois que hão ele •exercel e 
direito, e, não se concordando, decidirá a sorte no mesmo acto . , t1 

. . Art . 28 .0 Quando qualquer elo~ l~tigantes tiver suspeição ao. cles embarg~~lo~ :Jll 
desembargadores que forem seus Jlllzes, apresental-a-ha clecluzrda por art1gos 
um reR_uerimentó e sem necessidade ele caucionar. e 
· Art . 29. 0 Os desembargadores dados de · suspeitos retiram-se logo da J)les~'·ep 
aquelle a cruem toear por distribuição, com os clois seg-uintes, decidem porl 

1
Jw 

• N l 1 ·a v N ão . c ec votos se a suspmçao, senc o provac a , proce e e merece attençao ou nG ' Ulos 
r anclo-se que a suspeição não procecle, manda-se continuar o feito com os J)les 
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j "t~zes i no caso contrario, manda-se que os recusados r espondam em vinte e qua
tio horas, e, passadas estas sem os recusados r esponderem, ou confessando elles 
em suas rcspo tas a. suspeição, será esta logo julgada provada, e o feito pas ará 
para o desembargador seguinte, que occupa a casa immecliata á do recusado, car
regando-se em nova clistrib1úção, se este era primeü·o juiz . 

Art .. ~0 . 0 Negando os recusados a suspeição, será o processo d'esta r emotticlo 
rra O JUIZ ~e~rado ela _torra ond: está a r elação, a fim de que as pmt~s . ahi se 
e~uvem em JUIZ que a Julgue; nao concordando as partes em mn só arbttno, mas 
"colhendo cada uma seu, haverá um terceü·o para o caso de empate. Durante o 

processo da suspeiçao fica parado o feito principal. 
Art . 31. 0 O processo ela suspeição terminadt em vinte dias, contados do dia 

em que foi apresentado no juizo ela primeira instancia; este praso não pó de ser 
pror?g·ado, nem ainda por via de restittúção : todos os seus termos correm, sendo 
)nblicaclos os despachos no cartorio elo eset·ivão i as testemunhas serão pergunta
c. a~ pelo arbitro, publicamente, com citaçao das partes ou dos seus procuraclo
l es i sendo do i · o arbitras, con'corclarf(o no Jogar em qne se hão de reunir. 

Art. 32.0 Nem uni cidadão, achando-se em exercicio de cus direitos, lJoderá 
e!>cusar-sc d" ser juiz arbitro n'este caso, não tendo impossibilidade phy. ica ou 
~oral i e. cu anelo-se, serei autuado e ca ·tigaclo com as penas dos que desobedecem 

5 ordens elos magistrados; tendo, porém, impossibilidade physica ou moral, não 
será. contado dentro dos vinte d ias o tempo ncccssario lJara a nomeação ele outro . 
. i! Art. 33 .0 Sendo ]Jas m:los os vint dias sem o recusante mostrar certidão elo 
J{ ~ado ou elo impedimento de que falla o artigo antecedente, o juizes proce
c ~rao no feito como se tal snspeiçfio n~io tivesse sido opposta.; mas, se dentro elos 
bll~t~ dias se mostrar julgada, provada a su ·peição, passa.r[t o feito a nova clistri-
tllça.o, como fica clis1Josto no artigo 28 .0 

· 

t . s .enclo provada a suspciÇ<1.0 em trcs jt 'zes, a causa principal passará pro· clis
l'lhtuçüo para uma das tres relações mais proximas, onde será processaela e jul-

gada. · 
. ~rt . 3-±. 0 No grau ele revista não póclc haver su pcições; ficam, porém, per

llllttlclas as r ecusações l)eremptorias na fórma elo artigo 27 .0 

CAPITULO\ r 
DAS SEXTEXÇAS E RECURSOS QUE D'ELLAS SE PODEM I:';TERPOR NAS CAUSAS CIVEIS1 

E DO ~tODO POU QUE n:lo DE SER JULGADOS NáS TIEL.I.ÇUJ'S 

Art . 35.0 Toda a sentença em qualquer instaucia será pub.licacla em aucliencia : 
P.ara esta publicacao haverá nas relacoes uma audiencia no fim le cada conferen-
Cia, i! • ~ ' 
. ' '. 4elta por turno pelos desembargadores; alem ela publicaçao toda a. entença 
sera notifica la expressamente á }Jartc ou a seu procm·aclor, pelo escrivão ou por 
lllll tabellião . 

Art . 36 .0 Passados dez dias, clep0is da publicação de qualquer sentença e da 
sna notificação, não póde mais ser embaTgacla nem appellada, nem c~'ella aggra
:ido; fi.ca prohibicla n'e te caso toda a cli ·pensa ele lapso de tempo; porém, quando 
l glllll htigantc tiver ü:npeclimento invenci,ol para a1Jpellar por si ou por procm·a
~ o~, dentro elos dez dias, o j1úz da causa., certificado do impedimento e ouvida a 
llra parte, o admittirá a app llar . 

g -Ar.t . 37.0 ão haverá mais embargos na cl1ancellaria, nem segundos embar
l'zs,_ a1uda ele r e tittúção, c no processar embargos a sentenças nunca se aclmittirá 
b Plica ou tréplica ; as partes embargantes terao tres dias para formar seus em-
argos. 

]a ~Art . 38.0 As r elacões não. conhecem no crime nem no civel senão por appel-., Çao ' 
' ' on aggravo ele instrumento ou ao·oTavo no auto elo })rocesso e sómente nas 

causas q J 1 1 1' . . ool . . . t . ?... b .~ por· 'taut ,ue ~xcecter~m a a çac a c o _Jmz c a pnmmra ms anma; nao aveia, -
:Per 0.:, d aqm em dw.nte Yaras serYJ.das por clesembru:gaclores, nem aggrn;vos . ele 

d' IÇao, nem ao·o-ravos ele ordenacão não guar dada nem aggravos ordmanos; 
ar.u ll · · 05 

' ' · · · á " '1 e es J1uzes el e quem até . ao·ora se ao·o-ravava orclmanamente, se Interpore 
"lJI)el! "' ' " ot> . . . açao; exceptuam-se os conservadores elas nações estrangeiras, em CUJOS tra-
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t aclos isso for estipulaclo, os quaes continuarão a dar aggravo orclinario até {L ex-
piração dos mesmos trataclos . . 

Art . 39 .0 A appellação pócle ser interposta em aucliencia ou fóra c~ ' ella, e ratrfi
cacla na primeira seguinte; logo que sej a r ecebi ela, senclo dentro ela Ciclacle e _ter~ o 
onde esbl. a relação, serão os auto: levados pelo escrivão á r elação, no pnroen o 
dia cl'ella que se seguir; fóra ela cidade e termo, os autos serão traslaclaclos, :fi
cando r esponsavel o escrivão por toda a demora clesnecessaria que tiver no tras
lado; trasladados os autos, assignará o juiz em audiencia até quinz e dias, para : 
apresentação ela appellação nâ r elação, tendo sido para isso as partes citadas; o~ 
autos serão entregues ás partes appellantes, sem que possa retardar-se esta en
trega com o pretexto ele 1:1.ã6 estarem pagas as custas elo traslado , pois que est~s 
serão pagas como as mais do feito. Quando os appellantes forem mnitos, concor 
clarão entre si no que ha ele r eceber os autos ela -appellação, e não se concorclanclo, 
o escrivão os remetterá seguros pelo correio á custa ele todos . . ~ 

Sobre o t empo elas appellações das ilhas adjacentes guardar-se-ha a legtslaçao 
até agora estabelecida. . 

Art. 40. 0 ·Acabado o termo assignaclo pelo j niz sem o appellante vir rece?el 
os autos, ou sem elles serem q,pr esentaclos na r elação, a sentença passarú em Jnl
gaclo, e o j LÜZ da primeira instan~ia a mandará e:x:trahir elos proprios autos ou elo 
traslado, e entregar á parte para se executar, constando-lhe por certidão do gua.rda 
mór ela r elação que o feito não entrou na distribuição até o primeiro dia ele rela-
ção depois de passar o termo assignaclo . . 

Art. 41. 0 Rende os autos apresentados na r elação depois de passado termo ele 
que fallam os dois artigos antecedentes, não se tomará conhecimento ela appella
ção, salvo alleganclo-se legitimo impedimento,. porque n 'esse caso os cleserobarga.· 
dores a quem forem clistribuiclos conhecerão elo impedimento summariamente, on
viclo o appellaclo, e, deciclinclo em conferencia por tres votos que o appellante eleva 
ser r estituído, passar ão logo ordem ao juiz ela execução, para sobreestar n'ella-, e 
conhecerão depois da appellação . 

Art. 42. 0 Os t ermos concediclos aos aclvqgaclos para arrasoarem sobre os at~tos 
appellaclos são peremptorios., e só poclerão . ser prorogados mostrando legitimo 1111

-

pedimento por uma vez sómente e por um praso que não exceda quinze dias . . 
O advogado que nos primeiros tres dias cl epois que lhe foi continuada "18~a. 

não entregar o feito, escusando-se do patrocínio ela causa, não o pocl erá 11
11115 

fazer. 
o r Art. 43.0 As sentenças appelladas só podem ser confirmadas ou r evogaclas P . 

tres votos que concorclem sobl:e o petitorio principal; os accessorios vencem-se P01 

dois votos, ou seja confinna.ndo ou revogando. . 
Art. 44 .0 Quando o feito chegar ao ultimo clesembargaclor da r elação, sem h,av-e~ 

vencimento, este o proporá em conferencia, l)ara ahi se ajustarem- as cluv-tclaS, 
havendo empate ele votos, desempata-se por aquelle litigante que teve sentença ~ 
favor na primeira insi:ancia. Qualquer que seja a decisão n'este caso, toma-se P01 

assento, em que se declare o motivo d'ella e seus fundamentos ; assignam todos ~s 
juizes, mas os de opinião contraria declaram o voto e n[i.o são mais juizes no pon ° 
em que foram vencidos . 

Art. 45. 0 A tenção ele qualqner clesembargaclor, uma vez escripta por elle 1105 

autos, assjgnacla e entregue ao immecliato1 é vn1icla1 ou o tencionante n~orra on 
deixe de servir por qualquer motivo . . 

Art . 46 .0 V enciclo o feito sobre o pedido, ainda que vá a quarto, se:xto on °~~ 
tavo desembargador sobre qualquer incidente ou accessorio tirará sem1)re o accoi 
l " · · · · l fi · ' x t parf1 c ao o pnmmro JUlZ c os que zeram venCim ento, e este :ficará juiz competen e .(t, 

os incidentes que sobrevierem; tendo o primeiro falleciclo ou saído ela relação, 581
' 

o accordão tirado pelo segundo. 
Art. 4 7. 0 Embargando-se accorclão em que houve mais ele tres juizes, P1or-

l l . b · · l t · · es c os qne a guns c rsseram so re mc1c en es ou accessorios, não poderão ser JlllZ 

b b 
. . l N , :fi . to . os em arg0s so r e o prmc1pa semLO os que votaram n elle e · zeram venCimen ' _ 

mais tencionarão sobre os artigos elos embargos que tiverem por obj ecto o acces 
sorio em que votaram . 
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. Ar~ . 48 .0 Os embargos, depois de recebic1os, ser ão remettidos ao juiz da pri
meu·a mstancia , para ahi ser em processados e remettidos depois para serem jul
gados na relação . 

Art . . 49 .° Fica prohibido interpor-se aggravo de instrumen to fóra dos dois ca
~0 · segumtes : 1. 0 , quando a lei expr essamente c1iz que se possa aggravar; 2. 01 quando 
\~ offendeu ou deixou de guardar alg uma lei ácerca da ordem do processo; fóra 
c estes dois casos só pócle aggravar-se no auto do processo . 

. Art. 50.0 Nos aggravos de instrumento o escrivão tom ará o aggravo, e o lan
Çara por termo nos auto s, sem dependencia do despacho do juiz ou ele ratificação 
em aucliencia; tomado o aggravo, continuará vista por seis horas sómente a cada 
u~ dos procuradores elas partes, para estes indicarem o que querem que vá co
r ado no instrumento, e O que as partes indiearem i isso se COl)iará com O termo 
c e 

1
ag·gravo , fazendo-se ele tudo {un processo separado; na falta ele parte aggra-

i'ac a o juiz indicará o que ha de copiar-se. , 
Art. 51.0 Do traslado se continuará vista ao aggravante para instruir o re-

1urso, ao aggravado para lhe r esponder, e ao juiz para eustentar o seu despacho, 
c anelo-se para isso a cada um o termo improrogavel de vinte e quatro horas . 

Art . 52.° F indos estes termos, será este processo, assim separado, entr egue 
io ~<tggnwante , ao qual o juiz assignarà até quinze dias para o apresentar na re
Í Çao i apresentado o instrumento na distribuição até á primeira r elação, depois 
~e fiJlclo o t ermo assignaclo, será cli.stri.buiclo na fórma ordenada no artigo 20.0

1 e, sem 
(,ar ll1ais vista fts pa.rtes, será julgado por tenções, vencendo-se ~· confirmação ou 
l e~'oe;ação por dois votos . · 

CAPITULO VII 
D .AS REVIS 'r.AS EM C.AUS.AS CIVEI S 

. Art. 53 .° Concedida a r evista pelo supremo tribunal ele justiça, na fórma que 
;~l·cí. ~eterminac1a em seu r e.gimento? vão os au~os, para ser~m r evistos , a c1iff~rente 

açao d'aquella em que tmham s1do sent enCiados; para 1sto haverá no tnbunal 
:
1!11ha distribuição regular (artigo 20. 0), na qual entrar ão as t res relações mais vi-

<\ tn as l ' ·11 i! · • l l l · · 
< c aqne a em que a causa 101 .JU gac a em segunc a mstanCla. 

c Art. 54.0 Nas r evistas ser ão quatro ou mais juizes , a té haver quatro votos 
chnfonues em r evogar a primeira sentença, ou tres em a confirmar; quando o feito 
P eg·ar ao ul timo desembargador, sem h~tver vencimento, guarclar~se-ha o disposto 
ata as appellaçõe. · no artigo 44. 0 

ai , Art. 55 .0 Na execução c1a sentença que foi r evista não sé admittirão embargos. 
seg~1~s, que tendam a rev~gar o jt:lgado, posto que sej~~ ele nullidacle, exc~pto 

Ot em ele suborno ou pmta r eceb1cla por qualquer elos JUizes ela m)3sma r evista. 

CAPITULO VIII 

DaS C.AUS.AS CRIMES 

la. Art . 5·6. ° Ficam abolidas as aucliencias geraes em visitas ele cadeia, para n ' el
;1.~ Setem julgados quaesquer crimes, por leves que sej am; em todas as causas 
te~es haverá libello, contestação e clilação probatoria, guarc1anc1o-se em tudo os 
se1.~0S elo processo summario; depois ela pronuncia todas as 1 artes do processo 

lao communicaclas aos litigantes ou seus pt·ocuraclores e ao promotor ela justiça. 
instArt: 57 .0 Todas as causas crimes serão precessaclas perante o juiz da primeira 
hi auc1?-, o qual as julgará a final, sendo o logar ele juiz letr àclo; mas se for . de' 
nh z orchnario, sómente as poderá julgar quando o crime, sendo provado, não te· 
q11: pela .lei pena mai?r ele cinco annos de deg~reclo para fóra do continente? por
as' se ttver pena ma10r 1 deverá, ·quando O fe1t0 lhe for COnclusO para O .JUlgar 
Çao nal, r emettel-o ao juiz letrado mais vizinho dentro do clistricto da mesma rela
fecb. para elle dar a sentença, e, d-epois ele sentenciados, lh'os tornar a remetter 
l]le a.clos, para ser a sentença publicada em auc1iencia e intimada ás par tes . A re· 
jns:~a do~ autos será feita E\. custa elas partes, e ele o:fficio, quando o promotor ela 

1~a se;] a quem accuse; em todo· o caso ficará traslado dos autos . 
irt. 58 .0 Quando o jLúz letrado, a quem o feito for r emetticlo pm•a j ulgar 
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:final, achar que houve alguma falta ele exame ou formalidade, ele que · p_ossa ~e, 
sultar nu1lidacle, eleve m:tnclar, no caso elo crime se achar provado, suppnr ele a
cto essa falta IJoclendo ainda ter Joo·m·, como quando se omittiu· ou que.rela dou 

, o . 1 e-
clevassa,_ 0~1 algumas . t~st~munhas elo numero, ou ~as_ refenclas, 0~1 quar:,c 0 ~ . "á 
vass~ fm t1racla JJOr JlllZ mcompetente, ou outr~s Simllhantes; n:as, se nao fo~ ~
posSivel r eparar a falta , como quando se pretenu o corpo ele clelicto, eleve-se se 
tenciar pelo merecimento dos autos . 

Art . 59 .0 Na publicação, notificação ás partes e r ecur sos elas sentenças 8~1 

1 · · fi 1· t os artl-causas crimes guardar-se-Ja o mesmo que para as c1vms _ ca c 1spos ·o n . 
gos 35. 0 , 36 .0 , 37.0 e seguintes, com a declaração, JJOrém, que nos crimes ca~l~ 
taes n.s sentenças ser i:to sempre notificadas ao proprio r6u, e não ao seu procma 
dor, e que em toda~ as causas crimes o termo para as sentenças poderem ser ap
pellaclas ou embargadas é ele cinco dias sómente. 

. Art . 60 .0 Em todo.s as cau.sa,s em que a justiça ha logar pócle o promotor ap
pellar; porém, ainda que o não faça, o juiz appellarà ele officio nos casos mn qu~ 
o eleve fazer pelas leis existentes ; na interposição, expediçr:o 0 r emessa cl~s a? 
pellações guardar-se-ha o que fica: disposto nas cansas cíveis, com declaração qü·~ 
os autos a.ppellaclos por parte da justiça ser ão r emetticlos pelo c scrivão ao presl 
dente da relação, para este os fazer entrar em distribuição . 

Art. 6_1. 0 No juizo da appcllaç?ío são necessarios tres votos conformes pura/' 
revogação ou. coniirma~ão ela sentença, mas quando o réu v ier, ou_ for conde~na e~ 
em penas marores ele CI:óco annos de clcgl·cclo para fóra elo contmcnte, ser ao 11 

cessarias quatro votos ; sendo os juizes cli:ffer en.tes nas conclemnações, fat-se-ba t 
r ech:cção ela condem~açã~ ~aior it menor pela_fórma até agora j:n:aticada ; qun.~s~ 
o fmto chegar ao ultimo JUIZ, sem haver vencnnento, se g uardara o que :fica c 
posto no artigo ;,J:4. 0 

Art. 62. 0 Nos embargos aos accorelãos em caus-c'1s crimes se proceclerá coU10 
nas ci v eis (artigo L.l:8 . 0 ) . · " 

Art . 63 .0 Em nenhum caso os juizes ela appellação havedto por suppr~clas 1~~ nullidades do processo, mas procederão a respeito cl'ellas como lJara os jl11zes _ 
traclos fica disposto no artigo 58 .0

, e mandarfio sempre fazer effectiva a responsa 
bilidaele de quem for culpado na irregularidade dos autos-. 

CAPITULO IX 

DAS REVISTAS EM CAUSAS CHBJES, DO PEHDÃO llE CHO E DA EXECUÇ:I.O D.AS SENTENÇAS 

Art. 64. 0 A vista nas ca·psas ~J·imes eleve ser pedida perante os juizes díl> 
appelbção dentro ele cinco dias , depois ela notificaçrto cb ultima sentenç:1.; os t11~ 
tos elevem ser r emettidos para o supremo tribunal ele justiça, para este concect 
ou n egar a 1·evista; para a remessa elos antos ser ão assignaclos dez dias, contac 

0~ 
cl'aquelle em que os autos estiveTem desimpedidos. . 

5 
.. 

Art. 65 .0 A execução da sentença que conclemnou em pena capital ficará 51~0 
pensa, pelo facto ele se pedir revista, até á decisão d'esta; fóra cl'este caso ~a 
tem a 1·evista effeito ~uspens~vo. N • • {ir-

Art. 66: 0 Nas revistas cnmes sao necessanos quatro votos, tanto para con 
mar, como para revogar; em tudo o mais lJrocede-se como nas cíveis . . d 

Art. 67 .0 O percUto regio não pó de ter lagar quando houver parte interessa ~ 
que àccuse e esta não der percUto· ao réu; não havendo parte accusaclora, ou P~1 

5 
~lo_ando esta, el-re~ póde perdoar ou minorar a _pena, pre~ede?do informaÇ~·0 ~~o 
JUlZCS da aiJIJcllacao C COnsulta do SUIJremo tnbunal de JUSÜCa 1'nas entreta J 

~ . ~ ' . 't::I 
não se suspenderá a exe~ução ela sentença, execpto quando a pena for cap: t ' 

' t 1 t · 1 · 1· ·e'V'ls a, porque n es e caso, ogo que a sen ença passar em JU gado sem se pec u· ~ da 
ou c1ue n' esta, senclo ·concedida, tenha sido confirmada a sentenca, os jUizes '_ 

~ · fi rl1Jíl> 
1·elação onde estiverem os autos os r emetterão -sem perda ele t empo, coro 1n ° ·e-

. ção sua, ao supremo t ribunal ele j ustiça, e este consultará a el-rei o que lhe p~u 
cer, -e el-rei concederá ou negar;;í o percUio. J· 

Q,uanclo a r evista for cleuegacla pelo supremo tribunal ele j ustiça, este const 
tará logo, sem esperar informação dos j uizes da appellação . 
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Art. 68 .. 0 No expediente d'este negocio nas penas capita.es haverá toda a br e
VIc acle poss1vel1 para que, sendo denegado o perclão r egio, se execute logo a sen
ten.ça; esta execução eleve ser feita no logar do clelicto, ou ao menos no logar onde 
est1 ver a r elaçrto . 

CA.PITULO X 

DAS ALÇADAS, ASSIGNATURAS E CUSTAS 

Art . . G9: 0 Para a appellação, a alçada elos juizes ele primeira instaucia nas 
causas c1ve1s é ele 30t~OOO réis nos bens moveis e ele 20.a000 réis nos ele raiz; 
~:ll c~usas crimes não <.<xceptuaelas_ não têem alçada; . em todas .ellas se póde ap 
It a1 e aggravar nos termos ela lm, qualquer que seJa a pena Imposta pela sen-
euça. 

, . Art . 70.0 Para a r evist a, a a:] cada das relações nas causas cíveis é ele 400·t~OOO 
re1~ nos bens moveis e ele 26o.aoóo r éis nos ele ra-iz; nas causas crimes a· sua al
çac a é até á pena ele cinco annos de clegTedo para fóra do continente. 

Art. 71. 0 Quando nas causas cíveis a demanda ver sar sobr e bens ele raiz e 
move~s, ou fructos conjunctamente, ser ão r eguladas as alçadas pela taxa elos bens 
move1s. 

l ~rt . 72.0 A avaliação da causa para saber ~e excede a alçada, faz-se logo 
c 8P01S da contrariedade, e n?;o se pócle mais alterar; comtuclo, se o juiz condemnar 
~:- ~ Jguma quanti~1:de _ou co~1sa~ que ti ver acrescido depoi~ de o:a-:erecido o libello, 
e le-h?' uma aclcliç-a o a avahaçao ; o processo da avalw.çao é feito em separado, 
' c ep01s de acabado, se encorpara na causa principal. 
l Art . 73.0 As· assignaturas das sentencas na ro]acão continuarão a ser regula
d~s _pel.a taxa até agora estabelecida ; n~nhuns aut~s que as elevam pagar serão 

18~l.'tbutclos sem levarem conhecimento ou recilJo ele estar a assignatura paga; as 
ass1g-naturas ele ca.cla mez s&rão no fiTll cl'elle clistribuiclas pelos clesembargaclores 
Presentes, contando-se corno taes aquelles sórnente que serviram por quinze dias 
ao menos . 

e Nos crimes em que os réus se livrarem como pobres não haverá assignatm·as, 

8 
as lueias custas elo escrivão continuar ão, como até ag·ora, a ser pagas pelo the

P~~r.o i nas r elações elas províncias será este }Jagamento feito por ordem elos res-
ttvos contador es· ele fazenda. -

t Ar~. 74. 0 Quando alguns réus que não tenham outra parte . accusadora mais 
~ 1~ a Jnstiça, forem a :final livres e julgados innocentes, as custas elos autos serão 

agas pela faz enda nacional, na fórma prescripta no artigo antecedente. 

CAPITULO XI 

Dos P ROCURADORES DA SOBERANIA NACIONA l, E DA COROA, PROCURADORES DA FAZEND A NACIONAL, 

DOS P llOMO'l'ORES DAS JUS'l 'IÇAS E MAIS El\U?REGADOS E O.FFICIAES DAS RELAÇUES 

po ~r~ . 7 5 .. 0 .Em todas as r elações haverá um pr?cur~d~r _ para requerer e res-
0 nc. e1 en1 Jmzo e fóra d 'elle, em t odos os negocias Jnchcmes em que for parte 
c~} t~ver interesse a soberania nacional ou a corôa ; será nomeado por el-rei e es
c1e ~c~o de entre os bachareis formados e informados pela universidade, e antes 
sic1 euLrar a servir cl aní juramento, per si ou por seu procuraclor, perante o lJre
l'éi ente_ elo supremo tribunal de justiça ; ter á ,ele orclenaclo , o de L isboa 200~000 
1J01~é lboaooo réis o do Porto, e o ele cada unia das outras r elações 100b000 r éis ; 
na .m

1
, ~à0 levantarão emolumentos alguns das partes pelo serviço que fizerem 

le açao. -

cia trt. 76.o Estes lJrocmadores servirão tambem nos juizos de primeira instan
sob c .as .terras o nele estiverem as r elações ; fóra d' estas haverá procuradores da 
881• e~ ama nacional e ela corôa em todos os auditorias de 1'uizes letraclos, os quaes 
~~ . que l c 

0 sem orclenaclo alg'um, vencendo elas partes emolumentos pelas r espostas A ~rem e allegações ·ou r equerimentos que :fizerem. . 
e s tt . 77 ·0 Os procuradores ela sober ania nacional e ela corôa podem demandar · 
~u e1

: demandados sem IJrecedet· licenca · são resrJonsaveis pelo desempenho elas 
" aí! ob - ~ ' 

ngações ao governo, o qual poder á clemittil-os quando o mereçam. 
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Art. 78.0 Os procuraclores ela fazenda nacional tÚm as mesmas obrigações e 
procedem do mesmo moclo nos objectos ela fazencla como os procur~c~ores ela s~
berania nacional; no regimento elos contaclores serão cles]gnaclos os J mz?s ele P1 ~á 
meira instancia, onde eleve haver procuraclo.res d~ fazenda; est~ o:fficw anclar·á 
sempre annexo ao elo proçuraclor ela soberama nac1onal e ela coroa, e só pocler 
ser separado em Lisboa quando ao governo pareça assim conveniente para o me
lhor desempenho elas sua& obrigações . 

. Art. ~9 . 0 O promo_t_?r elas jus);iças será escolhido ?orno o procura:~or cl~ s~beÓ 
rama namonal e ela coroa, e terá ele orelen~elo, o de L1sboa 200t)000 rms, 1D0fi! OO 
r éis o do Porto, e o ele cada uma elas outras relações 100#000 réis; nem uns nem 
outros levarão emolumentos elas partes. 

Nos juizos ele primeira instancia haverá tambem promotor elas justiças, o qual 
será um só em cada terra; levará emolumentos elas partes, mas não yencerá. orde
nado ; nas terras oncle estiverem as relações poderá o governo unir ou separa1: 0 

officio ele promotor ela r elação e o elo promotor elos juizos ele primeira. instanCia, 
COIDO for mais COnYeniente. 

Art. 80 .9 O o:fficio ele promotor elas justiças consiste em promover as accusa
ções criminaes e a execução elas sentenças pela justiça, quando não houver parte 
que accuse ou requeira. 

Art. 81.0 O governo propo~:á ás côrtes a r egulação dos emolumentos que ele
vem levar elas partes os procuradores ela soberania nacional e da corôa, os procn
raclores ela f~zencla, os ptomotores da justiça, a quem n 'este decreto não for pro· 
hibiclo levar emolumentos, e os solicítaclor es ela j ustica. 

Ar t. 82.0 Os escrivães escr everão por clistribuicão' em todos os feitos cíveis on 
crim~s que à relaçao vierem ; irão para a relação a~tes elos desembargadores, P 11~a, 
terem preparados os feitos que hão ele ser dis tribui los; terao ele orclenaclo, os ~~ 
Lisboa a 200#000 r éis, a 15015>000 réis os elo Porto, e os elas outras relações a 100~0 
r éis cada um, e levarão elas partes os emolumentos que cstao ou para o fu~tu·~ 
forem r egulados por lei; cada um dos escrivães servirá por semestre, alternatrV'I.L 
mente, ele escrivão el as folhas e registos, e terá a repartição elos degradados qne 
forem sentenciados na relação e pertencerem ao cartorio do seu companheiro. . 

Art . 83. 0 Haverá em .cada relação um guarda mór, o qual cumprirá as obri
gações impostas n'este decreto, guardando em tudo o mais o r;egimento elos guar~ 
elas móres elas actuaes relações, no que não for contrario ao que vae clispostd' 
terá ele orclenaclo, o ele Lisboa 600#000 réis, 4506000 réis o elo Porto, e o e 
cada uma elas outras r elacões 3001)l000 réis . 

. Art . 84.0 ~O gtlarcla m~nor servirá cleb~ixo elas o;·clens cl.o guarda mór, :10 set; 
vrço ela r elaçao; terá ele ordenado, o de Lisboa 200tJ)000 rérs, 1501$000 r ms o c 
Porto, e o ele cada uma elas outras r elacões 1001~000 r éis . 

Art . 85.0 O solicitador ela justiça requerer~L e solicitm·á a expedição el e to1os 
os processos que por parte da justiça se tratarem, principalmente os livramentos c~~ 
r éus em que ella for accusaclora; t erá a seu cargo , não só o que for necessa;.~. 
para a accusação1 mas tambem para a clefeza, quando o réu se livrar como pob l~ 
servirá debaixo elas ordens immecliatas elo promotor elas justiças; será nomeacle 
p~lo presicle,nte ela, . r elação) não :rencerá emolumentos, e terá ele ordenado, ~ ~:.t
Lisboa 160/jiQOO r e1s, 1201$000 réls o do Porto, e o ele cada uma elas outras re 
cões 90#000 r éis. . . 
~ Em todos os auditorias ele primeira instancia haverá um solicitador ela justiç:.t 
nomeado pelo juiz, sem vencimento ele ordenado, mas levando emolumentos c :.tS 
partes . 

O solicitaclor ela j:xstiça é ao mesm.o temr:o corretor elas folh~s. do 
Art. 86 .0 O por teu o ela chancellana servn·á na relação elebarxo elas ordens ~uo 

guarda mór, e em casa elo presidente será empregado no trabalho ele pôr o 88
1 nos papeis que forem a sellm·; s~rá nomeado pelo presidente, e terá ele ordeuac. 
0~ 

o ·de Lisboa 1 20~000 r éis, 906000 réis o elo Porto, e o ele cada uma elas ontr:.t 
relações 6015000 réis . - to 

Art. 87. 0 O thesoureiro t erá a seu cargo pagar os ordenados e ajudas ele cn~ _ 
elos desembargadores e empregados ela r elação, r eceber as assignaturas, fa.zer 0 r ll 
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teio pelos clesembargadores presentes, e fazer as clespezas da casa pelas ordens 
rle r eceber elo l)residente j a sua nOlneação e Ordenado será r egulada nO regimento 
c os contadores de fazenda. 

CAPITULO XII 

DISPOSI9ÕES VARIAS 

. Art: 88.0 As causas privilegiadas, que até agora eram julg·aclas em primeira 
10~tan_Cia na casa da supplicação ou na r elação elo Porto, serão processadas em 
Pyimeira instancia fóra elas r elações; o governo repartirá pelos juizes letrados ·do 
crvel on. elo crime ela cidade ele Lisboa e elo Porto as yaras que para o conheci
~ento cl 'estas cansas eram serviclas por desembargadores i os juizes letrados usa
lao n'estas causas da sua alçada, dando appellação para as relações nas causas que 
as excederem. 
, A1:t. 89.0 As causas pendentes na relaçãQ em primeira instancia, que não. tive
t e~ m?cla sentença definitiva, serão remetticlas para os juizes competentes ela pri
lUE:~ra mstancia (artigo 88.0

), par a ahi serem processadas e julgadas ; nas que já 
estrverem j ulgadas a final e periclerem por embargos, guardar-se-ha o que fica clis
;~sto no artigo 48 .0

; ela decisão elos embargos não l1averá 1·ecurso algum, não 
ndo caso ele r evista . , 

1' ~rt. 90.0 As causas que tiverem vindo ela r elação elo Porto, por aggraYo or.
~-111a.l'I?, para a casa ela supplicação, e aquellas em que o aggraYo orclinario es 
rer Interposto ou concedido, ainda que n ão tenham sido expedidas, serão julga
( as em ultima instancia na relacão ele Lisboa. 

Art . 9 1.0 As causas pendentes na casa ela supplicação e na relação do Porto 1 

Por aggravo orclinario, por appellação, ou por aggravo ele petição ou de instru
ll~e~to, vindas ele quaesquer juizos, serão julgadas nas r elações que se crearem 
11 aquellas duas cidades . 
t 1.Ar~. 92. 0 Nas causas processaclas nos juizos ele primeira instancia, em que se 
~n a Interposto algum recurso para as relações extinctas, o qúal não tenha sido 
:~da expedido, será a r emessa feita para a nova r ehção elo districto respectivo, 
t l1lesmo se guardará nos r ecursos e embargos ]JOstos á execução ele alguma sen
ença proferida em qualquer cl 'aquellas duas extinctas r elações . 

a ;Art. 93 .0 O juiz criminal territorial elo bairro ou districto em que el-rei der 

0~1renc~a, assistirá a ella para ma.nter a ordem, o decoro e a policia, cl ebaixo elas 
( ens Jmmecliatas ele el-rei e na fó rma elas leis . 

cr· Art. 94.0 Haverá em Lisboa e no Porto tantos juizes letrados elo cível ou elo 
d lffi~ quantos são os juizes e corregedores elo crime, ou os corregedores elo civel 
f~'l.. Clclade e ela côrte, que agora ficam extinctos, e serão Cl'eaclos mais ainda se 
c 'l en:t necessarios IJara a boa administração ela justiça i os juizes letrados elo civel 
t 

0
.11hecerão cumulatiYamente por distribuicão, e os do crime continuarão a ter clis

{:c1tos separados, como até agora tinham' os j uizes e conegedores elos bairros ele 
e:)oa, e jurisclicção cumulativa, que exercerão na fórnta orclenacla n 'este decreto 

quanto lhes for applicavel. . 
ju· Art . 95 .0 Todos os aggravos e appellações que pela constituição não tiverem 

Izes certos pertencerão á r elação elo districto. 
elll Art. 96 ,° F ica abolida a clizima da chancellaria em toclos os juizos e causas 

que até agora se pagaya, e em logar de dizima se observará o seguinte . 
elll ~rt . 97 .0 O juiz da primeira instancia, achando proYaclo o dolo ou malicia 
>'alo~ guns elo litigantes, o conclemnará_ a final na IJena ele 5 até 20 por cento do 
jlliz ela demanda; esta multa nao será computada na ayaliaçao para a alçada elo 
de~ ne~ será exequivel senão quando a causa for appellacla e confirmada a con-

Aaçao no juizo ela appellação. . 
q11e pena elo litigante doloso não poc1erá mais ser pedida, acabado o anuo depois 

~I- sentença passou em julgado . 
Pal'a, etade cl'es ta pena será applicacla para o litigante yenceclor e a outra metade 

cO a fa~enda nacional. · · 
ela pr~ Jll_Jzes_ ela appellação poderão conclemnar o litigante doloso, ainda que o juiz 

l1leu·a IUstancia o não tenha conclemuado. 
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Art. 98. 0 Todos os escnvaes, tanto da primeira instancia como das relações, 
terão um livro l'Ubricado pelo contador da fazencla, em que lancem por ementa 
as sentenças em qne houver taes conclemnações; nem uma senten~a em que a.lg·urn 
litigante foi conclemnado por doloso, será sellada sem levar declaradas no fím as 
folhas do livro dd ementa a que fica lançada. No principio de cada mez será re
mettida· ao contador ela fazenda uma certidão das conclemnações que houve no 
mez antecedente . · N 

Art . 99 .0 Os actuaes desembargadores da casa ela supplicação e os ela relaçao 
elo· Porto que não forem empregados . nas novas relações serão aposentados pela 
maneira seguinte. · c1 

Art . 100.0 Os desembargadores ela casa ela su1)plicação que tiverem serv: 0 

effectivamente na magistratura por mais ele vinte e cinco annos, e cl'estes por 01.t01 

ao menos, na casa ela supplicação , serão aposentados com o seu ordenado por 1n· 
teiro e carta ele conselhp. . . 

Art. 101.0 Os desembargadores ela supplicação que, com oito annos. ele serVJÇO 
n 'ella, não tiverem vinte e cinco de serviço effectivo na magistratura, ou que1 

tendo-os, n ão completaram ainda oito na ca.sa ela supplicação, serão aposentados 
no mesmo logar qúe occupam, com o ordenado por inteiro. 

Art. 102.0 Os desembargadores ela casa da supplicação que não tiverem ser
vido n'ella por oito annos, nem por vinte e cinco effectivos na magistratura, se-. 
l'ão aposentados com meio ordenado s6mente, se não preferirem ser aposentados 
como desembargador ela relação do Porto . · . 

Art. 103.0 Os désembargaclol'es da r elação elo Porto que tiverem servido effe~ 
ctivamente na magistratura por mais ele vinte annos, e cl'estes por oito, ao 111~ 
nos, em r elação, ser ?to aposentaclos na casa ela supplicação com o ordenado c e 
desembargador elo Porto, por inteirõ . d 

Art. 104.0 Os desembargadores ela relação elo Porto que, com oito annos . e 
serviço em relação, não tiverem serviclo effectivamente por vinte na magistrattua: 
ou que, tendo vinte minos ele serviço effectivo na magistratura, não tiverem 00~. 
pletado oito em relação, sérão aposentados, com o ordenad.o por inteiro, no logaJ 
que occupavam. '1 

Art . 105 .0 Os clesembarg·aclores da relacão elo Porto que não tiverem sen1Jco 
. t l N ~ • Ir . , . tacloS 

01 o annos em re açao, nem vmte euecttvos na magistratura, serão aposen • 
com meio onlenado s6mente. 

Art. .106 . 0 Declara-se que os clesembar5aclores aposentados não ficam por is~~ 
inhabeis para qualquer outro emp1·ego -para que sejam capazes, guardadas as lei~ 
sobre a accumulação ele orclenados . 

Art . 1Q7 .0 Os escrivães clr. casa ela supplicação e r elação do Porto, agora~,.;:~ 
tinctas, que servem por provimentos temporarios, e bem assim os proprietarl~ _ 
que tiverem outro ofíicio publico, ficam sem. indemnisação alguma; aquelles P1f

0 
lJrietarios, p01·ém, que não tiverem outro o:fficio publico, serão empregaclos, seD~ _ 
capazes ele bem servir, nos officios que vagarem ou se crearam de novo, com ~~e 
ferencia a quaesquer outros pretendentes que não estejam em iguaes circumstancl~s~ 

Esta mesma disposição se observará com os mais o:fficiaes d~Ls clüas relaçoe 
extinctas . . 

Art . 108 .0 As clisposicões c1'este decreto com.ecarão a t er vio·or logo que se 
instn.Uem as novas relacõ~s . ' b 

Art: 109.° Ficam r~vogadas todas as leis e decretos na parte em que f orei)) 
contrartas a este. 

Paço elas côrtes, em 2 ele novembro ele 1822. ,.. 
Port~nto ~anelo a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e exect~Çll~ 

da refencla lm per tencer, que a cumprem e executem tão inteiramente como 11 .
8 

• 

se contém. O secretario ele estado dos nee:ocios ele 1'ustica a faca imiJrimir, pubhcill 
• ...., ' > > 1 '").9, ::;:::; 

~ correr. Dada no palac10 de Queluz, aos 12 dias elo mez ele novembro de tl"'"-' ' 
EL-REI, com guarda. = José dct Silva Ca1·vcdho . 

'"' . 5toso 
Conforme as ordens superiores, teve Jogar a 3 ele novembro, no roage 
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templo ele S. Domingos ele Lisboa, a ceremonia elo juramento á constituição, pres
tado pelos grandes elo reino, magistrados ele alta j erarchia, generaes, etc. 1 , achan
~o-se.presentes el-rei D. Jo11o VI e toda a côrte, solemniclacle que foi precedida 
c e missa pontificai. A tropa formou alas nas immecliacões, e o castello de S. Jorg·e e . ~ 

. os ~.avws ele guerra surtos no Tej o deram salvas, como era costume em dias de 
1 egos1J o nacional. 
t"' Apesar ele decorrerem seis horas com o acto elo juramento, a concorrencia foi 
a? numerosa, que algumas pessoas tiveram de retirar-se sem cumprir aquelle pre
~eito ela lei, mas compareceram no dia immediato no mesmo templo para esse 
m. 

A 4 ele novembro, reuniclps os deputados na sala elas sessões elo congresso, 
e~tr.ou el-rei na mesma sala ás onze horas e meia ela manhã, acompanhado elos 
~1lstros e secretarias ele estado, ela deputação elas côrtes, officiaes móres ela sua 
~ea camara, e côrte . Subindo ao throno e tomando assento; sua magestacle reci-
on o seguinte 

Discurso 

l .Senhores: -No momento em que eleveis pôr termo aos vossos trabalhos n'esta 
:f\' slatur~, eu venho congratulat·-me comvosco e com a nação pelo acerto das me
c te as legtslativas que haveis acloptaclo para a r eforma do eclificio social. 
l . A minha contemplaçao se fixa naturalme~te sobre a constituição política ou 
:1 fnnclamental do estado, que eu jurei <";Om espontanea deliberação e que hoje 
lece?.e a sagrada promessa de todos os cidadãos. , 
. . Sun, senhores, elles devem conceber uma virtuosa ufania, contemplando os di-
1,eltos elo homem social estabelecidos em princípios tão soliclos e cluraveís, como a mo
lal eterna. O throno firmado sobrEi a lei, e a prosperidade das instituicões sociaes 
snste:m.tacla no pocl.er sublime ela religião divina que professâmos; a Í)roprieclade 
e a. segurança individual combinadas com o interesse e a segurança publica; a 
c?r~·esponclencia e harmonia dos direitos com os deveres dó cidadão ; a liberdade 
~tvll ~lo individuo e o bem estar da sociedade garantidos pela responsabilidade elos 
sttncclünarios publicas e ·pela justa liberdade de imprensa. Ah, senhores! Que 
;.rt:llla ele resultados felizes não promettem as condições do nosso pacto social! 
P tets lllandatarios da naç~io, vós abrangestes toda a extensão das necessi.clacltes dos 
c_ov-os . Emquanto a analyse e a meditação pr.eparavam a obra elo cocligo constitu-
Ional ·a · ~· l · "· l · A si · ' a vossa prOVJ enCla nao c e1xou sem remeow os ma es mars urgentes . s-

0 lll, a administração ela justiça e fazenda, o restabelecimento do Cl·eclito publico, 
la cohmmercio, a ma.rinba, a agricultura, a inclustria, a instrucção publica e a phi
cl'ut. ropia receberam o impulso de sabedoria e de zêlo patriotico que caracterisa e 
tstlDgue os r egeneraclores de uma nação em um seculo illustrado. 

da ~.este espírito. c~e justiça e orcl~m com que foi conc:biclo e e~ecutaclo. o plano 
q1! Ieg~neração pohtiCa da monarch1a1 de:remos as re1.açoes de a~msac1~ e. mteresse 
c e feltzmente subsistem com as potencms estrange1ras e mmto pnnc1palmente 

1
)0lll. os governos constitucionaes e repi·esentativos de ambos os munclos . Eu t <?nho 
g~l'hcnlar satisfação de poder annunciar-vos que as mais positivas declarações elos 
C{u ""1rnos de Inglaterra e França acabam de nos assegurar contra os receios de 

a qt1er ataque iL nossa ínc1epenc1eucia. · · 

111a A. esta: mesma sabedoria e ás meclidas ele conciliação com que haveis procnraclo 
co~ter a Integridade elo reino unido e estreit;;~.r os laços fl:aternaes que nos ligam 
l'et 08 portuguezes do Brazil, deverão, eu o espero, as províncias dissidentes o 
p01~1'110 ela sua trauquillidade e dos bens que só p,oclem esperar ela união com os 
Ctq ngne?.es da Em·opa. Este assumpto, senhores, provoca recordações que mtúto 
P·~ ~d atn. ao meu coracã.o ... Eu não o tocaria se não estivesse tão intimamente li-
O"\ 0 ; ~ . 
ao . com a marcha dos vossos trabalhos e com o direito que elles vos aclqmrem 

lAco~h~cimento ?-a~í~nal e á minha l?a~·t~cular gratidão. . 
glona dos relS e mseparavel da fehc1dacle de seus subchtos, e aquelle que 

e cla
1 0. primeiro a prestal-o foi o infante D l\'lio·uel pol' si e em -nome elas infantas suas il'lnã.s 

< Prmccza viuva elo Brazil. · "' ' 
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preside a uma nação livre é tão ditoso quaJ;J.to são infelizes aquellei':l que ilnJ.~eraro 
sobre escravos. Esta é a medida elo apreço que me merecem os vossos tão b~·1lhar 
tes como proveitosos desvelos. Por elles se abre uma interminavel carreira c e 
prosperidade e de gloria pr.ra a briosa nação portugueza, e a sorte cl ' esta é essen
cialmente ligacla com a minha. 

Vós ides, ·senhores, receber de vossos conciclaclãos a congratulaç?to e a>s be~
cãos a que vos dão direito vossos serviços e illustracão. Levae-lhes com estes tt
tulos tambem a certeza ele que os meus cuidaclos ; solicitude continuam .a ser 
consagrados ao bem. ela nação . Afiançae-lhes a sinceridade das minhas wten
ções e a coherencia dos meus procedimentos, que vós testemunhastes ele ~erto, 
e, se algum o precisar, inspirae-lhe o verdadeiro amor ela pati'ia, que obng~ a 
sacrificar tudo por ella, e ensinae-lhe que a sincera adhesão ao systema c~nst~tn
ciona.l consiste essencialmente no respeito á lei e no amor da ordem e ela Justlçf' 
sem o qual não podem prosperar as melhores instituições. D'esta sorte , continuanco 
a instruir e a edificar, gosareis no reconhecimento publico o premio devido ás vo~~ 
sas t ão. gloriosas facligas, e a nação generosa a q·uem as declica::;tes, seguindo a. lllt 
cha que lhe haveis traçado, será,-por sua perfeição social, o modelo e a inveJa c 05 

outr.os povos. 

Respos-ta do presiden-te 

Senhor : - Publicacla e jurada hontem em to elo o reino de Portugal e Alg·ar~_es 
a constituição politica da monarchia portugueza, era necessario que l1oje se os
solvessem as côrtes constituintes da nacão . Chamados pela livre eleicão dos povos 
para formarmos aquelle novo pacto s~cial, nem um momento, pot~ assim dizei:~ 
largámos ele mão esta importante obra, nem um momento nos q uizemos con_sei_ 
var em tão eminente posto, clei>ois ç1e concluída e pub-licada. D13viamos a n~s ID_eso 
mos tornar a entrar na classe geral elos cidadãos, para darmos ahi o mar~ vl~e 
exemplo de obeclienc-ia á lei que havíamos formado; deviamos á nação nfl 0. lhe 
demorar por um só dia o pacifico goso elos bens !'l elos direitos que a mesma ~81 

588 
assegura; cleviamos,·finalmente, a vossa magestacle apressar .quanto em nós esttve _ 
o momento. em que vossa magestade eleve entrar no pleno exercício do poder e}{e 
cutivo que, para felicidade ela monarchia, está depositado no governo ele vossa. 
magestade. Ta.l foi, senhor, o fundamento ela r esolução unanime tomada pelo con
gresso ele se fecharem n 'este dia as côrtes constituintes . 

Não é, porém, justo, que uma geral resenha elos nossos trabalhos legislati:o:, 
executados diariamente com a mais apurada cliligencia no longo espaço d~ vrn ~ 
e um mezes, venha agora roubar a mais importantes reflexões os ultimos lustrts 
tes .cl'esta final e solemne reunião . EHes foram feitos á face de toda a nação) e ;i
ficam consignados nas nossas actas, lJOr elles· nã,o merecemos louvor, nem 31~ 

5
_ 

cionâmos recompensas, pois, se tudo devíamos á patria, á patria sacrifimíu;I05 go a. 
tosos nossos estudos, vigílias, interesses e commocliclacles, e até sacrifical'lawos 
viela se tanto ella exigisse de nós. . é 

Se o exito da obra corresponder aos bons desejos elos que a executaram, rsto c1~ 
se a nova constituição política fizer, co.mo ousâmos esperar, a felicidade da gr~~ to 
família portugueza e _abrir_ as estancadas fontes da publica prosperic~acl~, 11 1 ~.!
mesmo teremos a ma1s bnlhaute recompensa, e então as côrtes constittnntes ·::1 

cançarão aqu.elle ~ributo de louvor e gloria, que nem a inveja, nem ~ caluroJl~~ 
lhes poclerá Jamms negar; aquelle que os povos policiados nunca ·dens:araJJ1 r 
dar aos sabias legislaclores elas nações, com manifesta preferencia aos que, po 
meio de sanguinosas conquistas, s6 cuidaram em dilatar os imperios. 

0
• 

lVIas, s_enhor, o .qt~e as c?rtes l;tã~ po~em a.eixar ele declarar no presente ;ti· 
mento (po1s que omütll-o sena torp1ssm1a mgratlclão), é que nunca um corp~ co ue 
tuinte executou os seus trabalhos legislativos em circumsta:ncias mais feh~es q 
as ·nps-sas . . aiz 

E sempre tão facil dar no meio elas armas uma nova constituição a nm P'aa. 
conquistado, como é cli:fficil ·e arriscado mudar ele r epente, entre as doçuras >Ll'

paz, a lei fundamental de um antigo imperio. Ali o susto e o terror poclem be· 
rancar aos povos (a despeito ela sna natlu'al inclepenclencia e liberdade) uma 

0 
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c1iencia ser vil i mas aqui obstaculos quas1 mvenciveis se oppõem a tão pei·igosa 
~uclança i antigos habitas, direitos adquiridos pelo u so ou abuso dos tempos, par
hclos encontrados, paixões, inter esses pessoaes, rompem a cada passo de um modo 
fu~esto a harmonia das diversas classes dos cicl adãos, e o povo, indocil e sem 
frew, quando cuida que corre a abraçar a liberdacle, cáe na licença, precur sora 
fatal ela anurchia, e esta do despotismo. 

Porém, graças sejam dadas á P rovidencia, que n\un seculo tão fecundo em 
l'evoluções políticas, no qual a alterosa nan ele grandes estados europeus es teve a 
ponto de ser submergida pelas onclas das guerras civis e externas, dá á Europa, 
bssombrada o primeiro exemplo de uma regeneração começada e concluicl~ no 

reve espaço ele dois annos, em que os habitantes das grandes cidades e os elas 
pobres aldeias nem um só dia clescontinuaram os seus usuaef::l exercícios, em que 
~s par~ielos não ousaram manifestar -se ao ponto ele ameaçarem a segurança da 
l epubhca, e em que toclo s os cidadãos sacrificar am ou com decidida alacricla-

b
c 1~, ou ao menos com estoica r esignação, os seus proprios inter esses aos elo pu

lCO . 

t Poucos dias ha que, em nome elo augusto congresso, felicítei a vossa mages-
acle e a nação toda pelo feliz acabamento ela constituição, e p ela g loria que vossa 

rnagestade adquiríra quando a acceitou e jurou ; mas agora, senhor, outros são 
08 sentimentos el e que o mesmo congresso se acha . penetrado . Não louvâmos, 
nern felicitâmos; mostrfLmos ao mundo inteiro o nosso amor e agraclecimento a 
~ssa magestade e à nação portugueza, · por t er em efficazmente concorrido, vossa 

"'agestaele mandando como pae, os povos obedecendo como :filhos, para a conserva
Çao elo socego publico e p ara o pacifico estabelecimento elo novo systema político 
qne deve r eger a monar chia . Nem esta declaração cletrahe cousa alg uma ela nossa 
Propria gloria; antes não sei a que outra maior poclessemos as1Jirar elo que a sermos 
Os.legislaclores ela nação mais valorosa e avisada, e que tem hoje á sua frente o 
lllvna:1·cha mais digno elo amor e veneração elos povos . 

. l Affeitos, como estamos, a .t ão feliz experiencia, não podemos j á r eceiar crises 
"

10 entas no progresso da execucão do novo pacto social; mas as côrtes não dissi
dllllam gue ha n 'es tes primeiros ~ t empos grandes di:fficulclacles que vencer. O genio 
t: 0 hal, invejanclo a união e prosperidade ela família portugueza, ateou o holTivel 

1
.a.c 0 ela dis c01;clia entre os nossos irmãos elo Brazil e pretencleu por este modo 
co~~er a unidade elo imperio lusitano i quebra-se o coração com â.or, quando re-
01 ~ amos tã.o fataes desastres, os quaes ag ora a_ voz r ecusa repetir. 

cl . ~ias não er a dado á pruclencia humana prevenil-os, nem tão pouco conhecer, 
t 
88~~ os primeiros symptomas ele descont entamento e desunião, a natureza e ex

clensao elo mal, para logo lhe applicar o mais apropriado r emeclio. Talvez muito se 
l? :va esperar das diver sas providencias que as côrtes constitlúntes têem d ado para 

l
} 811cler com laços de amor e mutuo interesse os portug uezes dos dois hemisphe-
108 ° t l • d • • • t N J 0 l fi e ' a vez que outras sej am a1n a necessanas para se consegmr ao CteSeJaC o m, 
nós N • t · c1 nos separaríamos com a consternaçao que trazem coms1go o sus o e o recew 

ve t.llteriores infelizes successos, se não coniiassemos na sabedoria e :firmeza ele 
c~ssa magestacle, nas luzes e pruden.cia elos deputados que hão ele formar o futuro 
c1ongresso legislativo, e na cli:fficulclacle que t emos ele conceber como uma p orção 
ll.J.a ~o~o portugnez possa obsti~adamente subtrahir-se á fidelidade que eleve a vossa 
Pal~~stacle e negar ·a auctondade ao congresso ela nação, composto -em grande 

e dos seus mesmos r epr esentantes. 
ele l\ias ainda outras são as diffi.culdaeles que occorrem, ainda muito alem esten
rn~os a . nossa con:6ança. Levantámos sobre :firme base a constituição política ~a 
l'au:narchia, mas não poclémos concluir as leis ele que e-lla depende para ser inter
qu~leu;e. e~ecuta~la; ainda Nas a~wtoricla.cles. constitucionaes não têem regulamentos 
iusft .e~ cleem VIda e. acçao ; amcla é m c1ispensavel conservar por alg~1m tempo 
no\7~ llr~oes ·antigas, que eni parte são incompatíveis com o que está cl1sposto na 

A~~~ fundamenta~ . A A • • • • 

Clia 81lll mesmo deixam. os ás cortes orclmarras um precwso legado ele expen en · 
os~ e ele doutrina, ele que ellas muito se podem aproveitar, augmentanclo-o com 

ells proprios cabec1aes; o seu activo zêlo e a illustracla :firmeza ele vossa ma
a! 
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gestacle removerão em breve t empo todos os obstaculos que possam retardar 0 

pleno cumprimento ela constituição. · 
'l'aes são, senhor, as esperanças assàs lisonjeiras com que os cleputacl?s ~las 

côrtes constituintes se separam cl'este augusto lagar. Voltando ás suas provmctas, 
ou ao exercício elos seus diversos empregos, elles as inspirarão e fortificarão nos 
povos que acabam ele representar. Elles ser~~ os primeiros _que, ~om o seu exe~~ 
plo e discursos, os persuadam ele que a felic1dacle da patna esta dependente .11' 

fiel observancia da constituição, e ele que devem r ep ellir com vigor tllClo aqUW-0 

que lhes for astuciosamente sugg·erido contra o que é decretado no novo ~acto so
cial. Uma só lei, lhes dirão elles, e essa certa e n ão suj eita ao capncho elas 
opiniões ou á divisão elos partidos , é qne póde fa;r, er um povo feliz; ahi tencles 0 

que nós fizemos ·em vosso nome, r espeitae-a e obedecei-lhe, e sêcle felizes. 
D'este respeito e obecliencia é inseparavel o amor que elevemos ao nosso bo~ 

monarcha; vós sabeis quanto elle o merece pelos exemplos que tem dado da roaJS 
firme aclhesão ao novo pacto i e, comtudo, não t endes presenciado como nós o sen 
amavel e magestoso porte, nem ouvistes as ultimas palavras que proferiu ~lo alto 
elo tbrono e no seio c~a represen~ação nacional, as quaes pr ofundamente h cara~ 
gr avadas em nosso auuno e produziram em n ós o mais vivo sentimento ele te!·nLu:a 
e saudade. Ah! nós o t eríamos acclamado pae ela patria, se a lisonja não trvesse 
em outro tempo prostituído t ão brilhante titulo, applicando-o, com horror da hu-
manidade, aos tyrannos ele Roma . · 

Não mais, senhor; seja o que fica dito o epílogo do nosso prolongado traba
lho e a ultima expressão elo nosso agradecimento i depois cl'isto é preciso que 

0 

corpo constituinte emmucleça e se separe. 

* 
Concluído o seu discurso, o presidente elo congresso levantou vivas ao senha~ 

D. João VI, á casa ele Bragança, á r eligião catholica apostolica romana, e á na 
ção portugueza. 

E l-rei ergueu-se e disse: «Viva o soberano congr esso >l. 
Os deputados e mais espectadores el a sala e elas o·alerias corresponcleraDl 305 

brados da presidencia e elo monarcha, e, quando est e b ía a r etirar-se despedin-se 
ela deputação elas côrtes, recommenclaudo-lhe que assegurasse ao con~resso os ~8115 
particulares agradecimentos por todas as delicadezas e attencões cor); elle p.ratJ ca
J • c1 · ' cto oas i por 1sso em to os os t empos sena constante e o primeiro a defender o l?a. _ 
social decretado pelas côrtes constituintes, cooperando tambem, quanto ele st ele 
pendesse, para o bem e prosperidade da nação portugueza. ._ 

. A.pós novos e_ r~petíclo s viva~ o presidente disse : «As côrtes geraes, ~J>:tra.~{e 
clmapas e constüumtes ela n açao ,portugueza fecham as suas sessões hoJe, 4 
novembro ele 1822» . 
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VI 
· Re~n~ão elas cêrtes ordinarias. - R-elações elos an t igos deputados cmn direi to a tomaren1 par te uos trabn.Jhos <l'esta leg isla 

d u~ _e dos ~ovmnente e leitos. -P~t;l·ticipn.·se a. c .l ·re i esta r in stalla do o corpo legislati vo; à iscul'S? l>.rofe i·ido pelo orador 
g~ oputaçao e o qu e sua magestado dir igiu a o soberano con gr esso; r esposta elo presiclente. _:_ bulicn.ç.õ e~ em homen:.t
D m a memoria de l\1n.nue l F ern n.ndes rl'boma,z, sobre a s quaes r ecàe dopais um par ecm·.- Carta (n. 0 31) do p riucipe 
t · Pedro:-:- Rela.t01·io da deputação peTmanente dur ante a sua gere ncia. desde o encerrnmento da s côrtes coustituiu
rea.- O:fficw do lninistl'O do reino acompanhando t odo o Pl'OCCSSO itee rca ela. r ecusa ela l'a inha. D. c~n·lota Jo a.quina n. jn· 
c:r ~"\ constituição.- Carta da n1esm a senJ.wra n. seu esposo.- Ci nco d eputa cl os aclvoga,m a. ca usa d?- rai11ha. n ' nma iudi· 

0 ç 0. que S_?bmettem ao congt·esso.- Parece r a. respeito ele tal assumpto c deba tes n a integra.. -E apresentn.c1o1 e n t ra 
B~ .~1 scussao e vota·se u m parecer· r ola t ivo a. r eqn r imentos e r epresen ta ções de va.dos deputados pelas provincia s do 
c· I ~tzll.- L eis concernentes á rcgcncia d'uquellc r ê ino c a eleições suppl e tu entaros e m Port uga .. l. - Carta(n .0 32) do prin-
0~0 -~·cgent~,. com os decretos de terminando a fórm a, do novo escudo ela s armas brazilcira.s e concedendo amu istia. por 
.Allntoes poht1cas contraria s a.o governo a li cstabelcciclo, ben1 como o nu to cl n. a cclam:l&<io do i rup CI·a dor D. Pedro de 
se can~·lra , e procl am,:'l.çÜes d ' este ao exercito sob as suas ordens c aos portug uezas . - São pri\;adas do di.J·e ito ele 1·epre. 
p lltai(<Lo nas côrtes ele Lisboa a.lg uma.s provlucias do B 1·azil, e por i sso dCSl)Cdidos os respectivos d eputados.-· Coi'l'es
bon<~enci a entre Q soberano COll{p·esso e o governo, r e lativmnente aos carcer cs ela inquisição em Ooimbra. e Evor:IJ.-=. 

6JCictam-se exequias sole-mnes e um mon·umento a ·Manuel. F e rn andes Thom a.z, e conceclem-se pensões à sua viuva e aos 
ro 10~·- Por ~am.:a _ele ~raves o~corren c ias exter nas a.p1·esentn-~e um n in dicação ~o.bt·e 9ue é emi t tido .par ecer. - P ro
d ga.s: a sessao or<hnari:.t daleg'lSl a.tlu·u. - N ttmero d e couselheu·os ele estado. - Lms offereccndo prcm tos aos auctm·e::; 
de Pr?Jectos de- coiligos commercia.l e crim in a l. - Circumst a.ncias superv e uicntes obrigar.n u. su spender em-se as gnrautias 
d 08 Cldaclàos. - R evolta na. província de 'l'raz os :Montes contra o flys t m a politico in a.ug tuado em 1S20; proclamações 
~ ~ sen prin cipal cl1efe e procedimento das auct011ida des milita r es e ci vis n 'esta conjuuctura.- Protestos de fid elida de 
aet:os perante as CÔl'tes P,eln.s t ropas da g n n.l'niçã.o e ca.rna.r a de Lisboa.- I'~roclamn.yã o de e l-r ei em consequencia dos 
lic 08 revolucional'ios.- E destituido ele todas a s honras o conde de Anul.l'an te: por ca pitanea r os in sm·gentes . -l:>orta
c·a :nviacln a.os · p1·elados diocesanos para. recommendare m nos parocbos qn e i11 cut am no animo dos povos obedieu
~1 11, a cons t ituição e l ei s vi gentes. - E scollJa de novos conselh eiros el e est ttdo . -Uma deputação do OOl'PO leg islativo vac 
<> ~l~dece1· a.o mon:.u ·cll::t. a s prov idencias que t omou a r espe ito da. r ebeldia dos tra.nsmontan os e sens chefes ; disctu:so do 
6~\~ 01' o. respos ta de D . João VI. - O gove rno iuform a o cong resso á ccr ca. das op erações n1 il.itar es. - Cartns d e lei pre
colev~ndo a. foi'DlUltt do jm·!tUlento da. cla~se do exer <: ito

1 
o tuoclo de proceder com as povoações que hostili sam o sy st ema 

.A. n~tttucional e a fól'ma de pôr e m pé de guerra. a for ça aTJna.da.- Procl ~tmnçõc.s, manifesto e exposição do ex-conde de 
di~a.rante a favo r do poder absoluto. - L ei organica da. deputa.ç.ão permanente e nom es dos se us membros.-D iEcru·so 
ao;g~~o a el -r ei quanclo a s côrtes m~~ncl:tm participa r -lhe o dia. do encerram ento el a sessão ordinar.ia.- Proclamação r eal 
l'U.ll.t l an smontnnos. - Novas uoticia.s sobre o thca.tl'O da g uei'J' a.. - Victoria da t1·opn. constitnclona.lua .acç:\o de Ama
libe ~· - ~1·opõe-se que a ordem da. T orre e E spada seja. excl usivamente dt~S tiua.da tt condecora .. r os b en cm e ritos da cau sa 
soldlal , e as vi uvas dos officiaes e p1·aça.s de pre t n1ortos em comb:tte cont ra os facciosos se co ncedam peusõ~s igua.es aos 
tes 05 dos maridos.- P a recer da commissão de segurança publi ca . - Discursos d e D. Joiio VI e do p1·esiden te das CÔI'
Cic·no acto de estas se encerrar em. - Cartas de l ei coufCJio.do a s pen sões acima cli ta.s

7 
exting u in tlo a jurisdicção e e x e~·· 

na 
1~ do c:onselho da casa e estado d:.ts r a inhas, assim como a. intendeucia geral da. po li cia. 1 e augmcntando 1:000~000 r é t li 

dernot~tçao m en sal de e l-1·e i.- Torna~se extensiva :t todas :.1s provincias elo r eino , 011de a.pparecer r ebelclia 1 a le i de 21 
lln.r aço.- É suspe nsa a. Ol'gn,.nisação e exer cício das g uardas nacionaes em Traz o:s 1\fon tcs. - Os.secliciosos r etiram-se 

a espn.uha, e ahi proclamam e fo rmam uma ,juuta de regencia interina em nome de D . João VI. 

c1 .As sessões preparatorias ela legislatura elas côrtes orc1iuarias começaram em 15 
e novembro ele 1822, occupaudo a mesa, na conformidade da lei, a deputação 

~lel'~anente, cujo presidente, Hermano José Braamcamp elo Sobral, clepõis ele ele-
atar b N • • t a erta a sessao, pronunciOu o seg-um e 

Discurso 

cio Senhores :-N' este dia prefixo pela lei para a renovação da representação na
~· ~al, a deputação permanente elas côrtes se felicita de ser a primeira em con
a a ~uar-se com todos os bons portuguezes pela reunião elos novos representantes, 
ft1~'1Jos esfor ços a nação encommenda a sua prosperidade e a quem confia os seus 

lU·os destinos. c \ . 
dol' ougr~gados n'este augusto logar, onde ha pouco soaram as vozes dos func1a-
U1J1 et ela h~erdade portug neza (em cnj a lista muitos elos vossos nomes occupan: 
l:l.t

11
• 

0Çiar chstincto), o vosso destino, ainda que ele igual importancia, é pela le1 
fól' 

1 
dlv-e1·so. cl' aquelle que elles tiveram. ' Elles eram destinados a estabelecer a 

segrna no Posso eclificio· socia l ; vós vincles para ·o fazer ' soliclo e para o firmar com 
~as instituições e com o exemplo . · 

llle fiel execução cl'estes importantíssim os obj ectos, e as reformas e melhora
se ~os que a utiliclacl e elos povos clemancla elas vossas luzes e patriotismo, tuc1o. 

J nta a dar a vossos trabalhos, na carreira que se vos abre, um aspecto grave 
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e solemne, que a vossa -efficacia e sabedoria farão glorioso para vós ri. o ~esémp~
nho da vossa commissão; e afian,çanclo á heroica nação portugueza um dltoso po~
vir, lhe as:;;egurarão todos os bens que acompanham o goso da liberdade combi
nada com a obediencia elas leis. 

'X' 

O secretario da mesma deputação, Francisco Manuel Trigoso de Aragão Mo~. 
rato, apresentou um resumido relatorio ·com respeito aos actos eleitoraes, e leu as 
relações dos deputados ultramarinos e elos eleitos no continente do reino, as quaes 
s(3rviram tambem ele chamada, exhibinclo os ela Europa os seus diplomas por essa 
occasião . , 

Os membros ela deputação permanente passaram a escolher ele entre si os s~
cretarios e os escrutinaelores ela junta préparator1a, e saíram eleitos para os pri
meil·os cl' estes cargos o referido Francisco Manuel Trigos o ele Aragã0 Mora to e 
José Joaquim Ferreil·a ele Moura, para os ultimas Francisco ViUela Ba;rbosa e 
José Feliciano Fernandes Pinheiro. ' 

Procedeu-se clep.ois por escrut~nio secreto e plaraliclacle relativa á eleição citas 
commissões ele verificação ele poderes, uma de cinc0 membros e outra de tres, 
senclo esta ~~~e~as para ex3Jmin~ I' os diplomas cl'aquelles, confrontando-os coJ;D as 
actas elas cliVIsoes por onde obtwera;m maioria ele votos. 

· Eis as relações a que acima se allucliu. 

,Relação dos d.ep""º'1."ta.dos pelo u.l -trama•· 

Eleitos para o aonrrrcsso constituinte e que ficaram com direito a tom.ar assento nas côrles ordinarias 

Possessões da Africa e Asia 

Angola 

•Ma;nuet P~tricio •Correia ·de Castro. 

Cabo V.e,rde 

José Lom·enco da Silva: 
'Manuel AntÓnio Martin~-

Goa• 

Antonio José de Lima Leitão. 
Bernardo Peres ela Silva. 

Pro:vincias c;lo Brazil 

Aiagoas 

;F'trancisco de Assis Barbosa. 
Francisco Manuel Ma'l:tins Ramos. 
Manuel Margues G:nangeü:o. 

Bahia 

Alexandre Gomes Ferrão. 
Domingos Borges de Barros. 
Luiz Paulino ele Oliveira Pinto da Fran(}a. 
Marcos Antonio de Sousa. 
Pedro Rodrigues -Baneleim. 

Ceará 

Anilionio J osi Merei>ra. . 
José Ma;rtiniano de Alencar. 
Manuel Fílippe Gonçalves. 
lVIanuel elo Nas cimento Cas.tro e .SjJ:va. 

Espirito Santo 

. J0ão iFortunato Ram0s dos Santos . 

•Goyaz 

Jqaqu~ 'Ilhe0tunio Seg•u,rado. 

Maranhão 

Joaquim Antonio Vieira Belford. 
. J:osé João Beckman e Caldas. 

Para. 
coe

Bispo do Pará (D. Rom:ualdo cle Sous~ · 
'l:ho). 

Francisco ,de ,Sousa Moreira. 

Para•hiba 

Francisco Xa,vier M0nteiro da Franca. 
,José da Costa CirJ;Le. 

Pernambuco 

Do:millgos Malaquias de Aguiar Pirf:lS ,Fe.l·~·eil'tt· 
Feli...>: José Tavares Lira. 
Francisco l\lloniz Tavares. 
Ignacio Pinto de Almeida e Castro. 
João F,erreira çla Silva. 
Manuel Felix de V éras. 
Manuel Zeferino dos Santos. 
Peqro de Arauj0 L~a. 

Piau-hy 

Domingos da Conceição. 
Miguel de Sousa Borges Leal. ' 

.R lo de Janeiro 

CustoElio Gonçalves Ledo. 
Francisco Villela Barbosa. 
iJoão Soares de Lemos Brandão. 
Luiz i'.brtins Basto 
Luiz Nicolau Faguncles V m;~?,lJ,;t . 

Rio -Neg~o 

José CavaJcan'ti éle Albug_uerg_~e . 

.Santa Catharin,a 

Lome:nço .Rpdr.igues de Ancb:~de. 

S. Paulo 

José Felicia;no Fernandes !Pinheiro. 
Nicolau Pereira de Campos Ver~ueiro . 

1 Os deputados por esta pro:vincia não chegamm a ttomar assento nas côrtes. constituintes. 
' 
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nela~ão d o s d e p utado s elei -tos par a as cõrtes o r dinari as 

Continente do reino 

Provincia do Minho 
Arcos de Valle el e Vez 1 

Ordi.narios 

:[into_nio José de Sousa Lima. 
à omu~gos Lopes Martins. 
À nton~o de Azevedo LojJes Serra. 

ntouto J osé Cerqueira da Sllva Brand fto . 

SuLsUttttos 

fihomaz Xavier de Araujo VieiJ:a MonteiJ:o. 
., ento P ita de Castro e Menezes. .l'ran . L J . CJ co uiz Alvares da Rocha. 

ose de Sousa Mello. 

Barcellos 

l!' Ordinarios 

rancisco J oaquim Gomes FerreiJ:a ele No
Yaes. 

~~fu~I J osé Rodrigues Arat1jo e Costa. 
C onw Gomes Ribeiro. 

arlos J osé da Cruz e oousa. 

J 
~ Substitutos 

oao A 'v p ·uh . l3i- .cu ares 1 euo. 
~po do Porto (D. J oão ele Magalhães e 

., <>..Ye.llar) . . 
-r ra · 
Jcr~Clsco Xavier Soares de Azeveclo. 

nymo J osé da Costa Rebcllo. 

Braga. 

Ordiuarios 
João Ro l ·· l O . . C l~ ])01lt. c n gues c e lwen·a a ta ao. 
Ga. lllgos José da Silvn.. 
llis

1
Par

1
· Joaquim Telles ela :::li lva e Menezes. 

Jo c e Canhes (D. J oão J osé Vaz Pereira) . 

,1 Subslitttlos 
"'Ulou· 1 ~lig lo c os Santos Leal. 
Jac~le Gomes Soares. 
Joa m.e Antonio MoiJ:ellos. 
G~tl~ de Santo Agostinho Brito da França 

"'Yao. 
G u imar ães 

]3 Orcl in a rios 
0

1~~~~lo Teixeira Cou tinho Al vares de Ca.r 
~Ianll l .B 
l!'rau ~ althazar Mendes Leite . 
~Iauuctico Xavier Leite Pereira Lobo. 

e J osé Baptista Felgueiras. 

L Substitutos 
Olltetl 1 

llispo 1° c e Anochelln. Vieira M alheiro. 
.A.vell·o·) Por to (D. J oão de Magalhães c 

~ l rt <tl' • 

J . nuel de F -osé p . 're1tas Costa. 
e~oto Sarmento de Queiroz. 

Penafiel 

Ant . Orcli11a rios 
.!\ onlo Pint C lh nt0ni J . o o e o Soares de i\Ioura. 
Ale:.:an° . ose da Silva l eixoto. 
José T~~~ ;Alberto de Serpa Pinto. 

IXeu·a de Sousa. 

~ Substitutos 

Joaquün d~ Santo Agostinho Brito da F ra.nça 
Galvào . 

Victorino J osé Cerveira Botelho do Ama
ral. 

Antonio Vicente Teixeira de Sampaio. 
Manuel Feneira Cabral. 

Porto 
Ordina1·ios 

José Joaquim Rodrigues de Bastos. 
João Pedro Ribeiro . 
João do Sousa Pinto do Magalhães . 
João Ba}Jtista. Felgt1.eiras. 
J osé Maximo P into ela F onseca Rangel. 

SubsLilutos 

Bispo de Coimbra (D. Fr. F rancisco de 
S. Luiz). 

J osé Antonio Guerreiro. 
Francisco José Vieira. 
Pedro do llosario Ribeiro. 
F rancisco vVanzcller. 

Prol'incia da Traz os Montes 
Bra gança 

Ordin;u·ios 

F rancisco Antonio de Almeida Moraes P essa-
nl:ta. 

Raymundo André Vaz de Quina. 
Pedro Alvares Gato. 
Manuel de Castro Correia do Lacerda. 

SubsLi ~utos 

ALltonio L obo ele Barbosa Ferreira Tci.wira 
Girão. 

Alexandre José Gonçal•res Ramos. 
l\fanuel Gonçah~cs de liran.da. 
Antonio Seabra ela nlota c Silva. 

Villa Real 

Ordinarios 

Manuel Correia Pinto da Veiga Cabral. 
Canclido Hoch·igues Alyes de Figueiredo o 

Lima. 
Antonio Lobo de Barbosa Ferreira T eixeira 

Girão. 
F rancisco Antonio ele Almeida Moraes Pessa

nha. 
José Camillo Ferreim Botelho de Sàmpaio. 

Substilu tos 

Innocencio Antonio de Miran la. 
.Manuel Gonçalves de Miranda .. 
Antonio J osé Ferreira ele Sousa. 
J oào Baptista Pereira Coelho Monteiro. 
Pedro Alvares Diniz. 

Provincia da Beira 
Arganil 

Ordinal'io~ 

Roque Ribeiro ele Abranches Castello· Branco. 
Manuel de 1 'erpa i\! achado. 
J ofto da Silva Carvalho. 

' :Po· 
l auuullada. a eleição, mas, procedendo-se a novo escrutinio, foram toclos reeleitos. 



Substi tutos 

J osé Accursio das Neves. 
José Cupertino ela Fonseca e Brito. 
José Joaquim elo Amaral. 

Aveiro 

Ordi.narios 

Manuel da Rocha Couto. 
Manuel Gomes QLlaresma de Seq1.1eira. 
Manuel Dias de Sousa. 
José Joaquim Rodrigues de Bastos. 
Domingos J osé de Sá Pintol. 

Substitutos 

Manuel Fernandes 'l'homaz. 
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato. 
J osé Joaquim Ferreira de Mount. 
J oão ela Silva Carvalho. 

Casteno Branco 

Ordinarios 

José Joaquim F erreira ele Moma. 
Manúel F ernandes Thomaz. 
Luiz da Cunha ele Castro Menezes. 

Substitutos 

José Pereira Pu;_ to. 
J osé Bento P ereil'a. 
Francisco Antonio Rolão. 

Coimbra 

Orcliuarios 

José J oaquim Ferreira ele Moura. 
Manuel Fernandes Tllomaz. 
Manuel ele Setpa Machado. · 
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Mora to. 
Thomaz de Aquu1o de Carvalho. 

Sul.JsLitutos 

Manuel Dias ele Sousa. 
J osé Liberato Freire de Carvalho. 
Manuel de Macedo Pereira Coutiril1o. 
J osé das Neves Mascarenhas e Mello. 
Manuel Borgelõ Carneiro. 

Feira 

Ordiua rios 

Antonio Vicente de Carvalho e Sousa. 
João José Brandão Pereira de Mello. 
Fernando Antonio ele Almeida Tava.r es de 

Oliveira. 
Substitutos 

Manuel Antonio Coelho da Rocha. 
José Victol'ino Barreto Feio. 
Antonio de Sousa Dias e Castro. 

Guarda 

Ordioarios 

Bispo ele PortalegTe (D. J osé Valeria da 
Cruz). 

Francisco ~'fanuel Trigoso ele Aragão 1\'lorato. 
Joaquim L opes ela Cunha. 

Sul.Jsti tu tos 

· J oão Bernardo da Rocha Loureiro. 
J osé LibeTato Freire de Carvalho. 
Antonio Hortensio Mendes Cardoso. 
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Lam~go 

O rdiu~T i os 

Bispo ele Coimbra (D. F r. Francisco de 
S. Luiz) . 

Bernardo ela Silveira Pinto da Fonseca. 
F r ancisco Pinto Brochado de B1·ito. 
Basilio Alberto de Sousa Pinto. 

Subs titutos 

J osé ele Mello e Castro de Abreu. 
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato. 
J osé de Macedo Hibeiro. 
Bis})O do P orto (D. J oão de Magalhães e 

Avellar) . 
Trancoso 
Ordiuori os 

José J oaquim F erreira ele Monra. de 
Bispo ele Coimbra (D. F r. F rancisco 

S. Luiz) . 
Manuel F ernandes Thomaz. 
Manuel Antonio Pinto do 8overull. 

Substi lu las 

Francisco Manuel Trigoso de Aragão Mor:.Lto. 
José Libera to Freire de Carvalho. · 
Antonio Julio ele Fria,s Pimentel e Abreu. 

Vizeu 

Orclioarios 

Pedro J osé Lopes ele Almeida. 
Pedro Paulo ele Almeida Serra. 
J osé Liberato Freire de Carvalho. 
F rancisco Rebello Leitã.o. 

Sul)Stitutos 

J oão Victorino de Sousa ·e Alb1.1querque. 
Manuel Borges Carneiro. 
Manuel ele tlerpa Machado. · ·n 
J osé Vaz Correia de Seabra da SilvaPerell' ' 

Provincia da Extremadura 
Alemqtl~r 

Ordin ~rios 

Bento Pereira do CanÚo. 
Francisco Botto Pimentel. 
Francisco J oaquim CarvaJhosa. 

Substitutos 

Francisco de Lemos Betteneo'iut. 
J acinto Franco Leitão. .3 to· 
Francisco Manuel Trigoso de Aragão Mol 

L e iria 

OL'Climrlos 

Manuel Borges Carneiro. 
Agostinho José Freire. 
Bento I ereira do Carmo. 
Alberto Cm-los de Menezes 1, 

Substitutos t 
~ jV[or u. 0' 

Francisco Manuel Trigoso ele Aragao 
Antonio Gomes I-Iemiques Gayo. 
J oaquim de Oliveira e Sousa. 

Lisboa 
Onlioa.rios 

Agostinho J osé Freire. 
Manuel Borges Carneiro. 

' Nn. eleição supplementar. Não consta dos documentos das côrtes o nome do substituto. 



~o_ão ~Iaria So~res de .Castello Bmnco. 
F r.anc~sco Xav1er Monteil:o. 

ranCiseo Soares Franco. 
FrancJ·s ..,. ,. l\ 
F . co t.JUUoes '.!aro·iochi ra · 1 o • F. nc~sco c e Paula Travassos. 
ranc~sco Antonio de Campos. 

A.ntonw Pretextato de Pina e Mello. 

Substitutos 

~ ~ento Pereil:a do Carmo. · 
F~sé ~Iaria das Neves Costa. 

rancJsco Fortunato Lobo 
Ant · J · I 

11 
°11.10 os~ Roclrigues de Almeida. k ac1? Xav1er de Macedo Caldeira. 

F tomo Marciano de Azevedo ra · · J llClsc? de Lemos Bcttenconrt. 
~~ ~le1xo F~lcão Wanzeller. . . 

mo Joaqmm de Lemos MontCiro. 

Setubal 

Ordinm·ios 
l\ian 1 l3 ue Borges Carncil:o. 
F:nto. Pereil:a elo Carmo. 

anclsco de Lemos Bettencourt. 

]\ 
Substitutos 

'Ia 1 ~ une Antonio de Carvalho. 
J u~o Alvares Pereira Pato Moniz. 

ose Maria das Neves Costa. 

Thomar 

]\ Orclinarios 

Fiaunel Boro·es C~rneiro. 
rau · "' Jo; c~sco Xavier de ::Sousa Queiroga. 

Jo ~um1 Pereira Annes de Carvalho. 
lYI se. de Sá Ferreira dos Santos Valle. 

anuo Miguel Fntnzini. 

· SulJstiLutos 
.8.ut · M 0lllo Marciano de Azevedo. 
F a.nuel Alves do Rio. 
p~h"cisco Manuel 'l'rigoso ele Aragão Morato. 
Jo c .'0 M?nsinho de Albuquerque. · 

se illen<o Falcão vV anzeller . · 

Provincia do Alemtei? 
B eja 

C Onlioarios · 
J ;rlos. Honorio el e Gouveia Durão. 
J 

0 
a~Ultn Auastacio Mendes Velho. 
se Correia da Serra. 

J ~ Substitutos 

J oao c~ e Aboim Pereira Guerreiro. 
J ~~t~1m P~reira 4nnes ele Carva.lho. 

gnacw P eren·a Del'l'amaclo. 

Evora 

J Or<Hmrios 
Osé Ig . p . D J 08 , y;nac10 ereua erramado. 

J ~e lctorino Barreto Feio. 
oao Alberto Cordeiro ela Silveira. 
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Substitutos 

Joaquim Placiclo Galvão Palma. 
J orge ele Avillez Juzarte ele Sous·a Tavares. 
Luiz Manuel de Evora Macedo. 

Portalegre 

Ordioarios 

J osé Victorino Barreto Feio. 
João Pedro Tavares Ribeiro. 
Jorge ele Avillez Juzarte ele Sousa Tavares . 

Substitutos 

José Agostinho ele Macedo. 
Bispo ele Portalegre (D. J osé Valerio ela 

Cruz). 
Antoniõ José ela Costa Vellez. 

Província do Algarve 

Onlinarios · 

Gregorio José de Seixas Braga. 
Manuel Pecho de Mello. 
Manuel Aleixo Duarte Machado. 
Rodrigo de Sousa Castello Branco. 

Substi Lutos 

José Antonio Ferreira Braklamy. 
José Bento ele Barahona Fragoso. 
José Diogo Mascarenhas Neto. 
José Vaz Velho. 

·I lhas adjacentes 1 

F aial 

Ordiuorio 

Manuel José ele Aniaga Brmil ela Silveira. 

Madeira 

Ordioarios 

J oão Francisco ele Oliveira. 
João Manuel ele Freitas ela Silva Branco. 
Manuel Caetano Pimenta ele Aguiar. 

s.· Migu el 

Ordiuario 

João ele MecleÜ'os Borges de Amorim. 

T erceira 

Ordioario 

Roque Francisco Furtado ele Mello. 

Possessões cl.e Africa 

Cabo Verde 

Ordiuarios 

João Cabral ela Cunha Goodolphim. 
Manuel Antonio Martins. 

Substitutos 

Antonio José de Lima. 
Luiz Freire de Andrade. 

Prov~ui?ero conhecido de deputados: fwcUncwios- continente elo r eino 109, ilhas adjacentes 6, 
l'in 

12las ultramarinas .2, total 117 ; s~•bstittotos- continente elo reino 106, possessões ultrama-a.A , total 108. 1 ,_ . 

·tuint lem cl 'estes :ficaram com direito a contim.1ar em exercido alguns do congresso consti
e, seuclo elas provincias do Brazil 39 e das possessões ele Africa e Asia 5, total 44, 

1 

.Não constam elos elocnmet;tos .elas côrtes os nomes elos substitutos. 

-· 
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Na sessão ele 20 (ter ceira e ultima preparatoria), estando verificado~ todos os 
poderes, cuj os processos eleitoraes e correspondentes diplomas haviam s1d? ent~·e
gues ao congresso, e antes de eleger-se a mesa definitiva, o presidente mtenno 
proferiu o seguinte 

JDiSCUl.•so 

Senhores : - As eleições ela mesa vfio pôr tenno a estas funcções do meu em
prego ; porém cabe-me ainda o penoso dever ele vos dar a infausta noticia de. que 
hontern, pelas dez horas ela noite, foi Deus servido levar ela viela presente o cltgn_o 
representante da nação Manuel Fernandes T homaz , deputado fts côrtes co_nstl
tuintes pela província da Beira, e r eeleüo deputado ás côrtes orclinarias por chver
sas divisões eleitoraes. Não me cumpre tecer aqui o seu elogio; porém, j{t que_ as 
circurnstancias me collocaram n 'este lagar, cl'onde a minha voz póde ser ou~cla 
pela nação, s~j a-me licito annunciar que este illustre defensor ele seus direitos, 
que emprehendeu e conseguiu Tegeneral-a sem offencler sua lealdade, seguindo o 
exemplo ele antigos heroes portuguezes1 que ainda hoj e constituem a melhor parte 
ela nossa gloria, fez á patria mui r elevantes serviços e morreu pobre . Seus re~tos 
serão transferidos hoj e, ás -quatro horas da tarde, para a igr ej a ele Santa Oatbanna, 
aonde se conservarão em cleposito até que se lhe haj am de fazer as honras funebres . 

P rocedendo-se á eleição acima indicada, saíram eleitos : presidente, José J oa
quim Ferreira ele Moura; vice-presidente, Francisco Simões Margi:ochi ; secreta~ 
rios, João Baptista Felgueiras 1 Basilio Alberto ele Sousa Pinto, Agostinho Jose 
F r eire e Thomaz de Aquino ele Carvalho. 

Concluído o escrutínio, os novos presidente e secretarias tomaram os resp~
ctivos logares, e pouco clepois dirigiram-se t odos os membros elo congresso á igreJa 
cathedral, aonde, assistinclo a uma missa solernne, prestaram o juramento prescripto 
no artigo 78.0 ela constituição . Voltando á sala das côrtes1 o presidente declar:ou 
estas installadas, e nomeou a deputação que assim o devia participar a el-r ei e 
saber se sua magestacle tencionava assistir á abertura d'ellas . 

A primeira sessão orclinaria teve log-ar a 1 ele dezembro, e logo no principio 
o secretario João Baptista Felgueiras disse que a alludicla deputação saíra úo dia 
22 do mez anterior do paço das côrtes para . o ela Bemposta, chegando abi pela 
uma hora ela tarde; e, sendo introduzida á presença de el-r ei com o cerernonial 
elo costume, o deputado Trigoso, na qua)iclade de orador, dirigiu-lhe este 

Discurso 

.Senhor: - As côrtes, logo desde o momento em que foram installadas, confor
mando-se com o artigo 79. 0 da constituição política da rnonarchia, passaram a no· 
rnear urna deputação para dar parte a vossa magestade ela r eferida installaçã? e 
para saber se vossa magestade ha ele assistir ::'L aber tura do congresso legislativo 
no 1.0 dia de dezembro. 

Fieis observadores da lei constitucional, que acabavam ele jurar no recinto cJo 
santuar io, os deputaclos ás côrtes experimentaram sem duvida um verdadeiro prazer 
em começarem o cumprimento elas obrigações que novamente haviam contrahido 
por um acto tão conforme ?'os sentimentos de amor e r espeito a vossa rnagestade, 
ele que elles não poelern clmxar ele estar penetrados como portuguezes e r epresen
tantes elos portuguezes . 

E esta deputação, interprete fiel de tão nobres sentimentos, está ao mesmo 
tempo convencida de que as presentes côrtes hão ele obter ele vossa magestacle 
igual contemplação e estima ~í que sempre obtiveram as, constituintes, e igualmente 
conseguirão, com g rande prazer seu, :ver cumprida a palavra que vossa rnag estade 
j á urna vez proferiu n 'este augusto logar, e que é a pura e sincera expressão _do 
seu bom animo: «Sempre que a constituição o permitta, me será sobrernanmra 
agraclavel concorrer ao seio ela r epresentação nacional». 
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Resposta ele el- rei 

Fico . inteirado, senhores, de que as côrtes ordinarias se acham installadas . 
. Podeis asseg-m·ar ás côrtes que o objecto da vossa mensagem me causa tanta 

satisfação quanto é sincero e consequente o ·interesse que tomo em ver consolidar 
a obra ela regeneração politica da monarchia por sabias leis regulamentares, e 
9.ua~~o é bem fLmclada a esperança de que os trabalhos elas côrtes orclinarias hão ele 
JUstificar o acerto elas eleições e corresponder perfeitamente á confiança ela nação. 

O secretario deu conhecimento ele um officio do ministro dos nego.cios elo reino, 
e~ .que participava que ·sua magestade, por incommoclo ele saucle, n~t.o podia as
Slsbr á abertura elas córtes . 

Pouco depois foram annunciaelos e introduzidos na sala todos os membros do 
~wverno, e o ministro sig-natario do offic.io supra declarou que el-rei, tendo resolvido 
~?mparecer áquelle solemne acto, fiz;era expedir· para esse fim as ordens necessa
ll~s aos officiaes móres da casa real que haviam de compor o seu sequito; mas 
a~gravara-se consideravelmente a molestia de que ha dias so:ffria e por isso en
Vlára a elle uma ordem escripta pelo proprio punho, no paço elo Alfeite, a 30 ele 
:~embro, concebida .n'estes termos: «Sendo ám~nhã o dia ~la. abertura elas ?ôr-

s,N e estando eu che10 de mágua por me ver pnvado ele assistir a esta plausivel 
acçao, quero que, quando ler o meu discurso, assegm·e ao congresso nacional o 
fJ-uauto sinto ver-me impossibilitado ele comparecer no seu seio e assistir a esta 
esta nacional» . Depois cl' esta resolução tentára sua magestade, ainda que lh0 
~llstasse algum incommoclo e esforço, vir IJessoalmente, mas os medicas julgantm 
IIJlpos ,·iv~l, e portanto o mesmo augusto senhor manclára os ministros em seu 
nome. 

~... lYfauelou-se la.nçar na acta que a declaração feita por parte ele sua mag-estacle 
ora ouvida com especial agrado . 

O ministro e secretario . ele estado elos negocias elo r eino recitou o 

Discurso de cl-rei 

o Senhores: - A vossa reunião n'este augusto recinto em um ç1ia j á celebre para 
u ltherdacle e inclepenclencia ela nação me convida a congratular-me comvosco pela 
~0\:nauçaN com que vos disting-u~m os voss~s concidadão~, commetteudo á vossa 

e Iberaçao os assumptos ela mars alta gravidade ele que Ides occupar-vos. 
o • As côrtes constituintes, traçando as condições elo pacto social, :fixaram os di
leitos do cidadão e os limites ela liberdade civil. Fazendo a constituição que jmá
~os, cl esenharam e começaram uma obra rnag,nifica; mas o seu desenvolvimento 
e confiado pela lei e pela escolha da nação aos vossos cuidados . A tarefa ele que 
:staes incumbidos é, portanto, assás clifficil; porém os vossos trabalhos hão ele 
108POncler à confianca elos vossos constituintes . 
t Sim, senhores, ~ vossa intelligencia e firmeza têem ele exercitar-se nos impor
ante~ detalhes das leis r egulamentar es, ele cujo acerto depende o triumpho ela 

:?nshtuição sobre as pretensões do egoismo, sempre refractario. Felizmente, po-
1 ern a l . . l 't . ~· t . 

'o granc e mawna c o povo IJortugnez ama a constl mçao, IJorque seu 1a a ne-
cessidade ele reforma. Pacifico, docil á rasfto e á lei, este povo heroico grangeia 
cac

1
la dia novos titulas ao logae elistincto que · lhe compete entre as nações civili

sac as. 

ob' A exa?ta. administração ela justiça, sendo o fim ~ais sagra.clo elas leis A e o 
~ec~o mars mteressante para os homens, fixou a attençao e os cmclaclos das cortes 

~~nstttuintes . Este assumrJto demanda das vossas sabias cleliberacões o comple-
~ent 1 • · ' . 0 c a grande obra começada, para que o governo possa ·fazer sentir neste 
lamo os effeitos da saudavel reforma que os pov<:Js- tanto des('jam . 

A restauracão elas financas e o restabelecimento elo credito publico reclamam 
e~pecialmente ~ vossa solicitude . T endo climinuiclo a forca do r endimento e cres-
c tclo 1 "' · o • 1 · l 1' 1 · em c esproporçao a 1mportanc1a elas clespezas, era sem c nv1c a a mec rc a mms 
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suave e adequada restabelecer o equilíbrio, reduzindo a dcspeza por meio ele ~u~a 
severa economia. Esta reduccão e a reforma .no methoclo da percepção e aclmmiS
tração depende elas v0ssas s~bias deliberações. . . . . 

O amor paternal que consagro aos portugue~es fixa a mmha sohcttucle e pa;
ticular attenção sobre os importantes ·objectos da saucle, subsistencia e eclucaçao 
publica. Se a força numerica elos indivíduos, sempre em rigorosa proporção com 
os meios ele subsistencia e conservação ela saucle publica, constitue a base elo po
der e grandeza ele uma nação, a firmeza e estabilidade elo eclificio social ~lepend_e 
essencialmente cl'aquella reforma de cos_tumes que deriva elo religioso re~p~tt~ á ler. 

A bem dirigida liberdade ele imprensa e as disposições que a constttm~~o c~n
fere á virtude. e ao talento, dilatam sem duvida, com os progressos ela civil1saçao, 
a esperança da regeneração assim moral como política elo povo portuguez . Toc~a
via, ·porém, os esforços elo governo para promover as sciencias, as artes e meiOS 
ele instrucção seriam inefficazes sem o· 11poio elo poder legislativo, apoio que a vossa 
illustração e patriotismo :oJ,fiançam que não deixareis jamais de lhe prestar, per
suadidos ele que um povo só póde ser verclacleiramente livre quando é virtuoso e 
civilisaclo. 

As leis regulamentares dos corpos municipaes e administrativos, de que ele
pende pela maior parte a execução ela constituição e o principio vivificante ela 
regeneração, são reclamadas com urgencia pela necessidade publica, que soffre 
sensíveis alternativas pelas duvidas que se suscitam frequentemente emquanto se 
não assigna com precisão o exercício correspondente a cada um elos poderes con
stituídos. Era, na verdade, forçoso abalar ou demolir as velhas instituições, mas 
o espírito e a necessidade elos }JOvos demandam uma tão prompta como bem 
calculada substituicão. 

Á· sabedoria e ~lesvelos cl~ corpo legislativo ten,ho corresponcliclo e se"QJpre cor
responderei com o mais e:fficaz desvelo para fazer realisar todos os melhorar~e:
tos accommoclaclos aos diversos ramos ela publica administração. Toda a m1n a 
cooperação continuará a ser empenhada em concorrer para o bem ela nação, por- · 
que, achando-me identificado com ella em sentimentos e interesses, não posso 
imaginar a existencia prospera para mim sem que a abunclancia, a digniclade, 
a virtude e a felicidade constituam o estado habitual e permanente elo povo por-
tuguez.= EL-REI D. JoÃo VI, com guarda. · 

Discurso elo presidente 

Senhores: - Os sentimentos paternaes e generosos que sua magestacle acaba ele 
communicar a este congresso, por via ele seus ministros, não podem senão deseD
volver no ·coração ele nós todos o amor o mais vehemente pela sagrada pessoa ~e 
um tão gnwcle rei, sobretudo quando se reflecte que estes mesmos sentimentos sao 
aquelles a qúem se eleve a abertura cl'esta sessão, epocha memoravel em_ que a nr 
çao e o throno ·se prestam um ao outro o mais firme apoio e em que os direitos .c a 
corôa se firmam e se consolidam pelo interesse que por elles toma a nação Ill-
~~. . 

Senhores, ha um genero ele gloria que não acaba nunca. As conquistas nao 
valern o que cnstam; o fn10to das victorias perde-se ás vezes n\tm instante i ~ 
grarl:cleza dos imperios não se combina com a sua duração; os tratados podem ser 
abohclos por tratados subsequentes; mas um amor e uma admiração eterna perpe
tuam os e~emplos cl'aquelles reis que, acceclenclo á vontade dos povos con~a.~os 
ao seu reg1men, fundam ou restabelecem a sociedade na triple base ela rehgrao, 
elas leis e elos costumes. A obra cl'estes homens raros se conserva por muito tetllP0 

e o seu espiritCl' governa ainda com gloria na mais remota posteridade. Esta glo
ria, senhores, será sempre a elo nosso rei, o senhor D . João VI· assim no l-o afian
çam as suas acções- e as suas palavras; um anno elo seu reinad~ abunda mais n'es
tes acontecimentos gloriosos .elo que ~eculos ele outras 'clynastias . elo 

Ha pouco mais de um anuo que sua magestacle, atravessando as ondas 
Atlantico, appareceu no berço da monarchia só para vir ser a consolação ele ulll 

povo oppresso, e o apoio ele um povo que desejava ser livre. 
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Ainda ha poucos dias acceitou e jurou sua magestade a lei fundamental elo 
estado que nos assegura aquella liberdade e que nos liberta d'aquella OJJpressão 
e n? .acto solemnissimo d'este juramento, não só reuniu sua magestade todos o~ 
~spu·Itos, ganhando todos os corações, mas ele uma só vez lançou as bases eternas 
c 0 throno, e abriu os mais soliclos fundamentos ela liberdade publica. 

Hoje, finalmente, que. a constituição ordena esta communicação plausível e so
lemne entre o representante hm·editario e os representantes eleitos ela nação por
tu~neza, se uma indisposição de sua magestacle nos privou de vermos a sua res
peitavel pessoa no meio ele nós, como ele outras vezes, não nos privou ao menos 
cl.e observar no discurso que nos enviou por seus ministros o mais nobre enthu
s~asmo pela causa ela constituição, os mais ardentes votos pela prospeTiclacle na
ClQ~al e os sinceros protestos ela cooperação a mais efficaz para tudo quanto esta 
legislat~n·a possa fazer a bem elo povo que lhe delegou os seus poderes. Ah! E quem 
~or meio ele uma cooperação tão franca e tito sincera, receiará pelo futuro quando 
ontemplar o passado? Vejamos, senhores, passemos abreviaclamente em revista 

e confrontemos o que está feito com o que mais immecliatamente nos cumpre fa
âer. Se_?-hores, os direit.os e os deveres . c~o . homem estão cleclarad~s; a soberania 
t ~ naçao está reconh~crcla ; o seu exermcw está delegado, e por Isso mesmo res
a·Ict_o i OS abusos estão prevenidos i a circulação elo pensamento é um dogma i O 

u·eito cl~ petição é uma elas primeiras leis elo estado; temos, por consequencia, 
est~beh:Jcido todas as bases ela ordem publica. O que falta, senhores, é applicar á 
s~cie~acle os movimentos r egulares do. justo e elo util, porque o util e o justo será 
d aqtn por diante a medida unica ela estima e ela opinião publica, e esta repTovará 
sempre toclos os actos que não tiverem aquelle t ão soliclo fundamento; o que falta 
é conduzir por meio ele leis sabias a nau elo estado e dar ao governo a força e .a 
energia capaz ele conseguil' a mais severa execução e a mais illimitada obecliencia 
á~ m~smas leis. D'este modo as duas primeiras auctoriclacles publicas, o poder le
gislativo e o poder executivo, sempre unidas no mesmo fim, sempre animaelas elos 
lllesmos sentimentos, respeitando-se IJara se fazerem respeitaveis, reconhecendo 
~ue ~ão distinctas mas que não são inimigas, servirão ele modelo ás auctoriclacles 
Inferiores e a todos .os cidadãos em geral. 

, .Assim o esperftmos to elos, e assim é ele esperar, porque o bom successo que tem 
ate aqui corGado os trabalhos das côrtes constittúntes e os elo governo é um feliz 
~resagio de que havemos ele obter o mesmo resultado a respeito do que ainda nos 
I esta a fazer. O caminho é na verdade longo e as clifficulclacles são ainda muitas; 
Potém, qual é o obst~culo que pócle acobardar o coração de um portuguez quando h ~eu objecto é a felicielael e publica? Um grande numero elos r epresentantes que 

0Je rodeiam o throno foram testemunhas elos effeitos que esta nova orcl.em de cau
sas. tem proeluziclo nas províncias, e por isso todos elles poderão suggerir os meios 
n~ais proprios ele dar a todo o systema administrativo aquella força, aquella acti-
I>Idad~ e aquella vida sem a qua~ não pôde haver _bom governo . · . 

Pnmeimmente, penetraelos todos nós da necess1clacle ele trazer a receita e a 
clesl)eza elo thesouro a um perfeito equilíbrio, nos apressaremos a fazer reformas 
~ economias sem offender a subsistencia das famílias, a accelerar uma justa repar
~Çã.o .e uma exacta cobrança elas contribuições publicas, e ·a estabelecer uma or-

em :nvariavel em todas as partes el' esta repartição vastíssima, para prepararmos 
a e

1
xtrncção da divida publica e o exacto e regular 1:mgamento a todos os empre

gac os. 
. I . 

}'fi Depois el'isto, pôr as leis civis e criminaes de accorclo com a constituição; simh I ~ar o pr~cesso, fazer mais promptos os meios ele obter ju~tiça, acaba1: com ~ 
;Y~a ela ch1cana forense, e procurar estabelecer com pruclenCia e sabedona· a dr

\7J~a~ entre o juiz ele facto e o j1G·iz ele cli1·eito~ é outro importante artigo ela nossa 
1Dlssao. 

l .An~mar o commercio e a inclustria, que tem tanta influencia. na prosperidade 
c a agncultura e na riqueza elas nações, e procurar todos os mews ele que o mer
cado ele Porhwal não seia tão sómente aberto ás proclucções elo seu t erreno e da 
sua · 1 · 5 

J • a · 1 t cl 
c Inc ustna, mas tambem ás proclucções elo terreno e ela m us~r~a c e o o o 

lllunclo, deverá ser um elos objectos do nosso desvelo e ela nossa solicitude. 
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Prescrever as fórmas legaes para tornar effectiva a responsabilidade elos minis
tros · e ele todos os agentes inferiores ela auctoriclacle publica, será o c~n:~pl~mento 
el'aquelle importante artigo ela nossa constituição, que, fazendo a el-rer mvwlav~l 
e os seus ministros responsaveis, só póde t er seu devido effeito quando se synch
car o juiz e se legislarem as fórmas do processo cl 'aquella r esponsabilidade. 

Dar uma base solicla ao espírito publico por uma ecl:ucação nacional, e procu
r ar por meio ele disposições sabias, ·n ão só o soccorro , mas tambem o trabalho _que 
deve ser fornecido á incligencia e á mendicidade, é materia que não pócle deixar 
de r eclamar os cuidados cl'esta legislatura . 

Attender, f-inalmente, aos r egulamentos elo exercito e da marinha, e prover á 
subsistencia decente d'aquella porção elo clero que, pelo seu trabalho quotidiano, é a 
que verdadeiramente fornece o pasto espiritual, eis um assumpto que, abrau~·endo 
uma tão interessante parte ele nossos concidaclãos, não póde deixar de exmtar 0 

mais vivo interesse no coração ele seus r epr esentantes . · . . 
Eis-aqui, senhores, o painel abreviado elas leis regulamentares que a constlt~u

ção nos aponta para r egularmos por elle os trabalhos el'esta e da futura sessao . 
E com qu.e plausíveis auspícios v amos, senhores, empr ehencler tão util e tão ue
cessaria tarefa ! Ah ! E quanto é doce r ecordal-os aqui mesmo na vossa pre
sença ! 

Um rei ancio so pelo b em geral, gosanclo da mawr confiança ele todos os se•:s 
subclitos, e não tendo outro objecto em vista senão o ele interpor sua r eal aucton
dacle todas as vezes que o bem publico assim o exige. 

A ordem publica estabelecicla e o socego e a tranquilliclacle geral dando sem 
o menor desvio estabilidade á constituição , effeito aos t rabalhos do governo, se
gurança a toelo o imperio e esperança a todo o gener 6 de prosperidade. . , 

A segurança externa sem receios, porque as nações da Europa, cansadas J !L 

de eliscordias sanguinolentas e desenganadas das falsas idéas de gTandeza, parece 
que experimentam, finalmente, a necessidade ele se unirem, dando umas ás outras 
mãos fratern~es ! Ah! E desgraçada aquella que fundar a sua prosperidade na 
clesgraca elas outras ! 

E,' pois, ·no meio ele tão singulares vantagens e com o prospecto de tão feli zes 
auspícios que nós principiâmos os trabalhos da nossa primeira assembléa legisla
tiva. Deus, que é o principio ele t odas as cousas, abenç.oe tão felizes principies i 
e a nós, senhores , a todos os r epr esentantes elo povo portuguez, e a toelos os por
tuguezes, em nosso nome, que nos resta a fazer? R enovarmos os nossos votos _e 
offerecermos ele novo os nossos esforços para sustentar as nossas liberclades p~li
ticas, para elefender a r elig ião e a constituição jurada, e ·par a manter a el-r e1 o 
senhor D . J oãó VI e sua illnstre clescendencia sobr e o t hrono, que a mesma con; 
stituição lhe assegura. Penetrados ele taes sentimentos, é ele esperar que a mão, 
que nos conduz ele maravilha em maravilha, nos não abandone ; mas sobr e todas 
as cousas nos conserve a preciosa viela ele _sua mages tade, cuja conservação aiucla 
nos será por muito tempo necessaria . 

Findo este discurso, o mesmo presidente elo congresso, descoberto que foi 0 

reb:ato de sua magestacle, entoou vivas a el-r ei constituciona] o senhor D. João ·v:r, 
ás côrtes e systema representativo, e a toda, a nação portugueza em ger al, os quaes 
foram C01Tespondidos , com granele enthusiasmo, pelos deputados, secretarias d 'es
taclo e povo das galerias . 

No sessãq immediata (dia 2) el eu-se conta de uma r epresentaçã.o elo deputado 
José Martiniano ele Alencar, na qual, participando que na sua província (Ceará) 
se elegeram cleputaelos P?-ra o congresso elo Rio ele Janeiro, pede se mande exe
cutar o par ecer da comm1ssão ele constituição, ele 27 ele agosto, approvaclo em 30 
elo mesmo mez, e ex.põe que o mau estado ela sua saucle só lhe deixa esper anças ele 
r es tàbelecer- se r egressando ao paiz natal. 

Outr a ele Antonio José Moreira, eleputaclo pela província ela Bahia, pedindo 
tambem que se ponha em vigor o dito par ecer e o congresso elê por finda a sua 
' :nissão . 
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. Ácerca el'este assumpto apresentou-se ainda ao soberano congresso, no referido 
clta, a seguinte 

In.dica~ão 

Pelos officios elo governo da l;l.Ossa província, datados ele 1 e 8 ele outubro do 
~orreute anuo, que acabam ele ser apresenta.clos pelo nosso collega José Martiniano 
~,e A~cncm·, e que requeremos se imprimam no Dia1·io elo govm·1w) prova-se que 
Ja ali se haviam expedido as ordens circulares para as eleições dos deputados 
no novo congresso legislativo e constituinte do reino elo Brazil, em observancia 
cl~s ordens ele sua alteza real, que prevaleceram ás ele sua magestade para as elei
çoes elos deputados elas presentes côrtes orelinarias, e que a província não podia 
~oucorrer com as despezas que nós estamos fazendo e a que vão fazer os outros 

eputac1os elo novo con oTesso . 
i A íntima convicção 

0
em que estamos ele que esta voz não é do gove.rno e sim 

c 0 povo da província, que por si e antes de recepcão ele ordens tem procedido a 
estas ~leições, nos impõe o duro dever ele requere;·mos se cumpra o parecer ela 
c~mrmssão ele constitnicão, ele 27 de agosto elo corrente anuo, approvado em ses
sao ele 30 do mesmo. • 
s·z Sala das côrtes, 2 de dezembro de 1822 .=1liamtel elo Nascimento Cast1·o e 

t Vct =Antonio José .Ll!lo1·eint = .Ll1cmuel JJ'ilippe Gonçalves . 

'"' 
A. noticia do obito de um dos principaes iniciadores ela revolução do Porto, e 

que tanto trabalhára pela causa liberal, produziu proftmda impressão no congresso; 
1omo tribtlto, pois, ele homenagem á sua memoria foram submettidas ao exame 
c .05 eleitos do povo as tres inclica.çõ s abaixo transcriptas, que se consideraram ur
'eutes por 87 votos contra 17, sendo logo nomeada uma commissao especial para 
c ar sobre ellas pa.recer. 

Inclicação 

1 A. .nação que abandona ao esquecimento os nomes e á incligencia as familias 
c 08 Cidadãos que fizeram á causa publica clistinctos e abalisaclos serviços merece 
;om rasão o ignominioso titulo ele ingrata . E para que a nação portugueza não 

ossa em tempo algum ser taxada de similhante clefeito, fazend{) pouco apreço elos 
d:tir~orclinarios perigos que affrontou como J'estauraclor das liberdades patrias e 

111
as .1ttteressantes tarefas que desempenhou como legislador constituinte o bene
erlto p9rtuguez JYianuel Fernancles Thomaz, proponho que as côrtes clecretem: 
f ] ·0 A custa ela fazenda publica serão feitas todas as clespezas necessarias para 

0 
llueral do benemerito cidadão Manuel Fernandes Thomaz, e se erigirá um mo-

nt~llneuto sepulchral, onde se vejam declarados os principaes feitos patrioticos ele 
ao eo· o ~ oreg10 v arao . 

2.o Sua mulher e seus dois filhos r eceberão elo thesouro publico nacional, em
quanto viverem, a primeira uma pensão annual ele SOOSOOO réis, e os segundos 
ullla pensão annual de 400;)000 réis cada um . 
.lt ~Paço elas côrtes, em 2 ele dezembro ele 1822. = Fmncisco Xavim· l.Ionteú·o = 
n,ao Baptista JJ'elg~te:ints =Agostinho José JJ'1·ein3 = F1·ancisco Socwes F1·anco == 
. Wrnaz ele Aquino ele C a-r· valho= José ele Sá JJ'e?"?'ei?·a Santos elo Valle= JJ'?·an

~tscl de L emos Bettencou?t =Bispo Conde= Antonio .Llianicmo de Azevedo= Ma
Fe l de lYiacedo Pe1·ei?'Ct Coutinho = JJ'?·ancisco Simões .Ll1a?·giochi = Fmncisco de jjtL ct Travctssos = .Llicwino jjtfig~tellJ'?·anzini =João de ousa Pinto de Magcdhães = 
E anuel ela Rocha Coztto = Antonio Lobo de Bcwbosa Fer1·ei1·a Teixeim, Ginto = 
Cento l?e1·ei1·ct do Ccmno = Joaqzâm Pe1·ei1·ct Annes de Ccwvalho = João clct Silva 

C!.?·valho = Fernando Antoni'O ele Almeida Tava1·es e Olivei?·a =João .Llicwia Soa
~es de Castello B1'Cmco = JJ'nmcisco Xavim· ele 'ousa Queiroga = Alexand1·e Albe1·lo J. Serpa Pinto= JJ'?·ancisco Antonio ele Almeida Mo1'CteS Pesscmha =José P m·ei1·a 
F..~nto = 1viamtel de Cast1·o Co1Teia ele Lacm·cla =José .Lliaximo Pinto ela Fonsew 
J.)~tn,gel = .LVIanuel Cor1·eict Pinto da Veigct Cctb?·al =Antonio P1·~textato ele P ·inct e 

ello = Rocl1·igo ele SoltSa Castello B ntn'co =José Libe1·ato F1·ewe ele Ccwvalho = 
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F'1·ancisco Joaq_t6im Gomes F'e?Tein6 Novaes = Romt6aldo~ B ispo do P cm·á =José 
J oão Beckman e Caldas = C't6stodio Goncalves L edo = Lt6ÍZ JV.[cwtins Basto = Roque 
Ribei?·o de Ab1·anches C'astello BTCmco ' C'w·los FionoTio ele Gouveic6 Dw·ão =Do
mingos da Conceição= jjl[ct?mel P ed1·o de jj![ello = Joctquim Theotonio Segv;rado. 

Indicação 

Segundo o codigo sagrado da nossa constituição devem os portugue~es. s~r 
justos, e ela justiça é a gmtidão uma parte essencial. Pela mesma consbtmÇD:0 

elevem remunerar-se os serviços importantes que se fazem á patria. E que m_aJS 
importantes que os de quem para lhe dar liberdade arriscou sua vida, abrevl~u 
seus dias e augmentou suas cliviclas? Vós sabeis j á, senhores, que eu fallo do il
lustre varão e nosso mui saucloso collega Manuel Fernandes Thomaz, a quem se 
pócle chamar o patriarcha ela liberclacle por_tugueza ; elle viveu e morreu pobre! 
sorte que em Portugal, quando foi patrimonio ele despótas1 tocou quasi sempre a 
~~~- . 

Peço, portanto, que se decrete que a nação tome a seu cuidado as exeqtn~s 
ele Fernandes Thomaz1 a sustentacão da sua viuva e a educacão ele seus filhos. 

Em 2 de dezembro de 1822. ' Jll[amwl B01·ges Ccwneiro '13asilio Albm·to de 
Smtsct Pinto . 

O deputado José Ignacio Pereira D erramado pediu licença pára assignar a in
dicação supra. 

Indicação 

Attentos os meritos extraordinarios do nosso primeiro .r egeneraclor Manuel Fer
nancles Thomaz, que morreu pobre e pobres deixou a sua deploravel viuva e sens 
filhos ; attento o que eleve a patria aos cidadãos benemeritos, mórmente áquelles 
que mais efficazes concorreram para a liberclacle e fortuna publica ; e attentos ~s 
publicas deveres do soberano congresso , r epresentante ela nação, para com os cl· 
cladãos. tão raramente distinctos como Manuel Fernancles Thomaz : proponho e 
peço que se declare urgente o decretar-se : 

1. 0 Que em h onra elas suas cinzas haj a tres dias de luto nacional; 
2. 0 Que á custa elo thesouro publico se m·ija um monmnento onde repouseD1 

os seus veneraveis r estos; 
3.0 Que dos bens nacionaes se applique uma parte bastante para a decente 

sustentação ela sua viuva e de seus filhos ; . 
4 . 0 Que esses bens não excedam ao r end imento ele 2 :0008000 réis, divicltdos 

800;)!000 r éis para a sua viuva e 600$000 r éis para cada um elos seus dois filhoS 
em separado ; 

5 . 0 Que por morte el e cada um elos tres a I) arte respectiva cl'esses bens 011 

rendimentos immecliatamente r everta para o monte elos bens nacionaes . 
Em 2 i:1e dezembro ele 1822 . = Nuno A l·vm·es PeTei1·a Pctto J.ll[oniz . 

,., 
N'esta mesma sessão foi nomeaclo thesotueil'o elas côrtes F rancisco A~tonio de 

Campos, e o secretario João Baptista Felgueiras leu o r elatorio elo;:; trabalhos da 
deputação permanente com respeito ao interva.llo ele uma a outra legislatm·a . 

. Rela-torio 

A deputação permanente elas côrtes , sendo obrigada, em conformidade elo ar· 
tigo 4. 0 elo decreto ele 31 ele outubro elo corr ente anuo, a fazer um r elatorio do~ 
s.etts trabalhos e elo que houvesse occori·ido no tempo ela sua commissão, para set 
presente ás côrtes em uma_ das primeiras sessões, entendeu que devia dispor pela 
orJem elas materias e segmnclo quanto podesse a elos artigos ela constituição e _do 
decreto mencionado, tnclo aquillo que faz objecto cl'esta exposicão a qual foi for· 
mada á vista elas · actu.s das suas deliberações. ' ' 
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1 ." 
Installa.ção da. deputação 

R~uniu-se a deputação no dia 5 de novembro, que foi immec1iato á conclusão 
elas co~·t~s, e, procedendo á eleição elo presidente e secretario, saíram eleitos, em 
~SCl:utmw com pluralidade absoluta de votos, para presidente o deputaclo Hermano 
.ose Braamcamp de Sobrnl, e para secr etario o deputado Francisco Manuel Tri

goso ele Aragão ))i(orato; esta eleição participou-se immediatamente ao governo, t desde então ficou installacla a deputação, que se continuou a reunir em todos os 
c as, exceptuanclo os domingos, até ao dia 30 ele novembro . 

2.0 

Preparações para. a. reunião das côrtes 

. Sendo uma das primeiras obrigações da deputação preparar a r eunião das côrtes, 
a Isto deu ella os seus primeiros cuidados, para o que· recebeu todos os deputados 
que se lhe apresentaram até ao dia 1ft de novembro, fazendo escrever os seus no
n:es em um livro ele r egisto com as declarações respectivas ; leu as actas elas elei
çoes ele todas as divisões eleitoraes, elas quaes extrahiu a r elação elos deputados 
coin as. observações que achou nas mesmas actas ou em representações separadas, 
e he .aJuntou a sua propria opinião sobre a falta dos deputados e chamamento dos 
~ubstltutos ; officiou ao governo para que desse as proviclencias necessarias para se 
azer a solemnidade r eligiosa na igreja cathedral no dia ela installação das côTtes, l elegeu de gntre os seus membros para secretarias da junta preparatoria, alem 

c 0 ela deputação, o deputado Moura, e para escrutinacl.or es os deputados Villela 
e Fernandes Pinheiro; ele tudo isto deu a deputação conta á primeira junta pre· 
paratoria, reunida no dia 15 de novembro. 

Em consequencia das r esoluções tomadas pela junta preparatoria e pelas côrts no elia ela sua installação, chamotl a deputação permanente, por o:fficios expe
c d~s no mesmo dia em que se tomaram as clitàs r esoluções, os substitutos que 
c~viam r etmir-se ao congresso em lagar ele alguns deputados; taes são : na divi
sao ele Bragança, Alexandre J osé Gonçalves Ramos, em lagar do deputado Pes
~auha; na clivisrto ele Castello Branco, José Pm·eira Pinto, em lagar do deputado 
iou~·a? e José Bento Pereira, em lagar elo falleciclo deputado Fernandes Thomaz; 
~ clLvisão de Coimbra, Manuel ele ·Macedo Pereira Coutinho, em lagar elo deputado 
Thnra, e José elas Neves Mascarenhas, em lagar elo fallecido ·deputado Fernandes 

omaz ; pela divisão ela Guarda, João Bernardo ela Rocha Lom·eiro, em lagar 
elo deputado Trigoso ; pela divisão ele Trancoso, Antonio Julio ele Frias P imentel 
e A.Qreu, em lagar elo fallecido deputado Fernandes Thomaz; pela elivisão de Vi
zen, João Victorino el e Albuquerque, em log·ar ele Peclr·o José Lopes ele Almeida; 
pela clivisão ele Leiria, Antonio Gomes Henriques Gayo, em lagar elo deputado 
Borges Carneiro, e Joaquim e1e Oliveira e Sousa, em lagar elo clepntado Freire; 
pela divisão ele Setubal, Manuel Antonio ele Carvalho, em lagar elo deputado Bor-
1es Carneiro, e Nl:n? Alvares Pereira P ato. Moniz, .em lagar elo cleputaelo Pm·eira \° Carmo; pela cliVlsão de Thomar, Antomo MarCiano ele Azevedo, em lagar elo 
c eputado Borges Carneiro; pela divisão ele Evora, Joaquim Placiclo Galvão Palma, 
e~ lagar elo deputado Barreto Feio. Os o:fficios para os substitutos, cuja resiclen
Cla ~ctual não constava na cleputação, foram remetticlos aos presidentes elas r es
fe~tlVas camaras, e o de João Bernardo da Rocha Loureiro foi dirigido ao sem·e
tl:Lo cl'estaclo elos negocias estrangeiros, que, em officio de 20 ele novembro, par-
~Clpou á deputação que lhe havia àaclo a direcção conveniente. 

Ofilciou tambem a deputação clirectamente ao presidente da camara de Tho
Illar para r emetter a copia da acta elas eleições no segundo escrutínio ; ·ao da ca-· 
lllara .ele Alemquer e ao ela camara ele Arganil para r emetterem a copia da acta 
~~ l~l'lme~·o escrutínio, e a? d~ camara. d.os Arcos de V alie de Vez para r emetter 

1
1as copias ela acta elo pnmeu·o escrntmw, uma elas quaes eleve ser presente á 

c epntação e a outra entregue ao deputado eleito Autrmio José ele Sousa Lima,, e 
t~mbem as actas do primeiro e segundo escrutínio, ele todos os concelhos ela clivi
~ao para se poder examinar a legalidade d'ellas. Os tres prim~iro~ presidentes j á 
@rnetteram as actas respectivas, que ficam gllarclaclas no m:ehLvo JUntamente com 
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as de toclas as outras divisões; o ultimo ainda não r espondeu ao officio ela depu
tação, o que eleve faz er demorar a veri:ficaçã.o elos poderes ele toclos os cle1nüados 
da di visão dos Arcos ele Valle ele Vez. 

Negocias pertencentes às el eições do s deputados 

Alem de tudo o que :fica r eferido, que a deputação permanente ou j á expoz á 
junta preparatoria, ou praticou em vütL1cle das r esoluções ela mesma junta, r esel:
vou a deputação ao conhecimento elas côrtes certos negocios pertencentes ás elel
ções elo s deputados europeus e do ultramar, os quaes, _ ou chegaram .ao seu co~he
cimento depois elo di~ 20 ele novembro, ou pertenciam pelo seu obj ecto·excluswa- · 
mente ás côrtes, e são aquelles que agora passa a r eferir. 

Quanto a Portugal, os r everendos bispo concle, bispo ele Portalegre e Roque 
Ribev:o ele Abranches di1'igiram á elepntação cartas officiaes, em que expunham 
a necessidade de demorarem a sua j ornada por poucos dias, e r emetteram ao mes
mo tempo as suas })l'Ocurações. 

A deputação julgou que não as devia apresentar á junta preparatoria, em
quanto os cleputados eleitos não se apresentarem pessoalmente, o que j á fizeram 
depois do dia 20, mas entendeu que devia participar ás côrtes a boa vontade que 
manifestaram, e conservar, para conhecimento d 'ellas, as ' r eferidas cart~s . Tam
bem apresenta outras ele similhante assumpto, que posteriormente lhe r emetteraJJl 
os deputados eleitos Francisco Xavier L eite Lobo e Manuel Balthasar }\l[encles 
Leite, os quaes não enviaram as suas procurações, nem ainda se apresentaram· 

O r everendo bispo de Carrhes, deputado eleito pela divisão de Braga, e Can· 
dido Rodrigues Alvares de Figueiredo, deptltaelo eleito pela divisão ele Villa Real, 
pm-ticiparam á deputação que nã.o se r esolviam a reunir-se ás côrtes emqua-nto 
não lhes constasse que as suas procm·ações eram approvaclas, visto r eceíarero que 
alguem se quizesse oppor ft legalidade cl'ellas. A deputação, guiando-se pelos ser:· 
timentos manifestados na junta preparatoria e pela letra elo artigo 75. 0 ela constt
tuiç.ão, reSl)Oncleu a um e outro que Se apresentassem primeiro pessoalmente, e qt~ 
só depois cl'isso é que podiam ser examinados e verificados os seus diplomas. 
bispo ele Oarrhes já mandou dizer que sem demora COID})areceria . 

O desembargador elo paço Antonio Gomes Ribeiro apresentou um requeri1neuto 
na deputação, pedindo escusa do ~ogar de deputado, em attenção ás suas :mole~
tias comprovadas com uma attestação elo medico . A decisão cl'este negocio excecli[.l. 
os poderes da junta preparatoria, e é privativa das côrtes p elo artigo 84 .0 ela cou
stituicão. 

Áincla antes ele cheg·arem as actas elas d eições elas ilhas adjacentes, Macleir[l 
e Açores, já se haviam apresentado na deputação dois r equerimentos, a saber: 
um ele Miguel da Sousa Alvares, ela cidade de Angea, sobre a illegaliclacle elas 
eleições feitas na ilha 'l'erceira, e outro de José Affonso Botelho, que pede se 
declare injusto e illegal o procedimento que o privou ela eleição ele deputado pela 
ilha de S. Miguel. . 

Posteri01·mente foi presente <Í cl eputação a acta da eleição no segundo escrutl
nio ela divisão eleitoral da ilha ele S. Mig uel, um officio elo presidente ela caroara 
ela cidade ele Ponta Delgada, elo qual consta que ninguem tivera pluralidade abso~ 
luta no primeiro escrutínio, e que ahi se mandaram riscar os votos ao clito Jose 
Affonso Botelho e a João Bento ele Me·cleiros Mau tua, <c por se ter verificado (cli~ _o 
officio) suborno ele votos, c. pelas s·uas qualidades moraes », e uma carta ele felici
.tação, -assignacla pela camara e cidadãos ela villa elo Nordeste, inculcanclo ao me~
mo tempo o .mer~cirpento elo bacharel José Affonso Botelho, e pedindo-o parajt:_:z 
ele fóra da chta v1lla. Todos os documentos que até aqui :ficam mencionados -v-ao 
colligiclos no maço 1.~, q\w se acha appenso a este relatorio, e a elles se ajunta ~ 
acta ela eleição do pnmen·o e segundo escrutínio ela divisão eleitoral ela ilh~ ela. 
Madeira, que ultimamente chegou, vindo só a faltm: as actas das ilhas Terceu·a ;! 
elo Faia!. 

Apresentaram-se depois elo dia 20 os deputados seguintes : Manuel ele Maceclo 
Pereira Coutinho, pela divisão ele Coimbra; Roque Ribeiro ele Abranches Castello 
Branco pela ele Arganil; o r everendo bispo ele Portalegre pela da Guarda i o re-
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v~renclo bispo conde, pela ele Lamego e Trancoso; José Pereíra Pinto, pela ele 
Castello Branco; Joaquim Placiclo Galvão Palma, pela de Evora; João Bernardo 
ela Rocha Loureiro, pela ela Gtlarcla; mas não apresentou a sua procuraç,[o Ma
nuel Zeferino elos Santos, pela província ele Pernambuco, e Jorge de Avillez 
_Juzarte. 

Os seus nomes foram escriptos no livro da matricula, e as suas procurações 
foram remetticlas no dia de hoje ao primeiro secretario das côrtes, juntamente com 
0 mappa nominal ele todos os que foram reconhecidos por dep utados ele Côrtes até 
ao. dia 20 do corrente. 
]'. Q:1anto ao. ultramar, os deputados Domingos Malaquias ~le Aguiar ~ires e 

rauc1sco Momz Tavares, deputados por Pernambuco; FranCJsco ele Assis Bar
bosa, deputado pelas Alagoas; Nicolau Pereira de · Campos Vergueiro 1 deputado 
for S . Paulo; José Martiniano ele Alencar, cleputaclo pelo Ceará, escreveram car
as á deputação, para serem apresentadas á junta preparatoria, pedindo ser escu-

sos elos seus lagares, alleganclo o mau estado ela sua saude, que alguns compro
varam com attestacões de facultativos. 
~ José ela Costa Óirne, cleputado pela Parahiba, mandou dizer á deputação que 

~ao se podia então apresentar por causa de molestia e que, logo que ella cessasse, 
se apresentaria, o que comtuclo ainda não fez. · 

. João Lopes ela CLmha r epresentou que, tendo já tomado assento no congresso 
~ deputado ordinario pelo Rio Negro, cujo logar elle servíl'a por algum tempo, e 
~enclo por consequencia inutil a sua estada em Portugal, não sabia o que deveria 
azer ~ se lhe seria licito retirar-se ao seu paiz. 

J 1~ Junta pro;risoria do governo :le ~iauhy remetteu uTI?-a ?arta ~l~e do ~io de 
O ane1ro lhe enviÉtra o deputado orclmano por aquella provmma, O~cho SarmYa de 
,. ar.valho e SilYa

1 
escusando-se ele se r euni:r á representação nacional, para que, 

'L ~sta cl'isto, possa ser adroitticlo no congresso o substituto Domingos da Con
ceição. 

Antonio Candido Cordeiro Pinheiro F urtaclo, eleito substituto por Angola, re
llletteu, para ser presente á junta preparatoria, um memorial e documentos sobre 
a s•·1n l · ~· · ''" ac m1ssao ao congresso. 

'rodos estes negocias pertencem immediatamente ao conhécimento elas côrtes, 
e 08 documentos alieg·aclos yão juntos no maço 2. 0

, appenso a este relatorio. 

4..0 

Ül'Clem e governo interior do edificio das cõrtes 

b . A. deputação officiou ao goyerno para se fazerem, pela intenelencia das obras pu
hcas, os preparos necessarios no eelifi.cio elas côrtes; el'estes preparos uns s[\.o per

lllan.entes e limitaram-se ao que era inclispensavel para a clecencia e coromoelielade, 
outros foram relatiyos á abertura solemne elas côrtes e recepção ele sua magestacle . 

O deputado Villela foi especialmente encarr egado de dirigir os trabalhos ela 
t~chygraphia e ela imprensa; concluiu-se a impressão elas actas e elos cliarios elas 
~fflt~s constituintes, que se têem clistribuiclo pelos deputados a ellas, e a deputação 
. Ct?u . ao goyerno para que continuasse a remetter os decretos que se fossem 
blUP1'lll1lllelo, pertencentes á passada legislatLU'a , os quaes tambem se têem distri
. Utclo, Os diarios pertencentes á junta preparatoria estão ig·ualmente impressos e 
serão distribuídos pelos deputados ás côrtes actuaes . 
l ~mquanto ao archivo, parecendo necessario á deputação dar algumas provi
c l~Clas para a boa arrecadação dos clocumentos que ali cleYem existir, visto que l gnus muito importantes, como eram o autographo da constituição e os de varios 
c ecretos de côrtes estavam na secretaria, e outros de muito menos consic1eracão 
estª-vam no archiYo, resolYeu proYisoriamente que esta repartição fosse uma ~le
Pen.clencia ela secretaria e que se guardassem em armaria separado, de que tivesse 
d~~have o officia~ maior: 1_. 0

,_ as actas elas eleições e as procur~ç?es elos deput~-
t . ~~ tanto das cortes coustltumtes corno das actuaes · 2. o, os ong1naes ela constl-
lll " ' . l Çao, elas bases e dos decretos de côrtes · 3 . 0 , as actas elas sessões secretas e as 

c a deputaçã0 permanente. Todos os outrds documentos que existiam no archivo 
!)assaram para a secretaria para ahi serem classifi.caclos e guardados. 

32 
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Os trabalhos da: secretaria têem cqntinuado com a maior regularidacle e zêlo 
da parte: dos o.fllciaes cl'elles encarregados. Alem elo expediente da deputação per
manente e elo auanjamento do archivo" concluíram-se os registos das ordens e 
decretos com os seus respectivos inclices; o elos projectos e indicações, com as no
tas e observações que indicam o seu diverso destino; concluíram-se tambem .as 
actas elas côrtes, e os assentos elas commissões, com a veri:ficacão dos inventanos 
que muitas d'ellas entregaram na secretaria; finalmente, formalfsou-se um epitome 
ela correspondencia elo ultramar, dividida pelas suas clifferentes províncias. 

5.0 

Expediente 

Recebeu a deputação um grande numero ele felicitações ele camaras, ele outras 
auctoridacles e ele varios cidadãos, as quaes eram dirigidas por cliversos motivos, 
ou ás côrtes constituintes, ou á mesma deputação, ou ás côrtes actuaes. Todas ellas 
vão juntas no maço 3. 0 , a que prececle a sua relação para conhecimento do congresso. 

Dos outros requerimentos e memorias que foram entregues na deputação, os 
que a ella eram dil'igiclos foram immecliatamente despachados, os despachos 
escriptos no livro ela porta; os que não pertenciam ao conhecimento das côrtes 
tiveram esse despacho; os que são da competencia das côrtes, entregam-se ag·ora. 
sem serem classi:ficaclos, para que a commissão para isso designada pelo congresso 
os classifique e distribua. O individual conhecimento ele todos os requerimentos a 
que a deputação deu destino, consta pelas relações e documentos que vão junt~s 
no maço 4. 0 7 no qual tambem se acha a relação elos autos de juramento á constJ
tuição, que foram remettidos por diversas camaras e que a deputação mandou 
para o governo,_ a quem se elevem fazer taes remessas. . 

Offereceu o deputado substituto José Maria elas Neves Costa cento e cincoenti1 
exemplares ele um iinpresso que publicára e que a deputação julgou digno do co
nhecimento das côrtes; o ex-deputado Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento. 
remetteu para a livraria elas côrtes, em nome ele seu irmão Cbristovão Pedro de 
Moraes Sarmento, um exemplar impresso elo relatorio annual publicado no pre
sente anno pela real sociedade Lineana, estabfllecida em Londres ; José Ramos 
de Carvalho, presbytero secular da villa ele Manteigas, offereceu paí·a as urgen
cias ela nação tudo o que possa pertencer-lhe ela presa de Victoria, como cabo de 
esquadra que então era no regimento de infanteria n. 0 8, e o mais que se lhe 
estiver devendo no dito corpo. Todos estes offerecimentos se apresentam á mesa, 
juntos no maço 5. 0 

A deputação remetteu ao governo, á proporção que os foi recebendo, todos os 
officios que chegaram do ultramar e que de certo modo deviam pertencer ao seu 
conhecimento, e ao mesmo tempo lhe indicou que :fizesse publicar o que julg~sse 
necessario, res,tituindo com brevidade á deputação os ditos officios. Foram feJtas 
estas remessas nos dias 6, 9, 12, 13, 14, ~3 e 28 ele novembro; observando, p~
rém, a deputação que tres dias eram passaclos sem lhe sere1p r estituídos os prl
meiros officios que remettêra, nem se ter publicado o conteúdo n'elles, nem 0 

governo lhe ter communicaclo as noticias que haviam chegado do ultramar, e .ele 
que a deputação desejava ser instruída para poder informar as côrtes, resol;en 
mandar dizer ao governo que, para execução elo artigo 118. 0 da constituição, Jul
gava conveniente que lhe fossem remetticlas as partes do regis{o do porto e as 
noticias importantes que chegassem do reino ou elo ultramar, e que, estando 0 

publico acostumado a ouvir nas côrtes e a ler nos cliarios noticias vindas do Bra
zil, podia causar estranheza a inteira omissão cl'ellas, apesar ele se terem corowu
nicaclo ao governo os officios da Bahia, cuja breve restituicão novamente se r~
commenclava. Depois .d'este offici~ da deputação começou ~ governo a restitLur 
promptamente os o:ffic10s commumcaclos, a remetter as partes elo registo do p_orto, 
e ·participou á deputação o · resumo das noticias que recebêra ele lVIacau. Acuan~e 
exporá a deputação com mais particularidade o resultado elas noticias ultramari
nas, e os o:fficios elo governo, sobre estes e outros assumptos, a maior parte dos 
quaes vão mencionados no presente relatorio, se colligiram no maço 6.0 a elle ap
penso e se apresentam ás côrtes. 
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Pormam parte elo expediente, ele que eleve dar conta a deputação, um officio 
~lo ministro da fazenda, satisfazendo á 01·clem elas côrtes constittúntes ele 10 ele 
J~nho; outro elo ministro elo r eino, peclinclo os documentos· e planta a que se r efe 
l'la a ordem elas côrtes ele 2 ele setembro, que se lhe mandaram entregar; os map
~as. e balanços elo thesouro, ela intenclencia elas obras publicas, elo terreiro publico, 
cta JUnta elos juros e da junta ela fazenda, ela universiclacle ele Coimbra, o que tudo 
vae junto no maço 7 ,0 , para ser remetticlo ás respectivas commissões. ' . 

Finalmente, viu-se a deputação permanente na absoluta necessidade de correr 
com o expediente elas côrtes em todo o tempo que mediou desde a sua installação 
até ~ sua abert1ua; por isso participou ao governo a eleição do presidente, vice
presidente e secreta:rios elas côrtes, no mez que ha ele começar no 1.0 ele clezep:J.
bro, e a resolução que estas tomaram de mandarem um~ deputação a sua mages
tacle. Porém, o resultado cl'esta deputação não foi communicado á permanente, 
~em duvida porque ella julgou, com muito bom fundamento, que devia ser dirigido 
Immediatamente ás côrtes, por quem a dita deputação havia sido nomeada. A cle
Plltação não remetteu ao governo o auto do juramento prestado por todos os em
~regaclos nas côrtes perante o ultimo presidente das constituintes e o presidente 
~ deputação permanente, apesar ele julgar conveniente que toclos. os autos ele si

nulhante natureza se guarclem no archivo da Torre elo Tombo, porque r eflectiu 
qt~ a abertura elas côrtes era anterior ao praso estabelecido na lei para se con
e tur a prestação elo juramento. 

6.0 

Verificação das contas da thesouraria das cõr~es 

Tendo determinado o artigo 2. 0 elo decreto ele 2 ele novembro elo presente anuo 
que as contas da thesouraria elas côrtes fossem apresentadas á deputação perma
nente, para que, achando-as legaes, informasse ácerca d'ellas as côrtes ordinarias, 
que fariam expedir a competente quitação ao thesoureiro, entendeu a deputação 
que, para proceder n'este negocio com a devicla circumspecção, devia nomear dois elos 
s~u~ 111embros que examinassem miudamente a receita e clespeza ela thesouraria, não 
8~ e:m todo o tempo das côrtes constituintes, mas no elecmso elo mez de novembro, 
;I~to que pelo citado decreto tinha sido auctorisaclo o deputado elas côrtes, Luiz Mon
i~n·o, para continuar com o expediente da thesouraria. Os membros encarregados 
~ este r ecenseamento foram os deputados José Feliciano Fe~-nandes Pinheiro e 
?aqui:m Antonio Vieira l3elford, que, depois ele um escrupuloso exame feito ª

"VIsta do livro elo thesonreiro e das folhas , entregaram á deputação todos estes do
cumentos com um relatorio particular por elles assignado, e a deputação declarou 
P01' um assento escripto no livro, que achava as contas exactas e legaes . Os do
<;un:-entos e relatorio mencionados formam o maço 8. 0 ap'penso a este r elatorio, e, 
a "V"lsta cl'elles, entende a deputação permanente que se eleve conceder a quitação 
ao thesoureiro. 
. Resta só advertir que as clespezas feitas no mez de novembro foram pagas á 

~sta das folhas legalisadas pelo presidente e secretario ela deputação, e que esta 
1 esolveu que se mettessem em folha os dois substitutos, }Jara o effeito de vence
l'~m o subsiclio diario, por lhe parecer que estes substitutos, com differença dos elas 
~ortes, devem sempre estar promptos para supprirem qualquer impedimento, ainda 
emporario, dos membros orclinarios. 

7.• 

Noticias do ultramar 

0 
lAs noticias do Brazil e da Asia,' que tê em chegado á deputação em todo 

e ~ ecurso do mez ele novembro, são mui dignas ·de serio exame das côrtes e 
h ~gem promptas e bem meditadas providencias. Vi~ram noticias d:irectas da Ba
l~a. pel? bergantim Novo Viajante, cheg·aclo a 3 de novembro, e pela galera 

01 cu1·w~ chegada a 27 ; elo Rio ele Janeiro, pela galera J.v.Iine?'Vct_, chegada a 7, 
Z, pela outra, H José Phenix, chegada a 18 ; do Ceará, pela escuna E?·nw
tnclct, chegada a 12, e pelo bergantim Boct União, chegado a 20; de Per
na~buco, pela sumaca Penhct, chegada a 3; do lVIaranhão, pelo brigue escuna 
Phrtug·ueza lWm·ia, · chegado a 7; do Pará, pela galera -Scmtct Mct?'Íct de B elem_, 
c eg·ada a 13, e pelo hiate Senlwm elo Cm·mo e Almas, chegado a 21. Mas as 
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noticias offióaes são só ela Bahia, que chegam até 8 ele outubro ; ele Sergipe ele El
H.ei, até 25 el e agosto; elo Ceará, até 6 el9 mesmo mez; elo Maranhão, até 10 ele 
setembro; elo Pará, até 5 ele outubro; ele Piauhy até 5 ele setembro. Todos estes 
officios >7ão colligielos no maço 9. 0 , juntamente com os ele Goa e Maca.u, de que 
logo , se falladL . . 

E doloroso saber que a província da Bahia está em estaelo ele completa msur
reição, excepto a cidade e seu porto, briosamente defendido pelo exercito e es
quadra ele Portugal; que Sergipe não pôde r esistir por mais tempo ás ameaças elos 
dissidentes, que á força armada a pretendiam atacar; que nada bom se pócle pre.
ver ou esperar ela mudança ele governo que houve em Pernambuco, e que o Ceara 
pó ele tal vez ser obrigado em breve tempo, apesar ela boa vontaele elo seu actunl 
governo, a separar-se de Portugal. . 

Comtuclo, pócle-se entrever, no meio cl'es tes successos infaustos, um ralO _ele 
esperança : a j ornada elo príncipe real a S. Paulo e a sua estada n 'aquella provi~
cia; a demora que t em havido nas eleições ele eleputaclos para as côrtes do Bn.tz1]1 
pois só se diz qu e est ão nomeados os elo Rio e Pernambuco; a violencia coDl que 
Sergipe se se]Jarou ele Portugal; a resistencia que r.incla faz o ·Ceanl., e, fina.lwe~
te, a harmonia que existe entre o governo cívil e militar ela Bahia, e a clevoçao 
á causa publica que mostram os h abitantes e corpos el e guarnição cl'esta cidade, 
dão-nos esperanças ele que esta importante parte elo Brazil não será. ainda ele todo 
separada elo r eino unido. 

Mas para isto parece ]J.eccssario que se dêem as providencias promptas que .0 

estado cl 'estas províncias exige e que se attencla ás necessiclacles que ellas wnni
festam por meio elos seus governos. Este objecto será sem duvida at tencliclo pe~as 
côrtes; mas entretanto não póde a cl eputação permanente deixar ele excitar o zelo 
d' e!Las relativamente a tão r etardada nomeação da r egencia elo Brazil, que o de
cr eto ele 24 ele setembro quizera que fosse feita logo e n.inda antes el e publicada a 
constituição política da monarchia . Parece certo, por uma parte, que a duviela s2br~ 
o tratamento e· ordenado elos regentes e secr etarias, que o governo expoz ás cortes 
constituintes, em officio ele 9 ele outubro, e que cllas nã.o tiveram t empo de resol
ver, não é motivo bastante para elemorar uma providencia que as côrtes. julga.raill 
que podia concorrer muito para a união elas províncias elo Brazil, .e parece igual
mente certo que a intenção das côrtes, quando sanccionar am o .mencionado ele.creto1 
fôra que os seus diversos artigos se executassem a um tempo, na esperança _ele 
que a prompta e effectiva nomeação da regencia facilitasse a unifto elas provincH15 

do Brazil entre si e ás outras partes elo r eino unido, e produzisse pela for ça nJO

ral aquelle estado ele segurança e tranquillidade que só pelo poder elas armas uffo 
é possível conseguir-se. 

As províncias ele Piauhy , elo Pará e do Maranhão estão tranquillas e na obc
diencia ás côrtes e a el-r ei; na de Piauhy até se conserva com r aro exemplo uma 
IJerfeita harmonia entre o governo civil e militar; os officios ela junta sobre as ue· 
cessiclacles occorrentes ela província merecem a attenção elo congresso. Mas as. do 
Maranhão, e particularmente as elo Pará, exigem as mais serias proviclenCJ~~ · 
Está no seu auge a má intelligencia entre as juntas e os governadores _JJllh
tares; aquellas elirigem as suas queixas ás côrtes e ao governo, peel em provicl~u
cias promptas, lastimando que lhe tenham sielo retardadas, e trn.nsmittem coplíls 
ele diversos officios que provam evidentemente esta falta ele harmonia, tão perigosa 
em outras occasiões e muito mais na actual,; as qqestões no Maranhão não são por 
m'a de assumpto t ão serio, mas o governador elo Pará fez que a junta mandasse 
prender uns poucos de cidadãos sem culpa formada ; instou para que se procedesse 
a devassas gentes, e entremetteu-se por diversos modos no poder jucliciario. A de
putação, logo qu~ r ecebeu o primeiro officio ela junta provisoria., o r emetteu .ao 
governo, excitando a sua attenção sobre um objecto que ella considerava IU1.llto 
importan.te á face ela constituição, e agora excita a attençFI.o das côrtes, a que~ 
será presente o segundo officio, que r efere n. origem e progresso d'est es aconteci-
mentos: · 

Emquanto á Asiá, cgusta que em Macau se juraram as b~ses ela constituição 
pelas auctoridades e leal senado, e que em Goa se fizera a nomeação elos eleputa-



501 

dos ás côrtes, que j ú haviam partido para o seu destino . Porém, o estabelecimento 
ele Ma~~u deve merecer os cuiclados do congresso i a singularidade da sua posição 
e~ acltmmstração politica, as relações que conserva com ' os chins, uma certa adhe
hto .á sua particular fó rma de governo economico e administrativo indicada pelos 
a~Itantes, juntamente com algum ciume relativamente ás auctoridades que ali 

.estao c.ollocadas, o desgosto pela falta ele noticias, communicad.as ou ele L isboa ou 
lla cap1tal ela Inclia, tnclo isto deve ser attendido para utilidade particular d'aqu el 
.es povos e geral elo reino unido. O coronel deputado pelo governàclor c pelo leal 
se?-a;lo para felicitar o congresso, pede ser aclmitticlo ao desempenho cl ' esta com
~ssao, e elle pócle antecipar ao conhecimento das cô rtes a noticia elo estado actual 
~ aquel!e estabelecimento, emquanto não chegam os deputados que pa.ra esse fim 
Iam a ser. solemnemeute nomeados pelo leal senado . 

A posição politica ele Goa é actualmente um pouco aniscada. Pela carta do 
arcebispo primaz elo oriente conhece-se que ha ali partidos que têem perturbado 
0 socego publico, e que, não sendo comprimidos pelo concurso elas auctoridacles, 
poclem ser fataes á conservação cl'aque1la parte da monarchia; mas o ar cebispo e 
0 govE.rno civil estão em perfeito divorcio, c pela corresponclencia o:fficial que 
~.9-uelle remette não se póde bem conhecer até que ponto uns c outros têem r a
sho i é ele esperar que este negocio se IJOnha em maior ponto ele clarez·a com a 
c egacla dos deputados e com as noticias ulteri on~s . 

s• 
I nfracções de leis 

1. o- Sobre us clei9ões 

. Passando agora a t ratar com mais particularidade elo dever que incumbe prin
âipalme~te . áN deputaçãoyerman~nte, ~ que ~onsiste em vigi-a:· sobre Na observancia 
a constltuJÇM c das le1s1 para mstrmr as corles futuras elas l!lfracçoes que houver 

~~taclo, não pócle a deputação deixar ele voltar ao ingrato assumpto das eleições . 
. . ao be.m notarias as irregularidades que n'estas se comn:ietteram, muitas elas quaes 
J.a hav:1am constado ás côrtes constituintes por diversas representações que lhes fa 
lam chl'igidas i tomaram as côrtes o prudente arbítrio que se publicou nos reaes 
c ecl'etos de 28 ele agosto c 13 ele setembro, no primeiro elos quaes se declarava 
~11}.' assim como as primeiras assembléas eleitoraes deviam ter procedido segundo 
. c lSposto no artigo 53.0 elo clecreto das côrtes de 11 ele jull::!.o, assim tambem as 
~l~:as ela cabeça ele divisão se deviam cingir á disposição elo artigo 44.0 e elos 
t 111 0

8 a que elle &e r efere; declarava-se no segunclo decreto que as côrtes não 
omavam conh ecimento elas questões suscitadas em algumas cl'estas ultimas juntas , 
~or ficar esse obj ecto reservaclo para a preparatoria, á qual ellas de~iam dar conta 

08 seus procedimentos e das rasões em que os fu ndaram. , 
.. Ou fo sse porque estes decretos chegassem j á tarde a algumas pr ovíncias elo 
1,01~0 , ou fosse peJa ignorancia e t alvez pela malicia cl'aquellés a quem era encar
Iegado o seu cumprimento, é certo que elles não tiveram plena execução, e que, 

l~~~·ah~ente fallanclo, as segundas eleições não se mostraram mai.s regular es que as 
lJmell'as . 

a , A deputação permanente não poüia fazer outra cousa a este respeito do que 
clle~~u~ar á junta preparatoria todas as observações tiradas das diversas actas 
i!'~s ~LlVls.ões eleitoraes, que podiam ele qualquer modo influir sobre a validade ou 
c~b~Llla.r1clade elas eleições, e todos os r equerimentos que sobre este assumpto r e
l'é era ?u lhe haviam sido dirig idos pela secretaria das côrtes constituintes . Po
d' ~~ ,:"t JUnta, sus1Jendenclo o seu juizo sobre as irregularidades que occol'l'eram na 
1.~";':lao elos .Arcos ele Valle ele Ve.z, que er am sem duvida as mais dignas ele po17cle
sicf~~o, r.esolven que as outras não deviam influir para a exclusão dos que haviam 

\ ( le1tos em deputacl~s. . - . 
si l oltaram, pois, para a deputação as observações e r equerimentos que hav1am 
Ulc? presentes á junta pre1)aratoria i mas em breve tempo foram . cbegan~o N outr~s 
t Uitas r epresentações e memorias que defendiam cin atacavam, .J á as ele1çoes fel-
as ern a· bl ' 'a . á . l ' . l . cl' li IV~rsas ass~m eas e em i versas di visões, J os me IVlC uos que por me10 
e as haviam perchdo ou adquirido o direito ele ser em cleputados na presente le" 
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gislatura. Alem cl'isto, o ministro da justiça dirigiu um officio ao secretario da 
deputação em data ele 18 de novembro, que foi recebido no dia 19, acompanh?-r:_clo 
um resumo das participações dos acontecimentos que tiveram lagar nas elmçoes 
de deputados ás côrtes, cujos originaes existem n'aqt\ella secretaria de :stado, 
para tudo ser presente á junta preparatoria, e acrescenta, no dito offic10, que 
este resumo é ainda incompleto e que se esperam informações a que se mando~l 
proceder pelos ministros mais acreditados dos r espectivos districtos. O mesmo mt
nistro, em outro officio datado de 23 de novembro, remette, para se apresentarem 
;;'t junta preparatoria, duas informações elo p1~oveclor de Guimarães, relativa~ amb~s 
aos factos escandalosos e arbitrarias que tiveram logar na junta da cabeça da _di
visão eleitoral de Braga, acrescentando que, «como a bistoria elo acontectdo 
n'aquella eleição foi a que mais impressão fez no publico, por isso o governo,_ ~e
sejoso sempre de saber a verdade, incumbiu -o seu conhecimento a um elos illlJllS

tros que mais merecem a sua confiança, transmittinclo agora a miucla an·alyse dos 
factos referidos, a sua escrupulosa confrontação, document.os e juizo feito so~re 
cada um d'elles». Finalmente, em outro officio de 26 ele novembro, remette o dü_o 
ministro um documento, cuja falta era accusada na informação do provedor de G:n
marães, que acompanhava o officio de 23. A menção dos requerimentos e offi.Clos 
que chegaram de novo ao seu poder, entendeu a deputação que não devia s~r 
omitt.ida no presente r elatorio, pois era J;J.ecessario indicar o motivo por que os ?-ao 
apresentára á junta preparatoria, a quem eram dirigidos; este motivo, relatrva
mente aos o:fficios elo ministro ela justiça, conhece-se pela confrontação das datas, 
porquanto não era possível que a junta tomasse conhecimento dos negocios apre
sentados no dia 19, quando ella não se reunia n'esse dia, mas no seguinte, e _só 
para o fim de eleger o presidente, vice-presidente e secretarias elas côrtes, e mtnto 
menos nos negocias apresentados a 23 e a 26, em que ella já tinha inteirmneu~e 
acabado. Alem cl'isto, como ela resolução que tomou a junta preparatoria ele nao 
invalidar as eleições por causa das illegalidacles n'ellas commetticlas, se não segue 
que estas illegaliclades não devam ser examinadas e algumas talvez punidas, enten
deu a deputação permanente que devia novamente apresentar ás côrtes toclos os 
documentos que já havia apresentado á junta preparatoria, e os que depois acres
ceram, o que vae tudo colligido no maço 10.0 , para que as côrtes, commetteuclo, 
se assim o julgarem conveniente, o exame ele todo este negocio a uma commissão, 
decidam com pleno cpnhecim.ento ele causa o que julgarem conveniente. 

Comtuclo, persuadida a deputação que os delictos elos cidadãos particulares, 
relativamente ás eleições, não devem n'este Jogar merecer tanta consideração coJ.110 
os clelictos elos empregados publicas e a influencia assás manifesta ela parte de al
gumas a.uctoridades, por ser isto o que mais se oppõe á letra e ao espírito ela con
stituição, julga que sobre os clelictos ou notaria influencia elas auctoriclacles é q~1e 
eleve principalmente excitar a attenção das côrtes, e particularmente sobre a u:-
euria ou malícia de alguns presidentes elas juntas ele cabeça de divisão e das r especti
vas mesas, que não executaram o decreto ele 13 ele setembro; sobre o que occorren 
nas eleições dos Arcos, quando isso se liquidar; sobre a adclição ou diminuição de 
votos e sup}Jressão ele listas que se fizerai.n em alguns concelhos ou nas juntas su
periores de clivisão; sobre a influencia clirectamente manifestada por a.lgtms :ma
gistrados, commandantes militares e outros empregados; e, finalmente, sobre 0 

arbítrio que tomou o governo ele conhecer de alguns actos praticados nas elei9ões 
e de mandar proceder a devassas a respeito dos subornos que se diziam ferto_s 
por pessoas determinadas; o que, sendo, como foi, praticado antes de concltn
das as eleições, póde ser mui prejudicial ao direito. dos cidadãos votados e dar ao 
governo uma perigosa influencia nas eleições. 

2. 0 -Ca.mar~ de Lisboa 

Tendo determinado as côrtes constituintes, na ordem. ele 8 de agosto, que no 
dÓmingo immecliato, depois de coucluidas as eleições para deputados, se proce
desse à eleição da cama.ra cl'esta cidade, e tendo-se effectivamente concluído esta 
el!3ição, determinaram as côrtes provisoriamente, por decreto de. 26 de outubr~~ 
que os procuradores dos mesteres e os mais membros da casa elos vinte e quatr 
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con~ini~assem a ser providos na fôrma das leis e estylo actual, subsistindo as suas 
attnbruções em tudo que não contraviesse o systema constitucional. 

Antes d'esta r esolução publicada, apresentaram os _ membros ela camara nova
me~te eleitos um requerimento ás côrtes, o qual não chegou a ser despachado; 
porem elles assentaram que, pendente o recmso, estavam auctorisaclos para não 
àomar posse elos seus lagares, em expressa contravenção elo artigo 33.0 elo decreto 

e 20 ele julho elo corrente anuo, que manda que os membros elas camaras tomem 
posse logo que saírem eleitos . 

Não sabe a deputação qual seja o motivo por que o governo não tem instado 
pela execução cl'esta lei; sabe, porém, que o recurso ás côrtes não eleve embara
lar a execução elas leis, e que parece mui IJouco elecoroso que uma nova auctori
c acle ~onstitucional, e tão respeitavel como é a camara ela primeira cidade do rei
~o, s~a a prim~ir~ a dar .um perigoso exemplo ele falta de obediencia aos elecretos 

as cortes constltumtes. 
Conclusão 

. A eleputacão não teve conhecimento ele outra alguma infraccão ele lei ou con
~~tuiçã~ ele que eleva instr~1ir as. prese~te~ côrtes, pois, se o ti.;esse, nã~ cleixa~·ia 

. o fazer com o mesmo zelo e ImparClahclaele com que tem exposto as mfracçoes 
a~un~ mencionadas. Tambem não recebeu queixas algumas a este respeito senão 
~Ioxnnamente a ele dois cielaclãos moradores em l\íelgaço, cujos requerimentos fo
lam Jogo remetticlos ao governo, para cl'elles tomar conhecimento, participando 
c epors ás côrtes o resultado. E com isto põe a deputação termo ao presente relatorio. 
f3 Paço elas côrtes, 30 ele novembro ele 1822. = I-ie1·mano José B1·aamccump elo 
Pob~"C:l, presidente = Romualelo> Bispo elo P a1·á = F1·ancisco Villelct Bct?·bosa = José 

1 el~c~ano Fe1·nctneles Pinheim = José Joaqttim, Fe?"?'ei1·ct de JVIotwa = Joaquim An
tonw Viei?·a Belf07·d = l tnmcisco JJI[amt.el T1·igoso ele Amgão J.l![ondo) secretario. 

C Os deputados Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e lVIanuel do Nascimento 
~~stro e Silva :fizeram constar, por cartas lidas em 3 ele dezembro, o primeiro que 

~•o1 ~cceitava a admissão ' às. côr~es orclin~ri~s, ,t1sand~ ela escolha conce;licla aos 
e ertos, e o segundo que cletxana ele assrstrr as sessoes eruquanto se nao resol

~~re a sua inclicação IJara ser clemittido elo soberano congresso, visto estar clis~ 
~te ent~ a província d' elle. Conforme a pratica estabelecicl[!., mandou-se ouvir a 

0lilmrssão ele infrac:ções. 

t . Na data abaixo indicada o soberano congresso teve conhecimento, pelo minis- · 
etto do reino) el' este 

O:flicio 

l IlLmo e ex.mo sr.-Él-rei manda participar ás côrtes ordinarias ela nação que, 
lavenclo recusado a rainha prestar o juramento á constituição política ela mona.rchia, 
a qne era obrigada, na conformidade ela lei, sua magestaele, ouvido o conselho ele 
ebt~do, orclenou que os ministros tomassem as medidas convenientes para a .exacta 
0

, servancia ela mesma lei . Como, porém, a rainha representasse que, no rigor ela 
r:sente estação, segundo o estado a~tual ela sua saucle, não poclia empreheneler a 
t~lnada para -fóra elo r eino, sem que a sua viela corresse perigo, sua magestade, 
lU ncl~ ouvido o parecer dos medicas, que declararam ser bem fundado este receio, 
cloa~ ~~~ q':'-e se differisse o cumprimento ~a lei, ?-~ parte que di~ respeito a .saír 

Tilltono portuguez, em quanto durar a nnpossrbllrdaéle ele assim se .cumpnr. . 
lU l oclo o processo d' este negocio consta elo incluso relato rio, que stla magestacle 

aun a remetter ao soberano cong~·esso, para seu inteiro conhecimento. . 
z· eus guarde a v. ex.n Palacw ela Bemposta, 4 ele dezembro ele 1822 .. F1-
?ppe Fm·?·ei1·ct ele A1·a~tjo e Cast?·o.=lll.mo e ex. 010 sr. João Baptista Felguell'as. 

R.elat orio a que se refere o officio supra 

jt , Constanclo a -el-rei que no dia 3 ele novembro, marcado pela lei para o solemne 
llarnento elos funccionarios publicas e possuidores elos bens nacionaes, antiga-
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mente denominados ela corôa, a rainha havia r ecusado dar procmação, e estando 
já proximo a findar o praso de um mez', concedido na mesma lei, julgou s.ua ma
gestade que devia á sua augusta esposa a communicação elo que cletermma_;a a 
lei, para que por falta de conhecimento el'ella não incorresse na sua · sancçao, e 
ordenou que tres dos seus ministros, no dia 22 ele novembro, lhe fizessem c-onhe
cer aquella disposição_ 

Foi assim executado pelos ministros, mediante a nota verbal (documento .n . 0 1 ), 
a qual contestou a r ainha, dizenclo que não jurava porque uma vez havia cllto que 
nao; que bem conhecia a lei e a tudo estaya disposta (documento n. 0 2). . 

Considerando el-r ei a n ecessidade em que estava .o governo ele applicar á nu
nha a positiva e terminante sancção ela lei, e desej ando conciliar a exacta obser
Yancia d 'ella com o decoro e considerações cleviclas á pessoa ele sua augusta es · 
posa, mandou ou vir o conselho de estado (documento n. 0 3). 

E porque, segundo o teor ela lei, recusando a rainha jurar, devia perder os 
direitos inherentes á qualidade ele cidadão e saír immediatamente elo t erritorio por
tuguez, ·o qu e tinha ele verificar-se no dia ·4 ele dezembro, pois que no dia 3 ex- ' 
pi.J.·av:1 o praso assignaelo pela lei, cumpria que a rainha declarasse o paiz onde se 
dirigia, para que el-rei, sem r etardar a execução ela lei, podesse praticar as atten
ções que ainda lhe devia c,9mo seu augusto esposo. N'este sentido se escreveu á 
rainha a carta n. 0 L_b , a que r espondeu, como se vê em n. 0 5, r atificando a recu
sação ele prestar o juramento e inclicanelo o porto ele Oaeliz; mas ao mesmo tempo 
r epresentando que o estado da sua saude lhe não p.ermittia emprehencler a jornada 
sem correr perigo ele vida. 

Sobre a primeira e segunda r esposta da rainha opinou a maioria do conselho 
ele estaclo, na presença ele sua magestacle, que não er a claro o sentido ela lei, ueJ1l 
ella podia ser applicacla senão pelo poder jucliciario, e que em ambos estes pontos 
ele vista deveria recorrer-se ás côr tes (documentos n. 0 6 e letra O) . 

Como, porém, não era duvidoso que a r ainha, por ser chamada a presiclil' á 
r egencia, uo caso elo artigo 149.0 ela constitüição e pela qualidade ele possuiclo1:a 
de bens nacionaes, er a obrigada a jurar, e por outra parte não se tratava ela arpli
cação ele pena a facto illicito, mas sim elas consequencias naturaes do acto hvre 
ele não adherir a r ainha ao lJacto social, entendeu o governo dever proseguir no 
cumprimento ela lei, mandando proceder a todos os preparativos necessariós para 
a saída ela rainh a, por via ele mar, logo que terminasse o praso da lei ( documen-
tos n. 0 ~ 7 a 12 e letras A e B) . · 

Entretanto; não sendo licito clesattencler a representação elo imminente perigo 
ele Yicla que a r ainha allegava, se fosse obrigada a fazer j ornada no rigor ela 
presente es taç~i.o, julgou o governo, conforme a direito, ouvir o parecer elos facul
tativos, como arbitras legaes em simifi1ante materia (portaria n. 0 13). Como eul 
uma conferencia ele Llez meclicos, assim effectivos como honorari os, ela r eal camara, 
se .accorclasse que a rainha, no seu actual estado ele saucle, corria imminente pe
rigo ele viela se intentasse viagem ou jOl'nacla na p1·esente estação, tornava-se for
çoso clifferir, n' esta parte, a execução ela lei, para ter seu cumprimento logo que, 
sem imminente perigo, se possa pôr a caminho por via ele mar ou por terra (do
cumentos n. os 14 e 15) . 

Havenclo, IJOis, expirado hontem o praso ela lei sem que a rainha presta,sse. 0 

el evicl~ juramento (documento n.0 16), t em el .. rei declarado, por decreto ela data 
ele ho.J e, haver ella perdido toclos os direitos civis e políticos, inherentes tant? á 
qualidade ele cidadão como á dignidade ele rainha, e que outr osim deverá saír ll11-

mecliatamente elo ter~·itorio po:'tuguez (decreto n. 0 1). . 
Mas como lJela amma r efencla allegação dos facultativos era impossível fazer e:ffe

ctiva a immecliata saída, sem imminente perigo ele viela, houve por bem sua magestacle 
suspender, n 'esta parte sómente, a execução ela lei, para t er o seu cumprimento logo 
q1-10 cesse o mencionado perigo, como consta elo segundo decr eto ela mesma cl~ta. 

De qae tuclo mandou SU?- magestacle se fizesse .participação ás curtes or clma
rias, com a copia dos r espectivos documentos, para seu devido conhecimento. 

Palacio ela Bemposta., em 4 de dezembro ele 1822. =Filipp e Fm·1 ·ei1Y6 ele 
A1·m~jo e Cast?'O. 
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N.• i 

Nota verbal à rainha 

Senhora: - -Estando proximo a findar o praso marcado lJela lei de 11 ele ou
tubro _proximo passado ás pessoas obrigadas a jurar a constituição lJolitica ,ela mo
narchw., que el-rei jurou solemnemente, e não tendo vossa magestacle ainda pres
tado o jm·amento, como cumpria, el-rei nos manda á presença de vossa magestacle 
para fazermos saber mui r espeitosamente que, no caso não esiJerado ele vossa ma
gestacle: não querer jurar até ao dia 3 de dezembro proximo seguinte, como a lei 
determma, el-rei e os seus ministros se acharão na dura necessidade ele pôr em exe
~ução. a referida lei, que faz perde~; a qualidade ele cidadão e sair immecliatamente 
c 0 r e1.no a todo aquelle que, sendo obrigado a jnrar a constituição política ela mo
narchia., recusar cumprir tão r eligioso dever. Os ministros encarregados por sua 
m~gestacle cl'esta mensagem deixam á sublime consideração de vossa magestacle 
ca cular os inconvenientes que resultariam para vossa magestaele, no caso que 
vossa ma~·estaele r ecusasse cumprir com tão religioso dever. 
C PalaCI? ele Quelnz, 22 de novembro ele 1822 . = Fil·ippe FeT?'eÚ·c~ ele Amt~jo e 
F',ctst?·~J mmistro e secretario ele estado dos nego cios elo reino = Silvest?'e Pinhei?·o 
~e?'?'etm> . ministro e secretario de estado dos nego cios estrangeiros= Ignacio ele~ 

osta Qmntellc~1 ministro e secretario ele estado dos negocias da marinha . 

N. 0 2 
Resposta da rainha 

Qu~ já havia mandaclo dizer a el-rei que não jurava; que tinha assentado ele 
bll~ca Jurar em Sl~a viela, nem em be_rn nem em m~l, o que não e1:a nem_ por s?

e1 ba nem por ocl1o ás côrtes, mas s1m porque assllu uma vez o tmha chto, po1s 
b~a pessoa ele bem não se r etractãva; e por ser hma pessoa doente, que bem sa

la a lei, e conhecia a pena que ella impunha, e que estava clisposta para isso . 

N .0 5 · 

Portaria ao conselho c1c estado 

. ll Manda el-r ei, IJela secretaria ele estaclo elos negocias elo reino, remetter ao con
s~ lo ele estado a intimacão que manelára fazer a sua ma.gestade a rainha ficlelis· 
Slma sobre a }Jrestacão do J'nramento á. constituicão IJolitica ela monarchia, a que 
era b ,· ' . • :fi 0 ug-acla, bem como a resposta negativa por ella dada sobre este assumpto, a 
. ~1 de que o conselho, na sessão ele 29 elo corrente, em que el-rei será presente, 
In erponha o seu parecer sobre o moclo ele conciliar-se a execucão da lei com as 
considerações de vielas á alta j erarchia e mais circumstancias ela ÍJessoa. 

C
,Palacio ela Bemposta, 22 ele novembro de 1822. = Filippe Fm ·1·ei?·c~ ele Anmjo 

e ast?·o . 
N. 0 4 

Carta à rainha 

Senhora : - 'l'enclo vossa magestade cleelaraclo formalmente aos ministros ele 
e~taelo que não jurava a constituição política cht monarchia, não obstante o conhe
Cimento que tinha ela clisposicão da lei ele 11 ele outubro elo corrente anuo e sua 
sanccã, d 'b · l .c 1 ] l · l l v o~ o, e seu o o gDverno o r1g-ac o a u-tze -a executar : mancLa e -r m c ec arar a 
J ossa magestade que, terminando no dia 3 ele dezembro. proximo seguinte o es
i~/0 1U,:trcado para a prestação d'aquelle juramento, e recusando vossa magestacle, 
m: entao, c1.:mprir aque~le reli gios~ clev~r, é forçoso, n' esse caso, saír imm.ecliat~
d nte elo remo; e deseJando el-rm praticar com vossa magestacle todas as cons1· 
ge~ações . devidas á augusta pessoa ele vossa mag·estacle, cumpre que vossa ma
c estacl~ mcliqüe o paiz estrangeiro aonde se destina, para que, fazendo-se . as 
,.,.,

0
nven1entes clisposicões, a lei tenha a sua devida execucão no dia 4 elo refenclo 

~e . ~ ~ 

z nupreterivelmente. , 

C
,Palacio do Alfeite, em 27 de novem.bro ele 1822. = Filippe li'e?Teim ele A1-c~7.rdo 

e ast1·o . 
A 

e Manda el-r ei, pela secretaria de estado elos negocias do reino, que o ministro 
secretario ele estado dos negocias da marinha r etenha e faça preparar a fragata 
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que lhe parecer mais conveniente para a conducção ela augusta pessoa ele s.ua mages
taclê a rainha, por tempo e destino indeterminado, visto que se depende mnda, para 
a ultima r esolução, da resposta de sua magestacle e parecer do conse~ho de estad~. 

Palacio do Alfeite, em 27 ele novembro de 1822. =FiUppe Fe?Telim ele A1·c~tl:9° 
e Cast1·o . 

N.• 5 
Resposta da rainha 

Hontem, pelas dez horas da noite, recebi, por mão elo marquez de V aliada, a in.::
timação que Filippe Ferreira me fez, ela. parte ele el-rei, á qual devo responder 0 

seguinte : 
1.0 Que eu já fiz a minha solemne e formal declaração que não jurava, e agora 

torno a ratificai-a. 
2 .0 Que estou prompta a executar o que el-rei me manda , em virtude da lei; 

porém, sou obrigada a r epresentar que eu sou muito doente, como todos sabem, 
ainda mais do que se ·pensa, e é de direito natural a conservação da vida . E stou 
bem certa que el-rei nem o govemo nao hão ele querer que ett vá morrer por es
ses caminhos, pois estamos no rigor elo inverno, e não me a trevo a emprehencler 
a jornada sem passar a força d 'elle ; e para mostrar a todos que eu n?,o entro. 8Jb
solutamente em cousa nenhuma, estou prompta para me retirar para a minha qmnt.a 
do Ramalhão com as minhas duas filhas (as quaes sempre hão de ser insepara:eJS 
de mim), até que o tempo permitta principiar a minha jornada para fóra do r elD0 · 

3 .0 A minha intenção é ir para Cacliz por mar, por ser assim mais suave, 
attendendo á falta de saude e de forças que tenho. 

Palacio de Q ueluz, em 28 ele novembro de 1822. = H.AINHA. 

N.• 6 
Parecer do conselho de estado 

No anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo ele 1822, aos 29 dias ~o 
mez ele novembro, o conselho de . estado, presidido por sua magestade no pahtc1.0 

do Alfeite, deliberou sobre o modo ele conciliar, emquanto a sua magestade a l~'tJ
nha :fidelissima, a execução do artigo 13.0 ela lei n. 0 23!:i, com as consiclera.çoes 
devidas á alta jerarchia e mais circumstancias eh stia r eal pessoa; consegtnnte
mente pareceu á plura.liclacle do conselho que, sendo elistinctos pela constitu.:ição os 
tres poderes , sem que qualquer cl'elles possa exercer as attribuições elo outro, e 
pertencendo p ela mesma constituição ao pocler jucliciario a faculda,cle ele julgar, 
applicando a lei aos factos particulares, eleve ser o caso submettido a um processo 
r egular, logo depois elo dia 3 de dezembro, para ser decidido por s(mteqça que, 
passanclo em julgado, se execute ; parecendo mais á mesma pluralidade que para 
se designar o juizo, aonde se deverá tratar este gravíssimo negocio, e para seyro
porcionarem ao governo os meios necessarios para as despezas inclispensavms ela 
execução, e assim tambem para se tomar em consideração o actual estado ela saucle 
da r ainha :fidelíssima (que lhe n~io permitte immediata saída do territorio portn
guez), visto acharem-se reunidas e em exercício as côrtes geraes , eleve ser le
vado ao seu conhecimento para decidirem o que convier. 

Os conselheiros 1\:TotJra e Braamcamp nã.o concordam 11a r emessa cl'este ne
gocio ao l)Oder judiciario, porque, sendo a lei clara, não pócle tergiversar a sua 
litter al disposição, e o governo só tem a executar o que ella determina não tendo 
logar a intervenção do referido poder, porque não ha clelicto , e· ha t~l,o

7 

sómente 0 

facto de não querer aclherir ao novo pacto social, que faz perder a qualidade d~ 
cidadão portug uez; convem, todavia, com os outros conselheiros pelo tocante a 
remessa ao corpo legislativo, por o unico motivo ele molestia qu~ dá a r ainha ~de
lissima para espaçar a saída elo territorio, affirmanclo que perigaria até a sua v1da, 
circumstancia poderosa que parece merecer a consideração · elas côrtes, a queJ)l 
compete modificar a lei. , 

A todo o conselho parece que eleve ser livre a sua magestade a escolha do 1o
gar da sua ulterior r esidencia, mas que não é permissível que leve comsigo alg·uJ)la 
das senhoras infantas. , z 

Palacio do Alfeite) 29 de novembro de 1822. . Conde ele Sampcâo = Conde c 13 
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P
1 

enajiel = F 1·ei1·e =Dantas = Cunha = OliveÍ?'Ct= Bntamcamp = llfott1Yt. = (Vide 
etra C.) 

N. 0 7 

P arecer dos ministros 

b. A_ minha ?Pinião é que .sua ~agest?'cle a ~rainha eleve sair n~ clia 4 ~e . dezem-
110' 11llpreten velmente, sem mms cous1cleraçao alguma, a que uao tem chrelto, per
~.:1n.d~· a~uelle ~le cidadão portuguez ; e, emquanto ao lo~ar, que se lhe deixe a seu 
f~ :ltn o '· e ultunam.e~!e emquanto a levar as senhoras mfantas, suas filhas, con-
llllo~me. com a opuuao do conselho de estado. 

Palacw do Alfeite, 29 ele novembro ele 1822. = José clct Silva Ca?''lxtlho . 

N .d 8 

Certo, como estou, de que sua magestacle a r ainha não tem molestia aguda 
q~e l~e sobreviesse; que sómente padece aquelles ·incommoclos que, se fossem 
a tenclicl_os, ficaria sem effeito o decreto elas côrtes que lhe é applicavel; em con- · 
lequenc1a sou ele parecer que o governo, passado o praso prescripto na lei, eleve 
c ar-lhe uma prompta execução. Pelo que elevem dar-se as necessarias providencias 
para que no dia 4- elo proximo mez sua. magestacle a rainha sáia fóra elo territorio 
portuguez, deixando ::'t escolha cl 'ella o log:ar para onde deve il'. Sou tambem ele 
Phrecer que a suas altezas, as senhoras infantas, não eleve consentir-se acompa
n em sua mãe a rainha. 

Pa.lacio do Alfeite, 29 ele novembro de 1822. = lJ!fanuel Gon<;alves de klimndci. 

N.• 9 

Sou elo mesmo parecer, á excepção ele que, tendo sua magestacle a rainha alle
~aclo o IJerigo ele viela, se fosse immecliatamente obrigada a fazer a jornada, pe
~ elU as leis ela humanidade que se não clesattenda a pretensão, sem que o estado 
c e sauele de sua magestacle seja declarado por peritos . 

Palacio elo Alfeite, 29 ele novemlJro ele 1822,. = Sebastião José ele Ccwvctlho . 

N.• iO 

nic Devenclo conciliar-~e a exacta obser vanci: ela_ l~i. com os princípios ele huma-
17 ~~le e decoro respmtaclos por toda a naçao ClVIlisacla, sou ele parecer que se 
c e~ 1 que peremptoriamente o facto de estar ou nào sua magestacle a rainha no 
n aso ele perigar a sua viela; e no caso negativo, isto é, não havendo perigo immi
s e~te, eleve executar-se a lei no dia 4 de dezembro . Feitas as clisposicões neces
. arlas, de'Ve parti~ipar-se ás côrtes a deliberação do governo sobre u~ facto tão 
rteressante, l)edinclo-se a faculdacle necessaria só mente quanto á despeza ; que é 

·filvrel á rainha a escolha do logar elo seu destino, porque o governo não pócle 
X.a o . fi 1 . h •. a· 't 1 . h • i! - , ·e, na mente, que a rmn a nêtO tem tre1 o a evar coms1go as seu oras 

lUlautas·. 

C1 Palacio do Alfeite, 29 ele novembro ele 1822. =Filippe Fe?·reÍ?'Ct ele Amt~·o e 
ctst1·o . . 

N. 0 1i 

) Conformo-me com este' ultimo voto. Mas como sua magestade já indicou o 
~ o;tâ de Cacliz, é meu parecer que ela escolha de sua magestade se excluam os 
s a os _ele Hespanha. 

Alfeite, 29 ele novembro de 1822. =Silvest1·e PinheiTo Fe1·1·eim. 

N.• 12 

~onfo_rmo-me com o voto ela phualiclade elo conselho ele estaclo . 
alac10 elo Alfeite , 29 ele :ç.ovembro ele 1822. = Ignacio clct Costa Qttintella. 

N.• 15 

P or taria 

:IYiancla el-rei, pela secretai·ia de estado elos negocias do r eino, que o marq1,1ez 
Ulorelomo mór faca convocar os meclicos effectivos e honorarios ela real camara 
Para q 1 • h · ' t l ue no c i;;t ele ámanhã, 30 elo corr ente, pelas onze oras, v1s1 anc o a sua ma-
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gestade a r ainha e examinando o estacl~ actual ele sua saucle, cle?larem se a_ viela 
ele sua magestacle corre imminente perigo embarcando para Cacl1z ou marclíanclo 
por terra para fóra clõ r eino, saínclo por qualquer elos modos com t?clas as com
mocliclacles possíveis, e que os r eferidos meclicos escolham ele entre s1 aquelle que 
eleve reduzir os votos a um parecer motivado e por todos assignaclo, o qual deverá 
ser r emetticlo immecliatamente á mesma secretaria ele estado. 

J;>alacio elo Alfeite, 29 ele novembro ele 1822 . = Filippe Fe1Teim ele A1·ct~.jo e 
Cast1·o. 

N .' 1 -4 
Carta á r ainha 

S~nhora : - Sendo presente a el-rei a r esposta ele vossa magestacle ele ~8 elo 
corrente á intimação que lhe fôra feita por ordem elo mesmo senhor, em Vlrtucle 
da lei, dizendo vossa magestacle que r atificava a sua solemne e formal resposta 
ele que não jurava a constituição e que estava prorripta a executar a ordem de 
el-rei ; que era a sua intenção ir para. Cacliz por mar; e que não permittinclo 0 
estado actual ela sua saucle, nem o rigor elo inverno, empreheneler a jornada, pro
punha que se lhe 'consentisse clifferil-a até que o t empo permittisse ir para fó~'a do 
r eino com suas duas :filhas ; el-r ei, querendo conciliar a impreterível observancHt clD~ 
lei com os princípios ele humanidade e ele decoro: manda declar ar a vossa mages~ 
tade que, na data ele hoj e, t em ordenado que os meêlicos ela camara, verificando 
no dia ele ámanhã, pelas onze horas, o estaclo ele saucle ele vossa magestacle, e 
àchanelo que a viela ele vossa magestacle não corre perigo imminent e, será for çoso 
sair vossa magestade elo r eino, precisamente no dia 4 de dezembro proximo se
guinte, em observancia ela lei, clevenclo vossa magestade :ficar na intelligencia que 
não lhe pócle ser permitticlo levar as senhoras infantas, por estarem ao abrigo das 
leis portuguezas e ele seu augusto pae. 

Deus guarde a vossa magestacle. Palacio elo Alfeite, 29 ele novembro ele 1822 .:-
F?:Zippe FmTeú·a ele Antwjo e CastTo) ministro e secretario ele estado elos negoc1os 
elo r eino. 

N. 0 15 

Pa1•ecer elos facultativos 

Os meclicos da camara ele sua magestade, tanto effectivos como honorarios, 
abaixo assignaclos, reunindo-se no dia 30 do corrente no palacio ele Q ueluz, a :fi~ 
ele votarem sobre o estado de sauele de sua magestacle a r ainha, e satisfazenclo n 
solução do a quesitos inclicaclos na portari.a expedida pelo ministerio elos negocias 
elo reino, em data ele 29 elo mesmo mez, tenclo sido exactamente informados pe
los meelicos assistentes da his toria elos padecimentos ele sua magestaele em cliffe
r entes tempos, e da natureza elos ataques ele que mui r epetidamente tem sido 
acommetticla, ainda depois que regressou para Portugal, declarando os mestn05 . 

assistentes que muitos elos ditos ataques hão sido ele perigo imn:iinente ele vida., 
pelo grande estrago que affecta já o seu .pulmão e pelos long·os padecimentos elo 
:6.gac1o, a ponto tal que em algumas occasiões e em alta hora da noite se hão re
unido em conferencia : á vista, pois, ela hi storia acima referida, os medicos convo
cados decidiram unanimemente: 1. 0 , que sua magestacle a rainha eleve soffrer .utn 
cl'este1? ataques logo que se exponha á intemperie ela atmosphera e outras murtas 
inherentes causas, emprehenclenclo uma viagem ou jornada na presente estação i . 
2 . 0 , que o ataque, desenvolvido então por causas muito mais vehementes, tanto 
physicas como moraes, traria comsigo imminente perigo de vida. 

Palacio de Queluz, em 30 ele novembro ele 1822. =Bcwão ele Alvaictzm·e) phy
sico mór elo r eino= .Mánuel L uiz Alvcwes de Cct7'Vctlho = D1·. J oão ele Campos }.,Ta
vctt'?'O ele Ancl?'et cle= José Ccwclim J.l![anni= Vicente Antonio ele Azeveclo=D?·. B e? '

' nmYlo José de Ab?'ctntes e Cast1·o = D1·. J osé · J.l![cwiano L ectl da Ccmna?'Ct Rangel de 
G~tsmão=João Fle1wiqttes ele Pctiv~t=DT. Joc,qzti?n Xctvie?' ela Silvct=João Tlw-
11WZ ele Ccwvallw. 

.A 

Senhora : - Manda el-re~ pm·ticipar a vossa magestacle que, tomando em .con
sideração o parecer elos medwos :p.a conferencia a que se mandou proceder no d1a ele 
hontem, 30 do corrente, affirmanclo elles que, segundo o estado actual ela sa.ucle 
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de vos~a m:="g;estade e o rigor ela estação, a vida ele vossa magestade se exporia a 
?orrer. rmmmeute perigo, fazendo jornada na presente estação ; e devenclo por este 
llmp:noso, motivo eli:fferir-se a execução da lei, até ao. moment~ em que po.ssa :·ea
l sar- se nesta parte : Ql·clena que vossa magestade seJa prevemda de que no dra 4 
c 0 corrente, em que haverá expirado o praso da lei para a prestação do jura
lllento, ter {L el-rei ele decla.rar, por seu real decreto, que não sendo possível exe
cutar-se a lei, em toda a sua extensão, pelo impedimento ela molestia de vossa 
l~agestacle, eleve vossa magestacle, u'esse mesmo dia, retirar-se para a quinta do 
tnalhão, unicamente acompanhada das pessoas indispensaveis ao seu serviço, e 
a 1~ demorar-se emquanto o estado ele sua saude não permitte a vossa magestade 
~arr do territorio portuguez, cessando eles ele esse dia })ara vossa magestacle o goso 
ce todos os direitos, ·que nao podem ter logar uma vez que vossa magestacle re
cusa aclherir ao pacto social. 

189 Deus guarde a vossa magestade. Palacio da Bemposta, 1 ele dezembro ele 
'"'2·.=Filippe F eT?'eim ele .AnGtGjo e Cast?'OJ ministro e secretario ele estado dos 

neg;ocws elo reino. 
B 

ll~a~cla el-rei, pela secretaria ele estado dos negocias ela marinha, communicar 
~o _.mrmstro e secretario ele estado dos negocias elo reino, em resposta á sua por
au a de 27 ele novembro proximo findo, que se acha prompta a fragata Pm·olc~ 

para o ~lestino n'aquella portaria mencionado, isto é, com os viveres e arranjos -
necessa1• . J: . 

• c lOS para urna vmgem orcunaria. , 
Palacio de Queluz, 2 ele dezembro de 1822 . = Ignacio ela Costa Quintellc~. 

c 
c1 Se~h01· : - Ao co~selhci~·o ele estado José Maria Dantas Pereira pa~·ece que 
, eve muda fazer s-ubir escl'lpto á real presença ele vossa ma.g-estade, r elattvamente 

élJ eleportaçao da rainha ficleli:ssima, que a julga contraria ao bem da naçao nas 
actnacs circumstancias, e que não encontra muito claro estarem todas as mulhe
r·e~ , e talvez meno.'.l a rainha ficlelis sima, inchlidas no artigo V3 .0 ela lei n .0 236, 
P~Is tem rasões pa':l:a "lhe parecer que não foi ela intenção elo poder legislativo com
Plehenclel-as no referido artigo . Portanto, procurando conciliar a r esponsabilidacle 
;u~ lhe impõe o artigo 169 .0 da constituição com o desempenho elo seu juramento 
v c 08 que deu em março ele 1821 e em novembro proximo, ·parece-lhe, conforme 
·?tou no dia 29 e agora ratifica, que convem praticar a este respeito o que tem 
~sto _executar em outros casos e se permitte ainda mesmo na tropa, sem lesfio ela 
sev-enssima disciplina militar, a saber : representar ou offi.ciar ao corpo legislativo 
Para este decidir o que tiver por mais acertado . 

Aos conselheiros José ' ele Mello F reire e Joaquim Pedro Gomes el e Oliveira 
~arece tambem necessario, pelos motivos acima ponderados e pelos que expencle
lam _nos seus votos perante vossa magestade, que este negocio seja levado ao co
nhecnneuto elas côrtes antes ela execução, que por fim só- poderá tcr .... logar mediante 
~ _exercício elo poder jucl iciario, porqne não acham clarame11te comprehendicla a 1
.a:nha no referido artigo 13.0 ela lei elo juramento, e nem ainda as mulheres pos
studoras ele bens nacionaes, senclo casadas e júranclo seus mari_clos ; e l)Orque, final
lllente, a gravielacle el o negocio e o g rande interesse que n 'elle se pôde consiclei:ar 
~ ~ocla a nação, não lhes parece permittir que seja expecliclo, sem se levar pri-

Ciro ao conhecimento dos ..seus representantes, que estão em e:ffectivo exercício ela 
Stl a representacão . 

Aos conselheiros João Antonio Ferreira ele Moura e Anselmo José Braam
~lllp parece deve~· explicar a ultima parte do seu voto, e cleclaram que a re-

essa ao corpo leg·islativo deverá ser só para participar os motivos provados 
(1~e 0 g-overno tiver, para não pôr em immecliata execução aquella parte ela el. 

. Ao conselheiro conde de Sampaio, posto qti.e reconheça a gravidade elo neg~
c~~ e elas suas consequencias futuras, assim mesmo ratifica a sua antecedente op-
1111ao, por lhe não ser permitticlo votar contra um artigo ela lei, que lhe pare~e 
c aro . 
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Aos conselheiros João ela Cunha e conde de Penafiel parece não dever em al
terar a opinião que deram no dia 29 . 

Paço da Bem posta, 2 de dezembro ele 1822. =Conde ele Sampaio= Conde ele 
Pencifiel = F1·ei1·e = Dantas = Ct~nhc~= Ol·iveiTct = B1·aamcmnp = ili.owra. 

N.01 6 
. Certidão 

Manuel Cypriano ela Costa, cavalleiro professo na ordem ele Christo e da or
dem ele Nossa Senhora ela Conceição de Villa Viçosa, e escrivão na camar~ cl_a 
mesa do senado, como escrivão elo auto g eral elo juramento prestaclo á constlttn
ção política ela monarchia portugueza, em observancia do que me acaba de ser 
ordenado da parte de s. ex.a o ministro e secretario ele estado elos negocias ~o 
reino, certifico que até hoj e á noite, recolhendo-me da igreja ele S . Domingos, nao 
manclou a serenissima senhora rainha o seu juramento. . 

P or certeza elo que passei a presente, ela minha letra e signal, que vae sellada 
com o sêllo elas minhas armas. Em Lisboa, aos 3 de dezembro de 1822.-(L. S .)= 
J.l!Ianuel · Cyp1•iano ela Costa . 

D ecre to n. • 1 

T endo a rainha, por sua espontanea e livre cleclaração, feita e assignada do 
proprio punho em data ele 28 ele novembro, ratificado a que havia solemne e for: 
malmente feito em data ele 22 do mesmo mez, que com pleno conhecimento ela l~1 
e sua sancção havia tomado positiva e firme determinação de não jm·ar . a consti
tuição política ela monarchia1 e havendo expirado o praso marcado pela lei sem que 
tenha prestado o juramento a que era obrigada em execução da mesma lei : faço s~
b er que, pelo facto de não jurar a constituição, a rainha t em perdido todos os clire~
tos civis e políticos inherentes tanto á qualidade ele cidadão portuguez como ft clignr
clacl e ele rainha, e que outrosim deverá saír immediatament e elo t erritorio' portuguez. 

As auctoriclacles a quem competir o t enham assim entendido e façam executar. P~
lacio da Bem posta, 4 ele dezembro ele 1822.= ( Com, a ntb1·ica ele su,ct mctgestacle .j=Ft
lippe Fe1·1·ei1-c~ ·ele Antvjo e Cast1·o. 

D ecreto n. 0 2 

T endo representado a rainha que, segundo o estado ele sua saude e o ri o·or ela 
estação, não podia, sem perigo imminente ele viela, saír immecliatamente clo

0 
t erri

torio portuguez, como devia, em observ~ncia ela lei, por não haver juraclo a con
stituição política da monarchia; e havendo declarado os facultativos que, coJll 
effeito, haveria perigo imminente de viela se fizesse jornada n'este momento : de
termino que :fique cliffericla a exeCllÇão do decreto d' esta mesma data, a té que 
possa verificar-se, sem perigo imminente ele viela; devendo retirar-se, entretant~, 

/ para a quinta do Ramalhão, acompanhada unicamente elas pessoas inclíspensave1s 
para o seu serviço pessoal. 

As auctoridacles a quem competir o tenham assim entendido e façam executar. 
P~lacio da Bemposta, em 4 ele dezembro ele 1822 . =(Com a 1'lt.b7"Ícct ele sua ma
gestacle.)= Pilippe FmTeint ele Anttdo e Castro . 

Resolveu-se que os r eferidos documentos fossem impressos e r emetticlos a uma 
commissão especial. 

V arios perioclícos cl' aquella epocha, tanto nacionaes como estrau o·eiros publi
caram l:TI?-a carta .que diziam escripta ~ela rainha D. Carlota a seu e~poso/ e c1.:j a 
authentrCidade fo1 contestada e clefenchcla. Sem emittir voto sobre a controver::na, 
aprescntâmos aqui a copia textual. 

Car-ta 

Senhor:- Recebi e~ ta noite, pela mão elos vossos ministros, um decreto para 
deixar o vosso r eino. E, pois, para me mandar desterrada que vossa magestacle 
me obriga a descer do throno a que me c?amou. D e todo o meu coração vos per
dôo e me compadeço ele vossa magestacle . Todo o meu desprezo e aver são :ficará 
reservado para os que vos rodeiam e que vos enganam. Na terra do clesterro eu 
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serei mais livre que vossa magestac1e em vosso palacio. Eu levo commigo a liber
da~e_; o meu coração não está escravisado; elle j amais se curvou diante de altivos 
s~ ditos, g.ue _têem ousado imJJOr leis a vossa magestacle e que querem forçar mi
n la ·Conscwnma a . dar um juramento que ella desapprova. 

Ell nunca cecli ás suas ameaças . Obedeço unicamente á voz elo céu, que me diz. 
Jue, ~e o ten:-po ela minha grandeza passou, o ela millha gloria é chegado, porque 

e mun se clirá: «A rainha guardou inviolada a cligniclacle elo diadema; não dei
:&:.hu se manchasse o seu esplendor; e quando tantas testas coroadas, que empu
Ô avam o sceptro e a espada, sttccumbiram, ella se manteve firme e impaviclal>. 

omo esposa submissa eu vos obedecerei, senhor, mas obeclecerei unicamente a vossa 
n;,agestacle; e só a vossa magestacle direi que o meu paclecimento e rigor ela esta-
1cto t,ornam, no momento actual, impossível a rpinha partida. Ainda não exigiram 
c e vos o. decreto ela minha morte. Em breve partirei; mas onde dirigir meus pas-
8~.s para achar um asylo socegaclo? A minha patria, como a vossa, veiu a ser vi
c 1:Ua elo espírito ele r evolução. Meu irmão, como vossa magestacle, é um cap~ivo 
COloaclo, e em vão sua joven esposa r equer o· privileg·io ele se lamentar· commigo 
~Th alg~m pio ret~ro . Vossa ma~estz.cle me não r ecusará a companhia ele minhas 

"'as. Entre as lers que se vos 1mpoem nenhuma ha que separe os filhos elas suas 
m~es i e ainda que os meus direitos, como rainha, não sejam reconheciclos, os ele 
mae serão talvez respeitados. _ 

l Ao. approximar-se a primavera deixarei o vosso reino, a terra onde r einei e 
0

N"'e fiz algum bem. Irei e participarei dos perigos de meu irmão. Eu lhe direi: 
« • ao pocleram dobrar a minha resolucão; estou em desterro, mas a minha con
screhcia está pura, pois me lembro do ~angue que corre em minhas veiasJ> . Adeus, 
leu or, eu vos deixo idoso e enfermo . sobre um throno vacillante . Ao separar-me 
c e 

1
vossa magestacle é grande a minha mágua. Vosso filho não está comvosco e os 

ll!a evolos põem entr e vós uma barreira maior que o mar . . Pende ele vossas cãs 
lltna corôa macuiada. Ah! Queira aquelle Senhor, que reina sobre os reis, vigiar 
v~ssa magestade e confundir vossos inimigos. Aonde quer que existir, a esposa que 
l os clesterraes ha ele orar por vossa mag·estacle! Ella pedirá a Deus vós conceda 
arg-a viela, e ao paiz, ele que é lançada fóra, felicidade e paz. = A R~INHA 1• 

si . Ao soberano congresso foi apresentada por J osé Accursio- elas Neves, com as
guanp:as ele mais quatro cleputados , esta 

Indicação 

li . É uma elas principaes attribnições elas côrtes fazer g·uarclar a constituição po-
ttca ela monarchia, e ella tem sido violada ele um modo muito extraorclinario na 

~lgnsta pessoa da r;i?h~ a senh?ra D. Carlota; sem ~r~ceder~ ~rocesso,_ ~em seu
• liÇ~ elo poder jucliman o despoJ aram-na elos seus chre1tos ClVIS e pohtlcos, elos 
lenclimentos ela sua casa e ~té ela sua liberclacle, não lhe permittinclo nem levar 
~o_msigo as senhoras infantas suas filhas para a quinta elo Ramalhão, para onde 
01 ll!anclacla r etirar com expressa e notavel ordem ele ser acompanhada unica
~~eute pelas l)essoas inclispensaveis para o seu serviço pessoal. Que mais lhe fa-
Ia:m se fosse convencida de grandes crimes? · 

8 
O motivo com que os ministros cobriram estes procedimentos foi o não ter 

~1b lllagestade prestado o juramento á constituição na fórma da lei ele 11 ele ou
a~ ro do presente anno. Não ~ liquido se sua magestade está no caso ela lei; mas, 
d lllcla .que o fosse, quem cleu auctoriclacle aos ministros para se arvorarem juizes 
~: raruh! cleb~ix~ elo arrastado nome ele el-rei o senhor D . João VI, que elle 

srno nao pocha JUlgar a sua augusta consorte? Para darem melhor a conhecer 

1823
1 Ex:trahicla do Sctint J mnes ch1·oniolc. No D ict1io do gove1·1w n.• 41, de ~ 7 de fevereiro de 

g ' pag. 31~, em artigo da redacção encontra-se o seguinte : «Tendo-se publicado e~ algu~ns 
paletas _estrangeiras e d'ellas copiado em outras d'esta côrte, uma carta. que se chz escnpta 
c~o~ ramha a senhora D. Ctulota Joaquina ele Bourbon ao seu augusto esposo, somos au-

sados a declarar que aquella carta é ap9cryphan. _ 
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a precipitação com que obraram, assignanclo a lei ás pessoas obrigadas a IJres tar 
juramento o praso ele um myz , que :findava em 3 ele clezembro1 j á em 22 ele no
vembro andavam com intimidações à rainha; já etn 27 do mesmo se · orde
nava ao ministro da marinha que :fizesse apromptar a fragata. que devia colll.cln
zil-a 1mra fóra elo reino, não obstante estar o caso ainela dependente ela sua re~ 
posta7 como se declarou na ordem ; e ji~ em 2 de dezembro este rpinistro responclta 
que a fragata estava prompta. T anta era a pressa com que queriam deportar 
precisamente no dia 4 uma rainha , cujos b em merecidos louvores têem soado por 
mais ele uma vez n'esta sala7 até pela sua aclhesão ao systema constitucional i 
e para que? Para tirar a um rei, que t antos saêri:ficios t em feito para consolidar 
este mesmo ~;>ystema, a sua r eal consorte, sepultar em amarg ura toda a r eal fa
mília, e causar á nação as dolorosas impressões que lhe t eria causado este esp~ 
ctaculo, se não fosse sobreestaclo o embarque7 porque uma junta ele meclicos fez 1'?;1'1-
tar a humanidade a favor ela r ainha. 

Uma similhante invasão do poder executivo sobre o poder jucliciario, um simi
lhante ataque aos direitos pessoaes e reaes el e sua magestacle a rainha, e a ne
nhuma consideração que os ministros tiver am para com as côr tes, as quaes cleviatn 
consultar antes ele proceder, segundo o prudente e jurielico voto ela maioria elo conse
lho ele estado, não se acreditariam facilmente, se os mes tp.os ministros o não fizessero 
constar pelo r elatorio que depois enviaram ás côrtes . E de evidencia jurídica que 
a rainha não podia ser privada da sua liberdade, dos seus direitos e da sua casill 
senão por 1J,1eio ele sentença proferida por auctoriclacle competente i e, como os at
t entaclos de facto devem de facto ser reparados, proponho : 1.0

1 que sua magestacle 
a raiúha seja mandacla restituir ·ante ornnict ao estado ele liberdade e ao pleno goso 
elos seus direitos e da sua casa, ela mesma fórma em que se achava antes elos at
tentatorios decretos de 4 elo corrente mezi 2 .0

1 que depois se forme e se decida 
o competeute processo, ou perante a auctoriclacle que as côr tes designarem, on pe
rante ellas mesmas, á maneira elo que se praticou no parlamento inglez co~ _a 
causa ela ultima rainha ela Gran-Bretanba , pois que sua magestacle, como par~lc~
pante de ·todas as prerogativas honorificas de setl augtlsto esposo, não tem J tn;,; 
determinado . 

Satisfazendo por este moelo á justiça e ao decoro nacional, será tambem o meio 
ele tit·ar a nação elo mau passo em que os ministros a precipitaram i porque, ven
do-se nos paizes estrangeiros que um rei tão conhecido pela sua bondade para coJU 
todos e pela sua ternura para com a sua r eal família, em logar ele seguir o pl·u
dente arbitl·io ele r emetter o n egocio ás côrtes, como lhe propozera o conselho ele 
es tado, adoptou a fogosa determinação a que o arrastaram os mesmos ministros; 
tão repugnante aos sentimentos do seu coração, clir-se-ía que es te bom rei est<~ 
posto em estado de coacção por estes ministros . 

· Paço elas côrtes, em 11 de dezembro ele 1822 .=José Acc~wsio dtts Neves= 
Gctspcw Joaqttim 'Telles ela Silva= Antonio Pinto Coelho Socwes ele J.l!Iozt?'et=Prctn
cisco J.l1ctnttel J.l1m·tins Rarnos= JJ1an1.wl Dicts ele Smtsa. 

Foi mandada á commi .-são especial7 que dois dias depois apresentou os sens 
pareceres, tauto a respeito d'ella como elo relatorio j á transcripto, os quaes foratu 
a imprimir e só se discutiram a 2 4 e 27, suscitando largo debate. 

Parecer 

A commissão encarregada ele dar parecer sobre o processo formado pelo poder 
executivo ácerca ela recusação da ser enissima senhora D . C adota J oâquina eDJ 
jurar a constituição da monarehia p ortugueza, não cansará o soberano eongresso 
com a exposição cl'este acontecimento, clara e ordenadamente expendiclo no rela
·torio que cl 'elle fez o secretario ele estaclo elos negocias elo r eino e nos documeu~os 
que o instruem, o que · tudo sua magestade, logo que se terminou este neg_oc~o , 
mandou remetter ás côrtes, para seu inteiro conhecimento, e se mandou impnU:lll'· 

Limita-se, pois, a commissão a a1Jresentar ás côrtes este processo, como u)))~ 
uova e luminosa prova ela sabedoria e virtudes que adornam a pessoa elo senboi 
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D. J?ão VI, da sua íntima e sincera união com a 'nação, e elo seu amor á obser
"1ancta elas leis. A circumspecção e energ ia com que este negocio foi tratado nas 
c ve~·sas sessões elo ministerio, ouvido o conselho de estado; as antecipadas com
mumcações que por palavra e ·escripto ::;e fizeram á rainha desde o dia 22 ele no
l7~~lbro, para prevenir 9-Lte não incorresse por falta ele conhecimento na san?ção ela 
et' o prompto cumpnmento que a esta se deu, decretando-se logo no cha 4 ele 
cl~ze:nbro haver perdido todos os direitos inherentes {L qualidacle de cidadão e ú 
clJgmdacle de rainha. aqnella desaconselhada senhora que, fundada e ratificacla a 
~ua solemne recusação de jurar, pela simples rasão de ter assentado de nunca ju
lat· na sua viela, e uma vez haver dito qtte não jurava, não obstante bem conhe
cer a mesma lei; as attenções em tudo guardadas com ella, especialmente sobre 
a. escolha elo paiz estran.geiro para onde quereria retirar-se e sobre os meios da sua 
Vtagem i o clefel'imento, eÍnfim, dado á sLta representação para se suspender a via
g~nl, quando pela unanime cleclaracão ele clez medicos ela r eal camara constava 

t
nao se poder ella a2.·ora fazer sem i';nminente IJerig·o da sua vida, mandanclo-a cn-
ret t · ~ ' au o r etu·ar pa.ra a qninta elo Ramalhão, que ella mesmo havia designado, 

acohpa.nhacla sómente elas pessoas indispensaveis ao seu serviço lJéssoal; tudo, 
seu or~s,, attesta as virtudes elo senhor D- João VI e a pruclencia e firmeza elos 
seus 1~1l1Istros . A lei cumpriu-se sem tergiversação, como era forçoso fazer-se em 
ll~ patz constitucional onele ella é igttal para todos; a humanidade r espeitou-se, 
o ( eaoro e attenções devidas á augusta esposa de sua magestacle guardaram-se . 

. omo, pois, a lei esteja cumprida, e sómente espaçada a sua execução na 
P~t te em que por ora se torna impossível, e o negocio não pertença ás attribui
çftes c~as côrtes 1 parece á. commissão que nada resta senão. declarar-se na acta que 
e as ficam inteiradas . 

. Sala das côrtes 9 ele dezembro ele 1822. = J.lfanuel B01·ges Ccwnei?·o = A nto
~~w Lobo de Br:wbo~a Fm··1·eim Teixeim Gi1·ão = J.l1anuel José Baptistc~ F elguei
, as = José Co?·?·eia cl.a Se?Ta =João P ecl1·o R-ibei?·o. 

P ost -s criptum 

lh .Alguns dias depois de haver a commissão assignaclo o antecedente parecer, se 
a e. mandou r emetter a indicação que sobre este mesmo objecto se antecipou a 
~ ~Jtesentar o sr. deputado Accursio das Neves, não lhe consentindo seu animo 
e 

8
1:rar, como pedia a ordem, a occasião da discussão elo dito ·parecer, para expor 

a 11 
< 

0 q uaesquer rasões com que intentasse · combatel-o. 1-'...s côrtes terão observado 
de~oclera9ão com que fo~ concebido aquelle parece~·, ~s~i~ como observara.m ~· o 
n:- comecltmento e ousaclta que se cleprehenele da mehcaçao, o que a commtssao 
nh~· .creria se a ~ã~ ;isse . assiguada pe~o seu ~uctor e 1~or .seus quat~·o compa-

llos . «A constitmcao, chz elle, tem srclo mm extraordmal'lamente v10lada na 
aug;nst , l l · 1· · · 1 . a pes~oa da rainha, a quem, sem processo nem sentença c o poc er JUe ICJano, 
a!Sl~OJar~m elos seus direitos ci~is. e políticos, elo~ rendimentos ela sua cas~, e até 
B. sua hberdaele · não lhe permittmclo levar comstgo suas filhas para a qmnta elo 
n: amalhão, para 'onde foi mandada r etirar, com a notavel ordem de ser unica
ll~ente .acompanhada pelas pessoas inclispensaveis ao seu serviço.pessoal. Que mais 

11 e fanam se fosse convencida ele grandes crimes? Quando fosse liquido estar ella 
cl~b~:so ela lei, quem deu auctorida:le aos mini~tros. paraN se arvorarem seus _juizes 
po l 1.'x:.O ~o. arrastado nome de el-reâ Houve n'tsto mvasao elo poder execut1vo no 
sid~~1 J~tcltclario, ataques de clü·eitos pessoaes e reaes da rainha, e nenlmma con
ses ctÇ~o com as côrt~s, a quem elevia consultar antes de proceder a passar es-

Ee~r e tos ~tt~ntatonos ele 4 ~o corrente mez . >> • • N 

com ~ta~ e srm1lhantes expressoes acarreta o sr. deputado na sua mclr?açao; a 
lo . mtssa? não· póde poupar-se a fazer-lhe a merecida censura. A el-rm co~stou 
rugo 110 cha 3 ele novembro que a rainha recusava clar procuração para o .Jlll'a
Jt~11.~0 ela constituição; ella mesma declara que assim lhe havia mand~do ~izer
q g nclo el-r ei, diz o relatorio, clever a sua augusta esposa a commumcaçao do 

11tle determinava a lei, para que por falta ele conhecimento el'ella não incorres·sc 
a a sn~ ~ancção, enviou, a 22 elo dito mez de novembro, tres dos seus ministros 

partiCipar-lhe mui respeitosamente que no caso não esperado de não jurar deu-" ) 
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tro elo praso prefixo na lei, se acharia sua magestacle na dura necessidade d'esta 
se cumprir, e ele dever saír do reino quem recusava jurar a constituição da mo
narchia. Se a r ainhá fundasse a sua r ecusação em alguma rasão t endente a mos
trar que ella não era comprehendicla na lei, embora se poderia pretender que, ou 
o poder judicial decidisse a qu estão, ou as córtes interpretassem a lei; porém,~ a 
rainha respondeu aos tres ministros «que j à havia mandado dizer a el-rei que nao 
juravaJ · que tinha assentado de nunca jurar em sua viela; qtle assim uma vez 0 

tinha dito, e uma pessoa ele bem não se · retractava, que bem sabia a lei e ~onbe
cia a pena, e que estava disposta para isso» . Esta resposta confirmou depoiS por 
escripto a 28 elo mesmo mez, clizenclo : «Já fiz a minha solemne e formal decla.ra
ção ele que não jurava, e agora torno a r atificai-a; estou prompta a executar o que 
el-rei me manda em virtucle ela lei; a minha intenção é ir para Cacliz por ~ar>' · 
Que havia, pois, aqui senão uma cleclaração, tão :firme é expressa quanto hvre e 
es1Jontanea, ele não querer aclherir ao pacto social, nem por consequencía perte~
cer á nação portugueza? Não se tratava ele averiguar se a rainha era ou nao 
comprehenclicla .na disposição ela lei : ella mesmo confessava estar n' ella compre
henclicla; cleclarava solemnemente que bem a sabia e bem conhecia as consequ~n
cias; que para ellas estava disposta, e que desde já designava o porto ele Cachz, 
onde queria ser conduzi ela. 

N'esta insistencia formal e positiva quem devia ceder? A lei, el-r ei, e o governo 
encarregado pela constituição ele a executar, ou a rainha, que mui cleliberadame~t_e 
declarava, por todo o espaço de um mez fixado na mesma lei, não querer stpe1,; 

tar- se a ella, e estar disposta a saír elo reino , .mas não a jurar o pacto socwl. 
Se o governo tivesse deixado ele executar a lei, teria desempenhado o nome _e -~ 
attribuição elo poder executivo? Estariam os ministros livres ele se lhes . e::<.ngn 
hoje a sua r esponsabiliJacle? Poderia considerar-se mais elo que uma tergtversa
çao o interpellar-se o poder judicial a favor de quem declarava u~o jurar o p~c:o 
social por querer antes saí r elo reino elo que jnrar? Trata-se acaso ela impos1çn,o 
da pena ou elo implemento ele condição? Portanto, quatro secretaries ele esta.clo 
j ustamente Be conformam em que a lei se devia executar logo que chega.sse o s~n 
termo, e que para esse fim se tomassem as disposições preparatorias . A comuns· 
são sente t er de clizer que o ministro ela marinha foi o unico que se apartou ele 
seus collegas par a seguir a maiorÜ). do conselho de estado; isto é, que este nego
cio fosse decicliclo pelo poder juclicial depois ele ter sido levado ao conhecimento 
das côrtes, a cujo r espeito é nota.vel haverem os tres conselheiros de estado Dan
t as Per eil'a, Mello Freire e Gomes ele Oliveira, na segunda sessão elo couselh~, 
tida. a 2 ele dezembro, metticlo em duvida se as mulheres, e muito menos a ra.I
nha, estavam comprehenclichs na lei, chegando o dito Dantas Per eira a a?res
centar que tinha rasões para lhe parecer que n'ella não estão comprehenchdas, 
como se a lei a.s não comprehenclesse em pahwras claras e termtnantes, e como se 
a mesma rainha assim o não reconhecesse nas suas r espostas. E cl'estc modo que 
nos tempos ela arbitrariedade se torciam e estir:wam as leis com interpretações 
forçadas, segundo as paixões e os caprichos, e hoje veriamos cl'isso aip.ch nf!l 
exemplo se o rei e os seus ministros não estivessem firmemente decliéados ao rei· 
nado constitucional, que é o reinado ela justiça e da fiel observancia da.s leis .. 

Oo.mo, pois, ousa o auctor d~t indicação accusar de pr ecipitação o ministel'IO; 
porque, finclanào o praso ch lei a 3 êle dezembro, já em 22 ele novembro ancla.va, 
com intimações á rainha, e já em-27 fazia apromptar a fragata que a devia con
duzir, a fim (diz elle) ele a deportarem precisamente no clia 4? Pois que, não cum
pria à franqueza ele el-rei e elos ministros declarar antecipadamente á r ainbU: 0 

que era forçoso acontecer, se ella deixasse I assar todo o mez persistindo. ua 1n
t enção que havia manifestado? 

A prosperidade publica, · segundo a constituição, consiste na prompta e e:s:ac~7 
observancia ela lei; esta é igual para todos; quem quer que a infrinja inc?rre_I~ 
na sua sancção. Tal é a d ivisa elo r einado ela. justiça e dos t empos constltumo 
naes. Acaso deverá o governo ser considerado como provoc ~~clor quando_ algtifU: 
lhe diz: ((En b em conheço· a lei e a sua saucção, porém-não me sujeitarm a e ~~ 
sei a obrigação do pacto social, mas não o, r econhecerei, porque esta. foi · sempl 
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a minha intenção, e não a devo r etractar, uma vez que cheguei • a concebel-a? ,, 
Quando o governo é tão injusta quanto atrozmente inculpado, taes invectivas só 
servem _el e_ propalar o odio que se lhe tem, e o est eril clesejo de provocar os povos , 
a que s1mühantemente o odeiem; serve ele mostrar que se ama a arbitrariedade 
e os sophi~mas com que as leis se illudem. 

E que dirá elo. rei quem assim trata os ministros? Diz que elle fôra por est es 
arrastado a uma fo~osa deterrniuacão, tão r epue·nante aos sentimentos do seu co-r N ~ ~ ~ • 

~~ao, com a qnal precipitaram a nação, porque, sendo sabida nos paizes estran-
g~m·os , clir-se-ha que este bom r ei es tá posto . em estado ele coacçã.o por estes mi
mstros . 

. Porém, quem não vê que o anctor ela indicação espalha idéas contrarias a 
1.~ u_1a verdade conhecida dentro e fól'a ele- Portu-gal, uma verdade que a mesma 
lamha francamente attesta? <<Estou lJrompta, diz ellr, na resposta de 28 ele no

. vembro, a executar o que el-rei me manda em virtude da lei >> . E mais abaixo : 
r<Estou bem certa que el-r~i nem o. governo não hão ele querer que eu v~í morr er 
por esses caminhos>>. E na sua primeira r esposta cliz «que J"á havia mandado di
zer a 1 · ' e -re1 que não jurava>) . · · 

Como, pois, a r ainha attribue toda -a acJão n' es te negociô a el-rei, se elle vae 
~·rastado pelos ministros? Acaso t eremos de dizer que. tambem a rainha, aliás 
ao ~rme no seu proposito, falia n 'isto com coacção? 1'1/f as quem ha em Portugal 

9.ue Jgnore COm quanta eS})Ontaneiclacle eJ.-rei está unido á nacão e ao l)acto que 
Jllro ? n· ' , 

n ·, n·-se-ha, sim, nos paizes estrang-eiros que elle está posto em coacção, 
Dltas somente o dirão os inimig·os elo regimen r epresentativo, que o não podem 
a acat· s ~ 1 · 

c enao com ca ummas atrozes . 
. E~ verdade, parece que sórnente para os paizes· estrangeiros se escreveram ex

Plessoes que dentro do reino não podem ser cridas . Inculca-se a rainha como re
l~lsa na quinta elo Ramal.hão, pri vacla da . sua li berclacle ; á sua saída elo reino 
c c -se o nome ele deJ)Ortacão ,· rerJl'esenta-se a nacão submersa em dolorosas im-·pre ~ • ' · 
.. · ssoes, a não se haver sustado o embmzque pela junta elos meclicos, que fez 

gtltar a humanidade a favor ela rainha. O urocesso convence a falsidade cl'estas 
~s.serções . A rainha, muito antes de expira/ o praso da lei, declara «que ella está 
c 

10111
Pta a saír elo reino como el-r ei lhe manda em virtude ela lei, porem que, 

a
0~110 se acha mui doente, em tão ri.2:orosa estacão se não atreve a emr)rehenclm· 

c J01' l ~ , 
ne nac a, e, para mostrar a toda a nação que não entra absolutamente em cousa · 
0 ~hnma, está pi·ompta para se retirar para a sua quinta elo Ramal_hão até que 
,, empo lJermitta r)l·incir)iar a ·sua J. ornada, sendo sua intenção ir para Cacliz i)Or 
'-'-'Ul')) A . . . . . 
lllitt" · . SS1m _se fez; os mec1J?Os attestaram _o estac~o de molestut ·da ramha; per-
c ln-s:-lhe Ir para a sua. qumta, como havia desepdo, para ele lá, em convales
c~uc o, Jr para onde for sua vontade fóra elo reino. Onde está, pojs, aq"Lu a priva- · 
Pa~ da liberdade? O nele ·a deportação ? Onde as dolorosas impressões ela nação 
r 01

. : el• gritar a hurna.niclacle? o que a nação quer é que as leis se cumpram im
~a~Clahneute, pois pela falt.?> d'este cumprimento é que ella se insurgiu contra o 
c n ececle~1te governo e contra o systema ela arbitrariedade e do absolutismo . 

0 ~Ias Já é temp6 ele chegar á conclusão. O auctor ela inclicaçao conclue que ante 
mn?a se· · · l l 4 l · ·1 a : h Jam revogaclos os attentatonos c ecr etos c e c o corrente mez e restJtmc a 

, raJu a l d l .l: . l . .c ce--· c ao p eno g-oso e toe os os seus wreüos, e que c epo1s se 10rme o pro -
lll~~o, ~ou perante as auctor.iclacles que as côrtes designarem, ou perante as mes
l'ai \cortes, á ~naneira elo que se praticou no parlamento inglez na causa da ultima 
faz~ :a. Ora ~J s-aqui, finalmente, excellentes l)rincipios constitucionaes ! As côrtes 
po 1

1 ~m a le:, executarem-na; as côrtes principiarem por desfazer o que fez o 
. tJn~ 81 

exec:1ttvo em conseqnencia elas suas attribuições; a r ainha ser julgada por 
Pocl:1:~n1~I.ssão . nomeada pelas côrtes, ou descerem e lias mesmas ás funcçõ~s c:o 
0 - .]uclJC1al, porque ass1m se fez na Ino·laterra oncle ha uma segunda camm a 

ll pa1·la 5 ' . . 
ma.u.e c mento, o qual, segundo a constituição cl' aquelle paiz, ~ o J mz nato e per-
cl nte dos magnates e elos clel.ictos contra 0 estado ! Eis-aqm o que, no parecer 

o auctor l . l. N l .c b b l . . l ~ co . · . .c a 1nc 1caca.o, se ceve J.azer para sermos ons o servac 01es c a no.,sa 
co~S~Itu1ç~o !! Pare~e~ portanto, á commissão que a. ju:li?ação deve ser r ejeit_acla 

cheia de asser çoes falsas e calumniosas, ele prmCipws enoneos, suhvers1vos 
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e anti-constitncionaes, e tendente a semear a s1sama entre os povos e a rompe!: a 
unifio que felizmente subsiste entre o poeler legislativo e executivo, os quaes prm
cipios e asserções, se seu auctor os quizer sustentar na discussãp elo primeiro _:pa
r ecer ela commissão, espera esta que serão facilmente elebellaclos pela sabeclona e 
zêlo elos illustres deputados que compõem esta assembléa. . 

Sala elas côrtes, 13 ele dezembro de 1822 . =llfant~el Bo1·ges C'<:wnei?·o= lvfa
?mel José Bctptistct _Felgtteints =José Co·l'?'e:ict ela Se7·1·ct =João P ecl?·o Ribeú·o = An· 
ton·io Lobo ele B cwbosa F e?"?'CÍ?"Ct Teixei?Yt Gi?'ào. 

No proprio dia em que foram presentes ao congresst> os referielos pareceres 
fez-se a segunda leitura cl'esta 

Iru:lica~ão 

Devenclo infallivelmente cumprir-se a lei, tanto a respeito ela ex-rainha ele Por
tugal, como ele outrem qualquer que r ecuse jmar a constituição política da !llO

nm·chi a , e sendo que a prompta execução ela lei foi retardada por voto ele dez fa
cultativos, que disseram perigar a sua vida pela intemperie da atmosphera, se 
houvesse de fazer viagem no rigor da presente estação : proponho que se indique 
ao governo o cleterminar que os mesmos clez facultativos, a fim ele preservar a 
viela e saucle ela enfel'lna ex-cidadã portugueza, lhe façam circulo durante a sna. 
es tada na quinta do Ramalhã.o,- para onere foi r emovida, e que a acompanhelll ua· 
sua immeeliata saí ela para fóra ele todos os do mini os portuguezes . = .Ntmw A lva1·es 
P e1·ei-ra. Pato il1oniz. 

Não teve seguimento, porque o seu auctor pediu para a retirar . 

As largas consicleraçoes aclduzidas n' esta que~ tão política, sem duvida a lll~i s· 
importante ela primeira epocha parlamentar e em que tomaram parte nota.veis JU
risconsultos, r eproduzem-se aqui textualmente, como subsidio inclispensavel pa.ra. 
a historia. cl'aquelle perioclo constituc1onal. 

Discussão do parecer 

B ENTO PEREIRA DO CARMO:- O rela.torio quê o governo apresentou ao cou
grcsso, e ó parecer ela commissão ácerca cl'este r elatorio e da iuclicação do sr . .Ac
cnrsio das Neves, · offer ecem-nos as tres seguintes importantíssimas questões : 1. a., a. 
lei que manda jurar a . constituição política ela _monarc~ia entende-se tam~elll: ~o~ 
a rainha? 2.a, a quem compete executar a lm, ao governo ou ao poder J11chmal· 
3.a, o governo, na execução üa lei, aggravon ou modificou a sua sancção ? Are
solução elos tres problemas abrange tudo quanto se póde diz er na materia. Eu v~t~ 
fallar sobre eUa com a mais ·decidida repugnancia, porque não pretendo esconde! 
ao cengresso, que á r ainha elevo o unico logar que occupei na ma,gistratura; mas 
eu devo à patria o sacrificio de todas as minhas affeições e sentimentos, roesJ1lO 
os ele g ratidão. Demais, no momento actual, em que ao longe se f01jam os ferros 
para algemar os pulsos ele todos os constitucionaes ela peninst~la, eu olho este 
negocio como um reagente político, que vae dar a conhecer o aferro que cacl_a 
um tem ao systema r epresentativo, que todos adoptámos . Nada ele conclucta .eqn;
voca, nada de furtar o corpo, quando está imminente o perigo; a minha divisa e, 
e será sempre, << constituição e nada mais, constituição e nada menos>>. Basta ele 
exordio; vamos ás questões . E é a primeira.: 

a A lei que manda jurar a constituição política ela monarc.hia entenc~e-se tall1-
bem com a rainha? n 

A lei ele 11 ele outubro elo corrente anuo manda que os funccionarios ptlblic?s, 
e os que possuem bens antigamente chamados ,ela corôa e ordens, prestem s~u Jn: 
ramento á constituicão política ela monarchia. E pois a rainha um funccionariO pu. 
blico? Possue a rainha bens antigamente chamados ela corôa e ordens? Eis-aqui 
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clbas questões secundarias, ele que depende a resolução da questão principal. Eu 
:. ro essa mesma constituição, que a rainha recusou jurar, e no capitulo 5 .0 , ar-
tgo 149.0

, vejo que a rainha é chamada para fazer parte ela regencia provisoria, 
qua~clo vagar a corôa, durante a menoridade. Logo a rainha é um funccionario 
publico, cujas attribuições estão marcadas na constituição: logo seria absurdo di
zer-se que a constituicão concede direitos a quem não reconhece o dever de ju
~·al~a. Emquanto aos bens ela corôa, é necessario ser inteiramente hospede na his
l~ria ele nossas cousas, para .ignorar que a casa elas senhoras rainhas se compõe 
c esta sorte ele bens. Nao precisâmos remontar até ao senhor D. Affonso V, qu e j á 
~~ § l.o, titulo 70. 0 elo livro 2.0 ele suas ordenações declarava que os reis que ante 
: e foram, costumavam fazer doações ás nobres e virtuosas rainhas, por b em e vi r-

nele de seus matrimonios e seus grandes merecimentos, de certas villas e logares 
com suas jurisdicções altas e baixas, mero e mix to imperio; basta saber tão só
mente que a senhora D. Catharina, mulher elo senhor D . João III, ]JOsstliu esta 
c:sal que por sua morte se encorporou na corôa, aonde esteve até á feliz acclamaf:f c 0 senhor D. João IV em 1640, salvo a villa ele Alemquer , que foi doada por 
c} .1PPe IV a D . Diogo ela Silva, com o titulo ele marqnez ela mesma villa. Nas 
v01.~es, porém, de 1641 os procmaclores da villa ele Alemquer requereram e obti
o·et am que ::;e destacassem dos proprios da corôa todos os bens que tinham anti
~amente formado a casa, camara e estado ela senhora D. Catharina, para forma
):~ a ~asa , cama.ra e estado ela senhora rain?a D. Luiza, o que -el-rei con.ce~leu 
~ t~ cmta ~)atente de cloaçao ele 10 de fevereiro ele 1642. Estes bens consistiam 
y 

11 
eLO nas VIllas ele Alemquer, Obiclos, Cintra, .tUdeia Gallega da 1\ferceana, e Sil

nhs e Faro no Algarve, e constituem ainda hoj e, alem de outros, a casa da rai-t a.ctual; logo a r ainha actual possue bens antigamente chamados da corôa; logo 
bl a hg~da a prest ar o r equerido juramento . 'l'emos pois resolvido o primeiro pro
l ema, Isto é, t emos demonstrado que a lei que manda jurar a constituição política c\ ~onarchia se entende tambem com a rainha : 1. 0 , l)orque é um· funccion ario 

; '
1 !1co; 2.0

, porque possue bens, antigamente chamados ela corôa e ordens, e hoje 
actouaes . 

Eis << M~s se a lei abrange tambem a rainha, a quem cumpre fazer executar a lei? )) 
-~qcn o segundo problema. 

qu ~m r egra toda a execução ela lei nada mais é elo que a sna applica~~ão a qual
ap e]. caso occorrBnte ; a natureza, porém, elo caso indica o poder político, que eleve 
a/1:car a lei . Se o caso é contencioso, se é um crime, só os juizes lhe elevem 
co P Icar a lei. Ao contrario, se não é contencioso e se não é crime, só ao governo 
qt:pete esta att:·ibuição . Re~ta. r:,ois a':"~riguar se a rai~1ha pm:1;etrou um. crfme, 
Sltl nclo recusou JUrar a conshtmçao pohttea ela monarch1a . Eu Ja sustentet. n esta 
~a, e cl' este mesmo logar, que o cardeal patriarcha não havia commettido crime i laudo recusou jurar pura e simplesmente as bases da constituição; e as ntsões f;1
.e então dei são as que produzo agora com tanta maior · confiança quanto ellas 

se
1b11 constantemente abn•,çaclas pelas côrtes constituintes. A constitui ção l)olitica, 

nau "' ores, é o contrato social em qne se estipulam as condições com que qualquer 
é' Çao pretende constituir-se em corpo político; e como ela essencia elos contratos 
Ccl~ ~ontade e não a coacção, segue-se que qualquer membro ela socieclacle l)Óde re-

sal Set· t . h ·a . qne "' . pm: e no contrato, sem que por 1sso t eu a commett1 o um cnme, por-
f!.aud~a? ~nfringiu 1.n~a _1~ pen~l: L ogo a .rainha. não perpetrou crime alg~m, recu
clee \ ~:l~ar a constitmçao pohtiCa ela monarch1a. Logo ao governo, e nao ao po-

J l c tc1al, é que compete fazer exectltar a lei. 
ceir~ Aggr~ vou, porém, ou m oclifi cou o governo a sancção ela lei? >> Eis-aqui o ter-

e ultimo problema. 
tosQnanto mais me clemoro sobre o r elatorio que nos foi apresentado e documen
con )t~e 0 acompanham, mais me convenco ele uma verdade, e é que o governo 
c1 Cl tou o r espeito devido á lei com a co~sicleraçã.o que merece a augusta esposa 

0 noss b · l ' tema ~ 0 ?m ~nonarcha. A lei cle.via pontualmente executar-s~, P.OI:que ar c o s?~ -
a1 t . onstituc10nal, ·quando a le1 r ecuar diante ele qualquer mcltVIcluo, por mats 
ra1~ ons~do que seja ! lVIas executou-se cler)ois que tres minjstros foram poncle- ' 

1 á r a l f · "' l · · h c 1ll la os nnestos effeitos ela sua fatal a.Uucmaçao, e c epots que a r am a 
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confirmou por escripto o que vocalmente lhes havia declarado, isto é, «que não 
jurava». Era então forçoso que quem não queria pertencer á nação portugueza 
perdesse toclas as vantagens que lhe vinham ela naçã.o, e que clesp~j asse o seu 
territorio. Todavia, como a barbaridade não presidiu aos conselhos elo governo, 
assentou elle ele sobreestar na ultima parte ela execução ela lei, e pôr tocl_o este 
negocio na presença elas côrtes, visto que por voto unanime elos. facultativos a 
rainha nào podia agora commetter viagem sem risco imminente ele sua viela . Ap
provo portanto o procedimento elo governo, porqne. n'clle encontro firmeza., bu
maniclacle e respeito á rainha. Nao approvo, porém, o parecer ela commissão, por 
diminuto; eu ~ne exp~co: Q.uereremos nós porv,entura 9-ue a ~ugu~ta espos~ dl 
melhor elos rms, a mae elo successor na coroa c1 estes remo·s, v1va v1ela miselave 
e mesquinha, ou na sua quinta elo Ramalhão ou em paizes estra.ngeiros? Consen
tiremos nós que os santos alliaclos gosem elo prazer ele süstentarem com regateae~as 
esmolas a que foi rainha elo reino unido ele Portugal, Brazil e Algarves? Conv_n·á 
porventura á cligniclaclc nacional que o nosso grande rei, que tantas vezes tem dito, 
e que tantas· outras tem provado, que só é feliz quando a nação é feliz, desfalque 
sua apoucada clotn.ção para acudir á sua real consorte? Cons.entiremos, emfim, que 
as senhoras infanta.s sacrifiquem ao cliario alimento ele sna augusta mãe aquellas 
mezadas que a nação lhes consignou para sustentarem o r eal decoro.? Eu não 0 

posso acreditar, e faço aos membros ela coromissão a justiça de me persuaclir qu~ 
elles não tocaram n'esta especie, porque lhes escapou. Remediemos pois o roa 
emquànto é tempo, e por isso, iLpprovanclo plenamente a conclucta elo ·governo, soll 
de voto que o parecer torne á commissÉto para arbitrar os alimentos com qu~ a 
rainha eleve sel' soccorrida em qualquer paiz que escoll;wr para sua r esielencHL· 
Nem se diga que o meu aclelitamento é alheio ela presente questào, p01:quanto, se 
o governo eleve cumprir pontualmente, a respeito ela rainh a, a lei ele 11 ele outtl
bro elo corrente anuo, por necessaria consequencia ba ele ser auctol'isaclo para 0 

fazer com aquella dignidade que é propria ela bl'iosa nação de que somos repre
sentante. 

CA.t~LOS JosÉ DA. Crmz E SousA : -Eu sou entre todos os membros el'este 50; 
berano congresso o que póde fallar menos a· respeito elo grande assumpto que est~~ 
em debate . Reconheço que não tenho forças para illudir os argumentos elo illustre 
membro que acaba de fallar, posto que não sigo a sua opinião. 

Louvo o governo, por ter n'este caso grave consultado o conselho ele estado, 
segundo Ih~ prescreve o artigo 167.0 ela constituição . Támbem o louvo pela cle
claração que faz de serem as suas Yistas a exacta observancia da lei, combinada 
com as necessarias attenções á alta dignidade e jerarchia ele sua magestade a 
rainha. 

E passando a tratar da materia, fallarei ]_Jrimeiramente do parecer elo conselho 
de estado. O voto ele seis conselheiros ele estado, que faziam a maioria elo conselhJ' 
foi, que o negocio devia ser submettido a um processo regular depois elo dia, 3 ~ 
dezembro, para ser clecicliclo por sentença, que passanclo por julgado se execute' ' 
que para designar o juizo, onde se deverá tratar este gravíssimo negocio, e pa_::a se 
proporcionarem ao governo os meios necessarios para as clespezas ela execuç~t,o, 0 

assim tambem para se tomar em consicleracão o actual estaclo ela saude ela ra!Dba·, 
visto acharem-se reunidas e em exercício ~as côrtes geraes, devia ser levado ao 
seu conhecim~nto para cleciclirem o que convier. Com este· voto se uniu o de ulll 
ministro secretario ele estado. 

O voto elos outros dois conselheiros ele estado e elos outros cinco ministros se
cretarias ele estado foi em contrario; concordaram, porém, na r emessa ao corpo ~e 
gislativo só quanto a espaçar a saída ela senhora rainha pelo niotivo da molestJa · 

D'esta sorte ficaram empatados os votos, sete pela negativa ele pertencer 0 c~~ 
. nhecimento ao poder executivo e sete pela a:ffirmativa,. Comtuclo o governo cleCI_ 
cliu, e a favor elas suas attribuições; elle expediu dois decretos no clia 4 d~ .~e 
zembro, um que declara ter a senhora rainha percliclo 0s direitos civis e pohtl~os 
ele cidadão portuguez e ele rainha, e que . a manclava expulsar elo reino imJ?lecbd
ta.mente; outro que suspendia a saída em attençào ao seu imminente pengo c1 e 
vida, e ordenava se r etirasse entretanto para a quinta elo Ramalhão acompanha a 
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n~icamente elas pessoas indispensáveis para o seu serviço lJessoal. Esta.s cleci
,·oes do. governo foram intempestivas, a não serem incompetentes . Ao governo não 
pertencia cleciclir sobre as suas proprias attribuições, quando ellas estavam cluvi
dos.as1 . 17ão pelo simples clito ele um particular, pois seria absurdo que o governo 
se Inbb1sse por similhante moclo, ma.s pelo voto ela maioria elo conselho ele estado, 
0 qual é dado p ela constituição para guiar o governo nos negocios graves. 

A. de?isão pertencia e pertence a este so.berano cong resso, e entenclo s~r da 
du~ clJgmdade. não a elemittir ele si. Consequentemente, r eputo que os. ~enmona-

08 clecretos, mclependente de outros fundamentos, se devem declarar Irntos e ele 
fenhum effeito, etc. Examinarei, porém, os fundamentos ela opinião em que se 
nnc1a.mentou o governo para assumir a decisão c1'este negocio . Primeiro fnncla
~errto: a lei é clara, o governo eleve exeeutal-a; log·o tratarei cl'isto. Segundo fun
c amento : nKo aclberir ao pa.cto social é acto livre, e não clelicto. A liberdade, ou 
a elevemos considerar civil ou natmal; a civil, diz a nossa constituicão, consiste 
; em não.ser obrigado o cidadão a fazer o que a lei não mancla; nem" a deixar ele 
azer o que ella não prohibe ,, . Oj uramento á constitu.icão não está n'este caso, . 

porque o artigo 13.0 elo decreto ele 10 ele outubro proximo; diz : <<Todo aquelle, que 
~e~clo obrig·aclo pelo presente decre to a jmar, recusar cumprir, perderá a quali
c ac e de cidadão .e saírá immecliatamente do t erritorio portuguez '' . Este decreto 
llHt~~la jurar, obriga a jurar sob o perdimento dos direitos ele cidadão, e de ex
r~lS<to d~ patria. Uma lei que manda, que obriga e que pune a desob ecliencia, 
na ao c1dacho a lib erdade civil ele se comportar de diiferen te modo; o ciclaclão, 

~~~ 1ha ele ?beclecer, ~u. sujeitar-se a essas pri.vaç~~s; se da ~ssencia cl_o .contratos~-
~ é a hbedade ClvÜ para cada llDl elos ctdachws o acceltar ou r~J eitar, eu nao 

"eJ? aqui essa ·liberdade, vejo sim a liberdade natural, ou a espontaneidade neces
;.aria parà a imputacão elos actos humanos . Esta liberdade natural ·existe nos de-
1.ctos, e sem elta nã~ pócte haver delicto. Chamtunos (( clelicto >> . á falta de observan

Cta .ela le~ com positivo animo de a transgredir. Portanto a liberdade, com a qual 
? ctclaclão não presta juramento á con: tituiç~~o e desobedece á lei, que o manda 
·!.n\~r, é .que constitue o « delicto '' . E julgo po1· isto ser fal so que a clesobediencia 
cL ~ lta le1 elo jmamento e a liberdade com que isso se pratíca não seja clelicto. Ter
cen·~ fundamento: a perda dos cliTeitos iuherentes á qualidade de cidadão, e a ex-
patrtac~ ~· N N • 1 . l' l ' p . ~, <LO , nao sao penas, sao s1mp es consequenmas naturaes c esse acto 1vre . 
~?1 Isto mesmo é que eu lhe chamo ((pena ll i pois toda a p.ena consiste na priva- · 

âa.~ ~e ;lirei tos, e toda ella emana mui natural e simplesmente elo a.cto livre ela 
eso echeucia á lei. · . 

P . T~ro de tudo isto por consequencia que o cidadão chamac1o n'aquelle decreto 
i ala JlU'ar a constituição, e não quer jural-a, commette um cleJicto, e lhe deve ser 

111
Posta a 1)ena sanccionada no dito decreto. Isto l)ertence ao 1)ocler jncliciario, não 

ao e:s:ecutivo . 

t l Tr~tarei ag-ora elo primeiro fundamento: se a lei é clara. Tres qonselheiros d'es-
~c 0 cl1sseram que não era claro comprehender a lei elo juramento á constituição 

as. l11ulheres casadas, tenclo jura(lo seus maridos. E menos claro comprehencler a 
rmnha. . · 

11 Ex_aminauclo o decreto ele 10 ele outubro só encontro a respeito elas mulheres, 
s 

0 altJ~·o }· 0 1 as seguintes palavras : ((as mulheres e os leg-itimamente impedidos 
ll~ ~c !Ulttlrão a jurar IJOr procurador JJ . Por estas palavras é evidente que as n'm-

818:_ tambem são chamadas a esse juramento . Mas que mulheres? 
arti ~ao pó~le entender-se de outras senão slas que tambem são expressadas n'este 
e .go, e amcla estas não todas, porque o artigo não chama os menores ele vinte 

cu1c9 a.unos . · 

c1 ·~obre os casados é a questão. Parece-me que os sobreditos tres conselh_eiros 
r e es.taclo, entre outras rasões, teriam em vista a iclentidacl e ele circumstanCias a 
~spelto dos casados. e elos menores ele vinte e cinco a~nos. A rasão por que os ho-

cl ens ele idade ele quatorze annos e as mulheres ele doze annos não são chama-
os a est · "' é · l · l · · ' c h ar c • e. JUrament_o,, nao s' l?orque _ elles já n l o. possam. Jurar, ~ e1 c o remo Ja os 

e na a JUrar em JlllZO. E s1m porque só clepo1s elos vmte e mnco annos entram 
lU plena administração elos bens. Ora as mulheres casadas estãó debaixo ela acl-
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ministraçfLo ele seus-maridos, os quaes dispõem como bem lhes agrada sobre o .seu 
casal, e sómente os contratos ele bens ele raiz exigem, pela mesma lei elo remo, 
expresso consentimento elas mulheres casadas, e ainda assim se suppre pela: n~a
gestacle. Eu pouco tenho dito, mas confesso que não encontrei auctor de cln·mto 
publico, o qual fizesse uecessario o consentimento das mulheres casa elas para. va
lidade elo pacto social. Julgo que não me enganarei haver auctor, que pelo con
trario até quer que as mulheres casadas se sujeitem á r eligião que seguirem seus 
maridos . Sem n, lei elo juramento á constituição chamar expressamente as mulhe
res casadas, que rasão ha para rus chamar, e obrigar os maridos a perderem a so
ciedade conjugal, a privarem-se para sempre c1a companhia ele suas mulh~res, os 
:filhos a perderem os cuidados e vigilancia ele suas mães, e o casal os renchmentos 
elo.· bens que até ali tinha? A prompta r eversão dos bens da corôa é uma conse
quencia necessari.a. E porque h a de perder o mari.do tudo isto? Pelos exemplos 
ou pela teima de sua mulher em recusar o juramento ! Julgo improprio entencl~r 
a lei com tanta dureza e tão JJrejudicial á sociedade. Muitas d' estas rasões sao 
·appli.caveis á senhora r ainha . E separal-a para sempre t1e seu augusto esposo, se
parai-a elas senhoras ,infantas suas filhas, o reino perder a sua rainha, sem que 
ella se encontre chamada expressamente para o pretendido juramento . A senhora 
r ainha é << mulher>>, mas mulher do chefe do }Joder executivo; ~ deve .entender-se 
chamada por esse nome <• mulher >J a senhora r ainha ·? 

As côrtes constituintes chamam as senhoras rainhas ao juramento {L constitui
ção, mas em ci caso unico expresso na mesma constituição, e é no ca:=:o ela r egen
cia; ellas a chamaram pelo nome da dignidade <<rainha»; e ellas abi cleclararaJU 0 

lognr mais r espeitavel para o juramento ante as c6rtes. As mesmas côrtes a cha
mariam· agora tambem « como rainha )J expr essamente, merecendo ~quando casada 
não menos comtemplação que sendo viuva. Ficára o pacto social mais :firme co])]. 
a aclherencia d 'esta .senhora por juramento? Depende cl'ella o vigor elo mesmo pa
cto, ao qual adheriu seu augusto esposo? Que pena tinha ella nao querendo clar 
juramento n'aquelle caso da r egencia? Creio que nem a perda ele direitos, nem a 
cxpatriação .. E agora poi· que motivo uma tal pena? O argumento que se quer de
duzir elo .caso elo jtuamento á regeneia nada é pois favoravel _ao presente caso. 
Acresce que a senhora rainha, se gosa de bens ' nacionaes, é por differentes títulos 
que os outros d9natarios. Ella não é donataria, são as rainhas de Portugal. Ella 
deixarú esses apanagios se chegar a ser viuva-

Devo acrescentar a-inda que a lei do jurame_nto á constituição não tira ás mf.i~S 
os direitos da natureza, para as separar de seus filhos emquanto estão n'este re~
no. Devo dizer que a expulsão immediata, que a dita lei ordena, não entenclo s:
gnifique expulsão no dia 4 de dezembro a palavra « immediatamente ·)) ;julgo quer 
clizet· <<sem perda de tempo >J; e um cidadão não ha de saír sein arranj ar os s~us 
negocias e sem levar o que é seu ; pois o confisco está abolido. As leis elo reiD0 

dão ao possuidor injusto, e como tal convencidp por sentença, dez dias para lar
gar a posse dos bens. E porque não se devem entender concedidos ao menos ou
tros dez dias para a expulsão elo territoi·io portuguez? Creio que ao patriarcha e 
a outros já. expulsos se lhes deu tempo conveniente. 

Concluo (e já. é tempo de não abusar ela paciencia cl'este augusto congresso) ~ 
e digo: que t'udo eleve reduzir-se ao antigo estado antes dos decretos do governo' 
e v o to assim contra o parecer da commissão . Deciclinclo este aug usto · congresso 
que o negocio pertence ao governo, então o governo decretará.. Se for ao pocler 
jucliciario, como a mim me parece, quando a '"lei compreheucla a senhora rUJinha; 
o que eu julgo inverosímil, entã.o depois de julgada, se execntarú a sentença.. 

ALEXANDRE ALBERTO DE SERPA PINTO:- Quando os povos elo circulo de Pe
nafiel me honraram com a sua escolha para representante da nacão n'este soberano 
congresso, bem persuadidos estavam c1e que eu não vinha aqu{ recitar eloquent~~ 
e pomposos discursos; elles sabem que eu não sou um orador, mas ta.mbem na 
ignoram que, amante da verdade e zeloso em extremo pelos interesses ela minh~ pa
tria., nunca perderei occasião em que os possa defender, .-em me acobarclar dw,nt~ 
ele po.liticas c~nsideraçõcs. Agora pois, sómeute l?elo m~u deve.r e. l?ela escassa.l~: 
da mmha rasao,- cu vou sustentar, quanto em mrm estiver, o JUchcwso parecer c 
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~~mmi~são que ~enho á vista. A rainl;a, sr. presidente, deveria ter acceitado o p a-
? socml offer eciclo ·por uma nacão briosa que cheia ele enthusiasmo a r ecebeu no seu 

~ew, r q~1e sempre a honrou e' considerou desde a sua mais jnvenil idade. Eis-aqui 
·em c uv1cla o que tinha direito a esperar um povo ele heroes, que sem recursos 
se1n l" } · ' cl ·t c 1? leiro,. sem exercito, orpbão emfim, e com o seu r ei a 2:000. leguas ele 
r 

18 cl':~CJa, assim mesmo ousou e conseguiu defender sua indepenclencia nacional, 
t~d 1 can~o um throno despedaçado pelo mais ambicioso despota que o mundo 
est~ ha VIsto, throno em que um cli3: eleve assel?-t.ar-se algum elos pri~c~pes que 
ra. h mesma senhora trouxe no seu sew. Quem cl1na, senhores, quem cl1na que a 
~ m a, entrando no T ejo com sentimentos tão constitucionaes, seria ella mesma 
~;~~n .hoj e vem entornar o calix ele amargura sobre os corações cl'esses mesmos 
c/ uguezes, que, vendo-se tratados como se fossemos uma colonia, ao saír de tão 
dü:~nt~ cllucta, vendo o seu numeraria systematicamente roubado; a sua populaçã.o 
stit I?~11 a, vendo-se entregues a um governo immoral, clespotico e corrupto, coil
ma LHe. os em fi~ _na precisa nccessiclacle ele ab1:irem os alicerces para edificarem o 
progfstoso echficw ela sua regeneraç~Lo política, nem um só momento hesitaram em 

- de B ~"Q.l~l' perpetuamente sobre o throno portugu z a clynastia ela sereni.ssim a casa 
nos :~g~nça, e por consequencia a clescendencia d'esta mesma senhora que h~j e 
faz ~ eJelta e, talvez aborrece ! 1\ias em:fi.m, senhores, calarei o que a rainha devia 
roue

1
' parn ~ot,nente ajuntar duas palavras sobre o que ella fez. A rainha nãoju

cida f con~htmção política ela mona.r chia portugneza, e por e:ffeitos ele uma tena
raltoc :1 CUJa rasão facilmente se póde explicar, em um momento menos con .. ide
esq la quebrou todos. os laços que a })rendiam a seu augusto e virtuoso esposo, 
per~lece~1 quanto devia á sisuda nação porti.1gueza, e até suffocou dentro em si a 
PaJ· ll~stva voz ela natureza, que altamente gritava contra um procedimento que 
das ae se1U})l'e a ía s~parar das m:!-s caras porções da sua alma. Fa~lo_, senhores, 
t · -1 ~ ncantacloras I)nncezas, que sao o ornamento do seu sexo e as deltCias dos rjor-, l;íllezes . ~. ~ , 

· os cA' fonclucta da rnini1a é tanto menos clescülpaYel, quanto mais assicluos · foram 
Par l~lc a~os ele seu augusto esposo para a trazer ao seu dever, e para a concluzir a 
11ltlu~l e s~por essa estrada de gloria,, que o tem collocaclo acima ele todos os reis elo 
a es o. 'ntretanto, senhores_, a rainha, deixando le o ser, nem por isso é menos 
ella ~=~ elo melhor do~ reis; esta. q~utliclacle, a pa~· ela f~·anqueza e boa fé em qt~e 
cleracão na , s.e pronn11Clou no .clanss1mo caso cb ! e~, cleyta m~í·ecm·-lh e uma c?ns~
dacle' palhcular. Graças sepm dadas á sabeclona ele el-rei, .e à firmeza e cbgm
nós. _A0

1U: que s~u minis te rio ~e hoLl v e em negocio tão novo e melinchoso para 
g-al'am ~1 cumprm-se, e a cligniclacle nacional fi.con salva, e todavia não se poster
vel'no ~ss~s. ete:·nas . e s?'ntas leis da humaniclacle; que são inse1?araveis ele un;t g~o 
emqt onstJtuc10nal e JUsto . Approvo IJor tanto o parecer ela 11lustre com1mssao 
Qna~~nto ella legnlisa os pro cedimentos do govemo n'este melindl'oso negocio . 
qner L.~' porém, a alguns dos conselheiros ele estado, e particularmente a um, eu 
J·esp~ll.a g~1e immecliatamente se lhe formasse causa e se tomasse effectiva sna 
bilicl ~sablhdacle; mas, como não temos ainda clecretacla lei alguma ela r espousa
nece~c·e{ peço ao sr. presidente que se digne lembrar ao soberano congre~so a 
conselhc a~e em qu e estamos ele levar á presença de el-rei a proposta para novo 
nnucia ,0 c e ~stado como determina a constitllição . Abstenho-me, senhores, de pro
dicaç"a~ 1 

,la ll1Jnha opinião sobre a doutrina subversiva e anti-constitucional da in-, , , o c o A 
acousell l sr . cc~u·sio das Neves, porque espero que seu illustre auctor, melhor 
tãp as lac. o, peça ltcança para a retirar, lavando cl' este modo, se aindà for tempo, 
l'ia. S quero:~ mancha, que imprudentemente deitou sobre a sua reputação littera
selll]Jl·= ~< J?-UO :fi~e~·, pouco importa, visto que este papel está impr~sso, e ~aliará 

]'R ais eneigteamente contra o auctor do que eu mesmo poderw. faze1. 
q11est~ A~O!SCO MANUEL 'ÜUGOSO DE ARAGÃO ])fORA TO : - A difficul.dade cl 'esta 

aoe Jo·nl{ . ' . . J todos , c a ~t sua m1portancia. E clifficil esta quest:to, por Isso que, som1:nanos 
· os voto J • • • t l .]l.lra1 s que se Cteram no conselho de estado e no mm1steno a respe1 o c o ' neuto l . l . . " ~'~ e ont. c a ram m, observa-se que metade cl' estes vogaes segmram uma opm1.:w 
n tir 

1
.a 111~tac1e seguiram outra· alem d'isto ainda que eu não esteja acostumado 

at lUtut t I ' ' J J. • . 0 empo para er e examinar os jornaes que toctos os mas se nnpnmem 
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em Lisboa, tive comtudo a curiosidaç:1e, para instrucçã.o minha , de examinar al
g uns papeis r elativos a este objecto, e n'elles observei a m esma diversidade de 
opiniões que já observára nos pareceres do conselho de estado e ministerio. JY}as ~ 
maior prova que eu t enho da ·di:fficulclade d 'esta materia v em a ser, que nao so 
os que fallaram n'este assumpto seguem diversas opiniões, mas ainda os que se
guem a mesma se fundam em argumentos diversíssimos, a maior parte dos quaes 
eu n~í.o posso approvar. Em consequencia terei que dar uma opinião n 'esta mate
ria , a qual, se não for fundada em boas rasões , ao menos serão estas novas e cla
r ão occasião a que se possa melhor liquidar a verdade. 

A importancia da questão é escusado pr ovai-a, porque com effeito n ão ser_á 
uma cousa de pequena monta o procedimento que tivermos relativamente á rat
nha, visto q ue ella está exposta a dois J:lm·igos, quaes são, ou p erder est a os seus 
direitos e ser obrigada a sair do reino, sem que a lei expressamente lhe imponha 
essa pena, ou a conservar os direitos e a :ficar no reino, sendo a primeira pessoa 
que dê o fatal exemplo de desobediencia ás leis e á constituição . Está pois o _le
g islador nas circumstan cias de ser obrigado a decidir uma questão eli:fficil e 1111-

portante, na qual o congresso ha ele mostrar a sua justiça e. imparcialidade. . "' 
Prescindo agora do facto da recusação da rainha ao jura1nento ela constitu~çao 

consic1er ado em si mesmo, das circums_tancias ele que o mesmo facto é r evesttclo, 
e elas impressões que havia ele faze r em o pu.blico, por isso que já não tem reme
dia algum. A rainha obstinou-se no proposito ele n~o prestar o j uramento, e ago~·a 
não pócle j á jurar . Quanto ao procedimento do governo estamos em diversas cu·
cumstancias. Seria político ou não que o governo toma[<Se o arbítrio que tomou 
r?lativament~ á r ecusação da 1:a~nha? Se1:ia o governo c1~masiadamente exacto l: 
ngoroso? N ao o pretenclo d e01chr; nem 1sso agora n1.e 1m porta, porque se e1 
obrou dentro elos limites dos poderes que lhe foram dados, a elle p ertence o Io:l
vor ou cleslouvor elos actos que· praticou, e inutilmente o congresso os exaroinaya 
e quali:ficaria. Portanto a questão unica que t emos a , considerar é se o proc.ec;
mento ·elo· governo foi j usto, isto é1 conforme ou n fi.o conforme com a consti~u1Çi1~ 
e com a lei. Se foi conforme, ainda que fosse muito impolit ico 1 nós o devenamos 
sustentar; mas . ·e elle não foi conforme com a constitui cão e a lei, nós o devemos 
notar COIUO tal, para ser rejeitado -e clesapproYaclo. ~ p~ÍS O verc1ac1eiro estaC~O da 
questão que You a tratar, se o ]Jrocec1imento elo goYerno, r elativamente á rawha·, 
é justo i e por isso começo e acabarei as minhas r eflexões com os actos praticado~ 
no dia 4 ele dezembro, isto é, com os dois decretos referendados pelo ministro elos 
negocias elo r·eino, ,e com o r elatorio que os acÇJmp~nhou e que o dito ministro re
metteu ás côrtes . E necessario, porém, que esta materia se discuta com toda a cle
licaeleza, e ao mesmo tempo com todo o sangue fi.·io e imparcialiclac1e, porque não 
se trata aqui nem ele defender ou ele combater a rainha , nem ele defender ou ~e 
combater o ministerio : trata-se só ele averiguar a justiça e a verdade. ,A questt•~ 
é gravíssima ; j{• mediaram quasi dois mezes desde o seu principio até hoj e, e c~11 

vem que se considerem com frieza as rasões que ba ele uma e outra parte, a ti~ 
ele que demos uma decisão tal , que nos ponha a coberto da nossa propria r espon 
sabilidade para com os nossos concidadãos e para com a postericlac1e. . 

~ntranclo pois no assumpto, parece á primeira vista que o negocio ela flH11h~ 
cstan a decidido no artigo 30.0 da constituição que trata ela eli,;isão e independeu 
cia elos poderes. Representa-se logo a quem considera esta roateria qu e t ratârnos 
de uma lei, tratâmos de um facto que está em OIJ}JOsicão coin essa lei; tratá1111°~ l . ~ I." t e1 c a pena 1mposta ao que commette esse facto i e em consequenci<t temos 1ac o,_ 

~ ·a l l Se 1sto e pena, o que suppoe a necess1 ac e c e um processo e ele uma sentença. ._ 
é assim 7 então evidentemente a decisfto do o·overno foi uma clecisão injusta, P01

1 l · t · · I · l lb · 1 l · 1· · · o quD> ' que c evena es e negoc1o ser eYac o ao con 1ecnnento c o poc er JU C ICJa.no, 
111 

segundo é expresso no artigo 176.0 da constituição, é privativo elos juizes, s~o 
que as côrtes nem o g overno possam entremetter-se de ma,neir a alguma no P 
cesso j uelici_al. . · ~, . . , 0 

Esta fm a op1mao da phu-ahclacle dos vogaes do con selbo ele estado; P01 eJJ1 e 
r elatorio elo ministro elos negocias elo r eino, r eferindo-se ~t ella, acrescenta. (~o 
este negocio n ão devia p ertencer ao poder juc1icia.rio, «porque n ão era duv!C 0 
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que ::" 1:ainha, por ser chamada a presidir á regencia, no caso elo artigo 149. 0 da 
?onstttmçã.o, e pela qualiclacle ele possuidora ele bens nacionaes, era obrigada a 
J~u·ar i e por outra pa.rte não se tratava ela applicação da pena a facto illicito, mas 
s~ elas consequencias naturaes elo acto livre ele não aclherir a.rainha ao pacto so
C!a >> •• Sob~·e ~acla um cl'estes argumentos farei algumas reflexões . 
b .Dlí:; pnmen·amente o ministro, que não havia duvida alguma que a rainha fosse 

~h~I.ga~l~ a jurar .. Suponhamos que não havia chlv~da; ainda. mesmo n' est~ hypo
.· se e1a necessano o processo e sentenca. Nos Cl'unes notonos, e por mais noto
yo~ que sej~m, necessario é o processo,' necessaria é a sentença; e seria na ver
cace uma co usa ele muito mau exemplo e contraria á liberdade elos cidadãos, que 
c~i~ ~ pre~exto ele not~riedacl~ ele crin:_e, immecliatamente P?dess~ o governo ap
p b .ai a l01 ao facto . Amcla po1s que nao poclesse haver duvida nenhuma sobre a 
0 r~gação que a rainha tinha de J·urar, assim mesmo era necessario um rwocesso, ass1m · . mesmo era necessario que houvesse sentença . 
• , Ddtz ~ comn:jissão que a rainha era a propria que confessava que tinha obriga

Çao e Jlll'ar . E verdade q.ue a rainha disse que conhecia a lei e se sujeitava á 
~·e~'1. i mas isto não basta para fazer desnecessario o processo e a sentença. Pres-
01uc ~mos das ra.·ões· que teria a rainha para julgar que a lei a obrigava; pergunto 
cl;~ll ~, 11 pers~as~LO da .ra~nha fosse e1?- contrario :1everia só. por si valer a f~.vor 
el! a. ( E se 10sse certlss1mo que a rmnha estava !Senta de .JUrar, e apesar disso 
1 .aJÍ~e confessasse suj eita á obrigação e não jura.sse, porventura diríamos que a 
OI ~ era applicavel, e que em coi1sequencia deveria sair ele Portugal? Parece 
~~e 11:,'1.0 . ~ogo a confissão ela parte, ainda . que ella se julgasse comprehendida na 

' nao p~de ernbaraçar a que se faça um processo e que se dê uma sentença. 
n T\'fas diz-se que a lei manda, que todo O· que não jmar a constitlúção, l)Ol' ·esse 
t 
108

lll0 facto perca os direitos de cidadão, e immeclia.tamente s~íia elo t erritorio por
cl:gu~z. Estas expressõ~s l?are?em den?tm; qlle aqui não ha neces~idacle alguma 
" _1J.1 acesso, e com effelto .Já v11 não sm aonde, que ellas eram traz1clas para pro
e a

1 
Isto . . Ma.· as nossas leis têem especies muito particulares analogas a este caso, 

es;:
1 cl~sej.aria que ella~ tiv.essem sicl? tomacl~s em consi~leraç~o por gu~m tra~ou 

a . n~gocw. Ha uma lei mmto conhecida, que e a orclenaçao do hvro 2.0
, titulo 3 t .0

1 

re9.ua determina que a mullier que tiver bens ela corôa e casar sem licença ele el
fn.\Plr esse me. mo facto perca esses bens. Apesar c1'esta lei, e apesar ele ser tão 
ha~11 

c e provar o facto do casamento, comtuclo não se applica a pena, sem que 
é Ja lltn processo e uma sentença. E sta é a pratica elo fOro, e as leis marcam qual 
d' a pessoa que pó de oppor perdimento ele bens em que incona a mulher que casa 
ai e\ e .lllodo, e qual o jtúzo onde se deve conhecer d'este facto . I-Ia outra esp~cie 
pe~~ a a notar, e vem a ser a ordenação do livro 2. 0 , titulo 15.0

, pela qual os que Im
is .Li am provisões ele Roma contra as graças conccdiclas a el-rei ou á rai~ha, por 
h=~d:.eslllo ficam elesnaturalisados ? pm:el~m a fa~enc~a que ,tiv·erem. ou .,esp.erar:m 
in 1

· Mas, apesar da expressa d1sposiçao da l01, am.cla n este caso nao e pode 
S .cor~·er na pena sem l)rocesso e sentenca, elo que com effeito temos exemplos as-
as coJ b . l t , l 

as lei 1 ~Cic os no fôro. De maneira que se póele est~belecer em regra, que quanc o 
ar) . S cltzem que O que commetter tal facto, pül' lS.'O mesmo so:ffrerá tal pena., 

esar de li · · t l l h teu . · se exp carem assim, necessan amen e 1a c e av.er um processo e se~ .. 
de ça' e só quando a lei diz, que sem processo e sentença• se eleve executar a lm, 

· 8ari qne tambem temos exemplos na nossa legislação, só então é que não é neces -
0 11:!~ ? . IJI·ocesso e a sentença. Temos, pois, qne o primeiro principio, que es~abelece 
a r :nbtro elos negocias do reino no seu relataria, ele que não havia duvida que 
v~ . a cle~esse prestar o j urame~lto, não é por. si m~smo su~cie~te . . . . ' 

alg-nt .ltn1os, .Porém.' se é exacto, Isto é, se a ramha tmha obngaçao ele J lll .ai ~OI 
\7'is · u l 08 doi~ motivos que o ministro aponta, ou l)Or ser chamada á regenma PI?
Pro\~~a .·do rem~, ou por po~suir .bens nacionaes. A rainha é cham~cla á rege~?Ia 
148 0 oua do_remo pelo art1go 149.0 da constituição, mas é excluida pelo· a~tJgo 
ele · ~a regencia pern1anente, 0 que faz que seja muito duvidoso que a rm~ha 
on~~ ser . co~sieleracla con;to fuucciona.rio publico, pois .facil é ele pm:c~ber que por 
ge ~ lllU1 diverso motiyo é que a constituicão a chama para presiclir a uma re-

U(aa que só tem logm; quando as côrtes ~ão estão reunidas, e que eleve durar 
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mui poucos dias, emquanto ellas se nã.o r eunem ex traordinariamente . Mas o cas~ 
é que ainda quando a r ainh a é chamada para presidü· á r egencia provisional, so 
~ntao é que é obrigada a prestar o juramento na fórma elo artigo 151.0

; el'onde 
par ece seguir-se que antes d'isso não tinha obrigação ele prestar o dito juramento 
na q ualicl acle d e r egeBte provisoria. , 

O segundo motivo é um. ~pouco mais clifficil de d ecidir; consist e elle em ser Ll; 

r a in ba possuidora ele b en s nacionaes? Por mais qu e se diga em contrario, nada 
se diz que m ereça attenção, pois que eu estou per suadido d e que a rainha é pos
suidor a de bens nacionaes e uma verdadeira clonataria da c:orôa. A casa ela rainha 
provém ela corôa, e se n ão em todo, ao menos em grande parte . As r ainhas ele 
Portugal a possuem ele t empos antiquissimos ; n'ellas exercitavam até a.gor a ~D_l
plissima jurisclicção, que só lhes podia provir da corôa; e esta posse e exerClCIO 
durava por toda a sua vida; porque só en.1 virtucle elo artig o 137 .0 ela constituição 
seria a actual r ainha a primeir a que perdesse a casa, no caso em qL1e viuvasse; 
p orém esta alteração que fez a constituição não tira á r ainha a qualidade ele clo
n a taria ou ele poss uidora ele b ens nacionaes, emquanto el-r ei seu marido for vivo, 
p ois que u ão é ela essencia das doações da corôa ser em ellas feitas d e juro e her
dade, ou em vidas ele uma ou mais pessoas OLl por outro qualquer espaço ele t em
po. Alem cl'isto as nossas leis sempre consideram as r ainhas como donatarias, e a 
ordenação m anuelina determina em r1ois titulas separados como as r ainhas usarão 
da jnrisclicção que por el-r ei lhes é dada e o r egimento ele que d eve usar o ou
vidor das suas t erras . Supprimiram-se estas clisposições na ordenação filippin~, 
p or isso mesmo que p ela occupação do r eino feita pelos r eis catholicos a casa das 
r ainhas se eucorp orou na corôa; apesar cl'isso em um ou mais lagares d 'esta m·cleua
ção se consider am as rainhas como donatarias ; e é sem cluviela que el-r ei D. JuãoyY 
logo que subiu ao throno fez doação á r ainha D . Luiza ela antiga casa elas rUJl

nhas ela maneira que ellas «a tinham ·e possuíam >J , fazendo encorporm· na car t.a 
- el e cloaç?io os doi s titulas ela ordenação manuelina que já mencionei. E logo a rM

nba 'uma v erdadeira clonataria e (( possuidora)) el e bens nacionaes; e por isso n' esta 
qualidade está no caso da lei ele 11 ele outubro e deve prestar o j nramento á con
stituição ? Mas qual ser ú a ra.são por qu e a r ainha deverá ser excluída ele prestar ' 
es te j urameuto como outr os pretendem ? Será porventura por ser r ainha inviola
vel? Isto é uma .causa inteiramente pueril, porque a r ainha, não só p ela nossa con
s tituição, mas pelo direito antigo portuguez , sempTe foi sujeita ás leis civis ela na
ção . Será porcrue a lei fali a elas mulheres e n ão espec.i:fica as mulheres casaelas '( 
Parece-me ·isto ele pouc0 p eso , porque as mulher es casaclas, posto que para a m aior 
parte elos efi'eitos se julg uem r epr esentadas por seus maridos , nem }'lOr isso .fazem 
com elles uma p essoa moral; algumas causas ha em que esp ecialmente se Tequer 
o seu consentimento : por exemplo, é preciso cit:u a mulher quancló se move con
tra o casal a lguma acção el e r einvínclicação; e exige-se o seu consentimento para· 
a h y poth eca e venda convencional ou judicial ele bens ele raiz . Por isso de cl-r ei ter 
jurado a constituiçao, não se segue que a, rainha _não a deva jurar, sendo ella, / 
como alilts é, um a verclacleira clonataria. · 

A unica rasao forte que me move a duvidar se a r ainha é ou não obrigada a 
juear, é a sua qualidade ele estrangeira : e eis-aqui o que ainda não achei noü1c~o 
em nenhum dos escriptos que tratam d'esta materia, e que me parece observação 
intei r amente nova. A lei de 11 de outubro diz muito expressamente no art igÇJ 11·0 

que «·os cic1 aclãos }JOrtug uezes que se_ acharem em paizes estrangeiros, possuiclo
r es d~ bens !1a~ionaes n os t ermos elo arti g o 1.0 , dêem o jmamento á constituição n. 

O ar t1go 12. d1z que <(os portuguezes que clesfructam bens cl'antes cleuominaclos 
cl.a corôa, ser ão d 'elles privados se não mostraren1 haver j ~ll' aclo a constituição''· 
E, continúa o artigo 13 .0

, que <<todo aquelle (portug ucz tÜzia a fonte cl 'oncle este 
. artig o foi tirado) que, sendo obrigado pelo presente decreto a jurar a constituiç.ão, 
recusar cumprir tã.o r elig ioso dever , p erçl.erá a qualidade ele cidadão, e saíní. 111~
meclia tamente elo t erritorio portuguez » . E pois expressissimo, que sómente os 01~ 
daclãos portuguezes que pos ~:;uem bens da corôa são obrigados a prestar juramento, 
e que todos aque1les que não são cicladãos, ainda que por dispen sa ele lei possualU 
bens dos chamados ela corôa e ordens, e a inda qu e p or isso sej am rigorosos dona-
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tarios, não têem pela lei obrigação alguma ele jurar, nem lhes pócle ser alJplicada 
a pena ele sairem para fóra elo r eino . 
~ Se a r ainha é oÍ.1 não cidacl ã portngueza, isto não pócle ser questão, que eu 

nao pretendo cleciclir, por isso que como legislador não posso ser seu juiz; mas se 
P~rventu,ra ha argumentos que provem que ella o sej a, muitos sei que parecem 
prov~r ~laramente que o n:ão é. A nossa lei antiga, a orclenaç:to elo r eino e a nossa 
c~nstitn1ção moclerna exprimem claramente quaes são os r equi sitos que elevem ter 
~~ p~ssoas para serem nat uraes, e j á se sabe que entre nós ser portugnez e cicla
\ ao e uma e a mesma causa. E stes r equisitos consistem em ter nascido no r eino 
c e paes portuguezes, ou t er obtido carta ele natura.lisacão. A r ainha não nasceu 
~o o reino ele paes portug uezes, nem obteve carta ele naturalisação; por isso póde 
su .. teutar-se que ella não é cidadão portuguez. _ 

E ste assump to é delicado, e eu proporei alguns argumentos, para dar occasião 
J1 que os honrados membros r eflictam n'elles a fim ele os apoiarem ou r efutarem. 

expresso na orclenacão elo livro· 2.0
, titulo 55 .0 , que t ocl as as r)essoas que nasce-relu p , . . 

t . em ortugal ele paes portut:;nezes , são naturaes ; que um estrangen·o; por mms 
e~.P_ü que r esida em Portugal, aincla que tenha bens ele raiz e fixe aqui o seil clo
f1~lll0 , nunca se faz cidadão portug uez; que o filho de pae estrangeiro e mãe por
rn~ueza ·não é havido por natl.u·a1, salvo quando o pae tiver domicilio e bens no 
re:uo, e n 'elle viver por espaço ele dez a1mos; e que pelo contrario os nascidos no 
cl~~uo . de pae natural ~ ~ãe estrangeira são havidos por na~uraes . Seg~1em-~ e 
rei;{lll duas causas : pnmmra, que }Jara ser portuguez é preCiso ter nasCido no 

. 
0 ele pae ou mãe portug uez ; e segue-se tambem que a mulher nem sempre 

se~ne o estado político elo mariclo, porque se a orclenaç~to reconhece o caso ele nas
ce~ Um filho ele I)ae estrang·eiro e mãe natural, ou de pae natural e mãe estran-geu·a ~ · . c' segue-.·e que n 'isso mesmo reconhece que a mulher segue sempr e a natu-
l eza OLl conclicão ele seu marido ; e que em consequencia não pócle haver direito 
para que uma 'pessoa estrangeira que vem casar a Portugal, e com marido portu-
g·nez s l , . ·, e possa c 1amar portugueza . 
a d.0 -~ue cligo ~lo _d~.reito estabelecic~o na . nossa orcle~açfto é _o mesmo que pass_o 
nhaizc\da co~shtu:_ç;'to . E ll a tem d01s artig~s notavms que dizem res~mto a, rm
tt t · Diz o artJgo l bb .0 qne durante a menonclacle elo successor el a coroa sera seu e: or quem o pae lhe tiver no meado em testamento; na falta d'este a rainha mãe, 
pr~qu~uto não tomar a casar, faltando esta, as côrtes o nomearão; e, continúa, <<no 
c unerro e t erceiro caso deverá o tutor ser natm·al elo r eino ». D' onde concluo eu 
t~1el no se~uudo caso pócle deixar de ser natural, e que as rainhas portug11eza-s 
r nc. 0 nasc1clo em paiz estrangeiro não são, pelo seu casamento, havidas por natu
ctd~ O artigo 148.0 determina que a regencia seja composta ele t res <:u cinco ci
a a eLos _naturaes cl 'es te reino . Logo a rainha vi uva, que pelo ar tigo l 5b . ~ 1~ ó cle ter 
. tn~ona apesar de não ser natural, e que pelo artigo 149 .0 pó ele pres1cur a re

gseucra provisional fica excluicla. I)elo artigo 148.0
, ela regeucia permanente pela 

lla O l" l I I . 
1u~ Ic ac~e ele estrangeira. . · 

r A.te aqm o direito, vamQs aos factos. Ha um mtuto notavel que occorreu clu
;ute a menoridade ele el-rei . Affonso V. Tinha seu pae, el-rei D . D uarte, no
c· eladl~ sua mulher a rainha D . L eonor , que era aragoneza, r egente elo reino; os 

IC ac aos 1 L . b l · 1 á · h · ·t · fa t c c e 1· oa, que não tin 1am anusac e c ram a e estimavam mm o o m-
geu te D . Pedro, irmão mais velho elo r ei defunto, queriam que este ~osse o re
gl'n el. Convocaram-se côrtes para decidirem esta contenda, que clava Já causa a 
cô ~~c es perturbações ; mas os ditos cidadãos ajuntando-se antes· da retmi ão elas 
clr~ e~ u_a camara de Lisboa, representaram em seu manifesto que o infante~ · Pe
tl'au c_e~la ser o regen~e?N alleganclo, entre outras rasõe~ ser elle _natura:l e nao . es
a. g_en ° · Logo, a op1mao corrente n' este tempo era nao se considerarem natlll aes 
~i: rainhas portuguezas. Vimos a mesma OIJinião na menoridade ele el-rei D. Sebas-

ao . cru e . . . l D C . 1 . ] . . o e ' na a ram 1a . atharma, que era castelhana, argar a regenma c o 1 em 1 

r · 
08 

povos não convinham n 'isso IJorque a estimavam mais que ao cardeal D. H en-
lqne s l l ' . G • 1 . t' . reino' eu cuu 1ac o; e, adverte o chromsta, que se nos te?Jpos passac os seu 1_1 a o 

c1 qt~e o g·overnasse a rainha D . L eonor mãe .ele el-re1 D. Affonso V e mulher 
e el-re1 D . Duarte1 }JOr ser estr~ngeira e por haver no reino infantes ele mui tas 
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virtudes, então, 1)elo contrario, sentiam mtúto que est'outra o largasse. Logo, .a 
opinião commum era que as rainhas ele Portugal, ainda que estrangeiras ele on
gem, podiam ser ou não ser regentes elo r eino; mas nem por isso deviam ser con
sicleradas como portuguezas. A rainha D . Luiza, que era castelhana, pretendendo 
succecler na casa e morgado elo príncipe ele Eboles, ele quem se dizia descendente, 
com exclusão cl'aquelles a quem ele direito pert~ncia, visto serem estrangeiros, r,e
cliu a sen marido el-rei D . João IV que a cleclarn,sse habil para esta snccessao, 
visto que, como rainha, ficava sendo natural e no mais alto grau ele natcueza!. e 
desejava poder haver :1 successão como de natural elo reino, suppri.nclo el-re1 e 
concedendo tudo o que fosse necessario para succecler por esta maneira; ao q.ue 
el-r ei D . João IV annuiu por sua carta patente de doação, na qual com effe1to 
suppriu e concedeu tudo o que fosse necessario para este effeito . Finalmente 3 

rainha, fundada no . direito que lhe dava o titulo ele infanta ele H espanha, preten
deu, apoiada por seu augusto esposo, ser juracla successora da corôa de Hespa
nha, no caso ele morrerem sem successão ou permanecer em no captiveiro sens 
irmão: , e assim o conseguiu. Parece pois assás provaclo, ele direito e ele facto, que 
as rainhas ele Portugal, que são ele origem estrangeira, não se devem r eputar por
tuguezas . E ste ponto é que merecia ser mais elucidado; eis-aqui porque este ne
gocio deveria ser levado ao poder jucliciario. Resumindo o que t enho clito, P.are
ce-me que fica mostrado que a questão de qne se trata não é simples, que amda 
que . o foss e, deveria ser cleciclicla judicialmente, visto que t ambem n os factos ~o
t01·ios é n ecessario processo e sentença, que a confissão ela p arte não é roottVO 
bastante para se dispensar este }Jrocesso, e que finalmente é ·muito duvidoso qu.e 
a rainha fosse obrigada a jurar, visto ser estrangeira e não gosar por isso dos di· 
reitos ele ciclaclã portugueza, que por conseqnencia não p 6cle perder; }JOr isso ue· 
cessariamente este n egocio deveria ser levado ao pocl er judicial. Ha., porém, uD1 
t erceiro argumento no r elatorio do ministro . Diz elle que aqui n ?io se traü\ ele n~ 
facto illicito, trata-se ele um acto livre e espontaueo ela rainha n~(o querer accecl.et 
ao pacto social. I sto merece grande consideração, lJorque é doutrina constante· 
mente professada p elas côrtes constituintes, c que eu r eputo muito verclacleü·a, que 
a con:tituição uma vez feita obriga a todos, e que só a uma pessoa n ão obri g·ava, 

. que era el-rei, e por is ·o é que 'muito expressamente se r equereu a sua acceitação. 
E. ·ta acceitação era livre e ·espontanea; mas el-rei esteve pelas condicõe;;; do no-vo 
pacto social, e por isso ficou obrigado a elle. Todas as mais pessoas julgam-se te· 
r em acceitaclo este pacto, porque elle foi feito p elos r epresentantes ela nação, mu· 
niclos para isso ele p oderes especiaes, e por i.· ·o obriga a todos logo que por eJles 
est~j a feito e sanccionaclo . Eis-aqui porque a s côrtes constituintes n ão quizcr~nll 
que os povos juras ·em a constituição, par~L que não parecesse que o juramento!. 
que de sua natureza não é m:ü .· que um a.cto puramente accessorio, inclne eJU 81 

u ma esp ecie clé acceitação, a qnal já não estava dep endente depois ele sanccionada 
a constituição pelos seus representante: . :N 'este mesmo caso estava a rainha, ella 
era. ,· ubclita ela lei, e em consequencia tinha obrigação ele obedecer ao novo pacto, 
sem qu e dependesse do seu arbítrio acceital-o ou n::~.o acceital-o, pois o juramento 
n ?i.o inclue a icléa ela acceitação; sendo elle mandado prestar p ela lei, aqnel.lc. qn~ 
o n~io pres ta, commctte um acto illicito, porque eu n ão sei chamar acto illtcito '' 
outra causa senão ao que se faz livre e espontaneaJ?lente con tra a disposição da 
lei. A lei ~U.o põe na liberlacl~ ele ce:·tas pessoas jurar em ou não jurarem,lllanc~a: 
lhes que J'IU'em, reputa que SfLO << obngaclas » (moralmente) a isso· considera o .)11 

ram ento a con. ·tituiça.o como um « r eligioso dever >> e quer que todos os que fal· 
tarcm a elle fiquem suj eitos a certo padecimento . QL;em dirá que nrto ha n 'isto nl11

8 

obrigação, um cl elicto e uma ·p ena ? Assim não me par ce exacto 0 que cliz o r ela· 
torio elo ministro, que não se trata ele um facto illicito mas de um acto livre e es· 
l)ontaneo de acceitar ou não acceitar o pacto social. E' com effeito Deus nos li~re 
ele applicarmos este principio a outras pessoas, pois se a todos os que de;resse.l11 Jll-

, rar, lhes fosse licito dizer que não jlU'avam, seria inutil o trabalho que tiver~JJ1 as 
cô1t es constituintes, e r ealmente não poderíamos dizer que a constituição obl'lga.'.a 
os portuguezes, visto que por elles nao foi acccitacla. Mas a verdade é que a ?onst · 
tuição está f~ita, e que todos os cidadãos são ol)rigaclos a obedecer-lhe e a Jl11'3 -a 
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quando a lei o determina. Tenho pois provado, segundo entendo, aue as r asões 
~pont~das pelo ministro elos negocias do reino no seu relatorio para que o negocio 
c~ ramha não fosse st~ eito ao pocler j'uclicial, não são exactas . JYias o caso é que 
~este negocio elo j uramento não deixou .de haver uma especie ele proc€lsso e tle 
se~tença: houve u ma « intimaçã.o >> (este é o proprio nome que se lhe deu) feita á 
ram~a para j urar, seguiu-se a declaração que ella fez por escripto, houve provas 
P~r Instrumento, que foi a certidão ela camara, cl'onde constava que não tinha 
)1 e~t~c1o este j uramento no })raso determinado ; declara-se que ·incorreu nas penas 
~a . ei. Ouvem-se depois, <c conforme o direito>>, os facultn.tivos em (( similhante ma-

t~rJa )) ; e á vista.. da sua cleclaracão cliffere-se a execução clà. lei, manclanclo~se r e-
Irar · h ' 

c ~ ram a para a quinta do Ramalhão . 
t Nao., ha em t udo isto um arremedo bem manifesto de processo judicial ? e não tu rasao a commissão de começar o seu relatorio dizendo que fôra (( encarregada >> 
~e .,dar pare,c·er sobre o processo formado ((pelo pocler executivo ácerca da r ecu
;~ao cl~ rainha? >> Ultima_mente direi que este processo, ale~ ele i~competent~, 
era clefe_Ituoso . O tempo f01 pouco, houve alguma pressa na deltberaçao, o negocw 

c espinhoso, dêem-se embora quantas desculpas se quizerem clar. Eu mesmo t al
vez no priucir)io em que se comecou a a

0
o·itar esta qLwstão não faria o conceito 

que h · f: ' v .· 0Je aço cl'ella, e talvez a pressa fez com que esquecessem causas que de-
f: 

81
;am lem_brar. SL1pponhamos que no poder elo governo estava applicar a lei ao 

ac 0 ela ramha., esqueceu uma cousa muito notavel. As rainhas têem a sua casa, 
~lle administram e que formam o seu apauagio) e no caso em que a rainha se j ul
gahe comprehenclida na lei para s0ffrer a sua pena, não poderia nunca ser des
~ec . da elo tenitorio portugue·z) sem que ao mesmo tempo se liqtudasse o que ella 
eb1~ levar. Eis-aqui o que eu não sei decidir, porque isto não depencle do direito 

pu lico, mas elo direito !)articular das capitula-ções e tratados de casamento dos 
llossos · · 1 · · l · l':ff t h · pnncipes . Os mais antigos que eu teu 10 vrsto cons1c eram mm c 1 eren es 

Ypotheses r elativamente ao que deve haver a princeza que casa em Portugal, no 
ca~o de separacão . Nunca vi o tratado do casamento ele el-rei, mas sendo l)rovavel 
qt1e · 'Ih ' m· SIIDI antes hypotheses venham ali acante1ac1as , cleve'í:ia o govern0 tel-o exa-
d lUac~o, e ao mesmo tempo que fez a declaração r elativamente á saída ela rainha, 
g everia tambem declarar os r endimentos que ella ç1evia levar. Eis-aqui o que o 

11 o:,er~o não fez, nem as côr tes elevem fazer, e que clá novo motivo para que este 
p:?0~0 deva ser le v~clo ao poder judicial. A outra coL1sa que nfl.o me parece pro
cle1~ 0 :le~reto é o aug·mentar alguma cousa a pena. A lei_ diz que deveria per" 
uh~ 05 ~1n·erto~ e, os bens da cor?a; o clec~·et.o di~ que perca U: dignidade de rai
n ' e Isto nao e expresso na le1. Se a ramha nao é estrang-erra, parece ao m e
c 
0~ que era a unica pessoa CJUe podia ser considerada como estrangeira n'es te 

I asol, e entretanto deveria perder os bens ela corôa, saír do territorio, mas nunca-
1erc er a l ' . J l . I l . l . ~ l' 
• • < c Jgurctac e de ram 1a · c e manerra que quanc o smsse, · nao se c 1ssesse que 
saltl c . ' . l h a· j .t J I orno mfanta ele Portugal. Eis-aqur t.uc o quanto teu o a 1zer a es•e r espm ?: 
~1 g_o .que o procedimento elo governo foi precipitado e não conforme com a le1 ; 1

1);_eclpltaclo, mas não doloso, nem eu me atreveria a afl.3.rmar que o fosse, não tendo 
c Isso I b ., f: ·t l . l' . h " )l·ovas astautes conhecendo que Jüw era aCI c ec1c u· se a ram a es Lava 
;~d~~o comprehendida 'na clisposiç~o ela l_ei, e não p~cle~clo perceber que n~otivo 
q lla te~· o governo para fazer sarr a ramha elo terntopo por tuguez, sem .1ulgar 
c~le Plra Isso havia uma causa justa e urgente . Não concluo portanto qu~ ~brasse 
es: colo,., mas não o l)Osso eximir ele cLtlpa. Entendo q~1e elle não cl~c~clm bem 

lV qn~stao e qt;e ella deve, nova e seriamente, ser ~onsiderada e deCichda. 
c1 :E 1L,\NUEL JOSE RODlUGUES ARAUJO E Ü OS'l'A : - O 1llustre deputado, que acaba 

qe a ~ar, preveniu-me em alg·uns dos seus argumentos, que eram tambem me:us, post_o 
ne Sio·am l ' 'l . J: • h opr ni ~ o< os c r versas veredas. D eixando pois ele r epeti -os, mcucarer a mm a -

iu~{. ~cresccnta~do algumas r eflexões . É ela attribuiçã? d'este augusto congresso 

l. pretar as leiS fazel-as observar e não menos obvwr que se entenclam e ap -
P tqn b · ' · · · t · · 
t elu a us1vamente. Por couseo·uinte é ele sua necessana competencra m erpr e-
ar o J • o · · u· · · l l . 1 Ctecr e to de 10 de outubro do corrente anno se a sua mte 1g enCia pac ece cu-

Vrc a ' · · · c' e em. falta ou não d'esta decreb,r que 0 IJocler execntrvo ou os m1mstros e 
secret · ' ' < · • 1 · -l arros de estado abusaram, e postergando parte elos votos, e especw mente c.e 
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um judicioso consdheiro, torceram, arrastaram e fizeram applicavel {L rainha ele 
Portugal a senhora D. Carlota Joaquina ~quelle decreto, torcendo, arrastando c 
fazendo applicavel sobretudo uma sancção como a elo artig·o 13. 0

; quanclo a poder fa.
zér-se uso ele algum, de nenhuma outra poderia mais que a elo artigo 12. 0 Tal deve 
ser o procedimento cl'e.'ta assembléa legislativa, uma vez que vem ao seu conhe
cimento o facto expos to pelo ministro ele estado elos negocias elo reino, ou fLmclado 

, no mo ti v o só ele buscar a approvação ele se ter suspendido a prompta execução 
ela pena, segLmclo quizeram limitar preventivamente dois elos conselheiros, ele modo 
po LlCO . digno pa,ra com este r esp eitavel corpo, o primeiro ela nação; ou porventur:t 
fundado no r emorso ele que ella poclesse chamar e r eclamar sua auctoriclacle_ ~IJl 
facto assim notoriamente invas ivo .... não tendo aqui cabimento o pocler juchcwl 
pelo mesmo argumento elos ditos clo.is conselheiros, v .isto que a falta ele juramento 
e não aclherencia não constituem acção illicita que eleva julgar-se contenciosa 
mente. Entranclo j á, senhores, na questão, diz o ministro (ZeuJ: «Como, porém, 
n;to era duvidoso que a rainha, por ser chamada ú regeucia no caso elo artigo 149 .0 

ela constituiÇão, e pela qualiclacle ele possuidora ele bens nacionaes, era obrigada 
a .jurat· ... » E que maior chlVicla pocl eria recr escer no minist erio, quando é ele no
toria evidencia a certeza elo contrario, isto é, que nem a rainha era obrigada a ju-

, rar, nem, quanelo o fo sse, 1Jocleria n'ella recaíra sancção imposta, e ao muito apenas 
a elo artigo 12. 0 ? O decreto, assim na letra como na sua mente, não éomprehencle 
a es posa augLlsta do melhor elos r eis ; e pretencler inclnil-a ahi seria o maior _cle
zar que carregasse nos legisladores, que · não obstante serem constitncionaes, ha
viam sempre fazer diffe rença entre uma ra inha e sua alta j er archia e ent1·e um a 
simples e humilde cicladã, e nao envolver aquella a par cl 'esta sem clistincção . S c 
ella é chamada na constituição para presiclente da r egencia, torna-se contingente 
que esta se verifique ou não; e vm,ificando-se, quem a não vê precisada a pres 
t ar então um especial juramento? E a que fim, ou com que pretexto se lhe e:x:i.g.c 
agora outeo tanto ele antemão? Se ella é possuidora cl:e b ens nacionaes, ir;so não 
passa el e problema debatido, e por isso ora irresoluto; porém na graciosa hypo· 
the3e de que os possuísse, que out;ra sancção deveria impor-se-lhe, a não ser a cb 
perda e privação cl ' esses b ens conforme o instituído e sanccionado no artigo 12.0 ? To
davia impoz-se-lhe a elo artigo 13. 0

, quer di zer -se, a perda elos elil·eitos de cidadã, e 
immecliata saí.c1a elo r eino. E que attentado contra o profundo saber, prnclencia 
e mais partes da assemblêa legisladora! Esta decr etou ácerca elos empregados pu
blicas e dos possuidores cl 'aquelles bens ; t erminantemente instituiu e sanccionou 
para os segundos a perda só cl 'esses b ens no artigo 12. 0

, e para os primeiros a elo 
snbscquente ar tigo 13.0 Se isto nã,o é assim, e se ha logar outra intelligencia, seguir
se-ha nada menos elo que constituírem os legisladores duas sancções para os se
g undos, que só elevem jurar e g uardar por si proprios, quando apenas uma para 
os primeiros, qne elevem similhantemente jurar e fazer g uarclar. pelos outros; sc
g uir-se-ía uma desproporção e desig ualdade nunca vistas em materi.a ele legisla
ção, relevando estes e sobrecarreg·anelo aquelles ; e seguir-se-ía, finalmente, que im-

' portando a percl a elos fóros ele ciclaclã, e prompta saída, a outra consequente e 
necessaria perda da posse elos bens ela corôa , e hoj e nacionaes, seria redundante, 
ociosa e vã esta segunda pena. E que attentatorios r esultados sobre um corpo le
gislativo ! D 'aqui vem, que o parecer ela commissão emquanto dá por inteiradas 
as côrtes, e pretende que nos portemos insensíveis espectadores, não eleve myrecer 
a sua approvação; e muito mais sendo especioso quanto se imputa á r ainha. E ver
claele ter. clla respon~iclo, que bem sabia a lei, conhecia a pena que impunha e 
estava ch sposta para 1sso. Porém respondeu e lla que a entendia, como quer a com
missão que era obrigada a jurar, e que em falta cl'este dever se reconhecia iu
cmsa na pena ela privação elos fóros ele portugueza e da saída immecliata elo r eino? 
D e nenhuma sorte, e bem se infere que sabia, conhecia e opinava ela p~na, como 
fica exposto. E como arrastar um tal enlmciac1o e servi r-se cl'elle para confissão, 
ainda assim genero de prova o mais imbecil? Similhantemeute não se nega que 
ella se lJortou obecliente á_ saída orcle~ada, e que escolhêra logar de destino. l\l[as 
qne pócle inferir-se cl'aqm? Nada mms senão prompta e cega obecliencia ás or
dens, que n 'essa mesma fórma eram enunciadas e lhe eram dirigidas, uma vez 
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q~w não respondeu, n em affinnou expressamente ser es ta a pena do decreto e 
n ~lla achar-se iucnrsa. Ainda que tudo is Lo não fosse, ·como é sobejo, e que a 
ramha entendesse, como sente a commissão, passando por axioma jurídico, que. 6 
fraco o entender elas mulheres , o illustraclo entendimento elo congresso acudiria a 
esta falta, e para pôr a coberto a innocencia, usaria ele suas attribui.ções angL1stas, 
decretando segundo ao principio se dissera . 

. GASPAR JoAQUIM TELLBS DA SILVA E I\IIENEZES:-Reconhecenclo a pequena 
orblta dos meu s conhecimentos e minha consideravel falta ele expressão, eu serei 
breve para não enfastiar os illustres membros elo congresso, cingindo-me aos tres 
problemas estabelecidos pelo sr. Pereira elo Carmo, que resolver ei, comtuclo, ele dif
fe~·e~te modo. Primeiramente eu digo que a ra.inha não era obrigada a jurar a con
~titmção políti ca ela monarchia, nem está incluída na generalidade do artigo 13.0 elo 
c ecr eto ele 10 ele outubro elo corrente anuo para merecer a pena cl'elle ... (Hcwenclo 
algnm sussu?To nas g~de1·ias) disse o O?'ctdo?·) cli?·iginclo-lhes a palav?·a : « Se cuidam 
que me .~tterram, enganam-se, pois que livremente hei ele dizer a minha opinião >>. 
O ]J?'esulente) clepo·is ele ?'eclctmct?' a oTclem) clisse : «O sr. deputado póde conti
nuar» 1 o q1te elle f ez ela maneim seg1t'inte.) A rainha não é obrigada áquelle jura
mento, como possuidora ele bens antigamente chamados ela corôa, e hoj e nacionaes, 
ses;nndo pretende o r elatorio i porque, supposto a lei estabeleça que toclos os pos
~l1lclo~·e s ele bens elas ordens militares e ela corôa sejam obrigados a jurar, e no 
~J<>. estabeleça a pena aos que faltarem a este dever, estou convenci lo que e] la 
/\0 compreh<:mcle na sua generalidade as mulheres casadas, tendo jurado seus ma

lte os, pelas seguintes r asões
1 

que expender ei: 1. a, porque, formando o marido c 
mulher uma sociedade in di vidua e inclissoluvel, em que existem dois u 'uma só 
c~rne, segundo a expressi:to elas sagradas letras, seiT).pre no systema ele nossa le
g'tslação se reputaram actos ela sociedade conjugal os praticados pelo marido, 
qnauclo a lei expressamen.te não r equer a intervenção ela mulher para sua vali
cla~le , o que u~to acontece no nosso caso; e assim, jurando o marido, temos preen
chldo. e exectltaclo a lei, e no jmamento elo rei implícito o ela rainha; 2.a, porque 
ex.chnndo a lei expr ssamente nos artigos 1. 0 e 12.0 os menores ele vinte e cinco 
lnnos, pelo motivo ele estarem suj eitos ao poder paternal, ou debaixo ela auctori
c ade ele um tutor ou curador, igual rasão milita nas mulheres casadas, que por 
bos~~s leis estão subordinadas aos marielos 1 ou isto se repute conse~uencia ela im
t ecthclac~e ele suas potencias physicas ou effeito ela primeira· sentença: Et sub po

.e~t((te Vt?·i eTis, et ipse clominabit1w tttÍ j 3.", porque não fallanclo a constituição ela 
latuha> no artigo 103 .0

, n .0 1.0 , artigos 126.0 , 135.0 e outro algum, nem a com
preheudendo expr essamente a lei ele 11 ele outubro par~ a necessidade do jura,
llleuto, . e menos cletermiuauclo como) qttanclo e anele devia jurar, com o ceremonial 
e . constclerações c1eYic1as a sua alta j erar chia e decoro ele sua r eal pessoa, está . 
;Isto não a cingir · ao juramento; pois que o principio ele que a lei é igual p ~:~.rn. 
lodos, diz só r espeito á sua observancia e disposição, e não tolhe todas as consi
c erações pessoaes que existem ele direito e são inauferiveis ele facto ; 4.\ final 
lllente, porque sendo da privativa competencia elo juizo e auctoric1acle ecclesiastica 
0 

decretar a separação entre os conjnges, existindo causas legitimas ele clivorc.io 
~ erpe tno ou te;upor ario, quero di zer, o aclnlterio ou sevicias, se entremettia indi
~~ctam~nte o poder civil u'estas funcções, ou para melhor dizer, qualquer conjuge, 
d ~l'l'ectclo dos · incommoclos ela sociedade, se valeria ela clisp?sição ela lei, para 
P:~~t~r ele facto, ·sem causa justa, o vinculo conjugal; e a pena reverteria em 
a' ee~z_o elo consort~ inuocente, que obedeceu á lei, como no .. nosso caso acon~e~e 
c~ let, que fica pnvaclo ele sua augusta esposa, contra o art1go 11.0 ela constJtLu
l)ao, etn que ~e estabelece que toda a pena é per sonalíssima, e nenhuma pa~sa ela G:8'. 

0~ cl~ clelmquente. Mas para que mais rasões, se nem a senhora D. ~mza ele 
lSmao Jl1ro.u em 1640 na acclamação elo senhor D . . João IV, seu mando, em 

que a "' l' l . . ll a . 1 i l < naçao, sacuc me o um JUgo estnmgmro, esco 1eu ynastta e rec amou su.a 
l c epenclencia , nem têem j uraclo as mais rainhas nas acclamações ele seus man
co~, em que juram guardar o antigo pacto social e fóros elos povos, ao mesmo 
t'tsso que juram os infantes ? E note-se que isto m~smo acontec.eu á senh_ora 

· Carlota J oaquina, na acclamação elo senhor D. João VI em o l~10 ele J anen·o. 
3'.1. 
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Ex abtmclanti1 acrescento que o patrimonio que forma a casa e estado elas r:ú
nhas, nem entra na conta ele bens elas ordens milita1·es, que são mercês em vielas , 
nem forma a massa elos bens da corôa ou nacionaes, qLw s~io os encorporaclos no 
livro elos proprios, e passam para os herdeiros, estando suj eitos á reversão, nos 

· t ermos da lei mental; mas a casa elas rainhas consta ele bens privativos cl'ellas, 
inherentes a esta dignidade e com prehencliclos na classe ele clotaes, que se r egu
lam por cliteito civil, e ou foram apanagios el e alg L1mas rainhas, ou foram doações 
que fizeram os povos ao senhor rei D . Sancho I, e se verificaram nas senhoras 
iufantas D . Thereza, D. Sancha e D. l\1afalcla, suas filhas, o que aconteceu a res~ 
peito ele Alemquer e Montemór o Velho . Tam bem a rainb~t nossa senhora . .. (FoL 
chmnaclo á o1·dem o o7·ado1·, dizendo -lhe o p1·esidente : « que nem o rei nem a rainha 
eram senhores nossos)); ao qtw o O?"ado?' ?'esponcleu : <<Foi equivocação minha, peço 
desculpa ll .) Torno a dizer (continuou) que a rainha tambem nu o é obrig~cla ao 
juramento, como aquella que tem ele presidir á regcucia elo reino no caso elo ar
tigo 149.0 ela nossa constituição: 1. 0 , porque .esta proviclencia é só eventual a se
nhora D . Carlota Joaquina; 2 .0

, porque no caso ele verificar-se, ella eleve jurar 
ent~Lo perante a cleputaçi'Lo permanente, segundo o artigo 151. 0 ch constituiçflo i 
3.0

1 porque, não e~tane1o nós ainda nas circumstaucias ela presiclencia, milita~ ra
são elos c1eputaclos substitutos, que nr-to são obr igaclos a j mar logo que· s~Lo elmtos, 
mas sim quando entram no exercício ele suas funcçõcs . Passanclo ao segundo pro
blema, digo que o p1~oceclimento elo governo foi inconstitucional, e attentatorio o 
primeiro decreto ele 4 ele dezembro, porq uc n'elle foi exautoracla a rainha, pri vacla 
ele todos os direitos civis e políticos inberentes á quahcbcle el e cidadã e clignicla_de 
ele r ::tinha, e mandada saír do tcrritorio portuguez, o que importa uma verclade;ra 
pena ou mal de soffTimento, que não lhe podia ser infligi da sení:io pelo poder J Ll

cliciario. Nem obsta a reflexão ele que nao ha clelicto, mas só o facto c1e nao que
rer adherir ao novo pacto social, que faz perder a qualidade ele cidadão portuguez, 
como insinuaram alguns dos conselheiros de estado; porque esta rasrto, sen do a}J
plicavel a qualquer estl'angeiro que fosse convic1ac1o para entrar na. sociedade por 
carta de naturàlisação ou alforri~L nos termos elo artigo 21.0 ela constituição, cessa 
n 'aquelle ou n 'aquella que já anteriormente gosava os fóros ele cidacli:to portugn~z . 
Este soffre u~a verdadeira pena, privaç~1 o ou perda, e a mesma lei se · explica 
pelo vocabulo pe1·dm·á. E como podia o pocler executivo arrogar-se o applicar a 
lei á rainha, quando o artigo 30. 0 da con:titLüção declara, os tres poderes políticos 
de tal maneira independentes, que um não pócle arrogar a si as attribuições c~o 
outro? Mas eu aponto um exemplo ao nosso caso . O prior el e übic1os não qnrz 
prestar · o juramento ús bases ela constituiç~Lo, e foi entr eg·ne ao 1Jocler judiciari?, 
que o conc1emuou por sentença. Logo, OLl houve então invasão do poder jucliciart0 

no executivo ou agora o c1' este n'aquelle. E como assim em casos iclenticos ? A o_u
tra reflexão, ele que seodo a lei clara, não pôde t erg·.iversar-se a sua litteral chs
posiç~o , e o governo só tem a executar o que ella determina, e arguciosa e so
phistica. No homicídio acontecido em Campo Maior do Piauhy, que ba pouco. la
mentou · um nosso collega, t emos facto bem notorio e lei bem clara. E podena 0 

governo mandar agarrar os sceleraclos que ·o perpetraram e enforcal-os sem prec~
cler legitimo processo c1a accusação perant.e o competente jui z? Eu deixo á consr
cler ação cl'este soberano congTesso a . resolnção elo negocio ela r ainha, tão ünpor
tante, mesmo pelo lado político, e concluo dizendo que ella não estava obriga c1_a. 
a jurar,. e que mesmo quau~o o estivesse, só pertencia ao poder jncliciario appli
car a l01 ao facto ela renunCla, elevenclo proceeler-se nos termos ela indicação. 

JosÉ AccuRSIO DAS NEVES : - Não preciso ele acrescentar muito ao que est_á 
dito na minha indicação e _elos meus quatro honraclos companheiros que a as~l
gnaram; porque ella por SI mesma se sustenta, e mui principalmente send~ tao 

· clebeis os argumentos com que a combateram. O parecer ela cornmissão é cheLO ele 
invectivas contra ella,- contra os auctores cl'ella

1 
contra os conselheiros ele estado 

e contra o ministro da marinha, que não foram fogosos e precipitados em seus v_o
tos. A indicação é tratada ele descomec1ic1a e ousada; e depois ele muitos sopl~s 
mas e personalidades, conclue-se que eleve ser r ejeitada como cheia ele asserçoes 
falsas · e ,?alumniosas, ele principias erroneos, subversivos e inconstitucionaes, e teu-
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dentes a semear a sisania nos povos e r omper a umao qu e- felizmente subsiste en
tre o poder ·leg·islativo e executivo . Quic6 nmn tanti cinxenmt mthe?'C6 nimbi~ Não 
r~sponclo a personalidades, e n'essa .parte podem os illustres membros ela commis
sao cantar desde j á o seu triumpho, por que sou mui fraco n'esse genero de com
bate~. Pergunto, sr . presidente, se estou em liberdade, e se de tal maneira IJOsso 
c?ntmuar. (O presiclente 1·esponcleu qz6e estav,a em toda a l ibm·dade) qz6e poclic6 con
tt~~16cw) o q1~e elle fez nos segMintes te1·mos). E uma elas attribuições princi]Jaes das 
cortes fazerem guardar a constituição polít ica da monarchia ; e ella tem sido vio
lada de um modo mtúto extraordinario na augusta pessoa ela rainha a senhor a 
~- Carlota. Eis-aqui a minha these, que tanto calor excitou, e a tantas provoca
çoes tem dado causa, nãó sei por que motivo . Vejamos seus factos e j ustificação . 
<<~em preceder processo nem sentença do poder j udiciario », diz a indicação., « cles
P0Jaram-na elos seus direitos civis e politicos, dos rendimentos ela sua casa e até 

fi
da sua liberdaele, não lhe permittindo nem levar comsigo as •senhorns infantas suas 

lhas para a quinta do Ramalhão, p ara onde foi mandada r etirar, e com expressa 
e notavel ordem ele ser ncompanhada unicR.mente pelas pessoas inclispensaveis pam 
0 seu serviço pessoal. Que mais lhe fariam se fosse convencida de grandes cri
n~es ? ~J Não é tudo isto o que consü~ elo relataria e documentos, que o governo en-

, VIOu as côrtes, e o qtw todos nós sabemos? Haverá algum~t causa contra isto? Ha, 
por9.ue não ha. coTI.sa alguma a que se não possam oppor so'phismas . Mostram-se 
111~nto offeucliclos os illustres membros ela commissão, porque a r ainha se :figma 
Pnvacla da sua liberdade; mas não · tornem a culpa aos auctores ela indicação, sim 
aos ministros q Lle prat icaram este excesso . Diz o segundo decreto ele 4 ele clezem
~·o (leu). Diz a intimação feita ~ rainha pelo ministro elos ne~·ocio:o; elo r eino (leu:) . 

verdade que não metten.tm a ramha dentro elas paredes elo Luuomro; porém ma.n
elararn-u::t retimr para a qilinta elo Ramalhão, privaram-na, ela companhia das se
nho1·as infantas suas filhas e de todas e quaesquer pessoas, á excepção elas inelis
pensaveis para o seu serviço pessoal. Diz a isto a commissão (leu) . Porque esco
lfen a. rainha a ~uinta elo Ram~lhff.o, senão porque via . de :1m a_ parte a in~imação 
c e embarcar prectsamente no d1a 4, e pela outra o pengo unmmente de v1da que 
a ~1neaçava, se empr ehendesse a viagem na presente estação? Se em log·ar da 
q11111ta elo Ramalhão escolhesse o Limoeiro, deveriam os ministros mettel-a no Li
lloeiro e dir íamos que ella ahi estava na sua liberdade? E is-aqui a que se re
c uz o argumento ela commissão . Continuemos com a indicação. cc O motivo com 
{ 11e os ~inistros cobriam estes procedimentos foram o não ter sua magestade pres
.t1c1o o Juramento á constituição, na fórma ela lei ele 11 ele outubro, etc.» A lei não 
a la na rainha, e só a podel'ia comprehencler em generalidade, como clonataria (se 

0 fosse) ele bens nacionaes (note-se porque aqui se tem laborado em um equivoco), 
não qnaesquer , porém d'aquelles que antigamente se denominavam bens da corôa; 
)or~ue sómente d'esses é que a lei falia . E indagaram elles se a rainha é donataria 
c e Juro e herdade? Se os bens ela sua casa são elos que antigamente ·se clenomi
n~v~m bens ela corô:'L? Se estão lançados no livro elos proprios? P arece que os 
~lntstros reconheceram a fraqueza el' este principio , e por isso se r eforçaram no 
telatorio com o outro, que não era duvidoso ser a 'rainha obrigada ;:t j urar, por 
ser chamacla a pr esiclir á regencia no caso do artigo 149 .0 da constituição; porém 
es~e argumento até é irrisorio. Pois porque póde acontecer o caso ele que a rainha 
s~a chamada um dia a · presidir á regencia, é obrigacla clesde j ~í a jurar ? Então 
nao . ha portuguez algum que não devesse ter jurado; porqu e· nenhum ha que não 
esteJa habilitado para um dia ter emp1:ego· publico, ou possuir bens elos que auti
g~ln~nte se denominavam bens da corôa; e havendo constantemente per to ele tres 
~~ hoes, de portuguezes na E uropa que não j uraram, por que rasão os n?to pozeram 

0 os fora elo reino no dia 4 de dezembro? 
. lVIas é absolutamente inutil seo·u.ir esta questão . Está provacli ssimo não ser li

~-l;lclo que a rainha fosse obrig;acla
0 

a J'urn.r · mas quando o fosse, quem deu aucto-
lletacle · · ' h ? D - 1 · , c • aos mmtstros pn.ra se arvorarem j uizes ela rain a escu paro a sua mge-
~ll~~la, porque se não tratava, como diz o rehtorio, da applicação ele pena a: facto 
1 

lClto, rn as sim elas consequeucias naturaes do acto liYre ele não adherir a r ainha 
ao pacto social. A commissão tambem sustenta este ·principio com a interrogação: 
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<<trata-se acaso da imposição ela pena OLl ele implemento ele condição? )) Pois bem, 
sej a assim. S upponhamos que a r ainha tinha declarado não aclherir ao pacto so
cial, a consequencia não podia set· outra senão :ficar privada dns vantagens r esul
tantes cl 'esse pacto; :ficava r ecluzicla ao caso de estrangeira. E que se faz a um es
trang·eiro que vem a Portugal? Deixa-se r esidir aonde elle quer; deixa-se viaj ar por 
onde elle quer; nrio o separam cl~ sua família ; nao lhe prohibem ser acompanhado 
elas pessoas que bem lhe agrada . E que se fez á r ainha ? Mandou-se retirar para 
a quinta elo H.amalh~io, prohibiu-se-lhe a companhia elas senhoras infantas suas fi
lhas, e até a ele quaesquer outras pessoas , á excepçã.o das inclispensaveis IJara o seu 
ser viço pessoal. Pois não J1a imposição ele pena, e prohibe-se á aug usta esposa do 
nosso r ei o que se concede a qualquer estrangeiro ele arribada ? E o tirar-se-lhe 
a sua casa não era obj ecto de uma sentença ? 

Com que estamos ( H ouve uma rigorosa infracção ele constitui \irio ; uma inva
são de pocler executivo no ju licia.ri o apena,s concebi vel em um governo constitu
cioual ; e é uma impiedade em fazer ele el-rei o proprio juiz que conclemnasse a sua 
consorte, o que não é admissivel nem em paizes barbar os . O r emeclio d 'esta de~
ordem é procecl er na fórma ela indicaçrio, e os que a propõem são verclacl eiro s ann
gos da. patria qu e clest:;jam se observe a constituição e se evitem as consequen
cias, a que poderia conduzir o .demasiado fogo ; e par a mais esclar ecer e fiTmar al
g um as icléas, apresento um documento imp1·esso, e rogo a v . ex .a (o p?·es<i,dente) 
que o mande distribuir. 

1\IIA.NUEL B oRGES CARNEIRO: - T em-se p retendido mostrar que a presente ques
tão é mui cliffici.l e importante . Importaute sim; clifficil só o é para aquelles que 
em se tra tando ele pessoas poderosas, vacillam e largam ele mão a lei . Ern ver
dade tem-se atrapalhado bem a questão; não me admiro cl'isso, porque esta111os 
ainda no principio elo r eiúaclo constitucional, quanclo a lei geme aincb suffoca.cln 
pelas contemplações e r espeitos : ainda as paixões podem mais que a lei; ainda 
vogam os torpes achaques elos t empos clespoticos, e os ioelhos costumados a elo~ 
brar-se ao servilismo, ainda se dobram ao mínimo impulso. Eu pois olho só a l~t 
que manda jurar a constituiçtt.o, ao facto ela r ecusação ele jmar , e nada acho mms 
f'acil e claro elo que uma e outra cousa. A lei ou decreto ele 2 de abril ele 1821, 
publicado pela r egencia e na chancellaria mór do reino , diz : « Só é membro ela 
sociedade aquelle que quer submetter-se á lei fundamental cl 'ella . .. qu em r ecusa 
j urat· a constituição, deixa· ele ser cidadão e eleve saír immecliatamente do territo
rio por t ug uez )) . 'J;al é tambem a disposição ela carta ele lei le 11 ele outubro ele 
1822, nos art igos 1.. 0

, 8 .0 e 13 .0
, sanccionacl a pelo r ei e publicada na chancellaria mór 

do reino, a qual declara ·as pessoas obrit;aclas a j urar, e qt1e estas ,ficarão st~ e i tas 
a sair immecliatamente elo r eino, e a perder os b ens que tiverem da corôa ; e en
tre estas pessoas r efere as que ser vem empregos publicas, ou possuem bens ou ca
pellas cl 'antes denominadas ela corôa ou sej am homens ou m ulheres, permittinclo 
a estas ultimas jurar por procurador . . 

'rem-se logo começado por pur em duvida se a rainha é donataria ela corôa
Assim tambem duvidar emos se es tamos aqui n'es ta sala . Eu poderia r emetter a 
quem suscita tal duvida para as em-tas ele doação que est?-io no fim elo tomo "VI 
das orc1enações, e para os titules ali c: o piados ela ordenação elo senhor D. Manuel, 
e mais leis, lJeln.s qnaes as r ainhas possuem os bens e juriscliccões ali mencion;J;
das, e são a ltas clonatarias, com o direito ele dcsfructar ben s e direitos e exercitar 
j m isclicçfio por meio elo seu .conselho ele estado e mais m in istros, q~1e em non1 e 
das mesmas r ainhas fazem muitos actos jurisclicionaes, e cobram muitos r endimen
t os ; nomeiam IJara as ig r,ej as elo seu ]Jaelroaelo, etc . D' o nele lhes vem t udo isto se 
não de doações ela corôa? As leis ele 1790 e 1792 sobre eloua tar ios expressamente 
chamam {Ls r ainhas <c altas clonatarias )) , e todas as leis r espectivas dão o mesmo 

·titulo ás cnsas ele Bragança e infantaclo . Negar bes cousas mais mostra servilis
mo elo que ig norancia . As rainhas têem mesmo attribuições na ordem política. P e
los art igos 1L19 .0 e 150 .0

, nos casos de vacancia ela corôa ou ele impedimento _elo 
r ei, a r ainha é pres idente nata ela r egencia elo r eino, e para o ~er ha ele clal' o .J1·~ 
ramento elo :.ur tigu 1õl. 0

, i sto é, ((ele observar e fazer observar a constituiçã.o poh
tica decr etada pelas côrtes constituintes )J . Como pois se yerificad, isto com quem 
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rect~sa jurar, e diz que pelas leis de pessoa ele bem não eleve nunca mais fa.zcr 
aqulllo que uma vez teve tenção ele não fazer? Logo continuaremos a ter uma· rai
n~a ele quem j cl. sabemos que, se por desgraça se verificar algum cl'aquelles casos, 
nao ha ele ser presidente da r egencia, nem haver tal reg·encüt.? 

Fogem para outro lado, e dizem-nos : «essa questão, por mui notaria que sej a, 
1eve ser julgada, e mmca pócle haver pena sem sentença)). A com missão não fun
c ou o seu parecer na notoriedade elo facto da recusação ele jurar; ella bem sabe 
que em juizo a notol'iedade não exclue a necessidade ele prova e ela sentença; 
funda-o em não haver aqui delicto, nem pena; ba só execução ele lei. O citado 
decreto claramente o cliz: «porque só é membro ela sociedade quem quer submet
t~r-se .á l~i fundamental cl'ella; quem não quer ser, sáe d'essa sociedade)) . A rai
n la d1z que não quer, para que se ateima tanto em questionar sobre essa sua 
vontade? Forte teima esta para que a rainha S!'lja processada como clelinquente! 
Se eU~ allegasse não estar por algum principio comprehendicla na lei, como por 
haver Jurado setí. augusto marido, por ter estado impeclida , por ser estrangeira., etc ., 
embora se processasse esta questão; porém ella só diz que reconhece esta.r com
prehenc1ic1a na lei, e sabe as co.nsequencias que se seguem ele não entrar no social 
P.acto portug·uez, porém que quer essas consequencias antes, elo que estar na so 
Cleclad:. Então para que é aqui vir o promotor com os seus « provarús? )) Para 
conclun· que se faça aquillo mesmo que a rainha quer? ou para ajuntar as suas 
clausulas salutares melio?'Í jtwis moclo1 protestos necessarios? Quem nfio quer es tar 
em uma irmanclacle ou misericorclia, ·nem estar pelo compromisso d'ella, não estft; 
e sobre isto não ha mais que processar, nem julgar. Fica Gle fóra da sociedade, c 
aos. que estão ele fóra não ha que julgal-os, como diz S . Paulo, non ele kis qui stmt 
fo?·~s jlbcliccwe. Q;ui vult qt~ocl cmtececlit1 non debet nolle quocl conseqzâttw. 

E quem' deveria julgar a rainha? Diz a indicação, as côrtes, como se faz no 
Parlamento inglez, ou uma commissão por ellas nomeada. Eis-aqui o que é pôr as 
c.ousas em seu logar . Commissão está p1·o)übida pela constituição; as cOrtes na In-
1~aterra julgam certas j erarchias ou classes ele pessoas na seguncla camara, que 
c lhllas é juiz nato; nós cá não temos es.·a seguncla camara, e passâmos bem sem 
e a, porque ele ari stocratas temos ele sobejo, ·e o poder e bens que houver na casa 
portngueza queremos que ag01·a se repartam quanto convier por toda a família, e 
q110 o povo (perdôe-se-me a expressão) deixe de ser a besta ele carga cle al guns 
~entenares ele oliga.rehas. A nossa constituição clivicliu mui cniclaclosamente os po
c eres publicas, e em nenhum caso cleu ás côrtes faculdade ele julgar a quem quer 
q;le seja. Leio os artigos 102." e 103.0

1 que referem as attribu ições das côrtes, e 
n ell:s n1o acho nenhuma qu e se pareça com a de julgar a rainha ; uma só é 
~PPhcavel, que diz: << promo"Ver a observancia das leis)) ; esta sim, e como a lei 
c e .que tratâ.mo~ está cumprida pelo governo, nada r esta ás côrtesJ senão quando 
11111lto louvar o o·overno por haver cumprido a sua obrigação sem tergiversar. 
. Dizem: «Pois então sE\ja· a rainha julgada pelo poder judicial, mas nu.nc~ pelo 

gUveJ·no >> . O poder judicial só trata de casos contenciosos, ou ele acções cnmmaes: 
~ ás ~liremos que elle eleve fazer tudo o que não for legislar, pois tuclo o que nã_o 
e le~·lf.ilar, é comparar facto s com leis. O go\7 erno, sempre que executa uma lm, 
~PPhca-a a algum facto; quando exige contas ·a um o!il.cial el e fazenda, faz um 
Iecrutamento, etc. ; que é tudo isto senão applicar leis a factos? Logo, para entrar 
~ pocler. judicial, é necessario que se trate ele uma acção criminal, ou de um facto 
onten._c10so, o que aqui não ha., pois a rainha nem clelinquiu, nem contesta; diz 

~ue. ~ao quer estar na sociedade portugueza, e que portanto está disposta a sair 
0 1 ~1UO e a ir já para a cidade ele Cacliz, que tem escolhiclo . 

b E quem teriam de ser esses juizes? Quereriam ver acaso entregue aos desem-
a~·gadores , e o promotor com iibello accusatorio? O patriarcha não quiz jurar, 

sa~u elo r eino por ordem elo governo; assim se faz agora com o prior ele L aveiras, 
e sempre com os cliplomaticos que infringem o direito das gentes, como acont eceu 
ao conde ele Vogrado ha poucos mezes. N'isto não entra o poder judicial, 
l Tambem se fez caro·o ao o·overno pela pressa com que já em novembro· an
elava fazendo intimacõe~· á raiJ~1a . Se não lhe fizesse estas pqrticipações antecipa
c as, por isso mesmo' lhe fariam maiores cargos. Primeiramente isto não são inti-
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mações : intimar diz-se, em sentido j uriclico, de uma sentença ou mandado. Decla
rou-s-e antecipadamente á rainha tuclo o que era forçoso succecler-lhe logo no firo 
elo praso taxado na lei, se ella persistia em sua recusação, . convem saber, o ter ele 
sair do reino, a separação de suas augustas filhas, o descontentamento ele seus 
clomesticos, etc ., porque a lei se havia infallivelmente ele cumprir; isto, a fim de 
que ella assim o entendesse, e não poclesse por inadvertencia soffrer as consequen
cias ele não tomar melhor conselho . N'isto obrou o governo mais prudentemente, 
e era essa a vontade do rei; porque a lei diz : « saírá immediatamente do r eino l:' 
e os ministros seriam responsaveis se não fizessem cumprir esta clausula \la le1; 
mas este 1)rom1)to e imuiecliato cum1)rimento elas leis é o que não se casa com.as 
icléas elos que, costumados a t ribunaes caClavericos, se aliment am cb trapaça e nunc.a 
dão a cada um o seu, senão depois de o moere~n por clez ou doze annos e illucli
rem longamente as leis . As côrtes, o governo, o 1·einaclo constitucional não pócl.e 
assimilhar-se a esses tribunaes clecr epitos e cachwos, onde a trapaç.a illude os a:-· 
reitos dos credores e espesinha as leis; ag·ora só se olha se ha. lei', e sem discutn· 
se ella é boa ou não, t rata-se só ele que se cumpra . Tal é o reinado constitu
cional. 

Porém, disse um illustre pTeopinante, <( a questão deveria ser decidida pelo p~~ 
Cler judicial)) . Eis-aqui uma nova torcecluTa. A constituição, quando trata elos Cl

claclaos ou estl'angeiros, falia só dos varões; e nacla cliz das mulheres, porque e~ 
tas seguem a condição de seus maridos ou 1mes. Uxo1• vi1·i clignitctte CO?'ttscat) chz 
uma lei romana. Como seria uma estrangeira presidente da regencia, quando ~ 
constituição constantemente exclue os estrangeiros de outros cargos menores? Bell.~ 
icléa a ele ser uma mulher rainha de Portugál e não ser cidadã ele P0rtugal! E dl
riamos então que é melhor a condição do estrangeiro que a elo cidadão? Porque 
este se recusa cumprir a lei, tem ele saír elo reino; e aquelle, ainda que o recuse 
quando lhe fosse mandado, nao incorreria por isso em consequencia alguma. P_elo 
contrario o estrangeiro, que fosse mand~clo, e .recusasse jurar o nosso pacto s-ocwl, 
mais facilmente seria suj eito a despejar o reino e reverter para fóra do paiz a que 
n[io pertence. . 

Diz mais o mesmo preopinante : <( sempre o governo obrou precipitaelament~, 
porque a intervenção do poder j uclicial era ao menos necessaria para se cleciclll: 
qnaes bens-pertençam á rainha pela escriptura dotah . Não é isso o que diz a le1 
no tal aclverbio (< immecliatamente 'li ella não permitte que o que n~io qL1er t er 
parte no pacto social se demore no reino com o pretexto ele liquidar direitos, on 
cobrar dividas, quer que sáia logo, e elo logm· para onde for intentarú, por pro
curador, quaesquer acções ou tratará quaesquer transacções e cobranças . 

Agora acabarei notando a injusta recriminação que o auctor ela indicação fe~ 
á commissao por esta a taxar ele conter princípios subyersivos . Sim n'ella se dl
visa animosidade em incul1)ar o governo, querendo qlle as côrtes r evoguem quanto 
elle fez, o que seria destruir a harmonia que em Portugal (bem como em Hespa
nha) felizmente subsiste entre os corpos legislativo e executivo, e é a melhor ga
rantia elo systema constitucional e ela felicidade publica; e seria ultrapassar os 
limites marcados na COJJstituição. Accusa-o ele nenhuma consideração para co1~ as 

. côrtes, como se elle ll1e não houvera dado parte do acontecimento, no mesmo cha ~ 
de dezembro, em que este havia terminado: parte que lhe clit., diz o officio elo nn
nistro, <(para conhecimento elas mesmas côr tes ll ,· e cliz bem, porque nenhuma pro
videncia ou inter:.venção elas côrtes julgava necessaria em um assumpto· merament~ 
executivo. Diz finalmente o auctor ela indicação <( que o governo tir ou a el-rel 
stw augusta consoTte debaixo elo arrastado nome do mesmo rei, á vista elo que se 
·dirá nos paizes estrangeiros que elle está posto em coacção pelos ministros >l . Esta 
linguageni é iutoler avel, como opposta a uma verclaCle conhecida por todo o Pol:
t ugal e fóra cl' eU e ; confessada pela 1wopria r ainl1a

1 
que nas suas declarações attn: 

bue ao rei toda a acção e espontaneidade n'este negocio, e injuriosa para um rel 
que pela sua m.uita pruclencía e sabedoria, e pelo ju sto resentimento que en;- ~en 
real animo haviam causado aquelles que sempre debaixo do seu nome infehcl:.ta
ram a nação, se uuiu cordialmente com esta, sendo seu· melhor prazer o de que 
as leis se obsei:vem exactamente. Deixe o illustre preopinante aquel]a linguagero 
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ao. prin?ipe real, que com ella tem r ebellaclo muitos povos no Brazil; deixe-a aos 
lllbaclnst~s, que com ella inculcaram r•risioneiro o rei de Napoles quando tratava 
c e ~umpnr o que promettêra á nação, e só livre quando o pozeram no ·meio ele si 
a clizer quanto a elles lhes convinha; deixe-a aos santos alliaclos, que com esse 
pretexto querem annulhr tudo o que se diga ou faça não favoravel ao que elles 
chamam « principio monarchico », e nós chamt~mos <c despotismo ou monarchia ab
soluta'' . O rei nunca poclia ir arrastado, pois era senhor ele clemittir os mini stros. 

Concluo, pois, que as côrtes est ão inteiradas do prompto cumprimento da lei, 
e, ~e :::lg uma causa lhes r es tasse fazer , seria, sómente louvar o governo por haver 
sahsfetto a sua obrig·ação. 

lVIANUEJ, DE · JYI.ACEDO PEREIRA CouTINHO : ~ Sr. presidente, este negocio da 
l.'ecusação da rainha a prestar o juramento á constituição política ela monarchia 
por tugueza está altamente discutido i nem eu tenho a vaiclade de querer abrir 
novos argumentos ou rasões, para mostrar a fraqueza elos motivos' em que a rai
n~a se ÍLlndE~ para não jurar i entretanto, para hão deixar em duvida a minha opi
lltao em obj ecto de tanta importancia , direi o que me occorrer . 
. . DL1as questões estão em cliscussao n' este aug usto congresso; é a primeira, se a 
lan:tha está comprehenclida na clisposição dos artigos 1.0 , 12 .0 e 13. 0 ela lei n .0 236, 
t~e Nmanc1~ .s::dr elo r eino todo o portnguez que recusa prestar o jmamento á censti-
~~çao poht1~a ela monarchia; é a segunda, se a exeC LlÇ~O d 'esta lei, para ser ap

P tcavel à ramha, clepencle do conhecimento e sentença elo p oder jueliciario . 
. ,Quanto á primeira, scilUcet se a .rainha está comprehendida na disposição elos 

~ltJgo s 1.0
, 12.0 e 13.0 ela lei n. 0 236, confesso que nfto alcanço como se pócle susten -

~t· a negativa á vista das palavras da lei; diz ella : «T odo aquelle que, sendo obri
gado lJelo presente deCI·eto a jurar a constituição política da monarchia, recusar 
Clllllpr.ir este r eligioso dever, ·perderá a qualidade de cidadão e sairá immediata
llleute elo t err.itorio portuguez >l . N acla mais claro, sr. presidente; a rainha, por isso 
qtle. é chamada pela constituição à r egencia do reino i por isso que é um fnncbo-
11~l'lo publico que exercita jurisclicção, pois 'que tem um tribunal que lhe aclmi-
11:,stra as suas r endas, para o qual ella nomeia ministros ; que tem terras aonde 
) oe as justiças, e um secretario ele estado que faz o expediente para os emprega
c ~s ~'1. administração ela casa çla r ainha i e finalmente IJorque gosa bens que são 
i1 ~J?:· I o s da nação i é sem duvida obrigada a prestar o juramento á constituição 
Jo lttca ela monúchia, porque a lei assim o determina i nã.o vejo lei algt1ma que 
c~~cecla á rainha o privilegio exclusivo para não jurar; e menos ainda posso con
f~ er como haj a de existir em uma socieelacle um individuo que seja isento das 
.els ela mesma sociedade. P oi'tanto digo qne a rainha, pelo facto ele não quer er 
J~rar, }Jerdeu a qualidade de cidacllio portuguez, está comprehenclida na clisposi
f ao ela citada lei e na do decn:Jto de 2 de abril, e deve consequentemente saír 
ogo do territorio portuguez . · 
li Quanto :.'L segunda questão, scillicet se a exclusão elas citadas leis, para ser ap

P ~ cavel á rainha, depende ele conhecimento e· sentença do pocler judiciario, digo que 
11

<, o, e aclmil'o-me até que n'isso se faça questão; porquanto a rainha quan.clo r ecusa 
)restar aquelle juramento não commette um crime ou um clelicto, falta sim a um 
~~Ver que. ·:1 lei lhe impõe; não vejo lei que declare este facto criminoso, e então 

11 a~ alcanço como o poder j ucliciario havia ingerir-se n'esse conhecimento e OI'cle
Q1 um processo para proferir 'uma seDtença i qual havia ser o corpo ele clelicto? 
e tlem. são as par tes leg it imas que hão ele figm·ar n' esse processo ! Na verdade 

11'
1 .Pe:·guutaria a esses conselheiros ele esbclo que votm:am pela remessa cl'este 

J
·. e?0

.010 ao p oder juc1iciario1 qual é u, lei que f[l,z crime á r ainha por não quer~r 
Lll al a c t' t . N l' . l hi ,. p . . d J tt . b . N ous 1 1.119H0 1)0 ltlCa c a monar c a . erguutana mms se sen o m<s a 11-

P lltçfes do poder ex cutivo, o poder ex ecutar as leis, por que motivos ha ele cle
l'etlç er esta ex ecucão do poder judiciario n'est e caso especial em que nfLo ha de-
Icto n, b cl' , 1 . ' ~ ·a t se e l.:lm ase .esse con wmmento ! Em uma palavr.a, sr. pres1 eu e, ou o que 

:s:ecuta é a l e1 ou ha de seT essa sentença · se a le1 de que serve a sentenca., e se G ' ' , 

a sentença, p a.ra que se1'vid a lei? 
Qtlanto ao proj ecto elo illustre cleputado 0 sr. José Accmsio elas N eves,· na 

V'erc1ac1e muito infeliz foi a lembrança ele pretender CJ_ue a rainha seja r estituída 
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aos seus direitos contra o que clctermina a constituição c as leis r eferidas ; e ainda 
é mais infeliz o exemplo que clle acarreta da rainha de Inglaterra; lá tratava-se 
de uma accusaç~Lo criminal, que t inha o seu fundam ento em um clelicto i e cá ne~ 
sombra ha· de delicto, como· já mostrei : talvez o illustre deputado nos quizesse tl
ra.r da duvida em quo pocliamos estar . ela sua adhesão · ao systema de governo que 
a nação portugucza: adaptou; e por isso cmprehenclesse um similhante proj ecto i 
sou portanto ele voto que na acta se declare que o proj ecto do sr. deputado fol 
desprezado . por indigno . 

ANTO~TIO MARCIANO DE AzEVEDO~- T em-se dito contra o par cor ela com
miss~io que a lei impõe uma pena, e elo que s e conclue que é nccessario o pro
cesso c uma sentença que a imponha e a mande executar: disse-se mais, que .a 
rainha a senhora D. Carlota Joaquina era obrig·acla a jurar, e por consequenc1a 
outrn vez se diz que era uecessr~rio um processo e uma sentença· que a conve~
cessc c tornasse effe ctiva a sua obrigaçEio.: s~io, na verdade, sophismas que ao pn
meiro intuito illuclem i mas elles clesapparece~ á vista ela lei. 'remos lei clictaclft 
pelas cOrtes constittuntes em nome da nação ; e é a que ha pouco citou o sr. Bor
ges Carneiro, pela qual se cleclarou que a cada um era livro entrar ou .deixar ele 
entrar na socieclade portugueza, e que, quem não quizesse, por isso mesmo c ei:x:a
ria de ser sacio. Não prolúbe que alguem deixasse de ser cidadão, nem fez cl'esse 
caso um crime; mas sim um acto ele franca liberdade. E entã.o, indicar agora que 
hn. prohibiç.ão, qu.e ha llm crime e uma pena, que precisa processar-se perante o 
poder judicial, nrLo será positivamente ir contra a expressa disposiçRi.o da lei on 
n~i.O será pretender arrastai'-UOS para O inveterado abuso de fazer da lei UlU jog.o 
de paJavras, exposta sempre ao livre arbítrio el e cada um? Se não tiveramos lel, 
bas tavam-nos os principias gravados no coração de cada um pelo dir eito naturnl. 
A boa rasão dieta que é livre enhar ou deixar ele entrar em um contrato ou AS 

sociação; e que, se se não presta o consentimento á convenção, não nascem d'elb 
obrigações para quem o não prestqu, mas tamb em lhe não nascem dir eitos ele 
r1ua.lidade alguma. A nação portugneza romp eu o seu antigo pacto, e constituiu-se 
ele novo; formou nova investidura e novas condições, sem que por algnmà d'ellüS 
imponha a alguem a forçosa obrigação ele aclhcr ir e fazer parte cl'esta socieclacle 
novamente con.stituic1a ; e então, como dizer-se qu e ba uma. obrig·ação, um .crilue 
c uma pena, quo é })reciso processar perante o poder judicial? Dois in.clividuos 
convencionaram entre si sociedade sobre uma negociação ou um vasto terreno, cs
t ipuhmclo que ambos o . occu1)ariam e ambos r cccberia.m em eommum os seus i~-

. t eresses; accorclaram-se clepois ambos em convidar para a sua soc· cdàde um ter
ceiro; apresentam-lhe o pacto social e as suas condições ; e elle, observando-as, 
declara que nfto r:rner a sociedade. Pergunt·), comm ctteria um crime ou ousaria ela 
sua liberdade ? F ica.r ia não obstante sacio, ou te-ria dir eito aos inter esses ele uma· 
soc ·eclacle, em que clle não quiz entrar? Por certo que não; pois então poder ia 
algucm dizer sem absurdo que, para não gosar das vantagens d 'essa sociedade que 
rejeitou, cleveria primeiro chamar· se a j luzo, couvencel-o c conderrmal-o? Se ns
sim fosse, seria necessario constituü· o pocler judici.n.l por arbitro e dominador elas 
acções ma.is livres elo homem : um que hoj e vendesse um preclio, que o doasse, 
trocasse ou por outro qualquer modo traspassasse voluntariamente o dir ei to que 
n'elle tinha, dir ia úm::mhã que n~LO podia ser privado do seu preclio, que entregárR 
sem que o poder judicial primei ramente o convencesse e sentenceasse. Tal e, se
nhores, o caso ela rainha a senhora D . Ca.rlota Joa.quina ; convi clam·na para a so
ciedade, cujo pacto a nação formou por meio elos seus representantes, e ella c~c
clnra que não q.uer jui·ar,_ e por consequencia que não quer pertenrer a tal socle
clacle. Quem cl m:x:ará aqm ele reconhecer que ella usou da sua liberdade e do sen 
diTeito , porque nem a constituição, nem outra alguma lei lhe impoz a rigorosa 

. obrigação ele adherir ao pacto social, e ser á força sacia ; e então pocleria ell~ _fi
car ainda com o direito que r ej eitou? Pocleria gosar das vantagens ele uma soCJe
clacle que não quiz? E porventura seria necessario dem::mclal-a e convencei-a para 
a privar de um cli,reito que não qui.z adquirir? Até ha um principio geralmente 
recebido que mesmo clepo~s ele algnem ter entrado em socieclacle, ter convindo ~1as 
suas condições, poder não obstante afa.star-se cl' ella, e eles ele esse momento derx.a 
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~le s~r socio, não tem mais direito aos interesses da sociedade; e para o não t er 
JamaJS fo i preciso demandal-o e convencei-o; pois esta doutrina, pela qual se re~ 
gul:m os par ticulares, é a mesma pela qual se t êem r egido todas as sociedades ou 
naç?es, em toclos os seus codigos e em todos · os publicistas se acha escripto, que 
0 ctclac~ão de nm estado pócle, quando queira., cleixar de o ser, sem que par::t isso 
se p:·ec1se de mais que o simples facto ele se apr esentar a outra nação, pedir que o 
acce1tem por seu cidadão e passar-se-lhe carta de ·naturalisação; eu mesmo, que .·ou 
portuguez, e j amais deixarei ele o ser , se hoje mesmo ou ha mais tempo quizesse, 
e?l ;rez de portuguez, seria hespanhol ; mas desde esse momento eu ficaria sem os 
~u·e1tos de cidadão portuguez, sem q<w para isso fos~e preciso que primeiro me 
ceu:w.~dassem e convencessem, porque a,s leis m'o permittiam, e eu usava da mi
nha hb.erclacle. Ora, se nas nações, Cl1jo govemo é absoluto, que orélinaria.mente 
t~ue a JUstiça dos seus fins á injustiça dos meios, se franqueia ao cidadão a plena 
hberdade de deixar de ser seu membro, sem que para isso precise primeiro ele 
llll1a demanda e uma sentença, não seria fazer uma injuria ao estado constitucio
ua~, que tem por timbre manter os direitos, liber clacles e fóros ele seus socios, se 
h~Je dissessemos que ninguem t inha a liberdade de deixar de ser portuguez e de 
1ao gosar das vankgens da sociedade portugueza, sem que primeiro seja éleman
c aclo _e conélemuado, ao mesmo t empo que n'outros estados não constitucionaes 
tudo Isso é livre a seus cidacUtos? Portanto não ha obrigação forçosa, não h [1 cri
T e nem 1~ena ; não h~ consequentemente necessidade ~le lJt~ocess? e de sentenças. 

em-se chto que a r amha a senhora D. Carlota J oaquma tmha JUraclo e prestado 
0 seu consentimento ás condições elo pacto social ; porque, fazendo ella com seu 
augusto esposo uma só pessoa, lUJJa vez prestado por el-r ei o juramento, era o 
lllesmo que estar prestado pela rainha; mas ao mesmo tempo confessa-se que, ape
~ar dos mariclos serem os admini.straclores ele suas mulheres, ha muitas vezes n'el
as considerações particulares, e são estas as que se verificam na rainha a senhora 

· D · Carlota J oaquina, porque é cloJiataria elos bens que compõem a sua casa ; é ella 
C[uem principalmente a administra, e até exerce jurisclicção; porque tem um tri
bunal composto ele ministros que exercem juriselicção em nome ela rainha, para o 
lnal cost_t.lma passar decretos, conforme o ~ quaes os seus minis!ros .têem c~e o~rar, 
c e lll?'uen·a que a querer per tencer á someclacle portugueza, nao tmha so a pres
tar o Juramento de guardar a constituição, mas tambem de a faz er guardar. Disse-se 
que ~1ão é elonatar ia. ele bens chamados ela corôa, mas isto é negar a evidencia ele 
l~nbhca notoriedade, pois que na ordenação e em 1mutas leis se faz menção ela 
c ?açã.o, ele• se compõe a sua casa. Nas leis de 1790 e 1792, que extinguiram as ou
Vtdorias se declaram as senhoras rainhas por altas el~natarias; e, quando fallecem, 
os bens ele que se compõe a sua casa não passam aos seus herdeiros, mas rever 
tel11 para a corôa ou passam á que então é rainha. Disse-se até qne a rainha a 
senhora D . Carlota Joaquiua era estrangeira; mas, presciuclinelo ele que a mulher 
segue sempre a condição de seu marido, basta olhar só para a lei, qu e considera 
todos os que possuem bens da corôa e exercem jmisclicção sejam elles estrangei
ros ou naturaes ele Portugal, para se não hesitar um só momento ele que todo:;; os 
fue estiYerem em tacs circumstancias, se quizerem gosar elas ·yantagens ela socie
cacle, hfio ele prestar o seu consentimento sob juramento . Eis-aqui, pois, como por 
luoclo nenhum se convenceu o parecer ela commissão : eu por isso me conformo 
com clle. 

1 
JosÉ LmERATO FREIRE DE CARVALHO : - Sr . presidente, eu levantei-me para 

c eclarar o meu voto sobre a importante materia que se acha em cliscussão; e digo 
qlle _approvo o parecer ela commissão. Eu não serei longo em algumas elas suas 
par.ttcula;r iclades, porque j á ele parte a parte se acha este negocio amplamente dis
~llt.tclo . E para . n~tar que os ~lefensores. ela rainha: sejam os. mesmos que. a .P~etei?--

eiam fazer crumuosa, e queiram por tsso que seJa sentenCiada: A constttmçao cbz 
qlle ella não é criminosa, pois que todo o caso se reduz só a ella não querer ob
~el'va.~· esta mes~a lei, que deixa a todos a liberdaqe ele a exe?utar ou .nã.o exe,
Eltar · N Logo se .1sto está em seu poder , como é qu~ se ha ele .Julgar cnmmosa? 

lla nao faz ma1s nada que querer ou não querer; chzem, porém, «que como es
trangeira não estava obrigada a jurar ,, . Um estrangeiro, que entra em um paiz, 
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pelo mesmo fn,cto dee star dentro d'elle, sujeita-se ás leis elo mesmo lJaiz pelo t~mpo 
em que n'elle persiste. A questão é outra: a lei diz cc que todos os que pos~mrem 
bens nacionaes elevem jurar a constitlúção ,, , e não pócle estar o estrange~ro nas 
mesmas circumstancias? Hou,re tempo em que as rainhas foram consideradas es
trangeiras, e temos o exemplo na mulher elo senhor D . AJI:onso V; porém o caso 
cl'esta senhora está já decidido na constituição, pois que lhe cU o direito ele poc~er 
ser reg·ente, o que não lhe seria conc8cliclo, nao sendo ciclaclã portugueza: assun 
por esse principio não póde ser julgada estrangeira. E concederíamos nós que ~ · 
1·ainha, a seguncb pessoa em graduação e c1ignic1ac1e no ~· eino, e que está destl
·nada para exercer as úmcções mais augustas depois ela pessoa ele el-rei, se conser
vasse em Portugal sem jurar a constituição? Isto seria uma verdadeira monstruo
sidade em política. Portanto, para poder gosar elos bens que a constituição lhe offe
rece, é forçoso que jure ou que perca sua dignidade e seu titnlo, . saíndo para f')ra 
elos clominios portuguezes . . 

ANTONIO JOSÉ DA SILVA PEIXOTO (P1·incipim~ n le1 · H?n papel cj_tte tú·att d7t 
algibei1·a~ ?7uts ~ ctclvert·indo-lhe o p1·esiclente qtte não e?'Ct pe1·mitt'iclo na assembléct ?·ec~
tcwem-se disctw:;:;s esc1·iptos~ tor·nou ct gttanlctl-o e _lJTOseguitt cl' esta manei?Ytj : -TI
lustres representantes ela nação ! Eu quero expor hoje ~í.s vossas vistas que a p~·e
sente discussão sobre o j nramento ela senhora rainha, não deveria ter apparec1clo 
n' este templo ela. honra portagneza : logo na sua origem deveria ser reclusa e se
pultada em um eterno esquecimento. A rainha de Portugal é filha clistincta elos 
augustos catholicos reis ele Hespanha; eu queria dizer mais, porém não me atrevo, 
porque diviso na palliclez dos semblantes elo respeitavel auditoria e ele todos que 
presentes se acham, que esta discussão não tem lServido senão para mn.guar o vo~so 
espírito e affligir os vossos corações; portanto, quero terminar a questão e alliv1~r 
os vossos corações elo peso enorme ·que os sobrecarrega, honrados cidadãos e :fie1s 
portuguezes, entoando este hymno ele 'alegria: Viva a rainha ele Portugal! Viva a 
rainha .ficlelissima! . . . (Quando p1 ·ojm·iu as ultimas pala?;nts acenou com tt?n lenço 
JJCt?'Ch as gcde?·ias, e após algtms momentos ele silencio, em conseqzLencia ela s~wp?·ezcb 
e cbclmi?·ação, 1·ompe?·am ele todos os lados as vozes ele « ordem! ordem ! ordem !'') 

O PRESIDENTE:- Eu chamo muito severamente :i oi'clcm o sr . deputado, por
que faltou a ella, em querer influir na decisão elas curtes com o nome ela rai,nha, 
qcmnclo n'esta assembléa não é permitticlo nem invocar o nome do rei para tal 
fim. 

AGOSTINHO JOSÉ FREIRE: - Na conformidade do regulamento, to elo o indivi
duo que pretende influir nas opiniões dos cleputaelos, ou que avança J'l'Oposições 
alheias elo decoro d'esta assembléa, eleve dar uma cxplicaç~o das suas palavras; 
em consequencia o sr . deputado eleve cla.r uma explicação do motivo por que en
toou aquelle hymno; no caso ele a não clar, a assembléa eleve determinar a pena 
que eleve ter. 

O PRESIDE~TE : -O illustr e deputado deve dar uma explicação elos motivos 
por que entoou vivas á rainha . _ 

.ANTONIO Jos:ili DA SILVA PEIXO'rO:- N unea foi minha tendio influir nos vo
tos elos illustres deputados . A minha tenção foi pôr termo a ~sta qncst~io e não 
influir. · 

O PRESIDENTE: - Pergunto á assembléa se está satisfeita com a explicação elo 
sr. deputado . 

ANTONIO Lono DE BARBOSA FERREmA TEIXEIRA GmÃo : - Eu pela minha 
parte estou sati~feito . O que sinto, é que ao illustre preopiuante lhe pareça que 
nós estamos palhclos e amarellos no meio ele uma discussão tão viva . 

JosÉ LmERATO Fm~mE DE CARVALHO:- E o que eu admiro é que o illustre 
cleputaclo, trazendo o chscmso ele sua casa, já soubesse que nós havíamos de estar 
palliclos! Em cons-equencia sou o mesmo que digo que o cong~·esso se eleve dar 
por satisfeito, porque nf(o eleve fazer caso ele um tal desvario. 

JoÃo DA SILVA CARVAL)IO:- Eu clou-me por satisfeito, porque suppouho 0 

r:;r . deputado ele muito pouco juizo, e como tal não tem imputaç::to . · 
JOSÉ I c-tNACIO PEimmA DERRAivlADO:- Eu tinha-me levn.ntaclo para exigir 1.11na 

explicação ao que havia_ dito o sr. cleputaclo P eixoto; porém acho-me satisfeito, e 
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peço ao sr . presidente haja ele fazer observar a ordem nas galerias, a fim ele es
tarmos n 'este r ecinto em inteira liberdade. 

? ~RESIDENTE: - Eu não posso censurar as g-alerias: ellas apenas t êem dado 
leves signaes ele approvação ou desapprovação; e n'estes mesmos apenas chamo 
á ordem, logo vejo reinar o maior socego. . 
. FRANCISCO XAvmR MONTEIRO:- Fa.Uanclo sobre o objecto, direi que o sr. pre

s~clente deve adv ertir· ao sr . deputado para que cl'aqui em diante .se lJorte com se
riedade, pois obrando d'esta maneira já ninguem inten:ompe os .seus discursos, 
nem a~ galerias se amotinarão . Quem raciocina tem direito a que o escutem, mas 
é pre?1so pensar e raciocinar ele uma maneira decente, ainda que por outra parte 
0. rac1ocinio abunde em enos e inexactic1ões1 e por isso parece-me que o sr. pre
Sidente eleve acl.Yertir o sr. deputado para que d'aqui em diante se porte ele outro 
:modo. ?" 

MANOEL BoRGES CAnimmo: - Eu estava fóra e ouvi clizer que o sr . depu
tado acabára a sua falb puxando um lenço com que acenou para as galerias, e 
entoando vivas á rainha; sempre quanclo elle tem fallaclo nos tem di. to que está 
para ·annunciar grandes verdades, ellas ainda não chegaram. Ora, quando nas duas 
vezes que tem fallaclo t em sempre excitado tumulto e concitado os animas, que 
fará quando nos annnnci.ar essas grandes verdades ! Por isso o meu parecer é que 
v . ex." deve r e1Jrehender o illustre deputado; e continuando elle a portar-se elo 
lU~smo modo, procecler-se-ha de outra maneira; ele outro modo não estoú satis 
feito; eleve ser r eprehencliclo, visto . que verdadeiramente é um. réu, porque per-
turbou a Ol'dem da assembléa . ' 

]'RANcrsco lYIANUEL Tumoso DE ARAGÃO MoRA TO: - Parece que eleve conser
var-se a ordem n'este congresso, e ella tem sido j á duns vezes alterada por este 
s.r .. deputado. É absoluta.mente necessario que os espectadores estej am em um re
hg_Ios,o silencio; mas tambem é necessario que o sr. deputado attencla {t sua pro
pr1a dignidade . Duas vezes pelo menos já eu percebi que elle tinha faltado a si 
proprio, receio que ter ceira vez aconteça o mesmo, e que isto possa produzir al
gum dissabor maior, :O:ão só ao sr. c1eputac1o1 que é nosso collega, cuja clignidacle 
~ós d~v()mos manter , mas tambem ao congresso ; e lJor isso lesejára que elle cl' aqui 
} 01' d1ante tome conta nos seus cliscm·sos e meca as suas pa.avras . 

I~ . J 
; RANcrsco AN'rONIO DE ALMElDA. Mollii..ES PESSANHA:-E u estou que o sr. CLe-

tltado nãq está em termos de reprehensão; elle mostrou -ull!- discurso que não teu
c .a a causa nenhuma, e disse a final que queria impor silencio á questão dando 
171Vas à rainha. Ora isto são actos ele mera loucma. Estou, pois, que o sr. deputado 
:'ao está em estado ele reprehensão : eleve sa.ll· elo congresso e fazer -se-lhe uma 
Jllnta de medicas para examinarem o estado elo seu juizo. 

O PRE!'IDEN'l'E (Depois ele pôr· a votos se clevic~ se?" ?'ep?·ehendiclo o cle]mtaclo Pei
a::oto, e. cleciclú·-se que sim, cliss~ -Eu reprehenclo mui severamente ao sr. deputaclo, 
e:m nome elo soberano congresso, mw só por ter já segunda vez provocaclo n'est e 
l'ecinto uma scena desagradavel, apresentando principias subversivos ele toda a or
dem publica, capazes de concitar o povo a uma r~acção, a que mmc~ espm:o haja 
ele ser ,arrastado, como principalmente por se não portar com aquella seriedade 
q~1e é devida a este congresso, e que eleve a si mesmo, como representante da na
~.ao, proceeleoclo ele uma maneira irrisoria1 qual é a que agora mostra, rinclo-se ele 
11

ll1a reprehensa0 que lhe clà o presidente elas côrtes em nome elas mesmas . 
. Fn,ANCISCO SOARES FRANCO : --Ainda que seja doloroso tratar ele um objecto 
1 ealn:ente c1esagrac1avel, diminue esta m{tgua considerar que ha uma só estrada a 
seguir, e esta é ·marcada pela lei: a lei é m11a clivinclacle tutelar, a quem todo~ cle
~.emos obedecer; nos estados em que ella nfio se executa ou se interpreta arhltra
l.1~·~ente, reina a escr avidão e foge a liberdade. Alguns senhores disseram que c:s 
~u~stros deviam seguir a maioria do conselho ele estado : é ignorarem_ a co~sti
~t1lça o, porque ella Ülz só os ministros responsaveis pela execuç~o ~as le1s. Disse
l am ?utros que a ?enhora D. Carlota J oaquina não era clonatana, J ~~ se respondeu 
StúE.c1entemente a isso; ella lJossue fóros, jugac1as, rações, etc., nas v1lln:s de ,Alem
quer, Mira, Ançã, etc. , onde tambem punha justiças .,.E não é clonatana? E tam
bem um funccionario publico, porque exercita juriselicção em tudo o que pertence 
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ao estado da rainha . Logo está claramente, nos termos ela lei ele 11 ele outubro 
de 1822, . obrigada a jurar a constittúção. Houve quem lembrasse que, senelo ca· 
sacla, tinha, vil·tualmente jurado quando seu marido jurou; nfto se vê que esta ~
ser ção é falsa? Ella é administradora independente da sua casa, os seus bens nao 
são communs, a esse respeito não tem suj eiçrio alguma. Resta pois estar no caso 
ela lei . Porém, diz-se, ha uma applicaçao ela lei a um facto particular, e pel'te~ce 
portanto ao poc}er judiciaL Não ha um principio mais absurdo, e até é incnvel 
como possa ser enunciado por homens IJ~ritos em legislação . Pois todos os act~s 
admin i.'trativos não são a1Jplicações ele le1 a factos particulares, pertencendo so
mente ao pocler executivo e ao administrativo sua consequencia? Fazer pagar aos 
inclivicluos as contribuições i proceder ao recrutamento, etc., etc., não são meras 
attribuições elo governo e applicações ele leis a factos? T amberu se disse que, sen cl_o 
um crime, crevia pertencer ao poeler juclicial o julgai-o. Aqui não ha crime; é li
vre jurar ou não jurar, accecler ou não accecler ao I acto social; mas á sociecla_cle 
pertence o determinar que quem não jura não deve permanecer no seu tenitono, 
nem gosar das rendas da mesma sociedade ; é a condição da lei, e pertence só ao 
governo executai-a . Diz-se mais: a rainha é estrangeira; supponho que houve ~1-
gnma contraclicção com outra asserção do mesmo illustre preopinante, que emit~1u 
esta opinião, porque pouco depois disse que a r ainha n~io devia ser livre em .JU
rar ou não, porque só a el-rei competia essa libel'Clade, e todos os outros eiclaclãos 
portuguezes eram obrigaelos a estar pela constitlúção sem jnra.r. Estando obrit :acla 
a estar pela constituição, era portugueza; havenclo liberdade ele jurar, nao era es
trangeira. Porém, prescindindo el'isto, a verdade é que a mulher segue n'este caso 
a condição do marido, e a senhora D . Carlota J oaquina, como esposa elo augn~to 
monarcha o senhor D . J oí'to VI, é portugueza. Concluo de tudo, que o minister1~, 
sem faltar ao decoro devido á senhora D. Carlota J oaquina, procedeu com digni
dade e justiça. Não posso deixar ele tocar algumas cousas da indicação; n'c\J.a s.e 
diz que a ida para a quinta do Ramalbão é uma verdadeira reclusão : não consi
dera seu illustre ~uctor, que fôra 1)edicla pela mesma senhora como mais couve· 
niente; e que emquanto a levar suas duas augustas filhas ern. cousa impossivel_de · 
conceder-se, porque ellas estão debaixo da tutela de seu augu::;to pae, e como 1!1-

fantas de Portugal ao abrjgo das leis portuguezas? Porém o que ma.is me espanta 
na indicação, é dizer-se que· el-rei fôra arrastado . T odos sabem a liberdade e es
pontaneidade com que sua magestacle tem adherido aos votos da nação portugue
za. O illustre auctor, que eleve ser instruido na histeria de Inglaterra, sabe que 
os seus historiaclores notam que os seus reis, que se têem unido ao parlamento, 
têem sido felizes, o que particularmente se conhece com a actua.l dynastia depois 
que veiu de Hanover; e pelo contrario têem ·sido desgraçados os que se têem elll
brulhaclo com o parlamento e com a naçao . Pois o que é effeito de juiz<) em Ingla
terra, em Portugal senl. · coacção e acto arrastado? Porque havemos de negar ao 
nosso rei aquelle talento que admirâmos nos outros? Quanto mais este foi o proce
climento do senhor D . João IV, quando subiu ao throno i seu augusto neto não faz 
senao seguir as pisadas c1'aquelle grande monare:ha; elle convocou as côrtes ero 
1641 e nos annos seguintes i ellas é que elecretaram a contribuição de 800:000t{000 
réis para a guerra c a formação ele 16:000 infantes e 4 :000 cavallos para a · nova 
lucta com Hespanha; el-rei conformou-se com todas as suas opiniões . Que faz o 
senhor D. João VI, senão o mesmo que fez h a quasi duzentos annos o senhor 
D . João IV? JáJ que tocámos n' isto, devo di zer que não temos hoje menos gente ou 
menos riqueza ; então teríamos 2.000:00b de l1abi ta.ntes, hoje pa'ssa ele 3.000:00_0 ; 
então eram os muito mais pobres . Porém voltando ao nosso obj ect'o, voto que a 1D· 

di cação deve ser rej eitacla, como avançandp princípios falsos, anti-eonstitucionaes 
o subversivos . 

Sendo chegadct ct hm·ct ele fechcw-se ct sessão) e não se fulgando a mate?·ich str(fi
éientemente clisc'utidct) deciclút-se 9.the ficasse acliadct. 

O debate p?·oseguiu no clict irnmediato pelct fó?·nw segtdnte: 
JoÃo MARIA. SOARE8 DE CASTELLO BRANCO: -É dolorosa circumstancia que 

a ordem dos trabalhos leve esta assembléa a tratar elos excessos ele uma ra.inha 
mal aconselhada, no mesmo momento em que aeaba de ouvir a narração elas eles-
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ordens ele um príncipe elesnaturaclo, seu filho, o qual, por cumu1õ de atteüta
~os, chegou a mauclar açoütar, como vis escravos, trezentos de sei1s compatriotas, 
c efensores ela patria, entre os quacs muitos haverá que, expondo as vielas e der 
ramando o proprio sangue, .ajucla.ram a conservar o throno em que elle clev.i:a as
seutar:se _um dia-. Mas, emfim, é preciso que nos suj eitemos á m·clem estabelecida. 

Prmc1piarei reconhecendo, com muitos elos honrados membros que discorreram 
na_ sessão ultima, que a questão de que hoje contiuúa a tratar-se é elas mais diffi
cels e melinclrosas que se podem offcrecer ao soberano congresso, não porque con
:_euha com alguns na difficulclacle ela decisão, que aliás reputo facil e obvia, mas 
Sim porque as circumstancias extraorclinarias que revestem esta materia são ela 
~atureza cl'aquellas que, porque chocam habitas inveterados, porque contradizem 
l~teresses particulares e vistas contradictoria.· elo bem publico, fazem imaginar 
Cl~culclades, onde nenhumas ha, suscitar e fazer valer motivos cbimericos de re
~~Ios·'· sustos e temor~s que, post~ nenhum fundamento tenh.am, })Oclem, comtuclo, 
/austornar cabeças mcautas on Ignorantes e fomentar l)artJclos, ele que r esnltem 
unestas consequencias. Em taes circumstancias, obrigaelo a declarar meu voto 
~om ~.franqueza e ingenuidacl~ propl'ia ele um representan.te ela naç~, devo ain.cla 
·í. em,a1s fundamental-o e destnur elo modo que me for possi vel as rasoes contral'las 
\·flunha opinião, para evitar que os que ele boa fé espreitam a verdade sejam ülu
~ ~ c 0 ~ e levados fóra elo bom caminho. A utilidade do fim que me proponho me 
servirá e~e clescul1)a, se em meu discurso me estender mais elo que convem . 
. A lei ·é igual para todos. Eis o principio con ·ervaclor ele todas as socieelacles, 

els o primeiro garante ela liberdade civil. Ainda que perpetuamente eombatido 
P?r to elos os que preferem o seu commoclo particular ao bem publico, este princi
PIO ne?l por isso conserva menos o caracter ele um axioma político que, uma vez 
cl~st~'Utdo, a sociedade pe~cle i~fallivelmente para a sua _total ruína, te.ndo a cami-
11 ar antes pelos passo.· chfficeis e escabrosos ela anarchm e elo clespottsmo. 
f . Na verdade, o_ tem1~o passou em ~u~ n:11a estupicla e . quasi g-e:·al iguorancia 
d'tz~ a suppor a ex1stenma ele castas pnvlleg1adas, que hav1?.m nasCido para man-

a! a .-eu sabor, entretanto que o resto elos humanos era feito só para lhe obede
c~r e servir. Quem é que se atreverá hoje a sustentar tão ineptos absurdos? Tanto 
08 .tempos têem mudado que, n'esta materia, os conhecimentos praticas elo povo 
ruais rude excedem muito a todos os raciocínios elos pretendidos políticos cl' esses 
secu!os ele barbaridade. . 
t , E certo que, posto qne os homens sejam todos iguaes por natureza, elles se 
Oiuaru logo desig-uaes pelo clifferente desenvolvimento ele suas faculdades physicas 

e I!Joraes, e esta clesig-ualclacle se torna ainda mais sensível e aié mesmo util e ne
ces.·aria, desde que os homens se J·uuta.m em socicclade. Todavia, como em todo o 
est c1 · rua o, conservam os mesmos direitos que resultam ela sua mesma nahll'eza, e que 
~1g,0 podem jamais perder ele justiça, como todos entram para a socieclacle com . 
Igual contingente, e toclos elevem, por consequencia, t irar ignal lucro, é logo iuclis
]?ensavel fixar uma relacão cer ta e cletenninacla, debaixo da qual se restabeleca 
essa igualdade absoluta., 'apesar ela clesig;ualclacle r elativa que, ele facto, existe p~r 
~utra~ circumstancias. Esta relação não · pócle ser outra mais elo que a igualdade 

a le1. l\1uito embora o forte se avantaje ao fraco, o sabia ao ignorante, o rico ao 
~o.bre, uma vez que a lei não proteja mais a um que a outro no goso ele seus cli
~~ltos naturaes, todas as condições se confundem e cada um no seu estado tira 
gunl partido da sociedade . 
arb·Q~lanclo assim não é a lei emmuclece em muitos casos, ella é substituída pelo 

ltno elos poderosos, e desde logo o homem vem a ser o escravo ele outro ho
Fem, perde sua cliguiclacle natural, e a sociedade, roubando-lhe a liberdade que 
lOn·vera da natureza, não lhe offerece senão perdas, sem lhe dar bens alg-tms em 
~rupens~çã? cl'esse sacriiicio. Tal era o estado violento ele que J~ós saímos pa:ra 
io·e substitUir o imperio doce e s.uave ela lei, que em todos se e~erCita c?m perfeita 
aonalclacle, sem reconhecer favorecidos . A primeira cl'esta~ l~1s2 a mm_s sa.graela, 

qllelln: ele que elevem derivar todas as outras, é a constJtmçao polit10a que ha 
~llco JUrámos . Convem que seja observada com o maior_ vigor, que todos a reco

_eçam e abracem. Ella encerra as g-arantias ela nossa hberclacle e, uma vez alte-
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racla, essas garantias elesapparecem e tornâmos a ser escravos . Se alguem ha que 
r ecuse reconhecel-a e se negue a prestar-lhe o assenso publico pela fórma que a 
lei determina, fallemos claro, nrto pócle ser outro o motivo senão porque quer nossa 
desgraça, porque é nosso inimigo; não pócle, por cousequencia, conservar o ~itt~O 
ele portuguez, nfi.o }Jócle existir no meio ele nós. Seria, com effeito, a contrachcçM 
mais absurda se aqt1elle que. recnsa approvar as concliçõl'ls de que uma sociedade 
j ulga depender a publica feliciclacle, e que assim obsta ela sua. parte quanto pócl.e 
a essa felicidade, continuasse assim mesmo a ser membro cl' ess~ sociedade e a tL
rar d'ella partido . Nenhuma pr eeminencia, nenhuma prerog·ativa, por mais nobre 
que se imagine, o poderia auctorisar a um acto tão contrario ú conservação da 
mesma socieclacle, sendo este o fim primaria a que elevem tender as acções ele to
elos os associados . 

Eis-aqui, pois, justificada a disposição ela lei, clemonstracla a necessidade ele 
que ella se ~xecute sem restricção alguma e, por consequencia, estabelecidos os 
princípios }JOr que é facil cleciclir a questão da r ecusação ela rainha ao jurame~to 
da constituição, uma vez, comtuclo, que se prove que ella é chamada pela le1 a 
este jmamento . Ora, a lei ele 11 ele outubro diz expressamente no artigo 1. 0 que pres
tarão o j mamento os possuidores ele bens, antigamente denominados ela corôa, e 
que as mulheres serão aclmitticbs a jurar por }Jroctuaclores. No artigo 12.0 commina 
a pena elo perdimento c1' esses bens aos que não mostrarem ter j uraclo dentro do 
praso determinado. Finalmente, no artigo 13.0

, diz que todo o que sendo' chamacl.o 
por aqtLelle decreto ao dito juramento recusar prestal-o, perderá a qualidade ele CI

dadu.o e saírá immecliatamente elo t erritorio portuguez . A rainha é possuidom ele bens 
naciouaes, declarada por nossas leis antigas donataria ela corôa, foi expressamente 
convidada por el-rei a prestar o juramento, r ecusou solemnemente fazel-o, como 
consta do autographo em que o declara; logo, não é cidadã portug;ueza; log?, 
eleve saír ·immediatamente do reino. Ainda mais, não se devendo fazer alter[I,ÇfLO 
alguma em uma lei cl'esta natureza, e muito menos a favor de uma pessoa que, 
por sua alta representação, pócle tanto influir contra o b em publico, segue-se que 
a lei. SE\ eleve sustentar em toclo o seu vigor a res1Jeito ela rainha, e que tal ~ o 
dever cl'este soberano congresso, ·como encarregaclo em primeiro lagar ele vig1ar 
p ela Iiberclacle publica. 

Custa a crer que se possam encontrar clifficulclacles para oplJOl' a raciocínios 
tão claros e t ão simplices, ou, pelo menos, é preciso para as encontrar quaesquer 
pôr em grande tortura uma imaginação viva. Mas, com elfeito, encontram-se estas 
difficulclades, e, posto que ele nenhum peso as repute, convem, todavia, responder
lhe, segundo a ordem por que me occorrem. 

1.0 Duvida·se primeiramente, a respeito da rn.inha, ela qualidade ele donataría, 
para a isentar ela obrigação elo jnramento. Esquece-se para isto o t eor elas nossas 
leis que a declaram tal, e qcler -se mesmo que a casa cbs rainhas s~ja um estacl_o 
soberano dentro ele oui:ro estado, porque só assim se poderá sup1Jor que a achnl
nistraçãq d'essa casa. não tem origem em uma concessão feita peJa soberania na
cional. E um argumento que, ou etl nãç o entendo, ou o que é mais seguro, ·tão 
absurdo que não merece resposta . 

2.0 Pretende-se tambem que a r ainha não era cidaclã }JOrtugueza e, por c~n
sequencia, que não devia julgar-se incluicla na lei, assim como não se julgam 1n· 
cluiclos algnns estrangeiros, apesar ele serem possuiclores ele bens nacionaes ; e partt 
provar esta }Jroposição se faz um jo;:;o forçado ele lagares da mesma constituição 
e ele factos antigos da nossa historia. Disse-se que a rainha não tenclo nasc ido ele 
paes portuguezes1 nem em paiz portugnez, não t endo algum elos outros títulos a 
que só expressamente a lei .concede o direito ele cidadão, não sendo alg um cl'esses 
o facto ele ser . ca~~~la cNom portu?uez, ella não era cicladã portugueza ; que mesmo 
alem da constttmçao nao a cons1clerar como tal, isso mesmo era conforme coro as 
nossas l.nstituições antigas, porque nunca nossas rainhas estrangeiras deixaram ,de 
ser consicleradas como ~aes , e que. a qualidacle ·de estrangeira fôra a que exchura 
a rainha D . Leonor , vmva do r e1 D . Duarte, ela regencia na minoriclade ele sen 
filho Affonso V . 

Seria uma cousa nova que a nossa const ituição definisse os casos em que _as 



l~ulheres elevem ser consideradas cidadãs ; quando é uma regra sabida que ellas, 
nao tendo accesso aos carg·os e empregos, seguem sempre a condição elo homem 
a ~ue pertencem, ou pae ou mariclo, e que a mulher se reputa sempre ciclaclã elo 
pmz ele que o é o homem a que vive Sll:jeita. Emquanto á exclusão ela rainha 
D. Leonor nas côltcs ele 1438, todos sabem que, posto ella tivesse siclo declarada 
regente no testamento ele D . D uar te, tinha, entre outros competidores, um mais 
forte, seu cunhado, o infante D . Pedro, que havia adquirido grancl e popularidade 
~ gosava ele grande reputação militar e, por consequencia, os portugnezes preferi
Htm ser governados por um príncipe cl'estas qualidades, natural e capaz ele os 
conc~uzir ao campo ela gloria. Estas foram as rasões ela exclusão ela r ainha, cujo 
part1clo foi mais fraco ; e como era necessario cohonestar esta exclusão, as côrtes 
a~legaram a rasão ele estrangeira e castelhana, cuja influencia era para receiar 
11 aquelle tempo. E tanto se prova que nenhuma r egra ~e póde cl'ahi deduzir , que 
tendo essas mesmas côrtes ele 1438 declarado que nenhuma mulher teria mais 
parte na aclminis tração elo estado, comtuclo, em tempos posterior es e apesar ele 
D trangeiras, a rainha D . Catharina teve a regencia na minorirlacle ele seu neto 

· Sebastião , e a rainha D . Luiza na minoridacle de seu :filho Affonso "'VI , sem 
que alguem se lhe oppnzesse. 
: 3.o Por outra rasão se tem ainda pretendido .eximir a rainha ela obriga?ão elo 
·!uramento; e é porque tendo el-rei jura io a constituição, se eleve reputar tambem 
JUrada pela r ainha, por isso que a mulher representa p9r setl marido, e Qs actos 
1.egaes por elle praticados aprove~tam igualmente a ella. E assim em tLlclo que pócle 

' ser communicavel entre o marido e a mnlher; p oi· isso esta gosa ele todas as hon?s que competem a seu marido, por isso ella se aproveita ele tudo que seu marido 
az em l:eneí-ício commum elo casal ; mas já assim não é a r espeito ele todas aquel

las causas que são privativas ele cada um cl 'elles, e pelas qttaes cada um figura 
por sna cab eça. Da mesma fórm.c't que a rainha não pócle ter parte nos actos ela 
atrcto:ciclacle ele el-rei, nem na aclminü;tracão ia sua clotacão, assim tambem el-rei 
não t em parte na administração ela cas; que faz a clot aÇfLo ela rainha, e é justa
mente por essa aclministração, que lhe é privativa, que a lei a obriga a jurar . 

Não se limitam aqui os argumentos que n'este negocio se têem opposto ao pa
r.ecer da commissão. Outros ha, e se incluem na indicação junta, que, não impu
gnando clirectamente a obrigação do juramento, atacam o procedimento elo governo 
na e~ecução da lei, taxando-o ele infrac tor, precipitaçlo e excessivo. Quer-se que 
0 governo t enha infringido a constituição, eriginclo-se em j uiz em um negocio que 
era ela competencia elo poder jucliciario. 

. A tanto chegam as paixões elos homens que, levados por ellas , até desconhe
cem os principias que, a sangue frio , lhes são mais obvias e t riviaes. Acaso ignora f auetor ela indicação que, posto que o officio ·elo juiz seja applicar a lei aos factos 
1~1~anos, },la, comtuclo, muitas leis ele que a applicação nfl.o pertence ao poder j u

chclario ? E na par te criminal, sómente quando se accusa transgressão ela lei, 
quando a sociedade é offenclicl a em seus direitos, e quanclo o individuo se tem obri
gado tacita ou-expressamente a observar as leis, que pó ele ter lagar a inte~·v_enção 
elo poder jucliciario, porque só então pó ele ter lagar a declaração da pena 1m posta 
pela lei. Nenhuma cl 'estrts circumstancias se verifica no caso ele que se trata. Não 
ha transgressão ele lei, porque é livre na introclucção ele um novo pacto social accei
t.al-o ou rej eital-o ; e, rej eitado que seja, não se podem offencler direitos que se não 
~ econhecem, nem violar ob12gações qu~ se não ~ontráhiam,.: As leis se cala~ para 
oclos aquelles para quem uao for am fmtas, e ass1m como nao os prot'egem nao lhes 

P_oclem tambem ·impor penas. Contra o incliviclho que .se acha em taes circumstan
~las , que r~j eita a socieclacle, só resta proceder ele facto para evitar que por el~e 
lenha mal á sociedade ; este procedimento ele facto só pócle pertencer á au?tori
~~cle qu_e tem a _f~rça, qual é o poder executivo ou o governo . Seria uma viO.le~-
~a 1llamfes ta SUJeitar a um processo legal aquelle que não r econhece a c.onsütm

çao, nem por consequencia a auctoriclacle elos j uizes e elas leis que clenv~m ela 
ll1esma constitui ção. Conformemente a estes princípios a lei ne.nhuma pena .1mpõe 
ao q:l<: recusa jm·ar a constituição ; elle é mesmo que volun:an amente se .recluz á 
couchçao que a lei cleclara como consequencia elo seu propno facto. A ramha r e-
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conhece isto mesmo, quando diz por escripto e em termos muito expresso.s que 
não j Lll'ava, e estava prompta a executar o· que el-rei lhe mandasse em virtude 
ela lei . 

Pretencle mais a indicação que o procedimento elo governo foi precipitado, vio
lento e inj usto, principal mente por haver com·ctaclo a liberdade ela r ainha. Qu~nto 
são cliversas as opiniões elos homens ! Eu, pelo contrario, me inclinaria a. cltzer 
que o governo fôra frouxo e nimiamente conclescenclente; e se elle n fio t1ve~sc 
obra.clo elo modo por que obrou, eu seria o 1)rimeiro a pedir que se fizesse e:ffectrva 
a sua responsabiliclacle. Em se espaçar a execução ele uma parte ela lei se fez. á 

- rainha um beneficio, ainda que r eclamado por princípios ele humanidade que nnuto 
r econheço ; mas tambem nenhuma injuria se lhe fazia em pôr t ermos a este bene
ficio, ele mar;teira que nenhum mal cl 'ahi podesse resultar, e talvez que o goveru.o 
o eleva assim fazer, porque factos t êem chegado a meus ouvidos que; posto por 
ora não mostrem senão pequenas faisc.as, podem, corntuclo, })assar ao diante e le
vantar grande incenclio . L embra-me que em casos arriscados o senado romano 
auctorisava os consules a obrarem ele uma maneira illimitada, r ecommenJanclo-lhes 
que vigiassem por que nenhum detrimento vie-sse á r epublica; e talvez fosse este 
o caso em que o soberano congresso devesse fazer ao governo igual recommencl~ · 
ção . Eu o exigiria se n ão estiv0sse certo ela inviolabilidade elo j uramento elo reJ, 
elo zêlo e patriotismo elos ministros que compõem o seu conselho . 

Eis-aqtú os motivos que me levam a. declarar o meu voto, que se. reduz a 
approvar, pum e simplesmente, quanto o governo tem ob ra lo n'este negocio. 

JOAQUIM PLACIDO GAr_,vÃo PALi\iA.: - Voto contra a indicação que vem anu.exa 
ao parecer ela commissão; e como os auctores el'aquella e alguns senhores que a 
apoiaram apresentem argumentos que julgam triumphantes, é forçoso que os n.~a 
lysemos miudamente, para conhecer que o seu brilho, como -o de fogo de artific1?, 
em breve se converte em globos ele fumo _ Primeiro argumento, que era necessa.n o 

· processo e sentença, por isso ela competencia elo poder judicial , visto que a noto
l'iedaele elo crime nfto exclue as formulas es tabelecie1as em direito, o que acontece 
com. o assassino e ladrão que, apesar ela notoriedade do clelinquente, nao é i)Jlm ~
cliatamerite comlemnado; e que assim se praticou com o prior elo sitio ele Lavel
ras, cujo processo ha pouco foi incumbi lo ao judicial para lhe applicar a pena · 
E como isto se não verificou no facto ela r ainha e fosse ÍJJCOml)etentemente julga cl~· 
p elo governo, eleve voltar ao seu antigo estaclo e r eputar-se nullo tudo quanto fo1 
feito . A base ele todo este arg·umento é que a r ainha commetten cl'Íme; eu não o 
julg·o assim; logo que qualquer n ação se constitue e est abelece novo pacto social, 
é livre ao ciclaelão o aclherir a elle, sem que possa ser obrigado; está como em o 

· est ado ela natureza em que é livre o segLlir esta ou aquella instituição politica, se
g undo melhor lhe agraclar . Eis o que fez a rainha : não quiz conformar-se com a 
vontade geral ela nação, não qniz ser portug ucza . E como ninguem eleve viver em 
um paiz, sem se sujeitar ás leis elo mesmo, motiYo por que er a forçoso á rainha 
saír de Portugal; sáe, pois; porque qu er . E como ninguem }Jóde go:ar os commo
clos ele uma sociedade, sem soffrer os sons incommoelos, a r ainha não quer estes i 
logo, não pócle gosar el'aquelles. E é a ras?to por que perdeu os direitos, n~io só á · 
r ealeza, mas á casa que, como tal, desfruc tava; e é pelo mesmo principio que não 
eleve levar os fi lhos,- pois elles per tencem ao estaelo e são garante.· elo throno; ::Lli::ís 
n~io são causas como lhe chamaYam os r omanos, são pessoas, e, por consequcnci~, 
livres e n ão patrimonio elos paes . Não h avendo, pois, cl elicto, não era n ecessan o 
processo . A i'ainha é que qniz abanclonar os portuguezes e não estes a rainha·. 
lVIas supponhâmos que fo sse pena du extermínio e que saía do paiz em consequet~
cia do decreto ele 2 de abril. Está muito legal quanto foi feito. Não colhe a pan
clacle elo ladrão e. a~sa~sino, porque, como as circnmstancias n'estes crimes possan; 
augmentar ou ehmml:tr o grau ele imputação 0, j)Ol' consequencia, do castigo, ll 

forçoso serem por mmo de processo conhecidas p elo juiz . Por exemplo, matar eu1 

rixa nova ou velha no estaclo ele demencia ou embriag·uez varía muito a causa., 
pócle tomar-se até uma acção inculpaela, quando eventualmente e sem intenção se 
seguiu a morte, como ha pouco aconteceu em Evora que um mancebo, pegando d~ 
espingarda; que j ulgava sem escor va, se lhe desfechou e matou outro; pócle ate 
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ser l:m acto justo em defeza ele viela . Para se conhecerem, pois, e graduarem es
tas cu·cumstancias é que vae ao poder judicial. Outro tanto digo do roubo; a maior 
ou menor porção, o havm· arrombamento, ou ser no t emplo, varia o crime. O fa- · ltf, porém, ch rainha não pócle variar ele circumstancias; logo, não colhe o paral

_e 0 • O facto é liquido, é simples, é confessado e, passado um mez, reiterado; não 
resta senão applicar-lhe a lei, e immecliatmnente, como a mesma sancciona. O 
lJrocesso que se mandou fazer ao prior é porque, não resistindo a jurar, mas 
~tter~ndo fazer certas modificações, poderiam ser t aes, que não alterassem a sub
It~_n?la do ~esmo juramento, o que _ac~n~ece 2:té em formulas estabelecida:s pela 
.gr eJa, por 1sso se mandou ao poder JUChCial. D1zem outros que é dura a lm, que
l endo-a talvez inculcar, para a fazer odiosa, mais revoltante que a do ostracismo 
em Athenas . Seja, muito embora, mas as côrtes orclinarias não têem direito ele a 
bi~erar, mas só dever ele a fazer executar. No emtanto é o que praticou a assem-

_ea de França, pelo que r espeita aos que não qtúzeram prestar o juramento ci
Vlco, e _Hespanha outro tanto, alem ele muitos, ao bispo ele Queveclo, e Portugal 
~o patnarcha; a mesma Igrej a separa do seu seio aos que não adoptam os seus 
c o~ma~ e nós, á imitação, comminâmos um anathema civil. E me parece justo, . f.01

S d1zer «não quero juran, importa a icléa (todos conhecem ser illusorio o mo-
rvo que allegou) «não gosto, não é bom o· systema constitucionab, e isto parece 
~a heresia política, por consequencia anathema político . Dizem outros que foi 
c ~u·o o procedimento ele lhe tolherem o leva.r as serenissimas infantas, suas filhas ; 
11~0 0 acho ; pois que amor á patria -lhe inspiraria quem a não ama e até não quer 
VIver n'ella ? Outro argumento é que lJOr este facto se separam os conjuges e, 
po~'t.anto, vem o estado a obstar á 1.miã.o que a Igreja r ecommencla. Sendo vercla
clen·a esta doutrina vem o illustre preo1Jinante a tirar ao poder civil o direito ele 
Prender e exterminar o casado, e a té o jzts vitae et necis, q~te o mesmo Beccaria e 
Pastoret aclmittem em alguns casos. Disse outro sr. deputado, para fazer ver a 
execração elo procedimento contra a rainha, que todo o congresso estava coberto 
ele pallidez. (Eu não me faria cm·go ele desenvolver esta idéa se me não lembrasse 
~1~e os cliarios em que ella se ha de inserir correm pela nação e passam ás estran
ge~·~s ~ e que poderia haver alguem que se per su"aclisse da sua verdade.) E u me E l'll'la só ele pallidez, sr. presidente, quando votasse contra o meu senso intimo. 
f·n n1e cobriria ele palliclez, e até ele carregado luto, se tivesse um coração tão 
Qaco e pusillanime que contemplações e respeitos humanos dir igissem o meu voto. 
fi nauclo vim para este congresso (honra que me foi tão aleivosamente disputada) . 

z um pacto secreto com a minha consciencia ele seguir o que ella me clictasse, e 
esper_o não faltar ao que prometti. Ainda quancfo meus illustres collegas fossem 
lcnauimes em um parecer , eu votaria em contrario, logo que a minha convicç11o 
llle levasse a isso. Não serão bem calculadas e exactas as minhas idéas, mas sin
ceras e imparciaes . Como se cobrirão de pallidez e infame cobarde-medo ao tratar 
~ ~egocio ela r ainha os membros ele um congresso, que em iguaes circumstancias 
n~' t an1 a corag·em de repetir ao seu r ei o que nossos maiores a Affonso IV : «Quando 
. ao, .escolheremos q nem melhor nos governe ?» Os representantes. de um povo que, 
~Oln Justiça, póde dizer: «Nós somos livres, nossas mãos nos libertaram», se ater
~.arão a vota.r na causa ela rainha ? Se o preopinante dissesse que estavamos ma
f1ac1os por ver a resistencia da rainha, convenho, pois os portuguezes amam ex-
Iemam: ute a pessoa dos seus príncipes ; estou persuadido que se verifica na maioria 
dof''em~t alt1t1n co?·cle. clolo1·um, e q~w esta, - ~egunda ~essão, em gue ~omos obriga
l l a tratar este obJ ecto, nos obnga a chzer: Injcm.clum ?··eg·1.na JUbes 1·enovm·e 
ao O?• em! 'J.'aes sentimentos, porém, não nos suffocam as expressÕes quando se trata 

9
: Votar o extermínio da rainha . . Acho, comt.uclo, que se deve suspender a execu/ '.0 ·do decreto, emquanto o estaclo ela saudç ela senhora D. Carlota o não permit-
~1 e os medicos attestarem que a viagem lhe custará a viela ; pois a lei não sanc-

Clona r) ~ t 1'.' • • • N B . t . 
c ena Cte mor e aos que n<LO JUrarem a constrtmçao. em ass1m vo are1 que, 

quanto permittirem as fo rcas elo thesouro se lhe estipule o necessario para a cle
Cotosa subsistencia ela que, foi rainha ele Portugal. Regueira agora, sr. presidente, 
ql1e 0 illnstre orador que me precedeu seja, como é do seu caracter e convem. a 
t1lilla assembléa constitucional, franco para faz er publicas as informaçõês que diz 

35 
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ter a este r espeito, a fim de estimularmos a attenção do governo para tomarmos 
as necessarias meclidas. 

JoÃo lVlARIA SOARES DE ÜASTELLO BRANCO: - Os factos que têem chegado á 
minha noticia o governo deve estar na intellig·encia d'elles, e e de esperar elo sett 
zêlo que os tenha em consideração . . 

RoDRiGO DE SousA ÜASTELLO BRANCO : - Sr. presidente, tem-se dito mmto 
sobre a materia em discussão, e, posto que muitas vezes eu deixo de fallar pa:·~ 
não ser mais um dos que atrazam o vencimento das materias, r e1Jetindo icléas Y" 
expenelidas e quando é clesnecessaria maior discussão, comtudo farei hoje o con
trario, por que a occasifto vale a pena de ser aproveitada e é d'aquellas em qt~e ~e
nho assentado de não votar calado, para que de futuro, e na enumeraçfio inchstm
cta de votos, a final não :fique em duvida quaes as minhas idéas, qual o meu mod~ 
ele pensar e de sentir sobre o objecto ele que se trata. Persuado-me de que não e 
para se deciclir se está valido o procedimento que se teve com a senhora D . Ca1:· 
lota J oaq uina e se deve mandar-se subsistir ou declarar-se que não pó de ter effei
tos legaes, . que se expoz á discussão o parecer da commissão sobre o relatorio elo 
governo e sobre ~ inclicação elo sr. deputado Accursio elas Neves, e que a delibe
ração do governo, ele qualquer fórma que se tomasse, uma vez que está nas suas 
attribuições, não póde admittir a ingerencia do congresso soberano i persuado-me, 
sim, de que se expoz para que, examinado o proceclimento elo governo, se clecícln. 
se elle .foi regular e ajustado á lei, ou se, pelo contrario, foi irregular e injusto e 
se é caso · ele exigir-se responsabilidade elo conselho ele estado ou do ministerio . ;En 
approvo o parecer da commissão, ainda que com o ?-dditamento que logo direi. E a 
cspecie : que a rainha não só mw jurou a constituição política da monarchia no praso 
legal , mas que, avisada particular e officialmente do dever que lhe incumbia e c18.s 
consequencias ela sua ~·ecusação, insistiu em não jurar porque não queria; e que' 0 

governo, á vista d 'isto, a mandou saír do te1:ritorio portug;uez sem mais demora, 
clespojando-a elos direitos de cidadão e da preeminencia de rainha e elos bens ela 
nação . Obrou n'isto o governo conforme a lei, ou não? Eis a questão em que eu 
vou entrar. A n1aioria do conselho ele estado e a minoria do ministerio opinou esa
ctamente o contrario do que opinou a maioria elo ministel'io e a minoria elo con~~
lho de estado i n'esta consideração, e muito mais na ele ter sido apoiada a opinúto 
dos pTimeiros , por illustres deputados que na sessrl.o proxima fallaram; ainda que 
a minha opinião esüí bem longe da sua, que, a meu ver, é erron.ea, eu não acho 
lagar para exigir responsabilidade da maioria do conselho ele estado e ela miuori~ 
do ministerio; emfim, em tal situação como qualificar ignorancia crassa ou dolo? 
Entretanto, segundo a minha opinião, o· acerto está ela }Jarte ela minoria do con
selho ele estado e da maioria do ministerio . A lei adoptavei ácp1ella especie é 0 

clecreto das côrtes constitnintes de 10 ele outubro elo presente anno i ella diz que 
os funccionarios publicas são obrigados a jurar a constituição política ela monar
chia e que igualmente o são os possuidores dos bens nacionaes, antigamente cha
mados da corôa, e . que os ditos possuidores que não j1.uarem dentro de um n~ez 
perderão os b.ens, e que aqueDas elas pessoas obrigadas pelo mesmo decreto a_Ju
rar, se o recusarem, percam o direito de cidadão e sáiam immediatamente do rel.D0 · 

Á vista d'esta clisposiçrio cumpre averiguar se a rainha era funccionario pubhco, 
ou se tinha bens nacionaes . Que era funccion ario publico, ainda pondo de parte .a 
consideração ele presumida presidente da ·regencia do reino, na especie da consti
tuição, como occorreu ao ministerio, não ba duvida alguma. As senhoras rainha.S 
de Portugal têem uma casa e estado }Jroprio, que aclministram e em que exercc!ll 
jurisdicção. Isto é incontestavel á face elas doações ela casa e estado, juntas á or
denação d? reino. e . ~ face ela constante serie . de• factos que o comprova. Agora 
mesmo, e Já clep01s d esta nova ordem de causas 1mblicas, a rainha conserva-va 0 

secretario elo seu estado e casa, que expedia as. ordens em nome cPella e conser
vava um tribunal proprio que, em nome d'ella, tambem estava expeclindo orclen~, 
incumbindo diligencias aos ministros e r esolvenclo questões occorrentes em materla 
de ji.1risdicção ; quem póde, pois, negar que a rainha era funccionario publico ao 
t empo em que esta preeminencia recaía-na senhora D . Carlota J oaquina? B~sta-va 
esta cü·cumstancia, pois, para que ella fosse considerada como comprehen:chcla 110 
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citado clecreto . Porém, acresce ainda a outra circumstancia de possúir bens nacio
naes, antigamente chamados da corôa. Na sessão passada eu ouvi pôr em duvida 
s~ a senhora D. Carlota Joaqtúna era possuidora de bens cl'aquella natureza ; ouvi 
~~nela mais ao auctor da indicaçfio que ella não tinha bens nacionaes ela qualidade 
\,aquelles que antes se chamavqm ela corôa; eu não tenho duvida ele dizer, á face 
~ este soberano congresso, que não ha negativa tão manifestamente convencida ele 

.a~sa como esta ; nã.o é preciso ver mais que a carta de doação feita á senhora 
~ainha D. Luiza, mulher elo senhor rei D. João IV; por esta carta consta que a 
a~or ele Ruy Gomes da Silva, príncipe ele Eboly, foram erigidas em villas as suas 
q~untas ela Chamusca e Ulme, que lhe foi dado o senhorio e direitos reaes cl' estas 
~;~las e que se lhe annexou e deu de juro os reguengos ele Nespereiras, lYionção e 

llla Nova de Foscôa1 para andarem unidos e segtúrem conforme a lei mental na 
l)essoa a quem pertencessem os morgados na ordem ela successfto ; tambem consta 
~l~e, estanclo incapacitado e inhabilitaclo para administrar e gosar estes bens e di
~e:tos o duque de Pestrana, ultimo possuidor na primeira linha, os pediu a senhora 
1.a~uha . D. Luiza, como bisneta do príncipe de Eboly, e lhe foram doaclos por el· 
1 ~1 seu marido, assim como o duque os possuía, com todos os fructos e acquisi
loes que a corôa n'elles poclesse ter, e tinha por via ele confisco, etc ., clecla.ran
c o-se expressamente que cloava não só quanto ao que eram bens patrimoniaes, 
1?mo ela corôa. E sta doação é ele .. . fevereiro de 1643 ; como, (pois, se poderia 

- \~zer de boa fé que os bens que a senhora D. Carlota J oaquina posstúa não er am 
c ~quelles que antigamente se chamavam ela corôa? A senhora D. Carlota J oa
quma era, como rainha, urna alta donataria da corôa, segtmdo a antiga expressão; 
:ra, pois, tambem por isso comprehenclicla no citado decreto; devia, pol'tanto, ju
lar. Porém, nã.o jurotl e recusou formalmente ; de que fôrma convinha que o go
'Verno em tal caso obrasse? Não seria elle responsavel se não executasse a lei, se 
consentisse que ella recuasse á vista ela r ainha, quando a constituição ensina que 
perante a lei todos são iguaes ? Devia, pois, executar o citado decreto, e era con
sequente que immecliatamente a {i.zesse saír do r eino com a perda dos bens ela sua 
casa (que todos pertencem ao m·ario ela nação e substituem, por seus r endimentos, 
a~l ellas prestações com que seria aliús forçoso que a nação provesse á cligniclacle l au~to elas senhoras rainhas) e com percl<t elos direitos ele cidadão e da cliguiclacle 
c e rmnha. Obrou, portanto, o governo conforme a lei e não ha por que se faça 
~~~sura ao seu procedimento. Mas clisse um hom aclo membro que tinha toda a clu-
~c a em que a senhora D . Carlota J oaquina fosse comprehenclida no citado de

~l1to, porque, fallanclo es te, sem questão, elos que têem a qualidacle ele cidadão, 
De a qual entencl ~. a ele ser natural, lh_e parecia q~w não c?mprehendia. a senhora 

·. Cadota J oaquma1 que era estrangeira e que nao a cons1dera naturahsacla, pelo 
u~lco facto de seu casamento . O mesmo honrado membro procurou na historia elo 
~:Ino ~lguma cousa que mostrasse que, por nosso direito publico, as rainhas es-

angelras não ficavam havidas por naturaes, só pelo facto de casarem com rei 
t~rtnguez ; procurou a!ncla achar al ~·m;na prova na ordenação e ?-a constituição . 
• • 111brou-se ela reg·encm ela senhora ramha D. L eonor, na menondacle do senhor 
~h D. ~ffonso V, e ela regencia da senhora D. Catharina, na menoridade do se-
1. ~r r~1 D . Seba,.ti ~io; elle disse qtle a primeira senhora rainha fôra privada ela 
acgencta por ser estrangeira, e que a outra .. senhora fôra aclmitticla á regEmcia, 
~lesar ele estrangeira, mas que tanto ein um como em outro caso se tinha consi
nhra_do estrangeira e não natmal ou cidadã; ainda que admitticla a seg·up.cla se
tneot a,. porque tinha captado a affei~ão do povo; e disse, ~nalmente, o ho~r~do 
nat~~1 ? qu e, e~tan~lo cleclar~clo na le1 o modo por que o mando_ ~ :filhos ac1gmnam 
q l aliclacle, nao v1a prevemdo o modo por que a mulher aclquma naturabcla.de e 
:le, po~·tanto, duvidava muito ele que a senhora D. Carlota J oaqtúna fosse com

~~hhencl1cla ~o decreto. Respci~anclo muito as luzes' do mes:no honra~1o membr?, 
o, todaVIa, que a sua duvtcla é pouco· fundada e que nao tem a 1mportane1a 

tq~te . elle quiz dar-lhe. Em primeiro loo·m· nenhuma das duas rainhas soffreu con-
1 acl1c "' · 0 

· c1 · · . Çao por ser estrangmra, mas por ser em castelhanas ; porque am a que a pn-
~elra, a senhora rainha D. Leonor fosse arao·oneza ele nascimento, esta mesma 
CLesc l' ' o lh enc ta ela casa r eal ele Castella. Ora, porque a qualiclacle ele caste ana havia 
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empecer, conhecem todos os que r eflectem na formal antipathia que as c1uas na
ções se tinham, e com alguma rasão, porque uma sempre desconfiou elas preten
sões ela outra ; entretanto, softi·er contraclicção por ser castelhana não é soffrel-a 
por ser estrangeira; o hom·ado membro não foi exacto n'isto; todos conhecem 
n 'este ponto ele vista quanto uma cousa dista da outra; elle no seu disctuS0 fez 
ligar a icléa ele não natural á palavra estrangeira, e com este j ogo c1e palavras 
manejou o seu argumento, que cáe logo que se faz esta observaçã,o. 

Depois é bem sabido pela historia ela nação que . as verdadeiras cau~aes ela 
exclusão ela senhora rainha D . Leonor, feita pelas côrtes ele Torres Veclras, fo i'aJJl 
a intriga 9.ue ella manejava, pretendendo alliar-se ora com o infante D . P eeh·o, ao 
qual h avia commetticlo o casamento do menor, seu tutelado, o senhor D . Affon
so V, com a filha do mesmo infante ; ora, com o outro infante D~ J oao, genro ~lo 
conde de, Barcellos, a quem commetteu tambem casar com uma filha d 'elle o chto 
menor . E igualmente sabido pela historia da nação que a senhora r ainha D . Ca
tharina n ão foi contrariada na r egencia elo r eino sen ão pela intriga cl•o ca.rcleal 
D . Henrique, a pretexto ele castelhana, e que assim mesmo ficou r egente ~té qtte 
ella mesma clemittiu ele si a regencia, sendo para observar que nem para a exclu
são ela senhora rainha D . L eonor se apontou alguma -lei ou capitulo ele côrtes que 
excluísse e1a regencia elo r eino, como estrangeiras, as senhoras r ainhas cl' este wes
mo reino, nascidas em outro paiz, nem para a admissão ela senhora rainha D. _Ca
tharina se der ogasse alguma lei ou capitulo ele eôrtes que, p elo ponderado mot1v~, 
a incapacit asse para a r egencia . D' onde é manifesto que a historia elo r eino naO 
fornece ao honrado membro argumento ele peso; ao contrario, deduzo eu ela wes
ma que, por nosso direito publico, as senhoras rainhas, ainda que estrangeiras P0.r 
nascimento, se tornam I).aturalisaclas p elo casamento ; de outra fórma t er-se-ía cl
taclo a lei que se executava ou em que se dispensava . E se as senhoras raiubi.IS, 
aincl a cl epois elo seu casamento, ficassem estrangeiras , como encomrilendaria o se; 
nhor rei D . D uarte á senhora r ainha D . Catharina e o senhor r ei D . João IV '1 

senhora rainha D. Luiza a r egencia do r eino? E nt retantq, um e outro cleixar~JJl 
disposto que suas mulher es, as ditas senhoras rainhas, t eriam a r egencia do 1:e1no 
clurante a menoridade elos r eis, seus fi lhos, e não se r eferiram a alg uma le1 e lll 

que cl ispensassem para isto ; e. é manifesto que, sendo consideradas estrangeiras, 
não pocleriamj sem clispensa da lei, tomar a r egencia do 1:eino com o mando abso
luto qu e então exer cia o poder r eal. L ogo, por nosso direito 1mblico, eu creio que 
se prova o contr ario elo que quiz provar o honrado membro. 

O arg·umento que elle t irou elo r elatorio ela carta de doação á senhora ·r ainhi.l 
D . L uiza tambem nfto vale, porque ahi diz ella que, como rainha, é «natural elo 
r eino e no mais alto grau ele natureza )) ; nem o supprimento· de natureza. que 0 

honrado membro diz que el-rei dera é expresso na carta : é apenas uma cl'aquell~S 
clausulas ex cbbtbndamti in seridas, como muitas outras, dizendo com esta genera,li
clacle <<que suppre o que for necessariOJ) . Não conclue, pois ; e se na ordenação _e 
na constituição não se declara o modo po,r que a mulher casael a adquire naturali
claele, é porque es ta não pócle ser outra senão a elo marido . É principio muito r;a
biclo aquelle que temos adoptaclo como domestico em nossa legislação pa.tria, que 
mut-ie?· j tblgoTe mcm·iti con Lsccbt j a mulher pelo casamento pertence á família ele setl 
mar ido e não p ócl e, por isso , pertencer a sociedade diver sa d 'aquella a que elle 
pertence; nem estar, como aliás estaria , ·em collisão de deveres ; conseguinteJJ1ente 
é forçQso concluir que, sendo el-r ei o primeiro e mais conspícuo cidadão portngU80i 
a r ainha, sua mulher, gosa dos mesmos direitos ele cidadã e que portanto, ellft 0 

comprehenclida n 'esta qualiclacl e e consiel eração pelo clecreGo refe~·ido , bem coJJ1° 0 

é na qualidade ele func cionario publico e na ele donataria ele bens ela nação_ i e 
que, portanto, . uma vez que 1:ecusou jurar eleve saÍl; elo 1·eino e p erder os c~reltos 
e1e cicladã, e amda a prerogailva ele rainha, porque não póele subsist ir, perehclos os 
direitos ele cidadã. A r ainha, n 'esta qualidade, t em direitos e preeminencias que 
suppõe ela parte do povo portuguez certas obrigações e r espeitos, que nunca po
der ão t er logar quanclo a rainha for estrangeira e estranha a\'ls portuguezes. lV!llS 

argue-se que, embora fosse ~quella a consequencia ele não jur ar e el e r ecusar ~ 
j uramento, a decisão era clev1da ao pocler judiciario e que foi invadi€lo pelo poc1el 
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~"lrecut~vo? ~ que devia preceder uma sentença conclemnatoria. Eu tenho isto l)Or 
I ouco ~u~·1chco e por pouco rasoavel. 

O JUizo criminal não póde exercer-se senã.o contra delinquente e delinquente 
p ertencente ou competente; não pócle exercer -se senão por occasião de clelicto, 
qne

1
_tanto vale corno infracção de lei; não póde proferir conclenmação s·em fazer 

app lcação de uma pena. Pergunto, quem é aqui o delinquente, qual o clelicto, 
que pena é a que se considera dever ter-lhe sido imposta em virtude ela lei? Eu 
persuado-me ele que, sem contrariar os princípios ele direito natural, antes muito 
~onfol'rne com elles, toda a sociedade civil existe por um pacto ele que não se isen-
au:. as que foram CI'eaclas por um Nemrocl; porque desde que a força acabou a 
~OCieclacle continuou pela acquiescencia elos socios e pelo assenso que elles deram 
a9.nella fórma e systema ele governo; persuado-me, conformemente a estes princi
~1.0l' _que anteriormente a esta acquiescencia, a este assenso presumido ou expresso, 
~: eis ela sociedade mLo obrigam a alguern, muito mais na hypothese ele novo pa-
~ em que estamos, dissolviclo o velho pacto, e que é 1)reciso que elle pertença á 

õ~:ncle família,· que se chama nação, para estar suj eito aos seus regulamentos. 
c1 ; ' quando considero a senhora D . Carlota J oaquina recusando entrar na socie-

acLe civ'l t l l b l' 11 p 1 . .1 por ugueza, r ecusanc o entrar no numero c os mem ros c e a, como a 
g~~ erei JL:lgar obrigada a resp~nder por ~aisA do que por ~quillo p~r.que são obri
g 1 ~s a leS})Oncler os estrangmros que nao teem alguma ligaçao CIVIl com Portu
d~- . Os estrangeiro's são, segL10clo os pr1nci})Íos ele direito publico univer sal e elo 
p~~Ito . das gentes, obrigados sómente a não tran.-gredir as leis prohibitivas do paiz, 
lei

1 
ql:e ~s~~ é a clausula_ com que se lhes concede a e~trada . e hospitalidade; qtta~ 
l)tolnbltlva transgredm a senhora D . Carlota Joaquma? Ha mesmo alguma lm 

~~e fizesse ou pociesse fazer delicto ele não jurar a constituição? Recusando jurar, 

11 a~ quer entrar na nossa sociedade; usou do seu direito, porque t em por direito· c: ural essa faculdade e porque assim está reconheciclo e sanccionaclo na lei elas 
b~'tCs :onstituinte~ de 2 de abril d~ anuo passado; como, pois,. c?mpellir a senhora 
ri . allota J oaquma e po1· que clehcto? Ella obrou um acto he1to . E como pocle
a a ~er pena para a senhora D. Carlota o partido qu<7 ella tem por mais vantajoso, 
D'~a~l!l~o que ella considera um bem? Entre as vantagens que lhe resultavam de li-
t><l-se a a· h 1 . ont. <os portnguezes e as que me ltou ac ar na terra c o seu nasCJmento, ou 
co~as ~tle cu _não sei, nem é preciso que saiba? ella escolheu as outras vantage_ns 
dar-llpte_ferenCia ás que lhe resultavam ele umr-se aos portuguezes. Como, p01s, 
imr ~e ISto mesmo em pena? A pena, por isso que é de sua natureza coactiva, se/ 01 ta coacção e não é voluntaria: é comminacla como um mal e não pó ele nunca 
tão um bem, fructo ela escolha . SeJ·ia por consegtunte, quando cornpellida a juizo, 
se :-nullo o processo, quanto injusta a sentença e riclicula a pena. Não se tratava 
})eL~o elo a~l Í1nplementtt?n de um~ condição ; nada h_a~ia controver~o nem di_spnt~clo 
q Parte mteressada, a qual fm a mesma que solicitou a sua sa1cla do remo, Isso 
ti~e se chama a sua pena; não competia, portanto, a outro poder senão ao execu
d 0 ~ dar cumprimento á lei . Dizendo isto, já se vê que en não posso approvar a 
outnn J • l h . . . lll . ~ CLa me icação e qne teu o por erroucos os prmCipws oppostos que a rnes-· 

rea 11~dtcação encerra. É preciso acrescentar que é falso o que ele facto se diz a 
euS~)~Jto .da falta ele liberclade ela senhora D . Carlota . J oaqui1Ja1 porque não está 
l'at~et ra_cla, n~o está com guardas, está onde muito bem quiz .estar, para se prepa
:N'ão Pai a mawr jornada, está como em caminho para o ponto que ella escolheu. 
qtle ~eficomprehende a coacção da senhora D. Carlota Joaquina em uma situação 
ção lha ela sua escolha e, por isso, uma prova ela sua liberdade; toda a coac
irnp 1ue, porventura, haja, é dla quem a faz a si propl'ia: não ha para que se 
pel 

11 
e . a? governo. Não é menos falso e injurioso a el-rei que elle fosse arrastado qut ll1lnisterio a assiguar o decreto que manda_ sair a senhora D. Carlota Joa

fo. 
11~ Quando el-rei é livre em depor os ministros como poderiam elles fazer -lhe 1 ça' El · ' · t' Par b -l'eJ, que jurou com tanta espontaneidade trabalhar quanto em SI es 1vesse 

e111 a ~111 ela nação, que só se obtem (como elle proprio conhec~ e tem expressado 
Çfío llltut.a~ peç_as officiaes. que correm impressas) quando as leis têem a sua exec~t
á 1 '. el-1 e1 sena necessarw que fosse arrastado para fazer dar prompta execuçao 

et? Seria necessario que 1he fizessem força para que elle não fosse pe1juro? 
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Não será isto injurioso a el-rei e o dizer-se que ·elle seria capaz de pospor o seu 
'elever a considerações particulares ? Eis-aqui como bem dizem el-r ei os q~w affe
ctam devoção á sua sagrada pessoa. E sta indicação, como injuriosa a el-re1, com.o · 
cheia elos princípios erroneos confutaclos, e ainda como cheia ele princípios antl
constitucionaes e subversivos, consistentes especialmente em querer amontoar os 
poderes nas côrtes, que ellas invadam o poder executivo pela destruiç.ão do que 
este determinou nos limites ele suas attribui~ões e o poder judiciario, desecnclo el
las mesmas a exereel-o, a exemplos estrang·eiros, e sem applieação, é digna ele sBl: 
entregue ás chammas. Eu a r eprovo e voto pelo parecer ela commissão, c~m a 
aelclição, que peço a v . ex . a proponha ao soberano congresso, de que se exctte 0 

governo á ultimação ela execução e cumprimento ela lei começada. 
FRANCISCO ANTONIO DE CAMPOS : - S r. presidente, não tendo a }Jalavra p::tra 

poder (,ntrar na discussão, porque j á seis ou oito srs . deputados a têem obtido an
tecipadamente, peço licença para fazer uma moç~io ele m·clem . Todos os srs . cl~pu
tados que têem fallaclo se têem occupaelo em impugnar os argumentos expenelldos 
na sessão passada, achando-se elles j á victoriosamente combaticlôs; os senh?l~s 
que se seguem provavelmente farão o mesmo, por não lhes ministrar a opposJ Ç~0 

outro objecto aos seus discursos . Parecia-me, portanto, que a discussão correria 
mais directamente ao seu termo se v . ex. n conceclesse a palavra a alguern qu~ 
quizesse tomar a negativa, e até mesmo os srs . deputados que se seguem a fallni 
estim~niam muito que se lhes o:ffereçam novos argumentos que combaterem. Para 
que se ha ele perder o tempo em provar que a r:Jinha é clonataria, se isso é nJll 
objecto ele facto attestaclo pelas leis e pela casa que desfructa? Que ella n~o é es-
trangeira, se ella é casaela com o r ei de Portugal e a mull1er segue a sorte .do seu 
marido?. Que a sua questão não JJertence ao poder judicial, se aqui não se tra~a 
ele um acto ele justiça civil, mas de um acto ele justiça nacional ela competencia 
elo direito publico universal e elo direito das gentes? Na assembléa nacional ~.e 
França concedia-se alternativamente a palavra aos oradores que tomavam a a.fllr · 
mativa e a, negativa; e creio que, se no presente caso acloptassemos o mesmo me· 
thodo, não só abreviaríamos li\uito a cliscussfio, mas ella tomaria mais vigor pela 
proximidade elos argumentos . E por isso que proponho que v . ex. a conceda a pa
lavra águelle elos sr s. deputados que quizer sustentar a indicação . 

O PRESIDEN'l'E : - O r egulamento exige que todos faltem pela ordem por qne 
têem pedido a palavra e eu não posso alterar esta disposição . 

FRANCISCO ANTONIO DE CiliPOS :- A minha }Jl'Oposição limita-se ao presente 
caso. Nas discussões orclinarias teria ta.lvez inconvenientes, porque um cleputac~o, 
muitas vezes incerto na sua opinião, só form a o seu juizo pelo progresso ela dúi: 
cussão; mas no estado em que a questão actual se ayha j á nioguem pócle estaJ 
duvidoso no seu juizo e, por isso, parecia-me admissivel o methoclo da assem~lé!L 
n_acional , que é tambem o elas côr tes ele Hespanba, ainda nas discussões orclma
nas. 

lVl.A.NUEL DE SE IWA MACHADO : -Farei .por ser conciso ; os illustres cleputaclos 
que têem fallaclo antes ele mim têem olhado a questão que se agita por todas ~s 
suas clifferentes faces, j á emqnanto á competencia do poeler que devia conhecer~~ 
compOTtamento ela rainha, já sobre a justiça ou injustiça elo proceclimento do &~ 
verno para com ella . E u tomarei outro rumo e cingirei as minhas reflexões nllll ~ 
partim~l a.rmente ao pare~Cl' ela commi_ssão. Examinarei a parte cl'elle que .rXI:e 11: 
r ece cl1gna ele approvaçao e apontarm aquella doutrina que merece ser reJeltac ' 
sem que eleva merecer a contemplação elo congresso. Failarei na materia se11l 111e 
lembrar que a r ainha é esposa, ü·mã, filha e m?i,e ele príncipes · porém, não U:l 
esquecerei que ella se acha infeliz e desgraçada, e não é meu adüno, nel11 o ser 
o do congresso, o exacerbar e agg;ravar mais a sua elesgraca e iofeliciclacle. . . 

Conclue a commissão que as côrtes nada mais têem a fazer, :i vista ela partl~
pação elo governo, elo que declararem que ficam inteiradas, por isso que se tra a 
de execuçã.o ele lei, o que ele nenhum llloclo pertence G'ts cOl'tes. . 

0 
Eu concordo com o parecer ela commissão_, tanto na conclusão que tn·a com 

no fundamento que toma . 
P , "' I! l 1 . . . ·I·o qne orem, nao me comormo com o r esto c o r e atono, e mostrarei, pnme1 ' 
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eU e é inutil e inteiramente estranho á questão que a commissão se propõe decidir· 
s~gnnclo, que a doutrina do relataria se acha em contraclicção com a sua conclu: 
sao.; e .em terceiro lagar, ernfim, que, se as côrtes a})provassem sua doutrina, pare
cerut tirar-se a quaesquer pessoas offenclidas o direito ele reclamarem os recursos 
que lhEJs facultam a constituição e as leis. 

Applancle a cornmissão a conclucta ele el-rei, louva a energia do seu ministerio, 
sust~nta a regularidade de todos os passos que o governo deu, e, depois ele haver 
tnamfestaclo a sua approvação a todos estes actos, conclue clizenclo que similhantes 
alctos transcendem a orbita elas côrtes e que estas só se devem dar por inteira
c as . 

N"' Ha causa mais inutil elo que approvar actos que não pertencem ás côrtes? 
~ ao é, pois, escusado este juizo intempestivo elo congresso sobre um negocio que 
Sec~nhece não lhe pertencer? Porventura a execução elas leis, mais 0u menos dif-

cdeis ele pôr em pratica, r eclama a intervenç~1o elas côrtes para o seu melhor 
au amento? · 

.E não é só escusada e~ta doutrina, · é, alem cl'isso, contraria ao que se conclue: 
s~ a commissi'to e as côrtes se julgam auctorisadas e competentes para approvar 
08 

a?tos elo governo ácerca da rainha, deveriam concluir que as côrtes approvas · 
sem ~ste~ mesmos actos e não que ficassem simplesmente inteiradas; porém, dizer 
~a. Pl'l!nen·a parte que louvam e. approvam e Ba segunda que não pertence ás côr -
es, Sé Uma notavel contraclicção, que parece escapar á penetração ela cormnissão . 

. ' e as côrtes adaptassem como seu o juizo que a commissão forma na pri
tne~ra parte elo seu relataria, suspeitava-se que as côrtes tiravam ao governo toda 
Í .~esponsabiliclacle em que elle se acha pelos actos que pratica na execução. elas 
.
818

1 o que seria um perniciof)o exemplo, ' e tiravam a quaesquer pessoas offenchdas 
sens legítimos recursos. E quaes sa.o elles? O clireit~ que cada um tem de recla
lll.ar das côrtes os abusos elo pocler e a mú applicação das leis. E não eleve cles-
acau,telaclamente, e menos ele proposito, fechar-se á ra.i.nha esta porta. . 
c1 E verdade que a rainha até agora não se queixa ela execução ela lei, nem cle

\1z a sua clefeza, nem reclama um juizo ; porém1 ninguem dirá que ella o não 
l
1
))0c1e. fazer e que não é justo que se lhe tolha este recurso, que a constituicão lhe 
ermltte . • 

c1 fia negocias que no seu principio não são contenciosos, mas que depois se po
jt~~ tornar taes pela opposiçuo elas partes interessadas; e só então pertence aos 
ui1~~s .O que .no principio pertencia a qualquer auctoridacle, ou executiva ou admi
cl 8 

lahva; muitos exemplos temos nós e eu tocai'ei um que agora me occorre. Os 
c eveclores e contratadores ela fa.:aenda publica são obrigados pelos exactores ao 
eUtnplemento elos seus contratos e ao pagamento elas suas cliviclas; porém1 quando 
ci· ~s ~e oppõem ou deduzem qualquer clefeza, esta questão se devolve ao poder ju-

lCiano. O mesmo digo elo procedimento elo governo para com a rainha: ella não 
daten~ contrariado, nem se tem clefençliclo, e menos queixado ela rigorosa execução 

I) < éle1 e, por isso o g·overno foi obrando dentro elo circulo elos seus attributos; 
orm l ' '-' · · dd' elE u nh ' ogo que ella se opponba ou se que1xe, ou qumra e uzn· a sua eteza, 

a'e lli?a clifficulclacle ha em que este posterior conhecimento se devolva a uma 
ele tot·lcl l . cl' . . ac e JU ICiana. 

co ~ar~ce-me ter mostrado que a parte elo rebtorio ela commissão que precede á 
co~c. :lsao não pó de ser posta á votação, nem· ser tomada em consideração pelo 
cl'elYiesso como inutil e escusada, como contraclictoria com as consequencias q~e 
ás e se pretendem tirar, porque tiraria a resr)onsabiliclacle ao governo e tolhena 
< l)al't 1· N"' es que se c 1sserem lesadas os seus recursos . 
a .r ao _posso, eml:im, deixar ele notar uma expressão pouco correcta ele que usa 
põ~0h1n1s~ão n~ J?esmo relataria, e é ~a palav1:a. «proce~so)) '· expressã~ que sup
})Ol' avet um Jmzo e, por consequenCia, se can·1a na tnste mcoherenma ele sup-
(l no g'OYerno a faculdade ele J'n] o·ar e de fazer processos, se bem que a mente a Co . ru • 5 . • 
lente llltnlssl'io n~o pocha ser outra elo que tomar aqm esta palavra como. eqmv_:.-
I) elo procechmento; parece-me IJOis conveniente remover esta eqmvocaçao 

ara s ru ' ' p. ~ nao deturpar com ella o sentido elo parecer. . . ru ' 

assando ao segundo parecer ela commissão sobre a mclwaçao elo sr. deputaclo Jose 
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Accursio das Neves,, eú não hesito em que ella não púde ser admitticla á discussão 
pelos termos em que está concebida, e porque tende á confusão elos poderes, pre
tenclen clo que as côrtes julguem a r ainha ou lhe nomeiem uma commissão que Na 
julgue ; a qualquer cl'estas proposições r esiste a constituição e ~ lei; porém, . 1~<10 
posso deixar ele notar no relatorio ela commissão a este r espeito alguns prinmptoS 
errados que inconsideraclamente ali se deixaram cair : o primeiro é a icléa que se 
deixa entrev-er do relatorio que a· obrigação e st~jeiçã.o á constituiçao e ao pacto 
social depende do jm-amento . Principio falso, pois que o pacto se acha formado 
pela constituição elas côrtes e nomeação c~os seus r epresentantes; a obediencia ele
pois á constituição é uma necessaria consequencia. A ninguem é permittido arr~
dar-se d'elle. Portanto, a uinha, antes mesmo do juramento, está por todo o cli
reito obrigada a cumprir a constituição, e não póde voluntariamente afastar-se do 
pacto já contrahiclo . 

O segundo objecto que tenho a notar é que, fazendo a commissão uma justa cer:
sura das expr essões e princípios elo sr . José Accursio elas Neves, passa depois a ar~·un' 
ele t ergiver saclores os conselheiros de estaclci e alguns dos ministros, que pretencltaD1 
que o negocio fosse decidido judicialmente, por acharem obscuridade na lei, ele 

, cuja applicação se tratava, o que um illustre membro attribuiu a contemplayões 
com pessoas poclerosas, como a rainha; eu estou bem l)ersuadiclo que os que se
guiram uma ou outra opinião não se determinaram por contemplações algumas, 
mas opinam pela sua propria conyicção, porque a questão actualmente é entl:e 
duas partes poderosas: uma será a rainha,. que se acha sem poder nem aucton
dade e no desagrado da nação; e a outra é o ministerio, que não é menos pode
roso e pretende justificar seu proceclimento. Concluo, adaptando o r esultado que 
tira a commissão em ambos os pareceres ; porém, re1~rov-anclo grande parte ela elon
trina que se expõe em ambos os r elatorios1 por ser inexacta e arriscada. O 

F RANCISCO XA YlER lVIoN'l'EIRO : - A intelligencia e execução elo decreto ele 1 
de outubro elo corrente anuo tem dado já no governo, já no conselho de estado e, 
finalmente, no congresso logar a jtúzos e interpretações v-ariadas. Q uando os le
gislaclores constituintes fizeram a lei ele que se trata tiv-eram em vista o artigo 26-

0 

ela constituição, o qual declara que nenhum individuo ou corporação pócle e:x:ercer 
auctoriclacle publica que se não cleriye da nação ; julgando, pois, acertado e c~n
v-eniente que aquelles que exercem auctoriclade, ele qualquer natureza que seJa, 
dessem um testemunho publico ele adhesão ao pacto social ela nação, que lhes con
feriu essa auctoridacle, ordenaram nos artigos 1. 0 e 7. 0 elo decreto ele 10 ele outubro 
que todos os empregados publicas, sem excepção alguma, jurassem a observancia 
da constituição política da monarchia. D'onde se vê que, ainda que, pela. segunda 
parte elo artigo 1. 0 elo mencionado decreto não fosse, como é, a rainha, que foi, D . Car· 
lota Joaquina, 11a qualidade de donataria de bens nacionaes, obrigada a jmar a 
constituição, era, em Yirtuele da primeira parte do dito paragrapho, obrigada a 
cumprir este preceito, visto que era chefe de r epartição e em seu nome se expe
diam orclens a que haYÜJ, obrigação legal ele obedecer , e até nomeav-a empregados 
que exerciam auctoridade. Ainda mesmo, 1)ois1 que poclesse ser consiclera'cla co!110 

estr angeira, era obrigada ao juramento, em Yirtude do artigo 1.0
1 que não adlllttte 

excepção alguma1 nem devia aclmittir, porquanto seria absurclo que uma nação con
sentisse em conferir auctoridade a algum indiYicluo que r ecusasse fazer uma. pro
fissão publica e solemne ele aclhesão ao pacto social que a mesma nação tenha 
adaptado e do qual se derivam todos os poderes publicos. E se a lei não obriga a 
juramento os. incliYicluos que nacla r ecebem ela nação, suppõe tacitamente a sua 
adhesão á lm fundamental, facultando sem restricção a todos os particular es que 
a r eprovam a saída elo t en .itorio portuguez . · 

Sendo esta a intelligencia ela lei e tambem proximamente aquella que lhe de~ 
o governo, aconteceu que a senhora D . Carlota Joaquina (sem allegar uma s6 da 
r asões que tantos seus procuraclores, sem procuração, têem allegado) r ecusasse fo;·
malmente jurar a constitLúção ela monarchia. Erigiu-se então uma contenda, ~ELO 
entre duas partes poderosas, quaes são o ministerio e uma rainha, como eqtuvo: 
cadamente affirmou o sr. deputado qüe me precedeu a fallar, mas sim entre Na ~1 

é o individuo. T emos, pois, ele um lado a immensa magestacle ela expressao a 
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~oberania nacional e elo olltro o arbitraria capricho ele uma mulher que eliz mão 
JUro yorque não quero''. Era em circumstancias taes facil a decisão do negocio e 
0 arhgo 13.0 ela lei, que manda sair immediatamente do territorio portugàez quem 
r~cusa lJrestar 9 juramento á constituição, devia sem demora ser posto em execu
çao, sem a es1Jera do mez prescripto no artigo 12. o, pois que ,este só tem lagar nos . 
casos de omissão e não nos de recusação formal, como era aquelle de que então 
se tratava. . 

Entretanto, o ministerio, movido pela novidade elo assumpto, que suppoz ser 
grav~, quiz, sobre a execução ela lei, ouvir a opinião do conselho ele estado. Foi 
á m.moria cl'este conselho que occorreu pela primeira vez a feliz e engenhosa icléa 
da mtervenção elo poder judicial n'esta materia, cujo infallivel resultado seria o 
e~pe~er, illudir e enervar a execução ela lei . Se olharmos com attenção para as 
prnneu·as palavras do parecer do conselho ele estado, vemos que elle <<deliberou 
sob~e o modo de conciliar, emquanto a sua magestade a rainha fidelíssima, a exe
cuç.ao do artigo 13.0 da lei n .0 236, com as considerações devidas á altajerarchia e 
mais circumstancias da sua real pessoa''. Quem daria ao conselho ele estado a fa 
culdade ele conciliar a execução das leis com a jerarchia elas pessoas? A lei cer 
ta_ment~ não, porquanto, perante ella, todos os cidacUtos são iguaes; e tal é a clou
tnna elo artigo 9.0 da constituição, em contravenção ao qual visivelmente obrou o 
co~selho ele estado quando se abalançou a fazer esta conciliação. Depois cl'est'B 
l'aJada de parcialidade e servilismo passa a maioria do conselho ele estado a dizer : 
<ce pertencendo pela constituiçao ao poder judiciario a faculdade de julgar, appli
canclo a lei aos factos particulares, eleve ser o caso submettido a um processo re
?ular, depois de 3 de dezembro, para ser decidido por sentença que, passando em 
Julgado, se execute)). Sobejamente tem sido demonstrado que não é attribuição do 
poder judicial applicar todas as leis a todos os factos particulares; que muitas leis 
ha cuja execução nunca clependeu do poder judicial. E se todas elevem ser execu
tadas por este poder, como o muito conspícuo conselho de estado nos dá a enten
clel', então, vencendo cada conselheiro de estado 2:400~000 réis, em virtude ele 
t1m~ lei, e sendo o pagamento uma applicaçfio da lei ao facto, nenhum conselheiro 
~ev~a. receber ordenado sem que por um processo regular tivesse o pocler judicial 
ecrchdo que elle tinha justamente merecido a quantia que a lei lhe designa. Se o 

conselho ele estado está sinceramente persuadido que o poder judicial eleve tomar 
~onhe.cimento ele factos particulares, como o presente, em .que as partes interessa
c ~s ~lisl?ensam a sua intervenção, é para receiar que chegue áquelle grau de ma
Ula .Jn~hciaria, a que chegou o celebre juiz Danclin (engraçaclamente clescripto na 
COinecha dos Lit,igantes ele Racine), o qual, respirando formulas forenses em todos 
08 actos domesticas, metteu o seu cao em processo, por ter dado a morte a uma ave, 
e lnctava furioso contxa os que o conclLlziram á cama, porque lhe não apresenta
'V~m sentença passada em julgado que o condemnasse a dormir. Parece que de
VIam saber os exímios jmisconsulto~:? que compõem o conselho ele estado, que mal 
pócle haver demanda onde não ha litigantes, como no presente caso, pois nem a 
nação portugueza pretende obrigar alguem a que lhe pertença, nem a senhora 
D · Carlota J oaquina pretende deduzir vantagens ele uma sociedade a que recusa 
te~·:encer . . Faltando assi:?' ás partes não só o direi~o,. mas ~amben: a vontade de 
thgar, ev1cleute é ser nao só mcompetente, mas ate 1mposs1vel a mtervençao do 

poder judicial n'esta materia. 
Desprezando, lJois, o governo, como devia, o arbítrio juclicial elo conselho de 

d;taclo, tratou ele dar prompta execução á lei; oppunha-se, porém, a uma parte 
esta execução o estado ela saucle ela senhora D . Carlota J oaquina, e para entraP 

no conhecimento d'este legitimo embaraço mandou o governo que uma junta, com
po~ta ele meclicos ela camara, informasse a este respeito . Este foi, a meu ver, o 
llntco passo defeituoso que se póde notar na marcha do ministerio, porqu~nto, se 
0 governo pretendia saber legalmente a existencia do impedimento, não clevra, sup
ponclo que ainda era a rainha a senhora D. Carlota, mandar pelos seus cr.eados, 
por aquelles que se honram com a libré da sua casa, julgar elas circumstanc1as em 
que ella se achava; mal podia caber um juizo imparcial em indivicluos tão clepen·· 
dentes. Não faltam em Lisboa cidadãos que, exercitando livremente a profissão 
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medica, podiam ser encarregados elo desempenho cl'esta commissão. A estes em 
toclo o caso devia ser incumbido o conhecimento elo negocio e não aos meclicos da 
camara que, ainda quando poclessem ser considerados imparciaes, formavam sem-

, pre uma commissão especial, isto é, um juizo privilegiado, e, portanto, repugnante 
aos princípios e aos fundamentos elo systema constitucional. 

V eiu ás côrtes, finalmente, o negocio, e antes que a respectiva commissão desse 
o parecer que actualmente se discute, appareceu a famosa indicação na qual, ele
pois ele accusaclo no preambulo o míniste!·io IJOr intentar a execução ela lei, elo
giaclo o conselho ele estado e a senhora D . Carlota J oaquina, e pintado o doloroso 
estado ela nação por este succes.so, concluem os seus r espectivos auctores que se 
annullem as ordens que o governo expediu para execução ela lei, que sej a posta 
em liberdade a senhora D. Carlota, que elles suppõem presa, e que se forme cl~
pois um processo, ou -á ingleza, perante as côrtes, ou á turca, perante a aucton
clacle que as côrtes determinarem. Pelo que pertence ao ministerio, accusaclo ele 
violar 'a constituição, e o conselho ele es tado, elogiaclo pela descoberta ela interven
ção elo poder judicial, nada elevo acrescentar ao que já disse e ao que anterior· 
mente tinha ·sido exposto por a-lguns srs . cleputaclos . Emquanto ao elogio ela se
nhora D . Carlota merecem a mais exaltada admiração as seguintes palavras elo 
pxeai.nbulo ·<mma rainha, cujos bem merecidos louvores . t êem soado por mais ele 
uma vez n'esta sala, até pela sua adhesão ao systema constitucional? )) ... En1 
primeiro Jogar não me consta que n'esta sala tenham soaclo similhantes louvores, 
salvo se quizermos mettex em linha ele conta- o hymno que na sessão antecedente 
entoou um delirante. Demais, ainda que assim tivesse acontecido, as opiniões par
ticulares elos cleputaclos não constituem actos ele côrtes ; pouco peso ou considera
ção mm·ecem,. portanto, e muito menos quando são por facto'S innegaveis desmen
tidas. Quando a senhora D . Carlota r ecusa jurar a constituição e mostra por est_e 
acto o oclio Ott o desprezo ele que está possuída contra este sagrado codig-o ela h
herdade portugueza, então é que os auctores ela indicação julgam bem merecidos 
os louvores que suppõem lhe foram dados «pela sua adhesão ao systema constitu
cional? >) Será clifficultoso encontrar em igual numero de palavras uma asserção 
mais contradictoria e mais insensata. Não é menos digno de nota o cloloroso estado 
em que se finge a naçuo portugtleza por este successo . Pois a nação portugueza 
está em tão desgraçadas circumstancias que sinta amargamente a ausencia ele uma 
mulher que a despreza e que prefere, a ser r ainha de Portugal, o viver abanclo
nacla, e talvez aborrecicla, em terra estranha? Ah ! Aincla qne toclas as mulheres 
se achassem possuid·as ele iguaes sentimentos contra a constituição e preferissem 
saír antes elo reino elo que viver n'elle constitucionalmente, seria mais decoroso 
aos portuguezes deixai-as ir livremente e receber outras ele paizes ~strangeiros, , do 
que r elaxar a mais leve c.onclição elas suas instituições políticas . E evidente que 
se confundem todas as idéas quanclo se attribue á generosa nação portugueza o 
sentimento que só óccupa aquelle pequeno numero ele acanhaclos ou perver sos e~
piritos que, senclo inimig!Js ela constituição, applauclem ou clefendem o procedi
mento ela senhora D . Ca.rlota J oaquim1, sendo igualmente para notar que alguns, 
mesmo que lhe eram clesaffeiçoaclos e que r eprovavam o moclo por que ella vivia 
com seu marido , agora a canonisam pela heroicidade que mostrou em clespreZJo ela 
constituição, heroicidade símilhante á ele Herostrato que incendiou em Epheso o 
t emplo de Diana, a fim ele alcançar entre os vindouros uma celebridade odiosa. 

~epois de um tal preambulo propõem os auctores ela indicação que seja posta 
em hberdacle ~ s~nb.ora D . Carlota J oaquina. Dois gr andes erros envolveu esta 
])rop·osta: o pnmeu·o, ele facto, supponclo presa a senhora D . Carlota; o segundo, 
de direito, a ttribuinclo ás côrtes o poder ele soltar presos, que a constihúçl'to lhe 
não pel"DJÍtte . Para sustentar o primeiro elos erros pergunta um elos auctores ~a 

,indicação, no papel _i mpresso qne ha pouco espalhou, «se a r ainha escolhesse 11' 

para o Limoeiro, assim como escolheu ir para o Ramalhão, clir-se-ía que estava na 
sua liberdade?>) Respondo, ~em hesitar, que sim. Pois no Limoeiro são repntac~os 
presos os que entram em v1rtucle de um mandado e não aquelles que voluntana
mente entram e sáem quando lhes apraz . Emquanto ao pocler immenso ele ~muni
lar os actos elo governo, que se pl·etencle que as côrtes a.rroguem, infringmclo a 
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constituição, poder similhante ao que se exercitava nos comícios em Roma, quando 
0 povo conhecia por appella:ção das decisões elos magistrados, confesso que é sum
mamente mu·ioso o ver brotar da origem servil do preambulo um tão republicano 
resultado. · 

. ~orno se poderá comprehender que aquelles que .accusam o ministerio ele in
n:mg;tr a constituição, arguinclo-o de usmpar o exercício elo poder judicial, preten
dam elles mesmos usurpar este poder, arvorando-se em pares inglezes e transfor
lUando as côrtes em triblmal á estrangeira para julgarem rainhas que não querem 
ser portug·uezas? 

Depois ele t ão extravagantes propostas só resta lamentar o tempo perdido em 
duas sessões de côTtes, cons_umidas em debater tão inutil e desagraclavel materia, 
e desprezada a. indicação, concluir que ficam as côrtes inteü·adas do l'elatorio do 
governo. 

JOÃO FRANCISCO DE OuvEm A: - Achando-se assás discutida a lei, julgo des
necessario exposição alguma, e mesmo deixaria ele fallar se não julgasse pToprio
offereeer á consideração e prudencia do soberano congresso as relações políticas 
entre Portugal e outras potencia s da Europa, em consequencia das quaes me per
suacl? que o soberano congresso, havenclo por bem derogar a lei pelo que respeita 
á smda da rainha para f:ora do reino, o faça saber ao ministerio, decretando ao 
~esmo tempo augmerito de recursos a el-rei, sufficiente para a decente sustenta-
çao ela rainh-a, e seu estado, como convem á sua alta jerarcbia. . 

AGOSTINHO JOSÉ Fn.Em.E:- 'l'oclos os illustres preo1Jinantes que têem atacado 
0 parecer da commissão têem fundado seus argumentos '.em um falso supposto, a 
saber: que tendo uma nação destruido n, antiga fórma ele governo e adoptaclo novo 
pacto social, os inclividuos que não lhe querém adherir comrnettem um crime e 
~levem ser julgados pela jmispruclencia e leis positivas que esta sociedade aclo1Jtou, 
Isto é, q:ue um facto posterior pócle ser · julgado por leis anteriores que nao reco
nhe:e a pessoa que eleve soffrer a pena; taes princípios absmclos na sua .origem, 
e amcla mais no clese1ivolvimento que lhe ·hão dado seus auctores, têem sido vi
ctoriosamente combatidos, e eu não me levantaria para o mesmo fim, a nã.o estar 
Persuadido que as lJessoas costumadas a füllar n'este congresso não elevem guar
dar silencio n'esta importante questão, por mais precioso que seja o tem1J0 1 e cle
cl~r~r não só os motivos em que f·unclam suas opiniões, mas pelo que me pertence 
at\'l Julgo preciso mostrar á nação inteira que não é por . antecipada opinião, mas 
pelo. nenhum e:JJ:'ei to e conviQção que em mim Mio produzido os argumentos con
tranos, apesar da attenç~io que lhe tenho dado, que em tudo ado.pto o primeiro e 
se~·unclo parecer ela commissão. Vejamos, pois, o seguimento cl'este negocio do seu 
Prtncipio . As nações são livres e inclependente_s e, corno taes, 1Jodem mudar a sua 
co_nstituiçã.o e substituir-lhe outra como e quando lhes convier, logo que a unani
lll!(lacle ou IJluralidacle ele seus membros assini julgue inclispensavel, estabelecendo 
estas as couclicões com que elevem constituir-se e a que elevem satisfazer os novos 
associados; este principio é sabido e impresso em todos os l~vros ele clir~ito publico 
qu: anelam pelas mãos da maior lJarte ela gente ; mas ass1m como é hvre á plu
r~lidacle escolher o novo regimen, igua,lmente o é á menoridade desamparar a so 
Cteclacle, deixar o paiz, levar seus bens e não ser de maneira alguma incomrno
dacla, porque o contrario era violencia, usnrpação e tyrannia; pois este é o caso 
em que prevalecem os direitos individuaes, em que o homem volta ao estado na
tut·al e em que a rnai.oria nada pócle contra um só cidadão; este é o principio e a 
verdadeira origem de todas as soeieclacles: as mais leis são posteriores, porque hão 
de regular os interesses d'ella depois ele reformada; como pócle, pois, a ex~rainha 
te:· commettido um crime em praticar um acto livre, e como pó de ser pumda por 
lels posteriores e que não r econhece? As côrtes constituintes, reoonhecendo a~uel
les princípios, de~lararam as condições que deviam preencher os r: ovos assoCiados 
e fizeram wna le1 que as presctevia; podia muito bem ser menos JUsta, mas, por
ventura, obrigaria por isso menos? Entretanto, não o era, p01:que se con_form9u 
com a doutrina geral e base ele toclas as associações, e cletermmou que v1sto ter 
a nação jurado em massa obecliencia {t nova constituição, que as côr~es fizessem, 
e a essas mesmas côrtes nenhum outro juramento expresso era preciso, mas que 

' 
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havenclo uma classe ele pessoas que, por seus empregos ou va.ntagens Tecebiclas 
el a nação, lhe eram particularmente devedoras ele obecliencia, jurassem est~s no 
praso ele um mez; feita esta lei enviou-a ao governo e disse <<está conchucla a 
constituição, vós sois o g·overno que h aveis ele reger a n obre e ínclita nação por
tugueza ; eis a norma ele vossa conclucta : os que satis{-izerem ás condições que vos 
enviâmos são vossos subclitos, os mais elevem saír elo t erritorio pc;ntugu ez, a que 
jamais p ertencerão)) . Quanelo esta lei se discutiu, muitos membros elo cougress_o 
proclamaram a verdadeira e sã doutrina (e eu fui um cl'elles) ele que nenhum Cl~J
me, nenhuma pena r esultaria para os que não quizessem jurar, e como podem hoJe 
controver ter-se taes opiniões, e por alguns mesmo elos que presencearam estas 
discussões? Constou, pois, ao governo que a ex-rainh_?. a senhora D. Carlota J oa
quina, a quem competi::t jurar na qualidade ele alta funccionaria publica e clona
taria, o não tinha feito, fez -lhe intimar esta obrigação par Çt não a.llegar ignorancia ; 
ella responde de palavra, e depois por escripto, «que conhece a lei , que n enhuma 
indisposição tem contra seus auctor es, que sabe a sua sancção, que a ella se su
j eita, pois que nz:o pócle satisfazer a condição expressa ele jurar por haver assen
tado nunca o fazer, e que urna pessoa ela sua qualidade, e doente, não eleve re
tractar-se e que só pede prolongação elo praso para se restabelecer, a fim de ir lJara 
Caeliz)); o governo dá todas as providencias para cumprir a lei e assim o pratíca 
na parte que lhe é possível ; onde está, pois, a irregularidade, onde a violencia nn. 
execução de urna lei clara? Assim será, dizem uns, mas é preciso que lhe fosse 
applicada pelo poder j udicial; não é clara , dizem outros, porque t em havido di
versidade de opiniões e até é duvidoso se a ex-rainha é funccionaria e donataria; 
taes são as duvidas que se têem aqui ofl'erecido, digo duvidas porque um illustre 
preopinante, que muito fallou sobre est a materia, não emit tiu opinião alg uma e 
offereceu considerações vagas, a não ser nos dois pontos ele que o governo não 
devia tirar á senhora D . Carlota J oaquina o titulo de r ainha, e que era obrigado 
a declamr aquillo com que ficava. 

Que a ex-r ainha é funccionaria publica está provado· com tal evidencia que 
não me cansarei com repetir o que está dito, mas lembrarei que a constit uição a 
reconhece como tal quando a chama ~\, regencia provisori a 1 não porque então ella 
:fique funccionaria, como quizeram alguns illustres preopinantes, mas porque ella 
é chamada por ser já funccionaria na qualidade de r ainha 1 pois esta r egencia só 
póde ser composta de altos empregados, como a r ainha, conselheiros· de estado e 
deputados; logo, sendo estes funccionarios publicas, . tambem aquella o era ; eis a 
clifficuldade desvanecida, que tanto parecia occupar os illustres preopinantes de 
opinião contraria. Que a ex-r ainha é clonat aria, est::t igualmente clefnonstraelo pe
los direitos que exerce em muitas villas, pelas doações que existem, po1; exercer 
auctoriclade magestatica, que só lhe póde ser deleg·ada pela nação, p orque muitas 
de suas ten·as se denominam reguengos, e por outros muitos títulos lembrados pe
los illustres preopinantés da minha e at é da contraria opinião; por estes motivos 
assentou o governo que lhe competia a execução da lei ; não. me cansarei em r e
futar alguns argumentos, que bem o foram já1 de que a este não compete urna 
ap1)licação elas leis ao facto, isto é, ignorar que toda a parte admini strativa é pu
r amente da sua competencia e, l)elo contrario, só toca ao poder judicial inteTvir 
OJ~cle h a crime ou altercação; e, pOl'ventura, a ex- r ainha contrariou ou oppoz-se á 
le1? lVIas quando o fizesse teriam por isso os juizes que fazer? N 'isto cliffiro eu do 
parecer da commissão, que parece deixar entrever que sim; pois quem conhece os 
seus funccionarios melhor que o governo ? Pergunto se 11m coronel á testa elo . - . / . 
seu reg1mento, recusasse JUrar, porque não era empr egado 1mblico

7 
se havia cleCl-

clir esta questão o poder judicial? Achando, poi s, a ·com missão que este negocio 
tinha marchado regularmente, que nenhuma proviclencia legislativa se exigi a , qu~ 
nenhuma infracção se commettêra, que não tinha logar a r esl)Onsabilidacle elos mi
nistros, que em taes casos a constituição e pratica elo congresso estavam satisfei
tas, disse o que 1Joc1ia dizer, a saber: «que as côrtes :ficavam inteiradas)) , pois só 
p ara o conhecimento das côrtes este n egocio lhe fôra enviado; as côrtes deviam 
saber que j á não havia r ainha e que todas as relações d 'ella para com a nação es
tavam quebradas; e quem lh'o devia communicar era o governo; e são destituída~ 
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ele funclamento as argmçoes feitas a alguns termos do r elatorio da commissão · 0 
~ue se approva é o r esultado . Responderei a alguns argumentos produzidos peios 
lllu~tres preopinantes que contrariam o parecer ela commissão: 1. 01 que a :materia 
é_ c~1fficultosa e que devia sujeitar-se ao conhecimento elas côrtes ou do poder jn
chcuvl; 2. 0 1 que por mais notorio que seja un:i. crime é preciso assim mesmo sen
te~ça, e que costumava havel-a em casos identicos; 3 .0

1 que a r ainha é estr angeira. 
Dlz-se que a materia é diffi.cil pela diver sidade ele opiniões que sobre ella houve 
n._,o cons:lho de estado e ministerio, e até nos perioclicos e opiniões . Se uma ques
ta? s~ Julga difficil, porque ba diversidade nas opiniões, nenhuma haverá fiwil, 
P1:111Clpalmente em um paiz livre, oncle cada um diz as suas e onde por habito se in
stitue sempre um partido de opposição que, 'até certo ponto, é o sustentaculo do 
ystema constitucional, o qual contraría todas as medidas elo governo e mesmo 
c ?;_,S côrtes. V amos, porém, ver os verdadeiros motivos ele tal clivergencia de opi
moes e onde ella existe ; para aqui, senhores, chamo eu a vossa attenção . A pes
soa ele quem se trata é uma rainha, t anto bàsta; talvez n'isto teria eu dito tu elo, 
v~nclo as pessoas que em geral approvam ou criminam o procedimento do governo ; 
nao pretendo o:ffender pessoa alguma, mas direi que ha muitos inc1ivicluos que, 
deslumbraclos com o esplendor do throno, levaclos de antigos prejuízos, ainda não 
poclem acreditar que a lei suba os degraus do solio c vá nivelar diante ele si to
~as as condições; ha outros que, imbuídos cb aristocracia desembargatoria, · afen a
c os. a velhos abusos/ não podem largar o poder com que engorcbram; e, como até 
aqu1 eram tuclo, assentam que este negocio lhes pertence, só porque é alguma cousa; 
se estes mag-istrados entendiam até aqui em fabricas, pontes, estradas, alfandegas 
e em toda a administração, como não hão ele entender no negocio ela ex-rainha, 
pertença ou nao ao poder judicial ? I-Ia outros que, des~j osos de pcrtmbar a ordem 
Pt~blica , aproveitam sempre com prazer todas as oc.casiões que a isso podem con
t~·1b:1ir; c quando se põem de uma parte todos os servís que, por estes ou outros 
81milh11ntes motivos, reprovam o procedimento elo governo em seus votos, opiniões 
e escriptos, e ela outra os liberaes que o approvam, admiram e exaltam, póde di
zer-se que a materia é clifficil ? Não é melhor convir que ele boa ou má fé a pro
curam fazer tal? Quando todos os incli.vicluos, que amam o systema e querem o 
be~u publico, são concordes e unanimes ? Emquanto á necessidade ele sentença nos 
cnmes notorios, lembrarei que versa este argumento no repetido uso de ser o fa
ct,o criminoso, quando está sobejamente provado o contrario . Tambem pouco se 
pode dizer j á para provar que a ex-rainha não é estmng·eira; é sabido que os na
turacs nascem ou se fazem, e que a mulher segue em tllClo os direitos políticos elo 
lll~rido, particularmente é isto expr esso em Pascoal José ele Mello, a respeito elas 
rainhas ; o argumento ela rainl1a D . Leonor em parte está r espondido: não era por 
estra,ngeira que os povos a rej eitaram l)ara a regeucia, mas por ser ele extracç.ão 
Castelhana isto é a:ffeicão castelhana,· tanto elles a I'eputavam nacional e com di-

• • ' ' :I 

relto á reo·en.cia que lhe fôra testada, que foi preciso convocar côr tes para anuul-
lar o test~mento, e não pócle um nacional mesmo ser su, peito ele aclhesão aos es
trangeiros e, por isso, incapaz para o governo? Nós vimos os fi lhos · de Pec1ro I e 
Ignez ele Castro que foram excluídos elo throno e, porventura, não eram eHes por
tug~lezes? Alem ele que a lei para os funccionarios públicos não faz distincção ele 
na?lOnal e estrangeiro? Fallou-se na constituição, e isto é para mim sempre um 
ohJecto sagrado, e julgo preciso mostrar que d'ella se deduz o que disse um illns
tre preopinante, isto é, vê-se ali evidentemente que as rainhas sempre são julg·a
das nacionaes em maior grau que todos os estrangeir os naturalisaclos, por serem 
chan1~cl::"s a empreg9s que estes nunca pocl em occupar . No artigo 115.0 es~á na 
conshttução «que será o tu:tor elo r ei menor sempre portuguez>) 1 e que na~ se 
D?nclo esta clausula a r espeito ela rainha mãe é porque ella pó ele ser estrang-en·~, 
cl:._sse u~n illustre preopinante quanclo este arg·umento é cont1·ct p 1·oclucente?n, p01s 
na? ex1ste esta clausula a r espeito ela rainha porqlJe ella nunca pócle ser estr~n
geu·a, salvo se tornar a casar, pois n 'esse cdso segue a condição elo novo mar1cl~ 
e, por isso, perde immecliatarnente a qualidade ele tut01·a ; porém, como tanto o. re1 
e?1 testamento corno as côrtes na falta cl' elle poderiam nomear tutor estrangmr o, 
eis o motivo ela restricção para est es e nenhuma para as rainhas; demais, o ar-
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tigo 163 .0 ela constituição diz: «Só podem ser deputados e co~selheiros ele est~do 
os l)Ortuguezes ele origemJJ ; só cl'estes e da rainl1a se compoz a r egencia provlso
ria; como póde, pois, ser ella estrangeira e obter um emprego destinado só aos 
naturaes do reino"? 

Vê-se, pois, a nenhuma força que têem os argumentos escogitados p::tra tornar 
duvidosa esta questão que, entretanto, em nenhum sentido foi r esolvida pelo p1:· 
opinante que os produziu; é, comtudo, na sua opinião culpado o governo por. nao 
designar aquillo com que ficava a ex-rainha; ba n'isto equivocação, pois assnn '.o 
praticou o governo quando declarou aqtúllo que ella perdia, pois é claro que, ~I
rado elo· que tinha, lhe ficava o r esto . Supponhamos, entretanto, que o não bav1a 
feito emquanto a alimentos, que obrigaç~io têem os portuguezes ele sustentar urna 
pessoa que claramente diz não querer pertencer a esta nação, que renuncia ~s 
direitos ele" cidadão, que se torna indifi'er ente ou inimiga ele seus antigos conCI
cladã.os e procura perturbar a paz publica e domestica? Diz-se tambem que po
dia perder tudo, mas não o titulo de r ainha; como concebêra o auctor el'es~a 
icléa, que pócle ser r ainha ele um paiz, isto é, uma alta d ignidade e funccionana 
cl 'elle quem lhe não .pertence por titulo algum, salvo se r ainha quer dizer mulher 
do rei; mas não vemos em Suecia e Napoles actualrnente que a mulher do rei não 
é r ainha? Se estas são as culpas elo governo, que eu não posso achar veniaes , bem 
está elle, e se não commetter outras, facilmente poderá defencl er -se até ele algumas 
outras arguições ele que eu o julgo justificado só pela firmeza, imparcialiclacle e 
energ ia com que, apesar elos estorvos da maioria elo conselho ele estado, soube 
concluzir-se n'este importante negocio . Emquanto á indicação nada posso acres
centar ; é ella falsa no relatorio, erronea e contraclictoria nas consequencias que 
d ' ella se elecluzem ; é só pelo lado ele ignorancia ele princípios políticos que pre· 
tendo atacai-a, pois que sobejamente o tem siclo no r esto. E u bem conheço que o 
desgosto e aversão que têem pela constituição alguns inimigos da ordem actual 
das cousas os levam ao ponto de nem estudarem, nem lerem as novas leis e co
digo da nação; mas n~i.o . sendo proprio elo meu caracter ~orno homem, e mesmo 
1wohibiclo como deputado, attribuir a motivos maus as opiniões dos illustres aucto
res da indicação, direi que por falta ele applicação a estas materias, ou pela pre
cipitaçfto com que foram eleitos deputados c chamados ao congresso, não tiveram 
tempo nem ele ler a constituição, pois se por meia hora o tivessem feito não coin
metteriam os absurdos, contraclicções e ignorancia, e em que até clesacreditam a 
sua reputação litteraria, sem que me impo;rte se b em ou mal adquirida, nem os 
levariam a caír em faltas que deve evitar quem ao menos conhece a antiga legis
lação, pois n'esta é expresso que as rainhas elevem ser sujeitas üs mesmas fórm as, 
processo e leis elo reino (vej a-se P ascoal José de Mello, que está sol:n·e a mesa) ; e 
como queriam agora até cl'ellas isentar a ex-rainha os auctores ela indicação? Diz 
esta. no relatorio que se tiron a liberdade á ex-rainba por se lhe destinar o Rama
lhão; e não foi um favor destinar-lhe o logar que ella mesma peclía, quando éDl 
rigor nenhum podia já .ter no paiz? E nenhum pócle ter senão para se r estabele
cer. O maior de todos os ~tttentados , porém, é o que se comme~te contra a pessoa 
elo nosso bom e amado rei, o senhor D . João VI, dizendo-se que fôra arrastado 
para executar a lei, isto é, que SLla magestacle quando collicle entre esta e os in
teresses do seu coração prefere estes, e só arrastado executa aquella; é esta 1.11Ua 
offensa que sua rnagestaue nl:to merece, e saibam os illustres auctores ela inclica· 
ção, saibam os nossos inimigos bem a set~ pezar, saiba o mundo que não só esta, 
mas quantas provas se exigirem, dará. sempre el-rei quando se tratar de fazer 
cumprir a lei e ~JJ~J strar ~ua adhesão ao systema constitucional. Supponhamos, cor~
tuclo, que os mm1stros mfringiram a lei, invaclinclo o poder judicial, qual dev1a 
ser o procedimento ele um cleputa(lo? Seria convidar as côrtes para nova infrac
ção, para invadirem o poder executivo e por uma collisão successiva estabelecer 
um movimento de rotação, e a final a çlesorganisaçí:to geral e a demonstração ela 
insufficiencia ou defeito elo systema ? E isto o que muitos desejam, mas o qne 
nunca poderão conseguir. Propõe-se na inclicação: 1. 0

1 
annullar o acto do governo i 

ignoram os auctores da inclicaçao que as côrtes não podem annullar os actos elos 
outros poderes elo estaclo? Entendamo-nos, senhores, o despotismo ele muitos é t:lo 
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perig"'oso co:no o ele um só : ainda é problema; qual foi mais funesto, se o da con
Vençao nacional ou o de Bonaparte? Mas o que é verdade é que não existiria o 
segt:nd~ se não fosse prececliclo elo primeiro; estejamos em guarda contra as nos~ 
sas mclmações, contra a tendencia natural que todos temos ao poder, e não clemos 
a nossos ~ni~igos as armas com que procuram, ainda que clebalcle, clesacreclitai·
nos. O pnmeiro e terceiro arbítrios não só mostram ignorancia ele lfOSSO systema, 
mas até elo parlamento inglez, pois os auctores da indicação promoveram a pares · 
os membros d as commissões e deram-lhe pocler de julgar, e queriam despachar
~; tan;:bem, a nós em pares o.u I?agi~traclos jucliciaes ; tae~ op~niões nã.o ~erecem 

t:taçao . Se os auctores ela mdlCaÇ::to mostrassem prevaricaçao nos mmistros, se 
~llcl~s.sem sua ,responsabilidade pro1?on~lo um ~ecreto cl.e accusação, ~u me unii:ia ~-

. es, mas, neste caso, eu só o farei, se nao conclmrem a obra tao bem pnnci
piacla,. p~is entn.o os accusarei legalmente. Por agora approvo os dois pareceres da 
comi1llssao. 
t" . Jo~QUIM LOPES DA CuNHA:- Sr. presidente, a questão suscitada sobre a par
ICI~açao. que o govemo executivo dirigiu a este soberano congresso sobre a ne

IT~·çao feita pela r?'inha a senhora D. qarlota J oaquina em jurar a constituição po-
~ca ela monarchia, e sobre o proceclimento que o mesmo governo teve a res

P~Ito da mesma, sendo. na sua origem a mais simples, se tem tornado a mais im
~hcac~a por discursos na verdade dignos ele uma honrosa emulação, tanto pelos 
~:us lllustres auctores, como pela boa dialectica com que têem sido formados; po-
1 'm, a meu ver, que nada fazem ao caso, e ele quem se pócle dizer jo1·tasse non l·at hic loct~s: o governo exequtivo não pede, nem já podia pedir alguma prévia 
c eclaração sobre a intelligencia ela lei, que suppoz clara, nem tão pouco pede con
firina~ão cl'aquillo que obrou, nem o devia pedir, porque os pocleres são clistinctos, 
as raias estão marcadas e não se mette um dos poderes sobre as attribuições do 
outro; o que sim fez o g·overno executivo foi o participar a este soberano con
g~esso o que tinha obrado n'aquelle caso, e particularmente em espaçar a execu
Çao pela molestia ela sobredita rainha, tudo para mostrar o accm'clo e harmonia 
em que se acham os dois poderes, executando .um as leis que o outro determina, 
b sobre um tal assumpto e circumstancias, cl'elle nada mais tem que clizer este so-
eran? congresso, do que ficaram as côrtes inteiradas; na fórma que concluiu a 

commrssão: é verdade que o illustre deputado o sr. José Accursio elas ' Neves, 
~pr~sento~l uma moção argui~clo de illegal aquel~e proceGlimento, cha~ando aos 
~eretos lllegaes e attentatonos; porém esta moçao nada altera nem mfl.ue nas 

cortes para tomarem conhecimento do que lhes não pertence, por não invadir os 
b~:leres do governo executivo, nem qualquer sr. deputado se póde considerar ha-

Irtado para uma tal moção; o caso ela parte da senhora D. Carlota J oaquina, 
qne ~nha a ser aclherir ao pacto social pelo juramento ela constituição, ou não 
aclhenr, re'Cusanclo prestai-o, ·tudo era voluntario e a sua vontade formalmente cle
~larada êle não aclherir nem jurar, não póde ser constrangida, basta ser materi a 
c.e convenção que r equer espontanea vontade; é verdade, que a todo este con
gresso, bem como á nação, penalisa que uma rainha a quem a mesma nação tinha 
Pres~aclo as mais a.ltas attenções, ella por sua propria vontade declarasse que não 
<I.:;lena pertencer {~ homacla família portugueza, e ainda mais penalisa esta resolu
~ao o ver que a mesma, deixando ele seguir o exemplo ele seu augusto esposo o 
\~nhor D. João VI, nosso bom rei constitucional, tomasse o partido ele se separar ll elle, e igualmente das melhores e mais estimaveis priucezas elo . mundo, suas fi-
~as e pedaços de sua a.lma ; porém tudo procecle da sua vontacle, que se não 

P~cle constranger em materia voluntaria, e por isso voto pelo parecer ela, com-
missao. -
b· ANTONIO PH.ETEXTATO DE PINA E MELL0: - 0 parecer ela commissão tem por 

0 ~ e? to: 1. 0 , o relatorio do ministro, que contém o procec1imênto que se te~ e C?m d l"<:mha por não querer jurar a constituição, e que teve por conclusão o pnme1ro 
ecleto ele 4 ele dezembro; 2.0

1 
um segunclo decreto da mesma dat~, pelo qual se 

Sllspendeu o effeito elo primeiro; 3. 0
1 

a indicação elo sr. José Accursw elas "'Neves . 
Pe]? que .pertence á indicação ap1)rovo absolutam.en~e o parec~r, pelas rasoes qu:e 
sabiamente se têem expencliclo, e que eu não poelena procluzir melhores. Relati-
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vamente ao procedimento elo governo até ao pr imeiro clecreto, tambem approvo o 
pn,recer ela commissão : os argumentos que contra elle se fizeram têem sido tão 
·victoriosamente combatidos, que seria superfluo tudo mais que se quizesse acres
centar; não posso, porém, approvar o parecer emquanto se r efere ao segunclo d~
creto, quero dizer, ao decreto pelo qual se permitte á senhora D . Carlota Joaqm
na, p or motivo ele molestia, demorar -se em territorio ele Portugal, alem do l?r~so 
que a constituição prescr eve-. A P r ovidencia, senhores, t em visivelmente din g1clo. 
nossos passos na gloriosa marcha ela !J.OSsa regenemção polít ica; aimla ha pouco 
na sessão elo dia 24 acabámos ele ter d'isto uma evidente prova ; o grito ele um de
putaclo mal intencionado, que por estrondoso nos aturdiu, por subversivo e atro~ 
nos encolerisou, e por inesperado nos sobresaltou, eu o consiclero como o grito ela 
Providencia ; sim, senhores, no meio d'aqLlelle espantoso echo eu ouvi bem clara
mente que a Providencia nos dizia : «Portug uezes, urdem-se tramas à vossa liber
dade, perversos pretendem clerribal-a, eia, portuguezes, álerta, álerta ! » Não des
prezemos as vozes da P1·oviclencia , e façamos sobre isto serias r eflexões . E u não 
fallarei ela vida privada da senhora D . Carlota J oaquina, nem seria decente, neJJ1 
é necessaJrio ; limitar-me·hei poiE! a apontar alguns factos mais notorios e r ecom
menélaveis da sua vida publica. Quem ignora que a senhora D . Carlota Joaquina, 
senclo dotada de um genio altivo e orgulhoso, desenvolveu e manifestou, quasi des
de. os pr imeiros annos elo seu consorcio, uma ardente sêcle ele r einar , e procurou 
desde logo adquirir no paço um par tido contra seu augusto esposo~ Ser valíelo 
cl'elle era um titulo sufficiente para merecer o oclio d'ella, e vice-versa. E porventura 
occulto que a senhora D . Carlota J oaquina1 pondo em pratica estratagemas ele 
longo tempo combinados, intentou pouco antes da sua icla para o Brazil, depor el~ 
governo o senhor D . João, entao príncipe regente? Alguns elos conspir aclores ahi 
estão vivos, e até em liberdade por excessiva clemencia do magnanimo offendiclo i 
elles podem testificar a verdade cl'e.·te horrível attentado : não pám aqui o ardente 
desejo de reinar que devora aquella senhora; combinada no Bra;~il com seu fil ho, 
faz uma seguncla tentativa para derribar elo throno o seu rei e.seu esposo, e talvez;, 
talvez, que as sementes ele rebelliào contra seu pae1 lançadas então no coração ele 
um princit e joven, sejam as que tenclo germinado, produzem agora tao maravilhosos 
fructos . E quem sabe se mesmo de cá tedl.o ellas siclo regaclas com o doce Ol'V~
lho elos conselhos maternos ! Eu o tenho por muito provavel. Não ha meio mall3 
seguro ele aj uizarmos elo comportamento futuro ele qualquer pessoa do que a re
cordação elos factos ela sua vida preteri ta ; debaixo cl' este principio, e á vista elo 
que acabo ele referir, será porventura taxada ele temeraria a conjectura ele que .o 
na~o querer a senhora D . Carlota J oaquina, por tão fl'ivolo pretexto, jurar a consti
tuição, tenha por fim u ma terceira tentativa para conseguir o que nos primeiros 
d ias não pôde alcançar? Que a ambição ele reinar alimentada no seu coração nft~ 
se proponha ainda uma terceira vez a privar-nos elo nosso muito amado e bom rel 
o senhor D . João VI? E is, senhores, o que a meu ver faz esta questão importwn
tissima; é aqui que eu cl1amo toda a vigilancia, toda a sabedoria e toda a pruden
cia c1'este soberano congresso; porém esta conj ectura ainda tem mais •fundamen
tos : as suas frequentes visitas a pessoas reconhecidamente anti-liberaes, suas re
petidas conferencias com ellas, a a.ver são manifesta a assistir ás festas nacionae~ , 
e sobretuclo a antiga e notoria contraclicção elos seus sentimentos com os senti
mentos de seu augusto esposo, tudo isto e o mais . que pocléra ainda acrescentar , 
prova, emquanto a mim evidentemente, que aqui ba fins sinistros. Estas foraDl 
sem duvida as considerações que moveram, e nao os ministros que arrastaram a 
sua magestacle a assignar muito espontaneamente, não o attentatorio, mas sim ,0 

j ustissimo pr imeiro clecreto de 4 de dezembro. Sua magestacle, só por cumprir a le1, 
que tão sinceramente arna, ~1avia sem cl llvicla assignar aqnelle decreto ; mas fazel-o 
sem ;violencia, antes d~ mmto bom grado, e vencendo sem cli:fliculclacle a sua na
t ural propensão 'para a clemencia, isto só podia proceder da íntima convicção cl.e 
que este passo era necessario para a sua propria segurança e para a mais facil 
consolidação elo systema constitucional. Taes são tambem as considerações que 0 

ministro clevia ter presentes para não lavrar o segundo decreto, e por e:ffeitos ele 
uma mal entenclicla humanidade suspender o effeito do primeir o ; os ministros que 
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)~ra isso c~ncorreram, não foram todos, talvez por carecerem cl'aquella fortaleza
7 

c aquelle VIgor masculo, e até mesmo d' aqt1ella dureza ele c01·aç~io que é inclispeh
savel em quem deve fazer observar as leis ; e, cedendo ás vozes ele uma extempo
ranea compaixão, caíram na fraqueza, não digo de arrastar el-rei, poi·qne não 
quero usar elos termos ela ocliosa indicação, mas sim ele se prevalecerem ela sua 
n~tural bondade e clemen!2ia, IJara o induzirem a assignar um decreto que se pócle 
d!zer attentatorio, por ser opposto á exect1ção elo que a lei ordena: reprovo pois 
n ~sta pal'te o parecer ela commissão, e voto que se diga ao governo que faça cum
prn· .a lei. Resta ainda dizer porque chamei extemporanea e mal entendida a hu
manidade com que se quiz tratar a senhora D . Carlota J oaquina. Eu o sei, e é 
constante, que esta senhora gosa presentemente muito mais vigorosa saucle elo que ' f0 Bra.~il gosava i pôde então intentar e effeituar sem perigo ele vida uma tão 
ouga Vla~·em, e não podia fazer agora a pequena passag·em pal:a Cadiz? Quem 

attesta o 1mminente perigo da sua viela? Dez medicas aulicos ; e n?.to seria melhor 
ttra !ratar ela saucle. escolher um retiro em Lisboa, por exemplo, o convento elo 
l oraçao ele Jesus, e não o frigidíssimo sitio elo Ramalhão, na estaçao mais rigorosa 
c 0 anuo? Não mostraria então melhor a todos que não entrava absolutamente em 
c?usa. nenhuma ? -'l'uclo isto devia ser ponderado pelos ministros e talvez não se
riam tão humanos . • 
t NuNo ALVARES PEREIRA P ATO l\1oNrz: ·- Tarde venho a fallar, sr. presidente, 
enho .a palavra quando já não cuidava que hoj e me fosse concedida, e já quando a 
lMeria está quasi esgotada i todavia, cabe-me ainda uma tarefa que me não parece 
c e pouca importancia. Em um paiz longamente acostumado aos abusos elo des})Otis
lo, mal se póele esperar, que dentro ele pouco tempo ma):che clesimpeclicla a liber
e ade i ~ sem emba.rgo, mmca eu cuidei que na presente questr:to houvesse tantos eles
~~meclJmentos, nem tão falsas argumentações! Com g-rande admiração nossa, ele tudo 
Isto .te:rp. havido, e que prova? Que ainda não marcha desimpedida a liberdade, e 
~~e 1ll~eliZimente até entre nós, até n'este augusto 'r ecinto, ha quem pretenda que as 

s seJam umas para os pequenos e sejam outras para os gTancles ; ou, o que vale 
~ mesmo, que a · lei não seja igual para todos, como determina o artigo 9 . 0 ela 
e ossa constituição. Mas por que motivo quererão elles isto assim? Eis-ahi no que 
~1 

estou duvidoso . Todos sabem que causas mui clifferentes, e entre si essencial- ' 
s· e~te mui diversas, dão ás vezes resultados iclenticos, ou pelo menos muito as
e~~~lha~lo s :' d'essa natureza são os resultados ela inepcia e os ela maldade, que 
)~ l e Sl se confLmelem, a ponto de mal poder-se distinguir cl'oncle é que elles 
;loceclem; ao menos nos assumptos políticos não ha duvida nenhuma que,assim 

0uc~ecle,. e é o que n'este caso estamos vendo. Os senhores que têem conclemnaclo 
th P ocecl1mento elo governo e impugnado o parecer ela comm1ssão, tomam por seu 

ema ou por seu guia o 1)arecer elo conselho de estado. Vejamos como elle é 
gllapo. Parece incrível que, depois ele haverem os conselheiros Moura e Braam
~~~~ formalmente dito cc que não concordam na r emessa cl' este negocio ao 1)ocler 
)~ lCiario, porque sendo a lei clara, não póde tergiversar-se a sua litteral clisposi
fa~, e o governo 'só tem a executar o qtw ella determina; não tendo lagar a in-
e1 v-enção elo refericlo poder, porque não ha clelicto, e ha ~ómente o facto ele não 
~~l~rer aeli1erir ao novo pacto social, que faz perder a qualidade ele cidadão por
ta~~eZll. i yarece in~rivel, tomo a dizer, qu~ clep?is. cl'.este eviclentissimo e incontre,s-
0 algl1!nento, muda os outros conselhmros ms1stlssem em votar cc que deve ser 
pa~~so submetticlo a um processo regular, para ser decidido por sentença, que, 
di ~sanclo em julgado, se executell. Foi isto inepcia ou ma1clade? Não o sei deci
ta.~' I:tlas certo é que. o resultado fbi identico, e que os conselheiros que assirr: :o-
0.1:1-~m, se mostram indignos elo lagar que occupam, pois qüe não sabem chstm
d 111 0 facto licito e espontaneo do facto illicito e criminoso, e até manifestamente 
fesco~hecem as attribuições elo l)Oder executi~o . Entre todos notavelmente se clis
;1gtnn o conselheiro Dantas, qüe reincidiu no seu pri,meiro voto, elizenclo, -formaes ct ~v~·as: ccque eleve ainda fazer subir á r eal presença, relativamente á clepo_rtação 
st:~a:nha fi.clelissima, que a julga contraria ao bem ela nação nas actuaes cn·cum
a ?las, e que não encontra muito claro estarem' todas as mulheres, e talvez menos 

rainha fi.clelissima, incluiclas no artio·o 13. o da lei n. 0 236, pois tem rasões para 
" ' 5 . 
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lhe parecer que nfio foi da intenção do poder leg·islativo comprehenclel-as no ~·e
fei'ido artigo>> . Ora eis-aqui quasi tantas palavras quantas inepcias, ou velhacan~s 
e maldades! Que entenderá por deportação o conselheiro Dantas? Porventura n~o 
entenderá elle que cleportaçla se diz aquella pessoa que vae remetticla em custodia 
para certo e determinado lagar? Se o não entendeu, é inepto, se o entendeu, e 
assim se expressou1 é maldoso1 procedeu com clolo1 pois que a senhora D . Car
lota nfio vae remettida em custoclia para certo e determinado lagar, vae pa1·a onde 
bem qujzer, comtanto que seja f6ra elo territorio portuguez 1 por isso que decla
rou uma e mais vezes que nã.o adheria ao novo pacto social portuguez, e por con
sequencia que não queria p'ertencer á sociedade nacional ela gr ande família. portu
gaeza. Diz o conselheiro Dantas que isto é contrario ao bem ela nação uas ....... etuaes . 
circumstancias: segunda inepcia ou maldade. Que ncs quer elle dizer n'isto, plt 
que mal presume ameaçar-nos com sair ele Portugal a senhora D . Carlota? Q~e 
poderá fazer 1 para onde quer. que vá essa mal aconselhada senhora, que em tao 
inaudita tenacidade nã.o faz outra cousa senão mostrar um I~J,Íseravel orgulho e fra
queza feminil, deixando .sacrificar-se por os núns conselhos de alguns parasitas 

. de palacio, ele aJgmis d 'aquelles que estavam acostumados a engordar com a 
substancia elos poVOi?1 e que, avezados {ts manhas elo despotismo, não podem accoJJl~ 
modar-se ao generoso r egimen da liberdade? Tambem o conselheiro Dantas nã.o 
encontra mui claro estarem as mulheres com p~·ehenclidas no artigo 13.0 cl::t lei . 

. Isto agora não t em duvida nenhuma, isto não é inepcia, é manifesta maldade : a 
lei é clara e muito clara; a lei não cletermina o juramento de todas as mulheres, 
porém sim que jurem, per si ou por seus procuradores, aquellas que desfruct~rn 
bens nacionaes; e este é o caso em que está a senhora D. Carlota, t anto ass1rn 
que n'isso até concordou o illustre deputado o sr. Trigoso, concedendo que a se
nhora D, Carlota é alta clonataria. Pretencle o conselheiro Dantas, que tem' rasões 
para lhe parecer que não Í'oi ela intenção elo poder legislativo comprehencler as mu
lheres no artigo 13.0 da lei. E então porque não l~rga a pelle de anüu? Porque 
não fallru claro? Porqu,e, não expencle essas rasões? E por inepcia ou por maldade? 
A lei bem claro diz no artigo 1.0 (leu), bem claro diz no artigo"12.0 (leu), e beDl 
claro diz no artigo 13.0 (le~t) . EnUío em que consiste a duvida elo conselheiro Dan
tas, na inepcia ou na maldade_? ~alvez que em ambas as cousas jumtas. Nfio é JU~
nos notavel o voto em que remc1clem os conselheiros Mello Freire e Gomes ele Oli
veira, insistindo em que este negocio <<por fim só poder{~ ter logar mecliánte o e:s.er
cicio do poder jucliciario, porque não acham claramente comprehendicla a rainha 
no referido artigo 13. 0 da lei do juramento, e nem ainda as mulheres possuidoras 
ele bens nacionaes, sendo c:;tsadas, ejuranclo seus maridoSJJ , E então não é isto uDl 
dolo manifesto, não é tergivei·sar e pretender illuclir a lei? Que importa que em 
geral se reputem as mulheres sujeitas a seus maridos, se ha casos em que ellas 
são inclepende~tes segundo as leis1 e se a lei ele 11 de outubro positivamente de
termina o juramento elas mulheres que desfructam bens nacionaes? Estes dois cou· 
selhE)iros 1 com seu collega Dantas, por mais que queiram encobrir suas intenções, 
é claro que erraram, e gravemente errar~m contra.os seus deveres e contra a con
stituição, ou por inepcia ou por maldade, ou por ambas as causas juntas; ele m~
neira que, á excepção, dos conselheiros 1\lfom·a e Braamcamp, todos os outros Dla~s 
ou menos gravemente erraram. Porém o que ainda me parece mais extraordinar~o 
é ter o conselheiro Dantas a lemb1•ança (por não lhe chamar outra cousa) de di.
zer que assim votava cc procurando conciliar a responsabilidade que lhe impõe o ar
tigo 169. 0 ela constituição com o desempenho elo seu juramentOJJ . Ora como se 
defenderia o miseravel sophisma aconselhador, se lhe as ··côrtes exigissem essa res
ponsabilidade, sendo que elle n'este caso não póde eximir-se da nota de inepto 011 

ele malvaclo, e sendo que as leis tambem castigam quem commette erros gra,res 
por inepcia ou por ignorancia? Tenho t~mbem ele contrariar o parecer da c?n1

-

missão, porém sómente na parte onçle diz <<que quatro secretarias de estado Jus
tamente se conformaram_ em. que a lei se devia executar logo que chegasse o seU 
termo)). Não posso conv1r ~'Isto, porque o contrario diz expressamente o voto dos 
ministros, exceptuanclo umcam.ente os dois do~ negocias da justiça e ela guerra· 
J?orquanto, o ministro ela fazenda diz jo1·mcdict vm·ba: a que tendo sua mages-

·. 
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tacle. a rainha allegado o perigo de vida, se fosse immecliatamente 0brigacla a fa
zer Jornada, pedem as leis da humanidade que se não clesattenda 'a petição, sem 
que o estado de saude ele sua magestaçle seja declarado por peritos». E eil-o aqui 
t·etendendo retardar a execução da lei, para isso reclamando uma junta de me
c co~, e provavelmente antevenclo que o seu voto seria o elo perigo imminente da 
precws.a viela de sua magestacle . Pergunta-se agora, e esta reclamaÇão era ela com
petenc~a elo ministro? Segmamente não : logo excedeu elle os lim:ites elo seu cle
~er. O ministro elos negocios do reino pretende .tambem que se verifique o estado 
a saucle ela rainha, e que se peça ~í.s côrtes a faculdade necessaria quanto á cles

P:za, ele modo que ahi o temos com a mesma incompetente reclamação elo mi
llls~ro ela fazenda, e ele mais a m~is desconhecendo as 'attribuições elo 1)oder exe
C~ltr\'o. Pois as clespezas necessarias para saír de Portugal a senhora. D. Carlota, 
8~0 c~espezas tão extraordinarias, que para ellas se precise contrahir algum em
ptest1mo, ou impor alguma contribuição? Se isso assim fosse, bem era que se re
corresse ás côrtes ; po_rém não sabe o ministro dos negocias do reino que as forças 
e as _rendas elo esta.do estão á disposição do poder executivo, tmicamente com a 
conchção. ele dar conta ao poder legislativo do modo por que as empregou? Pare
ce-~e demasiado não saber. O voto do ministro dos negocias estrangeiros ainda é 
: als notavel, porque se conforma com o dos negocias do r eino, e pretende que ela 

?0l~a. ela senhora D. Carlota se excluam os estados de Hespanha. Ora por que 
~:1~c1P10~, segundo a const~tuição, nem segundo a lei, pr etenderá o ministro que 

. aça s1milhante exclusão, e que se tolha a senhora D. Carlota de ir para onde 
lhllzer, ou que mal imaginará elle que possa seguir-se de que essa mal aconse-
, acl~ senhora vá para os estados de Hespanha ? A isto r esponde-se com as rasões 
que Já 1~onderei ácerca do parecer do conselho de estado : e mais direj, que me 
parece que, se a senhora D . Carlota fosse a Cadiz, como diz que tenciona, de cluas • 
~nua, ou ali não seria admittida pelo governo, como é mais l)rovavel, ou,· se o fosse, 
, ambem cuide que seria recebida pelo povo . com a cantiga do flragala; t?-·agala; 
]JI?Ji'?·o. Do ministro da marinha já a commissão disse, que sentia tei· de dizer que 
elle se apartou de seus collegas para seguir a maioria elo conselho de estado. De 
~orte que, em ultima analyse, ministros e conselheiros de estado, todos elles erra
~~i _nnicament~ exeeptuando o ministro dos lHJg?cios de _justiça e Q ·da guerra? e 
'Venc 01S conselheiros Moura e Braamcamp. Mas muda assnn, como , ha quem clelte 

t e?-o e~ tudo, é preciso declarar, e bem solemnemente declaro, que se eu exce
~ t1e1 clo1s ministros e conselheiros, não foi })Ol' nenhum motivo ele affeição pà:di
d~ ar, . lllas sómente por o. que de suas obras é manifesto a todo o mundo; e á face 
l . tldo o mundo portuguez protesto que em nenhum caso, e por nenhum motivo 
U~l c e f~dlar contra o que eu entender que é ou pócle ser o bem da patria e da uti-

. · \ade publica. N'esta occasião, sr. presidente, peÇo a v . ex:. a que me permitta o 
1ll erromper a .questão principal cOm outro incidente. 
t Por estes procedimentos de ministros e consell;leiros ele estado, e por outros· 
aes que podemos arreceiar que sobrevenham, é que eu peço a v. ex. a que dê quanto · 

antes para prdem do tlia a discussão · elo proj ecto de r esponsabilidade. Sem r es
thnsabilidade de todos os empregados publicas, é impossível haver boa ordem pu
d cai ~orque, emquanto não houver essa effectiva responsabilidade, as leis hão 
·me _contmuar a ser atropelladas, ou illudidas, ou tergiversadas. Eu ainda quereria 
esals :_ eu quereria que, á imitação das c0rtes ele Hespanh~,L, instaurassemos uma 
~ P~cle Üe tribunal, isto é, creassemos uma commissão que immediatamente for- . 
e a~ e culpa e pronunciasse aquelle deputado que· se deslizasse dos seus deveres 
euo endesse -~ d~c01·o da rE)presentação nacional. Por mim o digo, s~. pres~dente, 
c1 posso dehnqmr como deputado, e se delinquir quero sei· julgado. E preCiso que 

11: -~ma Vez se entenda, que n'esta sala, que n'este ·augusto recinto, onde ~~da a 
n ~ 0 está representa:da, não podem impunemente soar os clamores do servlhS!lll.o, 

· c:tn excitações amti-constitucionaes. É preciso emfim, qt'le se entenda que nas · 
ortes d p ' ·a e e o.rtugal não hão de apparecer sessenta persas 011 sessenta t ra1 ores, 

S
Obtno nas de Hespanha em 1814 · e que se infelizmente alguns apparecerem,' nós 
a erem · cli d ' ' t't · t o.s vm · car o ecoro ela generosa nação que nos ·Con:s 1 mu. seus represen-
antes. Quando os corpos' legislativos fall~cem de energia, desorganisa-se toda a 

·-
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machina do g-overno: é logo necessario. que nós desenvolvamos a maior possível. 
energia, e que em todos os modos nos mostremos clig·nos elo alto loga~ a que a na- . 
ção nos elevou. Agora, tornando á questão principal, responderei a alguns cl?s ar· 
gumentos que se produziram contra o parecer ela commissão; e tão insuffiCientes 
foram elles, que nem. sophismas chegam a ser, sendo antes verdadeiros paralo
gismos ou inconsequentes arrazoados . Argumentou-se, ou trouxe-se como arg~J 
mento · ele paridade o que vem determinado na ordenação do reino, quando diz 
que a mulher que possuir bens ela c0r6a, e casar sem licença ele el-rei 1 perca P?l' 
isso esses bens ; e que todo aquelle que impetrar bulias de Roma sem licença, seJa 
por isso clesnaturalisaclo, dizendo-se que n'um e n'outro caso, para, se veri:fi.car a 
pena da lei, não obstante serem factos notorios, precedia processo e sentença. do 
poder judiciario. N'isto nfio ha duvida nenhuma, mas tambem nenhuma cluv~d.a 
póde have:~,· em que estes factos, ainda que são notorios, todavia são factos ilh_cl
tos, são positivas infi:acções de lei, commette-se por elles um clelicto, e os clehn
quentes necessariamente hão ele ser processados. Pelo contrario o acto ela senhora 
D. Carlota não querer jurar a constituição, é :um acto licito, livre e espontaneo, 
não envolve crime nem clelicto ; e, como bem disse o governo em seu relatorio: 
<<aqui não se trata ela applicação ela }Jena. a facto _ illicito, mas sim elas consequen · 
cias ·naturaes elo acto livre ele não aclherir a rainha ao pacto social». Pretendeu-s_e 
que era duvidoso o ser ou não ser a senhora D. Carlota obrigada a jurar a consti
tuição, quando os povos o nao tinham sido, e só el-rei era obrigado a jurar. Isto 
é falsissimo e absurclo . Absurdo, porque eu não sei como possa imaginar-se coac
ção n'um acto que é puramente livre e espontaneo. Falsissimo, em primeiro Jogar, 
porque os povos se reputa que em geral juraram a constituição, havenclo-a jurado 
os seus representantes, e clemais todos os chefes civis, ecclesiasticos e militares,_ e 
todas aquellas pessoas que possuíam os bens chamados ela corôa e ordens ; fals1s· 
simo, em segundo logar, porque el-rei podia livremente jurar, como jurou, ou não 
jurar, se não quizes;;e. Lembremo-nos elo que clisse o benemerito deputado Fe~·
nandes Thomaz, na occasifi.o ele apresentar a constituiçao á assignatura ele e l-rei : 
«Vossa magestacle, disse o illustre varão, vossa magestacle é livre, de sua vontade 
unicamente depende o acceitar o novo pacto social». Logo el-rei jm·ou porque as
sim o qtúz;, e podia não j urar se não qtúzesse . Porém, se el-rei não , quizesse jurwr, 
entendia-se por isso mesmo que tinha cessado ele reinar sobre os portuguezes- ~ 
pois então, se el-rei, que é a nossa unica clivinclade política, segundo a constittu· 
ção, pelo simples facto ele não a querer jurar, se entendia que ·tinha percliclo o 
throno portuguez, por que princípios, ou por que absurda contraclicção ha de pre· 
tender-se que a senhora D. Carlota conserve os seus direitos, tendo abertamente 
recusado jlll'ar a constituição ou o novo pacto social ela grande fami4a portugue· 
za? Qual é a sociedade que considera seu membro aquelle que não quer sujeitar·. 
se aos seus estatutos? Nenhuma. Logo como ha ele ser consicleracla em o numero 
elos cidadãos portuguezes a sel:].hora D. Carlota, que recusa acceitar o pacto socüvl 
portuguez? De nenhum modo . Trouxe-se tambem como argumento o caso prev~
niclo no artigo 149.0 ela constituiçao, ele ser a rainha chamada para a. regenc~a 
provisional, pretendendo-se que só então, em conformidade elo artigo ·151. 0 , seria 
obrigada ao jm·amento. l\'Ias quem não vê que tambem este argumento é falso e 
insubsistente? 

Um ~ o jur~mento que a lei lhe manda prestar, como cidadão que desfructa 
.bens nacionaes ; e out:ro é ·o juraménto que determina a constituiçã<:J, para o caso 
possível ele ser regente elo reino. Quantos dos srs. deputados que presentes estfto, 
não prestaram primeiro o juramento na qualidade ele simples cidadãos p·or algtü1J1 
elos requisitos· da lei, não obstante que depois haviam ele prestar, e prestaram, ou
tro como repTesentantes da nação ! Similhantemente acontece a respeito da se· 
nhora D. Carlota. Servia tambem ele argumento o artigo 155 .0 ela constituiçã,o, e 
cl'ahi pretendeu sophisticamente concluir-se, que na pessoa ela rainha mae se ~ão 
requeria a qualidade de cidadão portugnez em caso ele tutoria elo rei menor. A 1sto 
Já . está muito bem respondido pelo sr. secreta1:io FréÍJ:e ; eu apoio inteiramente 
quanto disse a esse respeito o mesmo sr. secretario, e só recordei este artigo para; 

· responder a antro argumento de paridade que com elle se produziu; porque se 
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c~~se que na pessoa da senhora D. Carlota se verificava o caso do mesmo artio·o 
n~o podenclo esta senhora ser considerada como cicladão portuguez, visto ser c~s~ 
\~ hana de origem, salvo se fosse dispensada, ao modo por que el-rei D . João IV 
~ lSpensou a rainha D. L~liza . Porém note-se que D. João IV disse. que a dispen
s~va, se ne~essario fosse, e esta claúsula bem claramente denota que el-rei tal 
dispensa não julgava necessaria. Em verdade são esses uns tão miseraveis argu
mentos que movem riso! E aos senhores que foram d'essa opinião perguntaria eu 
~or3ue lei não deve ser C,_?nsid~rada como cidadã. portugueza ~ ~:ml~er d~Num ci-
8.~c1~o portuguez? E s.e nao ?ena,_, supremamente mdecoroso e HTISo~·w o na~ con-
1 e1 ~1mos na categor1a. ele C!cladao portuguez a esposa elo nosso r e1 e a mae elos 

herdeiros presumptivos elo thro:no porttiguez? Por estas consiclerações tão obvias é 
que na constituição não vem expressa a clausula ela naturalidade ela rainha mãe, 
no caso ele tutoria elo rei menor . Da · mesma laia e jaez são todos os outros argu
mentos q"1e se produziram contra o parecer ela commissão e os mais que vem ex
postos na indicação do sr. Accursio, e n'esse outro papelinho que o mesmo sT. de
putado pediu que fosse distribuido. 'l'aes papeis são esses, que eu me não canso 
lm os. combater, não só porque os seus falsos fundamentos estão já cabalmente 
c es.tnuclos por outros sr s. deputados, senão tambem porque talvez nunca me can
sana em lhe r esponder, por os julgar absolutamente indignos cl'isso. Sem embar
~o, sempre levarei em conta umas poucas palavras ela indicação, que provam a 
~~~?nsequencia do sr. A.ccursio; porque cl~z ell~, formaes palavr~s: <eQue mais lhe 
D llam se fosse convenc1cla ele grancles cnmes ? )) Lo·go não é cnmmosa a senhora 

· Carlota : e então como pretende o sr . Accursio que seja essa senhora juclicial
me~te processada? Tambem responderei ao mais façanhoso argumento elo tal ·pa
pehnho que se clistribuiu. Ahi nos pergunta o sr. Accursio o que praticâmos nós 
coi? os estrangeiros, pretendendo que ainda peior tem praticado o governo a res-
1elto ela senhora D . Carlota. Para r esponder a isto ba~ta o adagio : si ft6e?'Ís 
:D "07nct, 1·ornano vivite ?1W?'e. E pois se um estrangeiro tem ob1·igação ele se con-
ormar com os usos e costumes elo paiz onde vive ; se um estrangeiro, que não 

pertence á nossa sociedade, como bem o denota a palavra estrangeiro, assim mes
~o, toda a vez que não guat•dar as nossas leis, nós temos o direito ele o expulsar 
e até de o punir; como ha de considerar-se membro da sociec1ac1e nacional portu
~tteza, nem comà ha ele considerar-se em Portugal a senhora D . Carlota, que r e-
uso~t ele acceitar o nosso l)acto social, e assim cleclarou q1,1e a esta socieclacle não 

queria pertencer? Ora bem certo é, e bem daro estamos vendo, que uma ruim 
causa não pócle ser defendida c0m boas r asões ! .Mas tambem eu não posso con-
cordai· J 'll . J • • 

c .no voto Cte outro 1 ustre preopmante, que pretencteu que se ex1g1sse ares-
pousabtlidacle elos ministros: que elles não anelaram, bem, isso já eu disse, mas 
~elll tanto rJue se lhes deva exigir r esponsabilidade. E certo que elles não deviam 
Ieqnerer juntas de medicas; porém, chegada a questão a este ponto, fizE)ram elles 
0 qne deviam · nem certamente quereria este soberano congresso. que cl'eixassem de 
seg-uir-se as leis da humanidade. Concluo, portanto, sr. presidente, que q.eve ser 
Q_PProvado o parecer ela commissão, e eu o approvo com as seguintes modificações: 
ua~to ao procedimento elo governo, eliz a commissão que se declare na acta que :s cortes ficam inteiradas, e eu sou ele opinião que se diga ao governo que as côr-

es ficam inteiradas, que se comprazem no animo constitucional de el-rei, e que 
esr)eram . N J I . E . . a· N J A . e c a mms prompta execuçao CLa e1. ; quanto a m 1caçao CtO sr. ccurs1o1 

c~ Vez de ser simplesmente r ej eitada, como opinou a commissão, eu sou ele pare· 
c1e1 que se declare na acta que essa inclicacão foi julgada indigna elas côrtes e 
.A."' ~ação, e altamente desprezada como absu~·cla, subversiva e anti-constitucional. 
se 8b1Dl procecleremos ele um mo elo similhante ao elas côrtes cçmstittlintes, quando, 
f em me lembro, tambem cleclararam na acta que desprezavam -uma c~rta cl_o 
amoso Correia ele Hamburg·o . Se for necessario sr. presidente, eu mandarei escn -

ptas ' . N r. 
• c para a mesa estas modificações que proponho ao parecer da commtssao \ es-

C? euet6-as). 

. FRANCisco ANTONIO DE ALMEIDA lVIoRA.ES PESSA.N!HA : -A materia está: su:ffi 
Ctentemente discutida, e por isso eu aproveito a palavra que me foi concedida, só 
Para dizer succintamente a minha opinião. Ella é toda a favor. do parecer ela commis-
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são e procedimento d"os ministros. Alguns senhores foram de opmlaO contr~ria; 
nem me admira que .isto acontecesse ; tratava-se ele uma senhora, e alem do u~te
Tesse que inspira o bello sexo pela sua mesma fraqueza, essa senhora tinha s1do 
rainha, e e1·a mulher do senhor D . João VI; eu quizera poder contar -me no. nu
mero· elos seu s advogados; procurei sinceramente rasões :para poder fazel-o, mas 
não as achei, nem me convenceram as dos senhores que ·combateram o parec~r 
ela commissão7 cuja,s rasões foram de mai s a mais cabalm'ente r efutadas p elos ri
lustres preopinantes que me têem precedido a fallar. O un'ico r emec1io seria r etro
trahir-n"os ao tempo em que se fez a lei ; então eu diria: Legisladores, façamos uma 
excepção a respeito elas mulheres, se ellas não tf.iem parte na administração pu
blica, para que lhes havemos de impor- um dever de c1ue ellas poclem ser victiroas 
por extravio da sua m esma imaginação? Não se sabe que muitas mulheres casa
elas dizem <mão·» s·ó porque os maridos dizem <<sim ? '' Não póde acontecer que ou
tras recusem adherir ao pacto social por um principio mal entendido ele religião~ 
Mas, como retrotrahir-nos a esse tempo é impossível, ou quando r evogassemos a ler 
não poderíamos fazer com justiça que a sua sancção não recaísse nas pessoas que 
tivessem incorrido n'ella emquanto a lei esteve em vigor, é for çoso approvar o 
procedimento do governo no caso ela senhora D. Carlota J oaquina. Eu o appro"V"0 

pois em toda a sua- extensão, e tanto mais porque o governo soube conciliar o que 
exigiam a execução da lei e o resp11ito para com a humanidade em soffrimen~O · 
Nem se diga, que de se espaçar o pleno cumprimento da lei se hão· de seguir ro
convenientes: o governo vigiará sobre isso; esse grito que aqui se ouviu, e qt:e 
um illus~re preopinante disse ser um preluclio ele .r ebellirLo, esse grito, digo, foi tM 
notavelmente revestido elo carac-ter ela mais ,rematada loucura, que não pócle ter 
consequencia aJguma. Quanto á indicação, rejeito-a tambem, e sobretudo por s.e 
c1izer que a vontade ele el-rei foi arrastada p ela elos seus ministros; e p or se di
zer que o compor tamento elo govel'no será estranhado nos paizes ostrangei:·o~ : 
quanto á vontade de el-r ei não se pócle dizer que ella foi arrastada pelos m1llr~
tros, quando el -rei não fez mais elo que executar a lei; porque a lei, sr . presr
clente1 é como o fado ele Homero, que tinha suspensos por uma cadeia os destinos 
elos cle1.tses e elos homens; a lei deve arrastar apoz si a vontade elos reis e elos po: 
vos: c1uanto ao que se dirá nos paizes estrangeiros, não duvido que os clespota.s 
achem mui estranho o procedimento elo governo; mas, se se quizerem preva.leéer 
cl'isto para ter ingerencia nos noi?sos negocias, nós lhes apontar emos os campos eJ]) 
que foram derrotados os que attentaram contra a nossa inclepenclencia, e lhes mos
traremos por obra que não temos degenerado elos nossos maiores. 

JosÉ lGNACid PEREIRA DERRAMADO: --Depois de eu ouvir fallar alguns .elos 
illustres preopinantes que apoiaram a conclusão elo parecer ela commiss~to r etira
ria a palavra, que pedi na sessão antecedente, quando o obj ecto se não acba"V"a. 
elucidado, como actualmente se vê ; então tinham-se produzido ·alguns argumento~ 
contra o parecer, que não tiveram uma resposta victoriosa, e que eu reputava _mt1l 
faceis ele destruir; hoje, porém, que está demonstrado até á evidencia que a ra'Jn~a 
é clonataria, que ella tem a condição ele portugueza, e que mesmo quando a nao 
tivesse, sendo chamada a jurar, como é effectivamente, estava comprel1endida na. 
sancção ela lei, r ecusando, como r ecusou fazel-o, nada t enho a acrescentar sobre este 
obj ecto ; e apoio a conclusão elo pn.r eoer da commissão especial; faço porém uso da. 
p alavra para responder a dois illustres preopinantes, um elos quaes se clecicli~l conÍ 
tra o segundo decreto, e outro que se lembr ou de propor a creação ele um tnbuna 
especia l para conhecer ela· constitucionalidade ou ,inconstitucionalidade elos membros 
cl'esta sala ; um tribunal especial, sr . presidente, para conhecer das opiniõe~ ~lo~ 
deputados, que são por ellas inviolaveis, por um artigo expresso na constitmçao · 
E is~o proposto por quem se> quer fazer eminentemente constitucionatl ! E eJ]). 
nome da constituição, que attribue o poder juc1icial exclusivamente aos juizes! ?on
fesso, sr. presidente, que depois ele vivas á rainha, que entoou um membro c1 esta 
sala e da indicação que outro fez, e que actualmente examinâmos, nada me te~ 
feito tanto horror como a proposta ele um tribunal especial para conhecer ela~ 0 1?1 

niões elos cleputaclos. Se eu n'este momento poclesse ter uma opinião contrarra ao 
parecer ela commissão, emittil-a-ía francamente á face cl 'este congress01 para mos-
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~r~r co~o se é livre; nada de coarctar a liberdade das opiniões, nada de substi/11\ a Irascibilidade do amor proprio ao verdadeiro culto da patria : o primeiro 
t~~c ame~1to para ser livre é ser jt~sto. Qmm~o ás obse:·va~ões qL~e se fizera:m con-

:fi_ 0 segundo decreto, se eu me nao persuacl1sse que tmhan'los chto tudo, clizenclo: 
« caram as côrtes inteiradas», quizera que se dissesse ao governo que a base elo 
notso co_cligo político é o codigo ela humanidade; e· que tudo quantô é opposto a 
es e é VIrtualmente opposto ao nosso cocligo sagTado. , 

A~'l'ONIO GoMEs HENIUQUES GAYO : - Parece que eu deveria guardar silencio 
\Jnamfestar apenas minha opini~o só pela vo'tação 1 por isso que a materia tem 
~- :~aclo ao maior ponto ele esclarecimento. Entretanto, seguinclo um principio de 
~ -~ elto , _ que diz que nem tudo o que é .licito é honesto, não posso deixar ele emit-
n b't mmba opinião, tanto na qualidade ele representante como mesmo na ele eles · 
e~ argador. Como representante, poi"que os meus constituintes, dando-me a smt 
~rocy~ção, expressamente me recommenclaram defender e guardar a constituição 
v a~ eis ; e sendo a materia ele tanto melindre e ele tanta consequencia, nrto de
n~2"Ia eu ser equivoco' com o mesmo silencio, e portanto cleclararei a minha opi
t Iaob com ~oda a· liberdade e fi·anqueza; e na qualidade ele desembargador devo 

lll
au1 ~m clizer alguma cousa1 pois ouvi a alguns elos illustres preopinantes fallar de 
aue1ra · · .{!C N e f a:nmomosa no anerro que ha nos des·embargadores a metter em questao 

b cou undrr tudo que é levado ao conhecimento judicial. Com effeito
1 

se ha desem
h argado1·es que detestam a justiça, que são inimigos natos da constituição, estes 
v o~ens não só são maus desembargadores, mas são maus cidadãos, e elevem ser 
t 

0 
aclos_ á exec1·ação; porém se pelo contrario ha outros, como realmente ha, aman-

e\ d<t Justiça e ela lei, amigos ela constituição e que trabalham para a fazer res
~er ar, então estes não são só bons desembargadores, mas são bons cidadãos, e ele
s eh ser como taes consicleraclos e estimados na opinião publica. Mas deixando epi-
oc 08 que de nacla valem, ou para pouco prestam, vamos á questão sobre a qual, 

Por esta . , tN 1 . cl -J a . J • , li . 1 por G r Ja. ao e uci ana, pouco ou naCLa t~na a. cnz~r, e so __ c re1 a gum~ cou~a, 
ll1 .<Jtle _pech .a }Jalavra. Vamos · a ver qual e a ler, pms eu nao quero senao lei e 
l O'tls le1. A lei que, no caso ele que se trata, nos eleve servir ele guia, é a lei ele 
e de outubro. Esta declara e JJOsitivamente ordena, que os empreg·aclos publicas . 
pr P~ssoas que perceberem bens ela corôa ou bens nacionaes, sejam obrigados a . 
l'e ·~s ar . s~u juramento, e uma vez que o não prestem sejam clespidos ele seus di
t e~ 0~ ClV1s e políticos, e dentro de um mez sejam expulsGs elo r eino. Depois das 
tav~Inant~:c; pala_vras d'esta lei~ apenas r est a e~aminar se ~OI!f e:f:feito a rainha es
isto 

8 
on nao obngacla a cumpnr com a cletermmação ela le1. E claro que o estava, 

cio e_ acha evidentemente demonstrado, pois o está tambem que era 11ma func
lei nN'la publica, e não só donataria, senão alta c1onataria1 e portanto incluída na 
VI," a sua vontade estava aclherir ou não aclherir ao pacto social, e ella muito li
se e~eute declarou que não queria aclherir a elle : n'este caso ella mesmo deu a 
lei~ Snça contra si, e_ por consequencia nã~ restava qL~e fazer. sen~o applicar a 

e o poder executivo e o senhor D . Joao VI a apphcou1 fm mms uma p1;ova 

C
<Jllle deu elo seu IJatriotismo e constitucionaliclacle, }Jorque, prescinclinclo elas consi-
~~N • 

c < , _oe~ que poderia ter com sua esposa, só deu a entender que tinha em 'i'ISta a 
q~l~stJ.tt:I~ão, q~e jm~u _no seu coração . Os argumentos 5ue se tê~m pr?cluziclo de 
ele· , a lamba nao clev1a JUrar, tanto porque seus bens naD se podiam chzer vercla
co llameute bens nacio:q.aes, como porque na ordem civil era uma e mesma pessoa 

· es~\seu marido, e até finalmente pOl'que, . como se lembrou um' elos conselheil·os de 
pe ~c _o, se duvic1ava se a:;; mulheres estavam compTehenc1iclas na letra ela lei, estão 
:tn 

1 
eltamente combatidos, mas com effcito este ultimo é bem clestituiclo de funda

adeu~o: porque claramente está determinado na lei que as mulheres, m;ua vez ~:ue 
P lninistrem bens 'nacionaes , são obrio·aclas a IJrestar o J·uramento. Dmxanclo Isto 

01' lJ t . . ' o . li ) ou o demchclo, passemos a desatar 0 nó (que podemos chamar nó gore o 1 

~~~ ~o:·mou o illu_str~ ~eputado auctor ela indicação, :pretendendo g.ue. ~ste n~goci? 
c1 ela das attnbmcoes do poder executivo mas smi. do poder Juclimal. ·J<t esta 

elllo t J , ' "b . N d der . ns_r~cLO até ~ evidencia, que de fórma alguma poclia ser ela attn mçao o po-
0 Juclicial, por 1sso mesmo que não podia ter lagar a regra geral de que se vale 

atlctor ela indicação, de dever-se applicar a lei ao facto, porque isto só se veri-
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ficaria havendo sentença. A lei de 10 de outubro, quando sanccionou que os func
cionarios publicas e donatarios da corôa dessem juramento á constittúçã~, teve 
muito particularmente em vista que as pessoas que desfructavam bens naClo?aes 
estivessem mais estrictamente ligadas com a mesma naçao, e estabelecendo o Jura
mento veiu cl'este modo a prenclel-as com um vinculo mais fol'te para com a mesma. 

A senhora D. Carlota Joaquina. conheceu muito bem que estava incursa na 
lei, ella mesma o confessou; se não prestou juramento não foi porque julgasse que 
não lhe competia, se não porque não quiz; e assim o declarou; portanto nã~ ha 
applicação alguma a fazer ele lei a facto conten,cioso . Verei se me posso explicar 
melhor . Se ella dissesse que não era da sua competencia poi· algmn principio, en
tão já tínhamos, por assim me explicar, acção e reacç?io ele clíreitos . e obrigações i 
então já o poder judicial podia entrar no conhecimento de se lhe eram ou não ap
plicaveis aquelles princípios; mas ella não fez assim, conheceu que devia jurar, e 
se não jurou foi porque nl:to quiz. Nós sabemos admiravelmente p elos princípios ele 
clireito criminal, que para haver pena é preciso que haja infracção de lei; pa1:a 
haver infracção, que haja violaç~Lo de direito,'.'; e para que haja violn,ção de direl
tos, que haja contracção de obrio'ações. JYI:as se a senhora D. Carlota Joaquina não 
havia contrahido obrigaçfio, por isso mesmo que não tinha ac1optado o pacto soci~l, 
como podia haver violação de direito? Concluo approvando o parecer da commlS
são, e dizendo que a lei deve ser igual para toclos: assim está sanccionado na con
stituição, e, se queremos ser livres, felizes e independentes, é necessario guardai-a 
e fazer que toclos a guardem e respeitem; este é o fim com que aqui :Q.OS junt~
mos, para este fim nos foram dadas as nossas procurações, esta será sempre a u:n
uha divisa. Por consequencia meu voto é approvar o parecer da commissão, e re
.i eitar a indicação, porque claramente contém principi'os anarchicos, subversivos e 
inconstitucionaes . . 

MANUEL ANTONIO DE CARVALHO : -Esta questão não merecia, a meu ver! o 
longo debate que tem levado n'este augusto congresso. Eu, quando pela primen;a 
vez vi esta discussão, disse estas simplicíssimas palavras : «Lei e mais lei )) . Nos 
não estamos em um governo cl'ecadei1te; se o estivessemos, pocleriamos dizer com 

. Cícero: I-Ic~bem'MS le.c;em> tanqt~c~m glc~cli·wn in vagina ?'econclitc~?1~. Nós temos leis, mas 
felizmente o systema regenerativo principia, e é necessario que operem com toda 
a fortaleza c energia; e por isso eu disse : as côrtes. hão ele indis.Pensavelment_e 
admittir que aquelle que contravier, seja o prop1io príncipe, seja o proprio rel, 

·deva separar-se da communhão dos· portugLlezes; quem n~to quizer viver comnos
co, parta para fóra d'esta sociedade. Oxal[t, sr. presiclente, que isto assim p~
desse succeder a todos, e que aquellas balizas que temos marcado ao poder jucli
cial e ao poder legislativo, não empecessem a este para fazer saír do r eino todos 
aquelles que se oppõem ao benefico .-ystema que nos r ege, por interesse, por ser
vilismo, por dependencia e até por não serem ás vezes capazes ele occupar~m 
grandes postos, que n'outro tempo eram daclos ás vis lisonjas, e até ás calmnli;as 
e infamias . 'Torno a dizer, lei e mais lei, cáia debaixo cl'ella quem quer qlte ±~r . 
Vejo, e tenho-o dito muitas vezes, assicalar os punhaes1 mas eu nunca serei infiel 
á constituição que jurei; se todos os outros homens fos sem iguaes em sentimentos, 
não hesitariam em approvar o parecer da commissão, que eu tambem approvo, por 
não querer ser demasiado, porque no entretanto no ultimo decreto resáe a huroa
uiclade, e a humanidade é propl'Ía de todos os homens, e particularmente dos con
stitw:!iouaes e liberaes; estes são os homens com quem quero viver ; se houver 
uma patria mais livre que a nação portugueza, eu quereria ir viver n'ella. Erofi1n 
não é necessario tomar mais tempo a esta assembl6a }Jara destruir o.s argumentos, 
ou para melhor dizer, os sophismas que aqui se têem posto 90ntra a lei expressa· 
A lei diz : «'Toda a pessoa que não quizer aclherir ao nosso pacto social, vá-se e~n· 
bora» ; a rainha que tantos motivos tinha para adherir a elle, deu um passo m
grato, e disse: «Não que~·o jm·ar a constituição>>. Muito embora, ide-vos . Acaso te
me-se que isto dará anelas aos maus portuguezes, ou a poteucias estranhas para 
nos estranhar este facto? .Pelo contrario,. admirarão a constancia e a firmeza ela 
nação e governo portuguez . Por conseguinte, para não canr;;ar mais esta asse:n
bléa, limito-me a dizer que approvo, e julgo justo e humano o parecer da comuns-

., 
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!ão. i pelo q:1e pert~nce á ir~.fame,. incliscreta e~ inconstitucional indicaçã-o que se 
PH~sentou, JUlgo qt'le toda a 1ra seria pouca, se nao devessem obter alguma desculpa 

08 erros alheios. · 
JoXo BERNARDO DA ROCHA: - Sr. presidente, pedi a palavra para não dar o 

~neu voto calaelo em materia ele tanta ponderação i porém seria levar agua para a 
r~te e:xpencler mais rasões depois ele tantas como se têem manifestado, e alem 
c Is:o lêmbro-me ele um aphorismo ele Hypocrates : Fcwne non est labo1·andum. A 
~essao ha progredido muito alem da hora, por isso cedo a palavra. Approvo o pa-
1 ecer ela c · ~· · · · J • ~· ' t 

.. c omnnssao, reJeito a mcucaçao, e este e meu vo o . 
. 'á Jo~o DA SILVA. CARVALHO: - - Serei breve, e levanto-me sómente porque aqui 
{< se clisse com m1úta rasão que seria equivoco :ficar calado n' esta ma teria. No en
retanto não repetirei o muito que se tem dito, porque tanto mais brilham os argu

mentos que se têem feito em favor elo parecer da commissão e contra a inclicacão,. 
{11~nto são futeis ~s que se têem opposto em contrario. Limitar-me-hei a pergun-
a1 por q1:e leis havia ele ser julgado este negocio? Por leis :filhas elo systema actua.l, 

0
'\ por leis velhas? Se pelas leis novíssimas não são reconhecidas pela ex-rainha, 

pois qu~ as não j urou, e todo o pr.ocesso seria nullo i ;se pelas antigas, então digo, 
::e. assim se fez. Pergunt~, como er am julgadas as }Jessoa~ ~a alta j erar?hia e os 

a ~nates, etc . ? Era el-re1 na sua camara com os seus nnmstros quem Julg·ava ,· SSim .c . . • ~ 
tã se 1ez i log·o, porque se queixam os defensores da ex-rainba, que me parece 

8 
~· pouco clefenclem o vigor elas leis e liberdades ela su:a patria ! Senhores, é neces-

allo a fi J l 'b N b ' . - l c1~ < rmeza em nossas CLe 1 eraçoes, em como e necessano que os granc es 
cU~J?l exemplo, ou executando as leis, ou sendo objecto das mesmas leis. Nada ele 

11~ Ircções quando a lei ~e. en~ara . Portanto,. approvo o parece: ela commissão i 
0 onvo a molleza elo mm1steri.o n'este negomo, e no mesmo nao teve logar al

~llltl a ingerencia medica i e por ultimo juigo reprehensivel e bem servil a maio-
lia elo é,onselho ·ele estado ; reprovo a inclicaçfio . ' 
l JosE MAXIi\10 PINTO DA FoNSECA RANGEL: - Conformou-se com o parecer 
b a commissã.o i r eprovou a iuclicação ele Accursio elas Neves, e conformou-se tam-

em c~m as emendas offerecielas por Franziui e Pereira elo Carmo. 
lo JoA? JosÉ PEREIRA BRANDÃO : - Se;rei breve, sr . presidente, depois de tão 
sõnga ch.scnssãó i previno porém esta assembléa ele me disfarçar· algumas expres
al ~s ma1s atrevidas que me escapem. Fallarei da importancia da questão em que 
clignns lhe acharam mysterio, tocarei a excepção de estrangeira por onde outros 
ti;P1ensam a r ainha ; :finalmente, considerarei a mesma rainlm à face elo direito par
cã~l ~r, l?ara mostrar que nem por este se p~k1e furtar ::'L expatriação e e;xautora
;.~Ünl 1l:U1nadas pelo governo. É imp~rtante a .questão, m~s para quem? E par?' a 
po ·t la' esta que responda aos preopmantes a·este mysteno; para o governo o rm
e : ante era a exccu'ção ela lei i na presença d' esta tudo é ela mesma importancia, 

.auto que em governo constitucional' é só a)ei superioi', tudo o mais, em casos 
t {pessoas é igual, é ela mesma importancia. E singular que a rainha seja impor
t~te! e não a lei! Por onde este mysterio da importancia, alem ele argumento ele 
Qlceiro, é tambem commum contra a rainha, e só lembrança ele servilismo. 
sell~nt~ á e:x.cepção ele estrangeira, tal exce1)ção é contntpi·odt~centem1 e tanto que 
rn llh nao for segue-se eseanclaloso absurclo i pois a rainha é portu,gueza para ser u: .. er do rei, para continuar a ·casa ele Bragança, para ser clonataria e funccio
pa 

1
.
1
a .ele estado no estado, para ser a cargo ela nação na lista civil, e é estrangeira · 

da~ a Jurar! ~ão entendo, o absurdo é palpavel; esta demonstração por absurdo é 
ti•a, ~L~e ~aiS vogam n'aquellas sciencias que regulam O CéU e a terra. S~ é es
Ser?gen·a JUrasse para ser nossa, o contrario seria jogar com pau ele dois bteos, e 
Sal~'t :, lnarcha elo propheta Nathan, aconselhando a Daniel em vicl~L a expulsão ele 
ell m.ao do throno, e clepois ela morte ser o mesmo filho adulterino chamado a 
cl' e. 9,nanto por direito particular, é verclacle que ninguem é obrigado ao facto, e 

. co aqtu parecerá devia a rainha ser devolvida ao juclicial; mas aquelle facto é ela 
á }~P~t~ncia elo executivo,· a quem pertence a · liquic~ação c~os que perte~_cem ou ~ão 
lU . lll.iha portug;ueza, log-o elle era 0 juiz e mmto mms sendo a ramha ouv1cla 

J
."als de lima vez e se defendeu ele não q1~erer jurar. Portanto, o .governo anelou 
"'sto e 0 d · N · parecer a comn:ussao . 
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lVIANUEL ALEIXO DuARTE MACHADO : - Levanto-me pam apoiar o parecer ela · 
commissã.o em toda a sua exteJ;Lsão ; ma:s depois el e ter-se dito tanto, me pa.rece 
superfluo dizer mais sobre a materia. ·Nosso negocio vae ·tocar toda a Europa, 0 

mundo inteh·o, e eu quizera que saísse d'aqui tão especificado, que não se podesse 
arguir de nenhuma maneira. Por isso me levantei, mas como vejo o congresso 
cansado, nada dir ei elo muito que tinha a diz-er, porque tinha muitos argumentos 
em contra elos que se têem feito·. O parecer ela commissão eleve ser abraçado e se
guido em todn. a sua extensão, isto só digo pdrque o mais já está dito, e t errH3e 
·elucidado a materia por todas as maneiras . 

JosÉ VIC'l'ORINO BARRETO FEIO : - Eu não me levanto para elucidar a ques
t ão, pois que pelos que me t êem precedido a fallar 1 ella t em sido elucidacla ele so· 
bejo; levanto-me só para declarar a minha opinião, porqne, t endo de. votar sobre 

.este negocio, e justo que clê a rasão elo meu voto . A lei e igual para todos, todos 
são inferiores á lei, todos são iguaes düiiUte da lei, porque um pequeno e um ho· 
mem, e um grande dizem tambem que é um homem; portanto não ha differenÇ11 

alguma entre elles, e se alguma existe a r espeito dos grandes é para menos, po;·· 
que homem verdadeiramente é aquelle que sabe apreciar os seus direitos, e n_ao 
procura usurpar os elos outros . Aclmitticlos estes · incon.trastaveis princípios, veyt· 
mos o que diz a lei. A lei diz que todos aqueUes que desfructam bens naciouaes 
jurem a constituição '; e, não jurando, sáiam immediatamente elo territorio portugneíl· 
A r ainha desfructa ou não bens nacionacs? Todos sabem que sim. Jurou ou n~0 
jurou a constituição? Todos sabem que não. Deve ou não sair para fóra elo terl'l· 
toTio portuguez? A lei mui expressamente r esponde a esta pergtmta, e a lei não 
aclmitte excepções . Mas a rainha diz que está doente, e · dez medicas attestam a snn 
molestia. D evemos nós estar ou nKo por esta attestaç?.io '? Eu creio que sim, por· 
que não devemos entrar na inclag;ação ela sua veracidade, porque as causas dn 
saucle· decidem-se no tribunal Hypidauro. Deverá ella saír emquanto estiver doen
te ? A h1,1maniclade não o permitte. Vej amos agora qual tem sido o comportameu~o 
elo govern o a est e respeito . O governo ·mandou que ella saisse, porque não qn1 ~ 
j tuar, mandou suspender a sua saicla em attenção ao seu mau estado ele saucle. B 
em tudo isto anelou muito bem o governo. Ora }Jassemos agora ao parecer ela coJl'l· 
missão, sobre que tem havielo tanta discussão. Este parecer é : que as côTtes ficD·JJl 
inteiraehs . De que ellas est ão inteiradas cl' este caso creio que ninguem cluviclará., 
e que portanto todos appTovarão o parecer ela commissão. ' 

Julgou-se ct mate1·ia s~tfficientemete discuticlcr. . 
BENTO P EREmA DO CAHi.VIO : - Sr. presiclente, .t enho que fazer um requel'J· 

menta. 
Jo.Xo MARIA SóARES DE CASTELJ_,o BRANCO: _:_ Peço votação nominal. 
BEN'l'O PEREIR4. DO CARMO: - Isso. mesmo ía a dizer; a importancia ela n1a· 

t eria just ifica m eu requerimento, que é que se faça votação nomin al. 
FhA.NCISCO XAVIER MoNTEIRO : -N'esse caso, sr. pTesidente, podem votar-se ~s 

dois pareceres ele uma vez, dizendo sim, sim os que approvam amb,os, e não, na.o 
os que os r eprovem ; e os que approvem um e reprovem outro, sirn, não . 

Decidiu-se que a votação fosse nominal, e propondo o presiclente á vota· 
ção o primeiro parecer ela commissão1 que consiste em que se declar e na acta que 
as côrtes fi cam inteiraclas, votaram a favor cl'elle : Freire, Serpa Pinto, Gayo, 
Fri;;ts Pimentel , Gü·ão, Marciano ele Azevedo, Pretextato, Antonio Vicente, B:1· 
silio Alberto, P ereira do Carmo, Bernardo T eixeira, Bispo Conde, Bispo elo Pará, 
Bispo de Portalegre, Domingos ela Conceicão, Pessanha, Francisco Antonio de 
Campos, Botto Pimentel, Carvalhosa1 Ferreira N ovaes, Travassos

1 
B:rochaclo. de 

Brito, Rebello Leitão, Margiochi, Soares Franco, Pereira Lobo, Xavier lYion~eu·o, 
Innocencio Antonio de Miranda, Cordeiro da SilvG'ira, Felgueiras Junior, Roch

1
l.li 

Loureiro, João Francisco de Oliveira, Pereira el e Mello, ::5ilva Branco, Castel 0 

Branco, Tavares Ribeiro, Silva Carvalho, Sousa Albuquerque, Lopes da . Cunb~.~<, 
Oliv~ira e So1~sa1 Annes. ele Carvalho, Galvão Palma, Avillez Juzarte, José _Ben~~ 
P er eira Cam!llo Correia ela Serra Derramado Bekman e Caldas F erreJra c 

J I J J ) h 
Moma, José Libera to, José Lourenço ela Silva, Jose Maximo, Neves lYiáscaren ~.~<S ~ 
José Pereira Pinto, José Teixeira de Sousa, Barreto F eio, Luiz da Cunha e Cas 
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!ro, ~into ela França, Aleixo Duarte, Manuel Antonio de Carvalho, l\iendes Lei-
e, Pimenta de Aguiar, Correia ele Lac~rda, Pinto da Veiga, Dias ele Sousa, Go-

Re\ Quaresma, Felgueiras Senior, Manuel de Macedo, Manuel Pedro de Mello, 

8~:. a Couto, Serpa Machado, Franzini, Pato Moniz, _Alvares Gat~, Almeida 
T,~la, · Sousa Castello Branco, Aqclino de Carvalho; e contra : Martms Ramos , 
Mng~so, Telles da Silva, Catallão, Accursio elas Neves, Rodrigues de Andrade, 

artius Basto, Felix ele Veras e Araujo Costa, sendo por esta fórma approvado 
por 77 votos contra 9 . 

, O .s~gunclo parecer, que consiste em que a indicaçã.o de Accursio das Neves deve 
seb reJe~tada como cheia de asserções falsas e calumniosas, ele. princípios erroneos, 
su vers1vos e anti-constitucionaes e tendentes a semear a sisania nos povos, e a 
~~m~Jer a união que felizmente subsiste entre o poder legislativo e executivo, ten
d'el~1~0 ~os~o á votação,_ foi tambem approva~lo por 82 ?o~tra 4; :otanclo a favor 
d e. ] reu·e, Serpa Pmto, Gayo, Fr1as Pimentel, Gn·ão, MarCiano ele Azeve
T0'. p~'etextato, Antonio Vicente, Basilio Alberto, Pereira elo Carmo, Bernardo 
c ~~:_erra, Bispo Conde, Bispo elo Pará, Bispo .ele Portalegre, Domingos ela Con
Ferça~, Pessa.nha, Francisco Antonio de Campos, Botto Pimentel, Carvalhosa, 
ch_rreS1,ra Novaes, Trigoso, Trayassos, Brochado ele Brito·, Rebello Leitao, Margio
. t, oares Franco, Pereira Lobo, Xavier Monteiro, Innocencio Antonio ele lVIi
\auc~'- C_orcleiro da Silveira, Felgueiras Junior, Rocha Lotu·eiro, João Francisco 
Oe t ~vem~, Pe1•eira ele Mello, Silva Branco, Castello Branco, Tavares Ribeiro, 
.A a allao, Silva Carvalho, i::lousa Albuquerque, Lopes da Cunha, OliveÜ'a e Sousa, 
C une~ de Carvalho, Galvfio Pahna, Avillez Juzarte, José Bento Pereira, Camillo, 
. ~l'l'ela da Serra, Derramado, Bekman e Caldas, Ferreira de Moura, José Libe
~ o, José Lourenço ela Silva, José lVIaximo, Neves Mascarenhas, José Pereira 
nbnto, , Jos_é Teixeiri1 cl_e Sousa, Barreto F~io, Rodrigues ele Anclra;de, _Luiz da Cu
Ih a, Martms Basto, Pmto dà Fran.ça, Ale1xo Duarte, Manuel Antomo ele Carva
l o, ,Mendes Leite, Pimenta de Ag·uiar, Correia de Lacerda, Pinto ela Veig-a, Dias 
~e l Sousa, Felix: de V eras, Gomes Quaresma, Felgueiras Senior, Manuel ele Ma
u~c o, lVIanuel PedTo de 1\'Iello, Rocha Couto, Serpa Machado, Franziui, Pato Mo
ll~z,_ Alvares ·Gato, Almeida Serra, Sousa Castello Branco, Aquino de Carva-

co' e contra elle: Martins Ramos, Telles da Silva, Accur.sio elas Neves e Araujo 
osta. · · 

sob ~[o foram approvadas as emendas qt1e o deputado Pato ' Moniz tinha offerecido 
te os mesmos pareceres . 

No dia immediato (28). fez-se ainda seguncla leitura sobre o assumpto de uma 

Indicação 

c . O infeliz e não esperado acontecimento, que deu logar ao ,decreto de 4 elo 

0 obreute mez, maguando sobremaneira os bons portuguezes, ainda mais penalisa 
tN eD:efico coração do ip.compa.ravelrei, que temos a felicidade ele possuir, e que 
c{::csinceram_en~e . se tem i_dentificaclo com aNvontacle geral_cla_ naç~o 1Jortugue~a , 
se ~o a~ mms u-refragtweis provas ele que nao .conhece sacn:ficw supenor ao umco 
tod~ll1lento predominante elo sel.1 corayão, quero dizer, a vontade de ver felizes a 

8 os porhwuezes . 

qt .A illustre ~onsorte ele sua magestade, deixando á.e cumprir com a formalidade 
le a Ie· · ~ nl D J N VI e . 1 ex1ge, que a naçao esperava, e ele que sua magestacle o se 10r . oao 
s.l.la atlo t .r 'li ~ l 'a· - - -lit' , ::s·us a :tam1 a Cteram um tão nobre exemplo, pere eu os 1rmtos Civ~s e po-

d lcos que lhe concedia a constítuicão e IJor consequencia todos os r endimentos 
a sua , ' · N b t t 
, < casa, os quaes vão reverter para o thesouro naciOnal; porém, nao o s an e 

as cause . l' . ll . N • • d a quenc1as po lttcas que resultam de tão fatal a ucmacao, nem por 1sso per e 
de;~alic~acle Cle esposa do magnanimo xei da nação por~gu~za, o qual jamais po~ 

d_erx:ar de prover á decorosa manutenção ele sua Illustre consorte, qua:lquei 
q1.Ie seJa o seu futuro destino do que resultará um desfalque na dotação de sua ' 
ll!ao·est ~ 1' ' a· ' . . 

6 aete, aras, mo 1ca pelo apurado estado elos rendrmentos nacwnaes . 
Em ·taes circumstancias J'tllo·o dio-no da attencão. do augusto congresso que, to-o o ' :1 
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mapelo em consideração o exposto, encarregue a illustre commi.ssão que eleve f~
zer o relatorio sobre este assumpto, ou outra qualq_uei-, de lhe propor a quantia 
que deverá p6r-se annual e · extraordinariamente fÍ livre disposição ele sua mages
tade o senhor D . · João VI, para que possa satisfazer elo modo que julgar conve
niente a um el ever exigido pel8J dignidade ela nação e ele el-rei. ' 

Paço elas c6rtes, 9 ele dezembro ele 182.2;= 0 deputaelo, Fmnzini. 

Foi env:í,acla á respectiva commissão especial, que l:a_v'J.·ou parecer em 2 ele ja
neiro seguinte, mas só se leu na sessão extraorclinaria ele 13 de fevereiro, :ficando 
para mais tarde ser discutielo , visto o congresso não o considerar urgente por 
grande maioria ele votos . 

Proseguinclo na ordem methoclica elos facto s, el e que foi ~ister afastar-nos p~·ra 
n ão interromper a serie ele elocumentos relativos ú r ecusa ela rainha a prestar JU
ramento, menciona-se est e 

Parecer 

A commissão especiai encarregada ele examinar as inclicações apresentadas ao 
soberano congresso pelos illustres membros os srs . Xavier Monteiro, Borges Car
neiro e Pato Moniz, sobre as exequias do illustre deputado, ora fallecido, lVIanuel 
J:i-,ernancles Thomaz, e sobre a subsistencia ela sua cleploravel família, considerou 
com a devida attenção as diversas propostas lembr adas nas mesmas indicações e 
dictadas pelo nobre e unanime pensamento ele dar um t es temunho authentico . da 
gratidão e reconhecimento nacional ás virtudes cívicas que adornaram aquelle bene
merito portuguez, um dos principaes e mais activos restaurador es e zelosos clefen
SOl~es elos direitos e liberdades patrias . 

A commissão se gloria de que os seus particula1;es sentimentos coincidam per
feitamente com os dos illustres auctores cl'aquellas indicações, com os do augusto 
congresso e com os ela nação inteira ; e paga com gos to o justo e devido tribu~o 
da sua ádmiração e louvor ás eminentes qualidades que o illustre cidadão,, ct1Jíl 
perda lamentfnnos, desenvolveu, principalmente nos ultimas dois annos da sua 
existencia, a:ffrontando com sublime audacia os mais imminentes riscos pela r ege
ner·ação ela patria, e supportanclo com superior constancia os assíduos e penosos 
trabalhos ele sua legislatura, tão extensa na sua ehuação, como importante nos 
seus r esultados. 

A commissão, portanto, desej aria dar toda 8J latituele possível á manifestaç~o 
dos sentimentos naeionaes, e ig·ualar os testemunhos da gratidão publica aos elis
tinctos merecimentos do illustre cidadão e ::'t ~Ilim itada extensão da generosidade 
portugueza ; mas devendo ao mesmo t empo r espeitar os limites que imperiosamente 
lhe prescreve a estreitez~L das circumstancias publicas, tem a honra ele propor á 
approvação do soberano congresso o seguinte proj ecto de decreto: · 

As côrtes orclinarias, considerando que é um dever nacional honrar a merno
ria e premiar os serviços elos varões illustres , que em beneficio da patria desen
volveram emi:r;tentes qualielades e emprehencleram arclLws e perigosos trabalhos, de-
cretam o s~g·uinte : · . 

1.0 Incumbe-se ao governo mandar fazer á custa do thesouro publico naC1?
nal as exequias funeraes do illustre éielaclão Manuel Fernandes Thomaz, evi
tando toda a vã ostentação ele uma pompa inutil, e conformando-se com a nobre 
simplicidade que é propria d'este acto religioso e analogo aos habituaes sentüne~
tos de moderação que professou em toda a sua vida o mesmo benemerito ci
dadão. 

2 .0 Incumbe-se outrosim ao governo mandar erigir em sua memoria u1n m~
numento sepulchral, simples · e modesto, sobre o qual se leia gravaela esta inscrl-
pçãó : «A Manuel Fermmcles Thomaz, as côrtes orclinarias de 1822» . . 

3. o Do thesom·o publico nacional se' dará annualmente á vi uva, em quanto "o 
ver, 1:000~000 r éis a titulo ele alimentos, e a cada um ele seus dois filhos 500#00 
r éis para ali~entos e educação . 

4. 0 Af? côrtes recommendam á pr~tecção do governo esta infeliz .família, e eUl 
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e~pecial o cuidado ele dü·ig·ir a · eclucacão tlos ~rphãos; ~le maneira que sejam um 
cha fieis imitadores das virtudes ele se~l pae e dignos herdeiros ela sua gloria. 

Paço elas côrtes, 5 de dezembro ele 1822. = O Bispo Conde Rejo?·mç~do?· Rei
to?: =João de Sm&sa Pinto ele Jl1agalhães = J!'ntncúco Som·es F1·anco =Bento Pe
?'et?'et elo Ca?·mo = .Fntncisco ele Lemos Bettencozwt 1. 

O c9ngresso recebeu em 31 de dezembro, com officio elo ministro _elos negocias 
elo reino, a seguinte 

Car-ta 

(N. 0 51) 

l Rio de Janeiro, 22 ele setembro ele 1822.- Meu pae e senhor :- Tive a homa 
c e receber ele vossa magestade -uma carta datada ele 3 ele agosto 2, na qual vossa. 
lllagestade me reprehencle pelo meu modo ele escrever e faUar ·da facção luso-hes
pauhola. (se vossa magestacle· me permitte, eu e meus irmãos brazileiros lamentâ-
lllos ~luto e muito o estado de coacção em que vossa magestacle jaz sepultado); ·' 
~~ nao tenho outro modo de escrever, e como o verso era para ser mecli:clo pelos 
ln . ~llles deputados enropeus e brazileiros elo partido cl' essas des1Joticas côrtes exe
?1i1vas, legislativas e judiciarias, cumpria ser assim; e como eu agora, mais bem 
lU Ol'JUaclo, sei que vossa magestacle está positivamente preso, escrevo esta ultima 
cartfa! sobre que~tões j á decididas pelos brazileiros, do mesmo modo poi· que com 

' per elto conhecimento de c~usa estou capacitaclo que o estado de coacção a que 
1b''>s~ mag~stacle se acha. r eduzido é que o faz obrar bem contnuriamente ao seu 

ei al gemo. Deus nos hvrasse se outra cousa pensassemos! 
t Embora se decrete a minha desherdacão, embora se commettam todos os at
entados qLle em clubs carbonarios foram f'cn:jados, a causa santa não i·etrograclará, 

e eu antes ele morrer direi aos meus caros brazileiros: « Vêde o fim de quem se 
expoz pela patria, imitae-meJJ. · · 

Vossa mag·estade mandou-me, que digo !! ! mandam as côrtes por vossa ma
gestade, que eu faça ~xecutar e execute seus decretos. Para eu os fazer executar R e:x.ecutal.os era necessario que nós brazileiros livres obedecessemos á faccão . 
es~ondemos em duas palavras: t<Não queremos». ' 

cl .se o povo ele Portugal teve direito de se constituir reyolucionariamente, está 
d aro que o povo elo Brazil o tem dobrado, porque se vae constituindo, re:;:peitan

O-rne a mim e as auctoriclades estabelecidas . 
e Firmes n'estes inabalaveis princípios, digo (tomando a Deus por testemunha 
r ~0 · rnunclo inteiro) a essa cafila sanguinosa, que eu, como principe regente do 
e.1110 ~lo Brazil e seu defensor perpetuo, hei por bem declarar toclos os decretos 

pr eter~tos d'essas facciosas, horrorosas, macbiavelicas, clesorganisadoras, hediondas 
e pesttferas côrtes, que ainda não mandei executar , e todos os mais que fizerem 
lJara o Brazil, nullos, irritas e inexequiveis, e como taes com um veto absoluto 
;De é sustentado pelos brazileiros todos, qu~, unidos a mil~, m~e ajudam . a .diz~r: 

. e Portugal nada, não queremos nada». Se esta declaraçao tao franca 1rntar os 
~~1f08 cl'e13ses luso-hespanhoes, que mandem tropa aguerrida e ensinada na guerra 
a1~' ~ue.lhe faremos ver qual é o valor br~:ileiro. Se por descoco se atl:everem 

ontrar1ar nossa santa causa, em breve verao o mar coalhaclo c1e corsa.nos, e a 

attct
1 

.Qua,udo a 6 de dezembro se apreseuto·u o parecer, houve algum debate, promovido pelos 
14 c~r es das respectivas indicações, resultando ficar este adiâdo; deu-se-lhe segunda leitura a 
].:lrov~ 1mesmo mez, e a._ discussão proseg~liu a 4 do seguinte, ~as so:ffreu: alt.erações, como se. 

2 E? decreto das cortes de 15, saucC!onado por carta de le1 ele 29 de Janeuo de 1823. 
rs a carta a que se allucle : 

côrte~~eu .ii~ho.-Não, tenho respondido ás tuas cartas por se terem demora~o as or~ens. das 
orcl . ' agora receberas os seus decretos, e te recommendo a sua observancra e ~beclwnC!a ás 
l'e/u~ qu~ recebes, porque assim gamharás a estimação elos portuguezes que um cl1a has ele go-

n~r, e e necessario que lhes dês decididas provas de amor pela nação. . ~ . . 
toc1 Quando escreveres lembra-te que és um }Jrincipe e qu,e os teus escnptos sao v1st_os por 
'I' do 0 mundo, e eleves ter cautela não só no que dizes mas tambem no modo ele te exphcares. 

o a a f il' b ' ' .t t J N Quel am 1a real estamos ons; r esta-me abençoar-te, como pae que mut o e ama.= ,oao.= 
uz, em 3 de agosto de 1822.. · · · 
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miseria1 a fo!lle e tuclo quánto lhes .Poclérmos clar em troco ele tE~~ntos beneficios, 
será praticado contra esses corypheus; mas que ! quando os desgraçados portugue- · 
zes os conhecerem bem, elles lhes clarão o justo premio. 

Jazemos por muito tempo nas trevàs, hoje vemos a luz. Se vossa magestacle 
cá estivesse seria r espeitado, e então veria que o · povo brazileiro, sabendo prez~r 
sua liberdade e inclepenclencia, se empenha em respeitar a auctoriclacle real, pols 
não é um bando ele vis carbonarios e assassinos, como os que têem a vossa roa
gestacle no mais ignominioso captiveiro. 

· Triumpha e triumphadL a inclependencia brazileira ou a morte nos ha ele cus
tar. 

O Brazil será escravisaclo, mas. os brazileiros n ão, porque emquanto houver 
sangue em nossas veias ha de correr, e primeieamente hão ele conhecer melhor o 
mpazinho e até que ponto chega a sua capacidade, apesar ele não ter viajado pe
las côrtes estrangeiras. 

Peço a vossa magestacle que mande apresentar ás côrtes ! -ás côrtes qne 
nunca foram geraes, e que são hoje ·em dia só de Lisboa-para ·que tenham co1n 
que se divirtam e gaste,m ainda um par ele moedas a esse tisico thesouro. 

Deus guarde a preciosa viela e saucle ele vossa magestade, como todos nós 
brazileiros clesejâmos. 

So~1 ele vossa magestacle, com:toclo o r espeito, filho que muito o ama e subélito 
que muito o venera.=Ped1·o. 

Ácerca de requerimentos e representações ele vanqs deputados pelas provín
Cias elo Brazil, leu-se na mesma sessão o seguinte 

Parecer 

Foi a comm1ssao ele infracções ela constituição encarregacla pelo soberano con- ' 
gresso, ele a elle cla,r o seu parecer sobre o requerimento ele alguns srs. deputa
elos por algumas províncias elo Brazil, os quaes pedem, p0r motivos cl'ellas estarelll 
clissiclentes, ou de elles não haverem sido eleitos pelo povo l?ara esta segunda cle
put?-ção, por falta ele saucle, por embaraços. ele negoci0s domesticas, ou .por outras 
rasões, mais iúclicacbs do que exprimidas, hajam as côrtes ele dar por acabada para 
elles esta segunda deputação, e ordenar ao governo que. a elles faça expedir pas-
saportes para se tornarem ao Brazil. · 

A commissão tomo·u, como devia, em madura consideração um negocio de tanta 
gravidade, o qual, ainda que simples fôra? era ele á commissão dar muitos cuida
elos por o escrul?ulo necessario ele ou no parecer que desse clesattender as rasõeS 
de muitos dos srs. deputados (talvez mui justificadas), ou deixar vasia a repre
sentação ele uma boa ,parte da família portugueza; porém, a clifficulclade cresce 
sobremodo á vista das rasõ·es que deram, para obterem sua demissão, alguns 
srs. deputados, allegando. por si a scisão ou clissiclencia elas províncias que repre- . 
sentam e mais não querem ser rep~·esentadas n'este congresso, e por isso nfio 

·mais fazer corpo com a illustre nação portugueza. 
Em verdade que desde aqui o negocio se torna de um interesse universal, 

porque n'elle se vêell). compromettidos os direitos da nação inteira (que não póde 
com justiça cecler elos qLle têem a todas as partes elo territorio portuguez), e a 
honra e a clignic1acle elo congresso, que declarou, no titulo II ela sua constituição, 
as partes de. que este terrítorio se compunha, e até protestou de n ão renuncia~· o, 
direito que tlvesse a nação a alguma porção ele terrítorio que não foss·e inclUlcla 
na clescripção. · 

Por isso a commissão, deixando atraz o caso particular dos srs. deputados que 
pedem suas escusas: adiantou-se a c.onsiderar o objecto por o lado do maior inte
ress.e publico, exammando os factos como aconteceram e passam nà verdade~ e 
depois o direito que se a elles deve applica1·. Acaso existem no Brazil provínCias 
dissidentes e revoltadas contra a patria mãe, que tenham rompido os laços ela 
união jurada? Se existe1;n, que direito, quanto á representação nacional, haveiD~5 

usar com ellas? Eis-aqui os ·pontos carcleaes que se . a commissão .propoz exarnl-
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nar, e d'ahi póde ser que derivem quasi todos os fundamentos por onde se IJos
sam ~lesp~char as supplicas elos srs . cleputaclos que instam por suas. demissões. 

~oc~av1a, antes ele examinar se ha províncias do Brazil que estejam rebeldes 
~n cli~srclentes, julgou a commissão que devia assentar seu juizo sobre as circum
s~~n~Ias que formam o caracter da clissiclencia ou rebeldia, isto é, julgou a com
:kss~~ yu~ devia,, pa~·a evitar confusões e proceder c?m justiça, de~er~inar o v~r:-

cleuo e Justo cnteno IJOr onde se ·houvesse ele avahar quaes IJrovrncias elo Brazrl . 
est"' · · ao nos te~·mos de ser julgadas rebeldes ou dissidentes. . 
. . A commrssão achou já nas actas elas côrtes constituintes estabelecido um prin

:~P10 por onde se deva avaliar, comparando o estado ele nossas provincÜ•s do Bra
~~~, a sua clissiclencia. Se algumas d' essas províncias (disseram as côrtes consti
_nlnte&.) eleger ou mancl~n· deputados para o illegitimo congresso que o príncipe 
1 ~al.mandou juntar no Rio, então os deputados que representarem aqui essas pro
lnBas l?odei·ão logo saír d'este congresso . Assim opinou a commissão dos negocias 
c 0 /az1l, no dia 27 de agost0 passado, e assim passou para a acta, approvado 
eu1 ~o l' <> c esse mez, o mesmo parecer. 

. ~or~anto, aqui temos já um criterio por o qua;l se pócle julgar a rebeldia das 
p~ovmc1as do Brazil; criterio justo . e infallivel, pois havendo as côrtes, por o· de

. ~:,eto l de. 26 de setembro passado; positivamente ordenado a essas províncias que 
t ao •. c ev1am obedecer a nenhuns decretos elo Rio de Janeiro, e sendo a represen
açao nacional uma e indivisível, assim como é um e indivis·o o reino unido, bem 

_ ;e clei:ll.."'a ver que, elegendo ou mandando alguma província elo Brazil deputados 
;~~·a 0 Rio, era evidente que assim desobedecia ao soberano congresso e queria sol

os l!lços ela união com Portugal. 
. Assnn já temos n'essa decisão das côrtes constittúntes um criterio para jul

gar a dissiclencia das províncias do Brazil; esta commissão aproveitou essa base, 
Il).as por já a achar estabelecida por o congresso passado ; mas não pócle disfarçar 
qt~e essa base, talvez por accoinmoclada ás creclulas icléas que voga1lam em 
~gosto passado, é hoj e sobejamente particular, defectiva e insufficiente. Justo 
e fue se tenham por dissidentes e rebeldes as . províncias que ás côrtes for
In~ mente desobedecerem, mandando ou elegendo deputados para o Rio; mas 
~Cctso será esse o unico . modo ele ás côrtes formalmente desobedecer? Se as 
~:lntas elas províncias desapossarem de seus cargos e roubarem a todos os portu
~le~es europeus; se usurparem, contra o que está constitujdo, o governo elas ar
lll as! se, com este r eino e governo, d' elle cortarem voluntariamente toda a com
fo ~ll!cação, como se aqui houvesse peste; porventura não será isso desobedecer 

01~~almente ás côrt~s ~ao governo? Ain.clá..mais: póde ser que a.Pernambuc~ ou 
e , ct qualquer provmma agrade o co~stlturr-se el? outra r epubhca de .Martms, 

11 es~e caso não será evidente que essa província, por deixar de reconhecer o ' · 
gover~o do Rio, não é menos rebelde ao ele Portugal? 

. Els-ahi as rasões que moveram a commissão a se não contentar só com esse 
Cl'lt . · . . 
lh eno que vem· na acta ele 30 ele agosto passado; e por rsso, attendenclo me-

?r a nossos direitos e ao clesaggravo ela honra nacional menoscabacla, a com-

l
n:nssão julgou necessario ·o ampliar cl'este modo a base estabelecida por as côrtes . 
Jassadas . 

lll 1. 
0 

É rebelde ou dissidente .a província que, sem ser obrigada por a força, 
anelar ,ou eleger deputados para o nullo congresso do Rio de Janeiro. 

qtlaro E rebelde ou dissidente a provinci8. que, não sen lo c·.o:;~.cta por a força, de 

11 . quer outro modo reconhecer formalmente o rebelde g·overno elo Rio de Ja-, eu·o. · . 

de 3b 0 
É rebelde e dissidente a que, não sendo obrigada por a força, formalmente 

80 edece1· ás côrtes e governo de Portugal. 
'Vi ~or estas bases, assentadas em rasão e justiça, pareceu á commissão que de
to a Julgar ~ fidelidade ou rebeldia das províncias elo :Srazil; p_or essa pech·a ~e 
s"' que ensa1ar o seu valor. Todavia, arduo trabalho fo1 esse, po1s teve a comllllr;
t~~ ~e ler com tod~ a attenção, como 0 caso pedia, um sem n:;mero de documen-

Vrndos cl0 Braztl ao o·overno e ainda esses docmnentos nao ·foram bastantes 
Para · o · ' · · I d Ih .c lt gUiar o asserto da comm1ssão, que es ta se VlU perp exa aon e e .1a avam 
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provas ele instrumentos, sendo obrigada a tirar ela falta cl 'elles argumentos e a 
suppri~ as provas com os ela boa rasão .. Agora aqui achará o congresso as con
clusões a que vieram, depois ele maduras e trabalhosas investigações, os membros 
cl.a commissão . , . . 

Grande é por certo o nosso prazer e satisfação ele poder informar ao soberano 
co.ngresso que a provincia elo Pará, a primeü~a elo Brazil que se uniu a Portugal e 
á constituição, é ainda hoje uma elas primeiras em guardar a lei cons.titucional qt:e 
jurou e em manter e conservar a união com os seu::; irmãos ele Portugal. Do R10 

ele Janeiro saiu em 20 de fevereiro passado um bota fogo para incendiar todas as 
.províncias do Brazil, e foi a escuna J.ll/.ct?'Íct ela Glo?·ia, despachada por o desen
freado governo elo Rio para convidar todos os brazileiros . ao ale.vantamento e re
volta contra Portugal; ao Pará chegaram os despachos idos n' essa escuna, mas a 
junta do governo não cumpriu as ordens ímpias, antes r espondeu <<que não l:eco
nhecia o governo elo Rio, e só qU:eria uniEi.o com Portugab. Ainda fez ma1s .a 
junta, que á elo Maranhão co_mmunicou por officio esse animo e accordo em que 
estav'a . D'este moela está confirmado o bom juizo e claro entendimento elos pa
raenr;;es, que assim dão passos para seu a<l.iantamento e para merecer cada vez 
mais a honra ele serem representados n'e.ste augusto congresso. N 

Julga a coÍnmissão que merecem iguaes louvores as provineias do Maranh_ao 
e Piaahy, que ambas tambem recusaram obedecer i~s m·elens elo governo elo Rw, 
saindo ela barra elo Maranhão mal despachada essa eJ?Cuna .llfet?'Íct clct Glo1·ict, que 
lá foi convidar os povos para a guerra civil; alem cl'isso tem havido frequente 
corresponclencia entre as juntas cl'esscs governos e, o de Lisboa, por onde se prova 
o zêlo e obecliencia cl' elles no guardar a lei constitucional. · 

Pr·ouvera a Deus que poclesse a commissrio dar tão boas informações sobre a 
província elo Ceará! Esta aclheriu infelizmente ao governo elo Rio, e rompeu cl_e 
todo a união com o ele Portugal, como é provado com toda a certeza ele aucton
dacle· que exclue a menor sombra e escrupulo ele duvida. Em officio ele 13 ele se
tembro, ao governo de Portugal, informa a junta elo Ceará que havia sido cleposto 
por uma revolução o governador miütar Francisco Ferreira ele Sousa, cómroan
dante do b'atalhrto de primeira .linha, e a junta approva essa revolução e procede 
·de accorclo com ella t No 1.0 de outubro a mesma junta escr eve ele officio, por 
este e_stylo, aos c;leputados que r epresentavam aqui essa província: 

«Hoje se expediram as ordens para a eleição dos oito deputados que esta pr?
vincia eleve mandar á assembléa legislativa e constituinte cl'este reino do Bra.zil, 
em observancia elo decreto de sua alteza r eal, ele 3 ele junho cl'este anuo, e in
strucções a elle juntas; o que participâmos a v. ex.as para que, ficando n'esta in
telligencia, tomem mão elo expecliente que j-ulgarem mais a })l"Oposito, t enclo el)l 
vista que esta província não póde concori·er com a despeza que v. ex.as fazel)l 
n' essa côrte e a que vão fazer os ditos deputados no Rio de Janeiro.>> -

Como se isso não bastára, na data ele 8 de outubi:o passado escreveu essa· 
mesma junta um officio em resposta a uma ordem de el-rei, que lhe mandava pro: 
ceder á eleição ele deputados para as côrtes orclinarias, no ,qual officio se lêem es· 
tas desculpas irrisorias : 

<e Manda vossa . magestade proced~r á eleição ele deputados para as côrtes ,or
dinarias ' de Lisboa, e é recebida a lei, quando n'esüt província se estão elegendo 
os representantes do congresso legislativo e constituinte â.o B<t·azil, em observan
cia elo decreto de s.ua alteza real ele 3 de junho, cumprido com o maior entbu
·si.asmo pelo clecicliclo arbítrio elas .camaras e elos povos, }Jor estaTem resentidos do 
estranho comportamento das côrtes, e mui zelosos elos seus leo·itimos direitos, que 
julgava.m atropella:1os e eX?- peri~o; el_ll tal conjunctura, como ~e poderá dar siroul~ 
taneatnente cumpnmento a precltta lei e ás m·c1ens de vossa magestacle sem exp01 

a pr9vincia ao terrível choque das opiniões, á guerra civil, e á anarchia ? >> . 
A vista cl'estes documentos, que foram, com muitos outros ela mesma applica

ç~o e natUTeza, presentes á commissão, mal se poderá duvidar que está commissa a 
província do Ceará em todos os artigos que dãO o criterio para se avaliar d~ re-
belcl:ia e clissidencia das províncias . . 

Todavia, de quantas l)l'ovincias do I}razil, fóra do alcance do Rio de Janen·o, 
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deram exemplos ele rebellião, nenhuma o ha dado tão escanclaloso e temporão como 
Pernambuco. F echaram as côrtes constituintes os olhos ao despejo violento a que os 
pernambucanos obrigaram as tropas ele Portugal, mas não podem hoje as côrte~ 
~etter no ~scm·o elo sile?-cio tudo quanto se ha passado n'essa infeli:, província 
d es~le os clras 1 e 2 ele Jlmho, quando se celebrou um auto ele vereaçao e outro 
e Jt~ra~ento (que foram p'resentes á commissão ), nos quaes se proclamou a r e

g.encra e protectorato elo principe r eal. Por essa occasião disse e proclamou o pre
srclente ela junta elo governo, Gervasio Pires · Ferreira, que elle resistiria com mão 
dr~~ela ao clespoti~mo ministerial, e que elle ~não podia entender ~ inclependencia 

0 ooverno executivo sem ser como clelegaçao elo poder executivo ele Pm-tugal 
sem nenhuma r estricção. Doloroso é por certo commemorar todas as desgraças 
Íne se depois seguiram; como se lá creou um batalhão ele soldados esbirros, todo \e natnraes ela terra, e para fazer á maneira cl'elles a policia el'ella ; como por esses 
( es~lmaclos bandoleiros foram sem cessar maltratados, perseguidos, r oubados, ex
pelliclos e lançados ele todos os cargos publicas quasi todos os portug·uezes euro
peus i emfirn, como. á regencia de Gervasio outra regencia succedeu por alvoroto 
e revo~t1ção, a qual regencia deixou muito a barra alem de Gervasio no campo da 
au~rchm e rebellião. Adaptaram o novo tope e bandeira que no Rio ele Janeiro 
sb Inventou para o imperio elo Brazil; apregoaram (impiqs), apregoaram a guerra 
a .erta contra seus irmãos ele Portugal! Convidou a nova junta de governo, em 
r:.o.clamação ele 10 ele outubro (que foi JWesente á COmmissão), ~ t_oclos OS brazi
lllOs que se armassem em massa, como o recommenclava o pnnCipe em decreto 
~e 1 agosto, para resistir ás tropas de Portugal, que manclavarn as côrtes com o 
~ ~e os colonisar. Depois d'isto parece ma~s que ocioso o elemorar-se a com

lll.rssao com fazer applicação das regras ao es tado ela província ele P ernambuco . 
. A Parahiba elo Norte, como tendo em Pernambuco ruim vizinho, tem-lhe se

gurclo as pisaelas e imitado o ruim exemplo . De ha muito não se corresponcle o 
g?verno d'essa província com o de Lisboa, tem cortado com elle todas as commu
~caç~es, e tem obrado, por modo ele quem se conta como parte do phantastico 
~~P~no brazileiro; com data de 22 de julho escreveu a junta d'essa província um 
. Cio ao nosso g·overno, só para dar-lhe parte que havia mandado aos povos ele
g~~· u~rn procurador para o conselho ele estado elo Rio, na fórma elo decreto do 
Plincrpe real ele 16 ele fevereiro. Por isso pouca duvida póde haver em classificar 
essa província como insurgiela e r ebelde. . 
P . Parece estar no mesmo preelicamento a província elo Rio Grande elo Norte, 
c Olque, alem ele ter a sua junta cortado toda a cornmunicação com as côrtes e 
om o govm·no, informa o general Madeira, em offi.cio de 28 ele agosto passado, 

Bne essa junta fizera expulsar e despedir a todos os europeus que eram alferes no 
~talhão ele primeira linha ela guarnição ela província, e o mesmo general Madeira 

aJ n::rta por copia em seu ofiicio o ela junta que em data ele 11 de junho esse cles
~otrsllló ordenou. Porém, a commissão, vendo que não ha n 'este congresso nenhum 
Iepresentante por essa proviRcia, suspende o se~1 juizo e opinião ácerca el 'ella. 
ze. Da rica e populosa província ela Bahia só ha lastimas que contar; bastará eli- · 

1 que desde os fins ele J'nnho aos ele asrosto r)assado todas as comarcas ele que se a 
Prov · ~ · 
n· tnc1a compõe ficaram separadas ela capital, e tuelo estaria perdido, se o valor do 
fl~~yal Madeira a não defendesse e sustentasse, como nos bons t empos ele Por
to~~ An~oni? ela Si~veira ou D. J?ão de l'l~ascarenhas as ruínas ele Diu. AlevaJ?-
ra _se prunen·o a vrlla da Cachoeira, segmu-se todo o Reconcavo, lavrou elepms 
lll. pàclameute a insurreição . por toda a ·comarca elos I lhéus, e tornou-se geral por 
geo to que a mesma c.ielaele ela Bahia ficou em apertado sitio, ,tolhendo os insur-
811b eb.que n 'ella entrassem viveres e abastecimentos, vindo escaramuçar até ao 
tinh~l' lo chamado ela Soleclacle, e se~do obrigado o general,_ por a pouca ~orça q~e 
cab~'1., , a encurralar-se, tapando as. ?ocas elas ruas com repmros e tra~qu~Iras . Não 
:rn tt em palavras o contar as hostrhclacles e cruezas que esses ferozes 1mmrgos com
o$ .eram contra seus irmãos europeus ; ele tudo isso dão mui certos testemunhos os 
c1 cros elo commandante ela nossa força naval da Bahia, ele 8 e 12 ele setembro e 12 
e~ outubro, os ela junta ela Bahia de 29 ele ao·os to, 8, 12 e 14 ele setembro, 4, 5 

ele outubro; por fim os elo general Madeira de 7 de junho e 28 ele agosto passado. 
37 \ 
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Todavia, a despeito de ser grande a insurre1ça.o D;a província da .Ba~ia, nem 
por isso parece pruclente á commissão que se estenda sobre essa provmC1a o ana
thema e indignação elas côrtes, que a declarem por insurgida e rebelde, porque, 
se uma de as suas comarcas, a dos Ilhéus, alevantou primeiro o estandarte ela rebel
lião, e ele todas se distinguiu, infelizmente, na perseguição a europeus, Já est.á a 
ele Sergipe de El-Reí, a qual, por o zêló das auctoriclaéles locaes e por o bom annno 
de grande parte elo povo, resistiu até aos fins ele agosto ás machü1ações de seus 
facciosos vizinhos, e foi ele todas as comarcas a ultima que succumbiu, segundo 
informa o general Madeira em seu officio ele 28 de agosto . Alem cl'isso, parece que 
o mesmo beneficio de equidade eleve abranger a comarca da ,Jacobina, porq1:e, 
estando ella assentada 1Jor o sertão dentro e rocleacla ele povos insurgi elos, não é ~1uto 
que se da capital ·separasse, e é possível que de má vontade o :fizesse, e só obngada 
ela necessidade; quanto mais que é verdade clizer o genera1l\1acleíra1 n'um elos seus 
officios «que nacla sabia da Jacobina, por estarem cortadas as communicações)) · 
Finalmente, como poderia julgar-se em grosso r ebelde e cliss[dente a província ~la 
Bahia, quando :ficou na obecliencia a capital, e esta, segunclo a estimativa, cont~n1 

maiey de 100:000 habitadores? Essas rasões de equídacle e de prudencia, asslill 
como a consideração do modo por que no Brazil se :fizeram as eleições de cle
putados (á maneira das primeiras em Portugal, não por círculos eleítoraes, mas 
por províncias), e o haverem a~ côrtes constituinte ~ continuado a deputaç?to dos 
deputados brazileiros, tudo isto moveu a commissão para pronunciar por a leàlclacle 
da província da Bahia. 

N 'outro caso está por certo a província das Alagoas, que aos 15 de julho ar
vorou abertamente o estanclarte da rebellião, uninclo-se ao Hio, proclamando 0 

príncipe regente protector e pe1:petuo defensor elo Brazil, destituí;nclo a tod?s .05 

funccionarios europeus civis e militares, os quaes mand011 expulsar da provmcllli, 
depois ele os haver maltratado com espantosa crueldade1 segundo informa o ge-
neral JYlacleira em officio de 26 de agosto passado. . 

Da província do Rio de Janeiro pouco dirá a commiss:J.o1 }JOr ser de notone~ 
elade publica o estar ella em declarada opposição e desobeeliencia ás côrtes, e P01 

de là terem saído decretos ele separaç~io , libellos ele atrozes injurias contra o con
gresso, contra el-rei e contra o seu governo; em:fim, proclamações ele guen~L aberta 
a Portugal. Está, segu:udo é constante, consummacla a obra ela perdição para essa 
infeliz província, porque o pi·incipe real, no dia 12 ele outubro, s@ ha cleclarado a 
si mesmo imperador constitucional do Brazil, fazendo- se pmjuro, r ebelde . e ustu·
pador. Gela-se ele .horror o sangu.e nas veias a todo o portuguez; quando se r~
corcla qúe da augusta casa de Bragança, tao insigne em piedade, havia ele saJl' 
um a prole tão degenerante; e quando João n restituíra o sceptro ao pael qt~i 
Ih' o tinha cedido voluntario, havia ag;ora um filho elo nosso amado João '\ 
qnerer-lh'o 1)0r força arrancar! · . 

Está na mesma categoria do Hio de Janeiro a província de S. Paulo, oncle fol 
o primeiro fermento ela sec1içã.o e d'oncle saiu o primeiro fogo da discorçlia. :N~o 
escapará á sagacidade do congresso que apenas em S. Paulo se constituiu_ um& 
junta provisoria ele governo, logo este atirou abertamente à indepenclencia, escre
vendo ás côrtes constituintes da feiçao que o fn.ria um goveTno ig1~al e inclepenclent~ · 

O certo é que a província de S . Paulo, onde logo depois da sua colonisaçao ' 
houve uma es~eci.e de ~·epublicaNcle beduínos, hoje em dia não aspira a menos qu~ 
a uma categoria 1mpenal? e na_o "'é menos ~erclade que essa província hn dacl 
todo o calor e fomento á msurreiCao e r ebelcl1a elo Brazíl. 

Abstem-se a commissão de cl~r o seu parecer sobr~ o estaa_o da província do 
Espírito Santo ou Parahiba do Sul, Santa Catharina, 1\'Iatto Grosso, Minas Geraes, 
Hio Grande do Sul, etc., por duas rasões }Jrincipaes que a isso moveram a coJll
missão; porque Goyaz, ou essas províncias estão sem representação .actual n'este 
congress0 (e então não ha relações por as quaes esta commissão deva occupar·se 
d'ellas), ou essas províncias estão sopitas e comprimidas por as força elo ~io. ele J~
neiro, e por isso de nenhum modo póde a ellas ser imputavel a sua diss1elenc~a 
apparente com Portugal. Assás o ha mostrado 1\'linas Geraes, que nomeou ~ai~ 
as côrtes seus deputados e não os deixaram os rebeldes passar elo Hio ele J anen·o' 
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be~ o ~ostron li'Iina~ Geraes, aonde foi necessario que acudisse o príncipe para 
ahi suftocar o grito da maioria , que era por a uui9:o ,com Portugal, e bem l)erto 
esteve esse illmlido mancebo ele em lVIinas nno lhe receberem a visita. 

Tem dado conta a commissão do estado actnal elas provincias do Brazil que 
se poc~em clizer dissidentes ele Portugal, conforme os criterios que estabeleceu a, 
Pomm~ssl:\Jo i segundo eJles, po~em reputar- se. em clissiclencia as províncias do Cear;i, 

arah1ba elo Norte, P ernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e S. Paulo i agora inter
P~l·á a commissão o seu parecer sobre o direito que tem por ele justiça dever 
nsar-se com essas províncias dissidentes. 

~enhuma pena esta:va decretada na republica ele um antigo philosopho contra 
~.,cru:ne ~e parricídio, porque ~d-izia o. sabio) é impossível. que t ão . temeros'o e n~
-t ~c~o cnme se commetta.; porem, mms acautelada e providente f01 a nossa constl- . 
r~Çao: que possiv.el j nlg?u ? parricicli~ politi.co, hoj.e infeliz:nente verifi~aclo pm· a 

1 
elclia ele algtunas provmCJas clll Brazll . Assrm esta cletermmaclo nos artigos 164.0 

br 1_7.~ da nossa constitLlição, aonde se trata ela proporção em que possam entrar 
azJlenos na deputação permanente e no conselho de estado, quando estejam se-

Pal·a;las de Por,tugal algumas províncias do Brazil. · · 
En1 vercb .cle, nach .ha mais justo do que seguir o delicto com a pena, e, se 

a constituição suspende temporaria ou l)Bl])etuamente dos direitos ele ciclaclão ao 
q~le commetteu um crime, como havia de deixar impune a uma ou mais provín
Cias que tenham commetticlo o maior ele todos os crimes ? No governo constitucio
n:l de Inglaterra t em o parlamento algumas vezes tirado o direito de representa
Çao a alg·umas villas, aonde a maioria elos eleitores se deixava corromper, e pouco 
esP-rupulosos da pureza elas eleições, davam seus votos por clinheiro; e acaso ter:i 
0 nos~o congresso m r;Jnos dignidade que ainda conserve na r epresentação nacional 
as pro_vincias' que nenhum caso fazem cl'ella, e até r ec11sam r ecebm· essa herança 
e PatrJmonio ela liberdade? Não ser;:\. assim i u soberano congresso n'ào dará passo 
Ítle n.ão seja conforme ú sua honra e dignidade i antes o primeiro será ele privar 
~ 9l. beneficios ela constltuição a quem mostra, por os engeitar prodigamente, ser 
rn: 1.g"no d 'elles. Por isso á commissao p:.u-eceu que devia desde logo acliantar um 
tJ

10Jecto de clecreto por a maneira seguinte: 
h n·<~As côrtes orclinarias, toma.nclo em consideração o estado de dissiclencia e i·e
:p,~ Hto actual ela.s províncias elo Cem·ri., Parahiba elo Norte, P ernambuco, Alagoas, 
~10 de Janeiro e S. Paulo, hão I>Or bem decretar o segtliute : · 

11 .«l .o As províncias acima r eferidas ficam privadas elo clireito ele representação 
c1aclonal, e ])Or isso os deputados que por ellas houvereup. n'este congresso serão 
especlidos cl' elle. , 

c "?· 0 Quando essas illuclidas províncias tornem á legitima obedrencia do governo 

8 
onstttncional, e dêem provas de que desejam sinceramente e merecem a ~· epre-

c~ntação, então as côrtes poderão achnittir de novo essas províncias á representa· 
.ao na · 1 ~ 1·h b CI<Dna, na proporçao que es cou er . 

«Paço das côrtes etc. '' 
c 1 Agoi·a chegou o tempo ele a commissão s~ desapTessar elos requerünentos parti
S~\ !lires elos srs . deputaclos Antonio José Moreira, Manuel do Nascimento Castro e 
c1

1 ()1., José Martiniano de Alencar, Manuel Filippe Gonçalves, todos por a -província 
a 

0
. ear}í, e o do s.r . Nic.olau Pereira ele Campos V ergueiro, deputado por S. Pmllo i 

clolel?'a já está para elles, como para to elos, estabelecida i devem ser despedidos 
Engresso por auctoridac1e e por ?-S rasões .ge~aes, e por a~ particularE(S cl'elles. 

de .
1
.ste é o· ,parecer que apresenta a comm1ssao á sabeclona do congresso, qt1e 

c~ trá o melhor. -
13 ala das côrtes, 31 ele dezembro de 1822.=João Be?"'uwdo da Rocha= Manuel 
cle

01ges Cwrnei?·o =Joaquim. P e?'e'Í.ra Annes de Ccwvalho =João .lll[arict Soa?·es 
cu;tello B?·anco = Ll!lanuel de Sm·zxt JJI[achado . 

Declarações de voto 

1 .• 

clis ~eclaro que fui, na commissão, de parecer que bastava, para se haver l)Or 
81 ente qualquer província do Brazil, o ter ella mandado, sem ser coa?ta ]DOr 
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força, algum procüraJor p õml. o nullo conselho de estado elo Rio de Jan-eiro, ~ ~~o 
lhe retirar a procuração, em observancia elo decreto elas côrtes de 23 ele JU 1 ~ passado, que annullou, por inconstitucional, o do R io ele Janeiro em data de . 
de fevereiro, no qual se mandava proceder a • um conselho ele estado n 'essa ca.pl-
tal, composto ele procuradores de todas as províncias. do Bra~til. · . 

Por isso é roeu voto que o primeiro criterio para se avaliar a elissicl encm ele 
uma província seja por esta fórma concebido: · 

1. 0 É rebelde ou dissidente a província qu~, sem ser coacta por a força, elr 
ger ou mandar deputados ou procuraclores para o nullo congresso ou conselho c e 
estado elo Rio ele Janeiro . 

Sala elas côrtes, em 31 ele dezembro ele 1822. = João B m·ncwclo cln Roclw. 

2 .a 

Nfio julgo dissidentes as províncias ela Parahiba elo Norte e elo Rio Grande cl~ 
Norte por falta de provas d 'esta dissiclencia, nos termos dos criterios que adaptou '1 

com missão . 
Sala elas côrt es, em 31 ele dezembro de 1822. =Se?']J C~ J.Vfachaclo. 

O ÍJarecer foi eliscutido e approvaclo coro ligeiras moclifi.cações ele reclacçã.o, elll 
10 ele janeiro ele 1823, na fórma que consta ela carta de lei ele 20 elo mesmo Jl).eZ· 

O estado revolucionaria ele algumas províncias do Brazil, a crise immi~en_~c 
que pelos documentos remetticlos ao congresso se antevia n 'aquelle vasto terntoll~ 
para clesmembrar-se completamente ela, corôa portugueza, reclamavam cada "~ 
mais a solícita attenção elos pocleres publicas da metropole, e por isso se pro)lll 
gou a seguinte 

Carl;a de lei 

D. João, por graÇa ele D eus e pela constituição ela monarchia, r ei elo reino nuicl~ 
ele. Portugal, Brazil e Algarves, cl 'aquem e d 'alem mar em Africa, etc. Faço s_abe~ 
a todos os meus subclitos q.ue as côrtes decretaram e eu sanccionei a lei segUinte· 

As côrtes decretam 1Jrovisoriamente o seguinte : 
1. 0 A regencia elo Brazil residirá na cidade ela Bahia emquanto lhe não pa.re

cer conveniente transferir-se pa,ra outra parte elo r eino. 
2. 0 Toclas as províncias elo Brazil ficam suj eitas á r egencia , excepto as elo P~rá_ e 

Maranhão, em quanto ella residir ao sul elo Cabo ele S . Roque. Qualquer outra prov)ll~lfl 
poderá ficar immecliatamente dependente elo governo de Portugal, se as côrte~ ~5t01 

o resolver em, em virtude ele r epresentações que para esse fim lhes sej am clinglcas: 
3. ° Cada um elos membros e secretarias ela r egencia do Brazil tení o tr~~a 

menta de excellencic~ e vencerá ele ordenado annual a quantia ele 4:000~000 r~J~· 
. 4 . ° C_acla sem:etm:ia ela re~eucia do Brazil será coml?ost_a de um o:fficial mald:~ 

dois o:ffimaes orelinanos e clois amanuenses, um ele prunmra, outro ele segnn __ 
classe; terão uns e outros as mesmas gracltlações e vencimentos que se acha;Jl). 10 

gulaclos para a,s secreta~·ias de estaclo, pelo decreto ele 12 de junho elo presente ai:JllO· 
Lisboa, paço elas c_ôrtes, em 17 el~ clezemb1;0 ele 1822. fio 
Port~nto I?ando a todas as auctonclades, a quem o conhecimento e exec~lÇll 

da refenda ler pertencer, que a cumpram e executem t ão inteiramente t omo n _e ~ 
se contém. O secr etario ~e estado elos negocias elo r eino a faça imprimir, :e,ubhc.~ 
e correr. Dada no palamo da B emposta, aos 24 de dezembro ele 1822. =Er..-J.i.E ' 
com guarda. = José ela Silve~ Ccwvalho. 

l l . · t · · 1 "' nacío-Havenc o c 1ver sas mrcnms ancras occaswnac o vacaturas na r epresentaçao < 

nal, proveu-se por este modo: 

D. João, por graça ele 
unido ele Por-tugal, Brazil 

Carl;a ele lei 

D I . . ~, c1 1 . · 1 reinO eus e pe a . constltmçao -a monarc lia, rm c. o etC· 
e Algarves, cl 'aquem e d 'alem mar em Afnca, 
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Faço saber a toclos os meus subditos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a 
lei seguinte : 

As côrtes decretam provisoriamente o seguinte : 
Nas divisões eleitoraes ele Aveiro, Trancoso e Leiria se proceelení, segundo o 

~ethoclo prescripto na constituição, á eleição de um deputado orclinario que falta 
I ara cada uma d' ellas, e elos substitutos correspondentes, na fórma ela tabella 
qlle acompanhou o deCl·eto de 11 ele jull~o do corrente anuo, reuninelo-se as as
sembléas primarias em o terceiro domingo do mez de janeiro d.e 1823. 

Paço elas côrtes., 14 ele dezembro ele 1822. 
d< ~ort~nto - ~nanclo a todas as auctoriclaeles, a quem ~ c?nh~cimento e execl;ção 
a Iefenda lei pertencer, que a cumpram e executem tao mteu·amente como n ella 

se contém. O secretario ele es tado elos negocios elo r eino a faça imprimir, publicar 
e correr. Dada no palacio ela Bemposta, aos 20 ele dezembro ele 1822 .= EL-REI, 
com g;uarcb. = Filippe PmTeim ele An~vjo e Cast1·o . 

Car-ta de lei 

l PD. João, por graça ele Deus e pela constituição da monarchia, r ei elo r eino unido 
c e ortugal, Brazil e Algarves, el'aquem e d'alem mar em Africa, etc. Faço saber 
a todos os meus subelitos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a lei segtúnte : 

As côrtes, havenclo declarado nulla a eleicão elos Arcos ele Valle ele Vez, de
cretam que n'aquella divisão eleitoral ·se p roc~cla, segundo o methodo prescrÍJJto 
na constituição, á eleição ele quatro deputados e outros tantos substitutos que lhes 
corresponclem na fórrna ela tabella que acompanhou o decreto de 11 de julho do 
dor~·ente anno, r eunindo-se as assembléas primarias em o terceiro domingo do mez 
e Ja~eiro proximo futuro . 
· Lisboa, paço elas côrtes, 18 de dezembro ele 1822. 

l Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 
~a referida lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteiramente conío n'ella 
se contém. O secretario ele estado dos negocias elo reino a faça imprimir, publicar 
c Correr. Dada no palacio da Bemposta, aos 24 ele dezembro ele 1822. =EL-REI, 
com guarda . =José ela Silva Ca1·valho. 

')(' 

e Com officio do ministro elos negocias do reino tiveram conhecimento as côrtes, 
111 sessão ele 7 de j aneiro ele 1823, do que abaixo se transcreve . 

Carta 

(N.• ~2) 

. Rio, 23 de outubro ele 1822. -lVleu pae :- 0 amor filiai, que por todos os 
Plbncipios t ributo a vossa magestaele1 me obrjga a ir pelo modo que me é possi:vel 
~a er ela saucle. ele vossa magestacle, em que tanto me interesso, como o devem 
azer todos os :filhos que amarem seus paes, assim como eu. 

0 
V O~sa magestacle saberá pelos papeis que remetto inclusos a alta elignielaele a 

1.tle Íln elevado por unanime acclamação cl'este'\ bons, leaes e briosos povos, a 
~lle~ sou sobremaneira agradecido, por quererem e ele facto sustentarem a mim, 
cl lllrnh~ im1Jerial clescendencià e a elignielaele el'esta nação, ele quem tenho a honra 
g e ser Imperador constitucional e defensor perpetuo, e assim ter a nação portu-

Lleza um asylo certo nas adversidades que llie estão imminentes . . 
ct 'I'enho a honra de ser com toclo o respeito cle·vossa magestaele :filho mui a:ffe

Lloso, e que corno tal beija a sua real mão.= P ecl1·o. 
1? . 8.-(L. S.) Eis-aqui as armas elo imperio brazilico. 

Doc1.unentos a que allude a c :o;u·ta supra 

Decreto 

1.~ 1 liavenclo o reino elo Brazil, ele quem sou r egente e perpetuo defensor, decla
çõ~~ a sua emancipação política, entrancl'o a occupar na grande _f~milia elas na

o logar que justamente lhe compete como nação grande, hvre e indepen-
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dente; sendo p or isso inclis1Jensavel que e)le tenha um escudo r en.l de armas, que 
não só se distingam elas ele Portugal e Algar ves, até agora renniclas, mas que 
sej am características c1'este r ico e vasto continente; e c1esejanclo eu que se con
servem as armas que a este reino foram dadas pelo senhor r ei D . João VI, wen 
augusto pae, na carta de lei ele 13 de maio ele 1816, e ao mesmo tempo Tememo~ 
r ar o pr imeiro nome que lhe fôra imposto no seu feliz descobrimento, e. hon~·::u: as 
dezenove províncias comprehencliclas <:mtre os gl·anêles rios que sao os ,·eus lmutes 
naturaes ~ que formam a sua integricla.cle, que eu jurei sustentar : hei por bcro e 
com o parecer elo meu conselb.o ele estado, det enuina_r o seguip.te : Será cl'o ra e~ 
diante o escudo ele armas cl'este r eino do Brazil em campo veTde uma esphel!t 
armilar de oiro Çttravess[1cla por uma cruz ela ordem ele Christo , senclo circul~.cla 
a mesma espb era ele dezenove estrellas ele prata em uma orla azul, e :firmada a 
corôa real dtamantina· sobre o escudo, cujos lados serão abraçaclos por dois ramos 
das ·plantas ele café e tabaco, como emblemas ela Sllll riqueza comm!'lrcial, repres~ll
taclos na sua propria côr e ligados na parte inferior pelo laço ela naçí'to. A banclen.'~ 
nacional será ~omp~sta de_ um rara.llelogrammo verde, e n'eJle inscripto um qu~C~t 
latero r::10mb?Icl~l cor de ~1ro, fican~? no centro d'e.·te o e:;cuclo elas armas do B1.:1Z~e 

Jose Bonifac10 de Andrada e S1lva, do meu conselho, do ele sua mngest!lC 
fidelíssima o senhor rei D. Jol:io VI, e meu ministro e secretario de estado dos lle
gocios elo reino e estrangei.J:os, o tenha assim entendido e façn, executar coro ~s 
despachos necessarios . Paço, em 18 de setemlJro ele 1822.=(C'om ct '?'ttb?·ica ce 

· suct alteza 1·eal o J?'I'Íncipe 1·egente.j =José Bonifácio de .AncliJ·ada e Silvct. 

Decreto 

Convindo dar a este re~no ·do Bmzil nm novo tope nacional, como já lhe clei 
um escudo ele arm::w : hei. por l:Jem, e com o parecer do weu conselho ele estado, 
orelenaT o seguinte : O laço ou tope nac.Íonal braziliensc será com1Josto dns cor~s 
emblematicas verde ele primavera e amarello ele oiro , na forma elo modelo n,unolo 
a este meu clecreto . A flor verde no braço esquerdo, dentro de um angulo c e 
oiro, ficará sendo a c.li1risa voluntaria dos ]Jatriotas do Brazil que juraram o c1es
empenho da legenda cc independcncia ou morte>, , lavrada no dito angulo . 

José Bonifacio ele ;-\nclracb e Silva, elo meu com;elho ele estado, e elo consel~O 
ele sua m agestr"cle fidelissima o senhor rei D . J orto 'VI, e meu ministro e secretano 
ele estado elos negocios do Brazil e dos estrangeiros, o tenha assim .ent endido e 0 

faça executar com os despachos nece.-sarios . Paço, 18 ele sctom bro C! e 1822. = 
(Co1n a rztb1·ica ele sua alteza 1·eal o p1·incipe regentc.)= José Bonifacio ele Ancl!radet 
e Silva. 

Decreto 

Podendo acontecer que existam aincla no Brazil clissic1entes ela grn.nclc c::Lns& 
da sua i'nclependencia política qu e os povos pr·odamaram e cu j urei defender, 05 

quaes, ou por crassa ignorancia ou por cego fa.nati.smo pelas antigas opiniões, es
p alhem rumores n0civos á uni~o e tranquilliclacle ele todo.~ os bons braz1leü·os, ~ 
até n.1esmo ousem formar pToselytos lc seus e1-ros, cumpre imperio ·amente ata.lh~l 
ou prevenir este mal, sepamndo os perficlos, expurgando cl' elles o Br az il, pai & 
que as suas acções c a l ingu agem dar:; su,as Ol)iniões clcpravacla.s não .irrite1n ~s 
bons e leaes brazileiros a ponto ele se atear a guerra civil que tanto me esroelo 
em evitar. E porque eu desej o sempre allia.r a bondade com a justica e coJJl a.. 

1 " b}' 1 . cl ~ h . b , ~ l)letl sanraçao pu 1ca, suprema e1 as naçoes : 01 por em, e com o parecer CtO 

conselho de estado, 01·dena.r o segtlinte : F ica concoclicla amnistia o·eral para todas a.s 
passadas opiniões políticas até á data c1'este meu real decreto, exchâclos todavia cl'ellfl 
aquelles que· já se achàrem presos e em }Jrocesso. Todo o portuguez europeu ~1~ 
brazileiro q ue abr a.çar o aétual systema elo Brazil e estiver p rompto para clefen, 
del-o, u sar á por clistinct[vo ela flor verde dentro do angulo ele oiro no braço es 
quel'Clo Gom a legenda cr inclepenclencia ou morte)) . Todo a.quelle, porém, qn~ n~O 
cluizer ahraçal-o, não devendo participar com os bons ciclacUl.os elos benefi cios Lc ·fh 

sociedade, cujos decretos n ão respeita, deverá sair elo lagar em que reside cle~"1.0 
em trinta dias e elo Brazil dentro ele quatro mezes nas cidades centraes e c 0t 
mezes n as marítimas, contados do dia em que for publicado este meu r eal decr e 

0 
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nas respectivas províncias elo Brazil em que residir; ficando obrigado a solicitar 
o CO,?Jpetente passaporte . 

:::le entretanto, porém, atacar o dito systema e a sagrada causa elo Brazil, ou de 
palavra ou por escripto, será processado summariamente e punido com todo o rigor 
que as leis ,impõem aos réus ele lesa nação e perturbadores ela tranqtúlliclade publica. 

N'~::;tas mesmas IJenas incorrerá todo aquelle que, ficando no reino elo Brazil, 
commetter igual attentaelo . 

José Bonifacio de Andrada e Silva, elo meu conselho de estaelo, e elo conselho 
de .sua magestade ficlelisfúma el-rei o senhor D . João VI, e meu ministro e secre
tano ele estado dos negocias elo reino e ·estrangeiros, assim o tenha entenelielo e 
f~ça. executar, mandando-o publicar, correr e e:s:pedil· por copia aos governos pro
Vtnctaes elo reino do Brazil. Palaci.o elo Rio de Janeiro, 18 ele setembro ele 1822. = 
(C:orn CL ntb1·icct ele stGCL alteza 1·eal o p1·i?wipe ?·egente.)=José Bonifacio ele Ancl1·acla e 
fhlva . 

Acta d~t acclamaQão do senhor D. Pedro I, imperador constitucional do Brazil, 
e seu perpetuo defensor 

~O · fausto dia 12 elo mez de outubro ele 1822, primeiro da inclepenclencia elo 
Br~zll, n'esta cidade e côrte do Rio ele Janeiro, e palacete elo campo ele Sant'Anna, 
~e JUntaram o desembargador juiz ele fóra, vereadores e procuradores do senado 
c~ camara, commigo, escrivão abnixo nomeado, e os homens bons que no mesmo 
teem servido, e os mesteres e procuradores elas camaras ele tocl.'as as villas el'esta 
província adiante assig·naclos, para o fim ele ser acclamaclo o senhor D . Pedro ele 

_ Alcantara imperador constitucional elo Brazil, conservando sempre o titulo ele seu 
defensor perpetuo, elle e seus augustos successores, na fórma determinada em 
vcreação e:s:.traordinaria ele 10 elo corrente. E achando -se pre ·ente a maior IJarte 
d,o povo el'esta cidade e côrte, que cobria . em numero consicleravel o campo de 
Sant'Anna, onde tambem concorreram ·os corpos de primeira e seg·uncla linha da 
guarnição d'esta mesma cidade e côrte, ás dez horas da manhã foi o mesmo se
nhor com sua augusta esposa e a senhora princeza D . Maria ela Gloria, recebidos 
no dito palacete, entre mil vivas do povo e tropa, pelo senado la camam, homens 
bons, e mesteres cl'esta cieb.cle, e procuradores elas comarcas das villas referidas, 
tendo o estanclarte, com as novas armas elo imperio elo Brazil, o ex-procurador elo 
senado da camara Antonio Alves ele Araujo . Foi npresentada ao mesmo senhor a 
lhensagem elo povo d'esta província, pelo presiclente do senado c1a camara, que 

e clirigiu a falla, mostrando que era vontade geral do 'povo d'esta província e 
de todas a:'l outras, como se reconhecia expressamente elos avisos de muitas ca
lllaras ele algumas d'ellas, ~mstentar a inclepenclencia elo J3razil que o mesmo se
nhor, conforme ndo-se com a opinião dominante, tinha já. declarado, e accla.mar o 
lnesmo senhor, n'este fausto dia, imperador constitucional do Brazil e seu defensor 
Perpetuo, conservando sempre elle e seus augustos successores o titulo de defensor 
Perpeüío do Brazil. Sua m:tgestacle imperial dignou-se dar n seguinte resposta. 

<cAcceito o titulo ele imperador constitucional e perpetuo defensor do Brazil, 
P~rquer tendo ouvido o meu conselho ele estado e de procuradores geraes, e exa-
111lnanclo as representações elas camai:as de clifferentes províncias, estou intima
~1ente convenc.ido ele que tal é a vontade geral ele todas as outras, que só por 
alta de tempo ntto têem aincla chegado.>> 

l Sendo esta resposta annuncíacla ao povo e t ropa, da varanda elo so breclito pa-
acete, aonde todo este acto se celebrou, foi o mesmo seuhor acclamado legal e 

8?lernnemente pelo senaclo ela camara, homens bons, mesteres, povo e tropa d'esta 
Cldacle e procuradores elas camaras ele toclas as villas cl~esta província, levantando 
0 Pr.esiclente elo ~esmo senado os seguintes vivas, que foram repetidos com en
thu.sJasmo inexplicavel pm· todo o povo: cc Viva a santa religião;· viva o s~nhor P · Pedro I, imperador constitucional elo Brazil e seu perpetuo defensor ; VIva a 
1~per~triz constitucional elo Brazil e a elynastia ele Bragança imperante r:o B~·a
~11 i VlV~ a ~ndepenclencia do_ Br?'zil; viva a ~ssembléa constituinte e leg1slat1va 

0 Brazll; VIva o povo constrtuc10nal do Braz1h . · 
. Findo este solemne e magestoso acto, foi sua magestade imperial ~ constitu

Cional acompanhado debaixo do ·pallio á capella imperial, omle estava cl1sposto um 

' 
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Te Dev;m solemne em acção de gr.aças . E ele tudo, para constar, .se mandou fazer 
esta acta, em que assignou sua magestade imperial e constitucional, e o senado 
da camara com . os homens bons, e mesteres, e os procuradores das camaras das 
villas cl'esta província. E eu José Martins Rocha, escrivão do senado da camara, 
o escr evi. = (S egt~em-se as assignattwas.) 

P roclamação ao exercito do Brazil 

Soldados : - Uma nova expedição ele .soldados lusitanos acaba de chegar á pro
víncia da Bahia. Teima o congr esso ele Lisboa em seu desvairado proj ecto de 
avassallar este vasto imperio. T ão louco como tyrannico, elle pretende lançar por 
terra a base fundamental elo direito publico: a faculdade ele adaptarem os povos 
o -pacto social que mais lhes convenha. Vae pond_o em pratica os discur~op. ~e ai· 
guns tresl01.1_cados cleputaclos, mandando ao Brazll cães ele fila e constltmça~ de 
bayonetas. E assim que se insultam os mais sagrados direitos ele um poyo pamfi_co 
e generoso! Soldados! não deixastes vós ir livremente as tropas que até vo s In
sultaram nos vossos lar es, e as embarcações ele gt;terra que as vinham r eforçar? ! 
Não são estas mesmas que vem de novo com a barbara tenção de vos lançar os 
grilhões da escravidão?"! 1:3olc1ac1os! Certo em vossa coragem e no santo amor, dn 
liberdade, eu sómente vos lembro a lucta em c1ue vamos entrar. Nós teremos_ que 
soffrer todas as privações e incommoclos filhos ela guerra; mas a nossa causa ti·Iu;n
phará, e eu vos auguro a feliz sorte que pócle ter um povo ao abrigo ele sab1as 
leis, e desfructanclo as riquezas com que a natureza dotou o nossq paiz . Roeleaclos de 
vossas esposas e filhos, vós direis um dia: «Eu tamben'J. com Pedro I fui salv~dor 
ela pati·ia)) . Soldados ! O meu posto será na vossa frente, e vossos futuros cl estmos 
a inclepenclencia ou morte != IMPERADO H. 

P1·oclamagão 

Portuguezes: - Toda a força é insufficiente contra a vontade ele um povo qne 
nã.o quer viver escravo; a historia elo mundo confirma esta. verdade, confi.rmam:nn 
ainda os rapiclos acontecimentos que tiveram lagar n'este vasto imperio, emba1clo 
a principio pelas lisonjeiras promessas elo congresso ele Lisboa, convencido logo 
depois ela falsidade cl' ellas, trahiclo em seus direitos os mais sagrados, em seus 
interesses os mais caros, não lhe apresentando o futuro outra perspectiva senão ~ 
ele recolonisação e a elo despotismo legal, mil vezes mais tyrannico que as arlJl· 
trariec1acles ele um só. clespota; o grande e g·eneroso povo brazlleiro passou pelas 
altemativas ele nímia credulidade, ele justa desconfiança e ele entranhavel oclio i 
então elle foi unanime na firme resolução ele posstür uma ,assembléa legislatiY8 

sua propria, ele m"Ua sabedoria e pruclencia r esultasse o novo pacto social que ele
via r egei-o, e ella vae entrar j á em tão gloriosa tar efa; elle foi unanime em esc_o
lher-me para seu defensor }Jerpetuo, honroso encargo que com ufania acceitei e que 
saberei desempenhar iL custa de todo o meu sangue. 

Este primeiro passo, que devia abrir os olhos ao congresso, para· enca1·ar .0 

profundo abysmo em que ía precipitar a nação inteira, que clevia tornai-o maiS 
circumspecto em sua marcha e mais justo em seus proceclimentos, serviu sómente 
ele infiammar as paixões corrosivas elos muitos demagogos que para vergonha vosS11 

t êem assento no augusto santnario elas leis. 
Todas as mecliclas que tendiam a conservar o Brazil debaixo elo jugo ele ferro 

ela escravidão mereceram a approvação elo coúgresso; elecr etar am-se tropas par_t:L 
conquistai-o sob o frívolo pretexto ele suffocar suas paixões ; os cleputaclos braY.n
leiros foram publicamente insultados e suas vielas ameacacbs · o senhor D . João V1, 
meu augusto pae, foi obrigaclo a descer ela alta cligni;lacle ele monarcha constitJ.:
cional pelo clui·o captiveiro em. que vive, e a figurar ele mero publicaclor elos cleli
rios e vontade desregrada, ou ele seus ministros corruptos ou elos facciosos elo con
gresso, m"Uos nomes sobreviverão aos seus m·imes para execração ela posteridade i 
e eu, o herdeiro elo throno, fui escarnecido e vociferado po:r aquelles mesmos que 
deviam ensinar o povo a respei~ar-me para poderem ser respeitados . . 

Em tão criticas circumstanmas, o heroico povo elo Brazil, vendo fechados to
elos os meios ele conciliação, usou ele um direito que ninguem pócle contestar-lhe, 



685 

acclamanclo-me, no dlia 12 elo corrente mez, seu imperador constitucional, e pro
clamando sua inclepenclencia . . Por este solenme acto ac,abarão as desconfianÇas e 
azecl:1me ·dos brazileiros contra, os pToj ectos ele domínio que intentava o congresso 
ele Lisboa, e a serie não interrompida de pedras numerarias collocadas nó caminho 
eterno elo t empo, para lhes recordarem os seus infortunios passa·dos, hoje só serve 
ele os convencer de quanto o Braz.il t eria avultado em prosperidade, se ba mais 
t~mpo se tivesse separado ele Portugal, se ha mais tempo o seu bom siso e rasão 
tivessem sanccionado uma separação que a nat ureza havia feito. · 

Tal é o estaclo do Brazil; se desde o dia 12 do corrente mez elle não é ma.is 
parte integrante da antiga rnonarchia portugueza, todavia nada se oppõe á conti
nuação ele suas a.ntigas relações comrnerciaes, como declarei no meu decreto do 
1. ~ de agosto cl'este anuo, com tanto que ele Portugal se não enviem mais tropas 
a lllvaclir qualquer província cl'este imperio . 

Portuguezes, eu offereço o praso ele quatro mezes 'para a vossa decisão; decidi 
e escolhei, ou a continuação de uma amisade fundada nos clictames ela justiça e de 
g~uerosiclacle, nos laços de sangue e em recíprocos interesses, ou a guerra mais 
VIolenta, que só poderá acabar com o r econhecimento ela inclepenclencia do Brazil 
ou com a ruína elos dois estados . 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 ele outubro· ele 1822.=11\IPER.A.DOR . 

. Em consequencia elo parecer ela commissão ele infracções ele 31 ele dezembro 
ultimo e posterior decreto elo soberano congresso, publicou-se esta 

Carta de lei 

D . João, por graça ele Deus e pela constituição ela monarchia, r ei elo reino unido 
de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc . Faço saber 
a todos os meus subclitos que as côrtes decr etaram e eu sanccionei a lei seguinte : 

As côrtes, consieleranc1o o estado el e alguma<; províncias elo Brazil, decr etam 
provisoriamente o seg1ünte : 
l 1. 0 São declaradas rebelcles todas as províncias que espontanea e livremente l esobeelecem á consti tuição e leis ela monarchia pm:tugueza 9u reconhecem o re
)elcle governo elo Rio ele Janeiro . 
d 2 . 0 Picam portanto priva:elas elo direito ele· r epresentação em côrtes as províncias 
° Ceará, Parahiba do Norte, Pernambuco, Alagoas, Rio de J arieiro e S . Paulo; são 

em consequencia clespeclidos os actuaes deputados em côrtes por aquellas pl.!ovincias . 
3. 0 As províncias privadas elo direito ele representação serão a elle r estituídas 

n_a proporção que lhes couber, quando sinceramente voltarem á legitima obeclien
Cla do governo constitucional elo reino unido . 

Lisboa, paço elas côrtes, 14 ele janeiro ele 182'3. 
l Port~nto ~anelo a todas as auctoridacles, a quem ~ c?nh~cimento e exec~ção 
c a refencla le1 ]Jertencer, que a cumpram e executem tao mten·amente como n ella 
se contém. O secretario de estado elos negocias elo reino a faça imprimir, publicar e 
Correr. Dada no palacio de Queluz, aos 20 ele janeiro ele 1823. = EL-.REI, com 
gnarcla. = Fili11pe Fe?TCÍ?'C6 de .Amvjo c Cast1·o. 

. .~icaram portanto clestituiclos das funcÇões ele de1Jl1taelos p elo Brazil vinte e tres 
~llchvlduos , não se incluindo n'este numero os sete que durante a, primeira leg isla-
llra se r etiraram sem licença. . ... 

•,\~ 

Não se tenclo ainda, cumpriclo uma r esolucão elo soberano congresso, entre este 
e 0 governo houve a seguinte correspondencia.: 

Officio 

..., Ili.mo e ex . mo sr .- As côrtes mandam perguntar ao governo por que rasão se 
:n.ao têem até ao ' prese~te ex ecutado os artigos 2 .0 e 3 .0 ela m·cl em das côrtes ele 3 
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de abril de 1822, pelos quaes se determinava, nos termos que n'elles se contêero, 
a clemolicão dos carceres ela extincta inq1.usicão nas cidades de Coimbra e Evora . 
O que v: ex .a levaní ao conhecimento ele Sll~· mag-estacle. · N 

Deus guarde a v . ex ." Lisboa, paço elas côr tes, 18 ele j aneiro ele 1823. =JaCtO 
Baptista F elgueims. 

Offi.cio 

111.1110 e ex. mo sr. -Tendo levado ao conhecimento de sua P1agestacle a ~r
clem elas côrtes cêom data de 18 elo corrente, cleterminando que o governo ele a 
r asào por que se n~io t em até ao presente executado os artigos 2 .0 e 3 .0 da ordem 
de 3 ele abril êl.e 1822, a que esta se r efere, e versa sobre a demolição elos carce
res ela extincta inqu[siç~i.o nas ciclades ele Coimbra e Evora : cumpre-me le1rar. á 
presença do soberano congresso, por mãos de v . ex. a, o andamento cl'este negociO· 
Satisfez o governo ao artigo 2 .0 quanto aos carceres de Evora, e m~ndanclo pro
ceder ao orçamento ela despeza foi calcula,da em 1 : 700~000 réis, :ficanclo p~ra 0 

a,rrematante a madeira e ferragem velha, assim como a alvenaria e cantana, e 
2: lOOJOOO réis não ficando com cousa alguma. Encarregou-se em consequencia ao 
dr. 1!--,rancisco Xavier ele Sousa Q.ueiroga, então corregeçlor de Evora, para pôr . a 
lanços, e or:; papeis juntos evidenceiam o plano qne·o governo julgou dever seg~ur, 
nomeauclo um engenheiro e incumbindo-lhe novo orçamento, que por esta vez fo1 de 
1:500$000 r eis . Nuo nppnr ecenclo então lançador, pareceu opportuno propor no.V'~S 
·ondições, e muito se applaude o governo cl'esta deliberação, por isso que o offic!O 

junto elo brigacleü·o intendente elas obras publicas, com data de 21 de novembro; 
em cumprimento das ordens cl'este ministerio, manifesta ter-se arrematado a de
molição por 7001$000 réis, quantia por certo bem diminuta, se se a,ttencl~r ao~ 
primeiros orçamentos, e uD que me persuado haver lucrado a fazenda naClonal' 
por ultimo, com portaria de 18 ele dee;embro passado se mandou pl'incipiar a cle
molição, precedendo as seguranças e fianç~•s marcadas por esta r epar tição, para a 
certeza ela execução por parte elo arrematante . 

Quanto aos carceres de Coimbra, a que alluclc o artigo 3 .0 ela citada orcleJJ1~ 
mandou o governo em 14 ele abril commetter esta commissão ao j1uz conserv-ador 
da universidade, como se vê ela copia junüL, e em 24 satisfez com a, sua conhe
cida prompticlão, expondo os obstaculos que se o:fl:"ereciam á demolição; esüt res
posta e os mais papeis qtle lhe cliúam respeito foram levados pelo governo, em 30 
do mesmo mez, á presença elo soberano congresso, acompanhados elo officio que 
igualmente vae junto por CO])Ía, c entfto soube o governo que na sessão de 3 de 
mftio, segundo consta elo Diario r espectivo, foi tudo enviado á c.ommissão das ar
tes , e desde ent:l:o nenhuma outra ordem houve sobre este objecto, que ficou cle-
penclente da immecliata t·esolu ção elo soberano congresso . · 

Sirva-se v . ex. a levar ao conhecimento elas côrtes todo o expenc1ic1o, que 
11arece justificar plenamente o procedimento do g overno r elativamente a es te 
oLj ecto . 

Deus g uarde a v . ex. :1 Paço ela Bemposta, em 23 de janeiro de 1823. = 
111.010 e ex.mo sr . João Baptista Fclgueiras . =F-il·ippe P m'1'eÍ1'a de A?'Clt~o e Cast1"0 · 

~(' 

Setenta dias depois de fallecer o antigo membro da junta provisional encarre
gaclo elos neg~cios elo r eino e da fazenda, gue fô1·a um elos presidentes do cou
gTesso consütumte e a quem o suffragio pop ular conferíra o diploma ele deputado 
ús côrtes ordinarias por diversas clivÜ>Ões eleitoraer; ,. apresentava-se á assignattu·a 
r al a seguinte 

Carta ctle lei 

D . João, por graça ele Deus e pela constituição da monarchia, rei do reiuo 
unido ele P01·tugal, Brrozil e Algarves, cl 'aquem e cl'alem mar em Africa, ~te. 
Faco saber a todos os meus subclitos que as côrtes clecreta.ram e eu sanccionel a 
lei ~"S eguinte: . 

As côrtes decretam o seguinte : 
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1 · 0 Em honra' do regener:ulor ela patria Manuel Fernandes Thomaz se farão 
exequias :;;olemnes, mas sem ostentação. 

2. 0 Os restos cl 'aquelle benemerito cidadão serão depositados em um monu
mento simples, no qual se lavre o seguinte epitaphio : «A naç.ao portugueza-A 
Manuel F ernandes Thomaz -Anna 1823)) . ' 3. 0 A vi uva elo illustre varão Fernandes Thomaz, D . Maria Maxima Fernan-
des da Cruz, se dará a pens~ío annual e vitalicia de 1 :0006000 r éis ; e a cada 
um ,cle seus dois filhos, Roque Joaquim Fernancles Thomaz e Manuel Joaquim Fer
nandes Tl1Qmaz, se dará a pensão, tambem annual e vitalícia , ele 5001')000 réis . 
. 4. 0 Todas as r eferidas clespezas e quantias serão satisfeitas pelo thesouro nà

cronal. 
Lisboa, paço das côrtes, 15 de janeiro de 1823. 
P~rtanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 

cb. r eferiL1a lei pe1·tencer, que a cumpram e executem tão inteiramente como n'eUa 
se contém. · O secTetàrio de estado elos negocias da fazenda a faça imprimir, publicar 
e correr . Dada no palacio de Queluz, aos 29 ele janeiro de 1823.= E L-REI, com guar
da. = Sebastião José de Cm'valho. · ' 

:o;{: 

' Qúanclo na sessão ele 1 ele fevereiro entr ava em discussão o orcamento da cles
peza do ministerio ela guerra, compareceu no congresso o respectivo secr etario ele 
estado, lVlanuel Gonçalves ele Miranda, e obtendo ·a palavra disse, a proposito .ele 
lhe perguntarem a que pé era neGessario levar o exercito: 

t( Esta parte; nas actuaes circumstancias, é uma elas mais importantes materias 
qne o governo tem a considerar. O aspecto politico que nos vão mostranclo os ne
gocias da E uropa, a iocer t(;lza ein que estamos a respeito ela verdadeira r esoluçfio 
q118 tomn,rà o governo da nação franceza, em consequencia elas ultimas clelibera
Ç?es elo congresso ele Verona, obriga-nos a acautelar-nos quanto antes e a preve
~llrmos as suas tenta ti ,r as . A guerra em que n sant~ alliança quer empenhar-se 
e a guer-ra elos clespotas contra os pbYos, é n, guerra do despotismo coutra a 1iber
cl-acle, e n!csta lucta elevem triumphar os povos, porque a força está da sua parte 
e porque os governos livres nunca sao llludiclos por fallazes convenções, em que 
no s governos absolutos o interesse elos povos é muitas vezes sacrificado á ambiç['io, 
cobiça ou r esentimento ele um ministro Oll favm·ito . Se o . g;overno francez pensa 
que nos illucle com o seu perfi elo· silencio, engana-se, e 1Jó de estar convencido que 
os portuguezes nZio abandonar ão os hespanhoes tocbs 'as vezes que se atacar a 
B:espanha para de:struir ou moclifica.r o systema constitucional acloptãclo e j uraclo 
na península,. Digo na península, porque os princípios são os mesmos em ambas 
as naç.ões, e porque a nação portugueza nuo póde ser espectadora tranqui!la elos 
ataques elirigiclos debaixo cl'estes principias contra a naçfLo hespa.nhola. A este res
peito não póde aclmittir-se abstracção alguma, e o prim eiro canbao disparado em 
B:espanha deverá ser o signa.l para se porem em movimento as nossas tropas, clar 
todo o desenvolvimento aos planos que se conceberem, e .a nossa energia, os nossos 
esforços é ·os nossos sacrificios deverão em tGclo o caso ser proporcionaclos ao.s 
ll1eios que pelos úggr~SS(')res forem emp1~egaclos . 

((Não er a de esperar que n ão t endo naçãb alguma o direito de ingerir -se nos 
h eg~ciQs interiores de outra, nem tomar pm·te nas reformas ou mudanças que faz nas 
suas instituições, comtanto que guarde e fielmente observe os seus trataclO's e con
-venções com as nações estrangeiras, não era ele esperm·, clig·o, que a Fn.tnça, ou, 

' Para fa.ll ar mais exacto, que o governo f1·ancez coucebesse a icléa ele fazer a guer
ra á:..; nações peninsulares sómente porque, para occonerem aos males procedidos 
de n.busos e instituições degeneradas, acloptaram liberaes constituiçoes que julga
ram lhes convinl1am. Uma tal iugerencia é o ataque ma.is clirecto que póçl.e fa~er- se 
á ·Soberania. e inclepenclencia ele um povo, clestroe pela sua base o direito mms sn.
grac1o elas nações, e, ele contraria a todos os princir ios ela rasão e da justiça, é ~apaz 
de exacerbar a indignação ele um povo indolente, quanto mais u~ povo chew. de 
~::olor e bTio, que sustentará á custa elos maiores sacrificios {L sua melependencm e 
uberclade. 

((É· de pres·umir que o governo de F rança tenha cousicleraclo e que m.'tclnra-
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mente pondere o premplClO a qu~ o pócle arrastar uma 1·esolução tão impoli
tica, é de presumir que se não esqueça elo que dizia um homem celebre que :ror 
muitos annos r egulou os destinos ela França e ela Europa inteira. Este homem sm-

. gular
1 

cuja opinião a respeito ele conquistas era elo maior peso, talvez pelos acon
tecimentos ela península, dizia que toda a nação que queria. seT livre o era sem
pre. Elle mesmo experimentou quanto era verdadeira esta maxima, e por não con
formar a sua conclucta com os princípios ele que estava convencido, ultimou a ca
tastrophe que a sua cega obstinação com estranha rapidez lhe havia preparado . 
Por outra parte, qualquer que seja a força com que for invadida a península, esta 

' força obrará sempre sobre grandes linhas ele operações, cuja extensão facilitarft ·a 
cooperaçr~o elas forç<ts -de ambas as naçõe~, e os seus movimentos combinados po
rão necessariamente o inimigo nos mesmos embaraços em que na guerra passada 
se acharam os gencraes mais babeis e experimentados que commanclaram os e:xer-

' c i tos invasores . Os funestos restos d' estes mesmos exerci tos, os estragos que aincl_a 
hoje attestam os males que causaram, são as balizas elas nüu:chas que os iniun
gos podem fazer i ellas marcam aincla os campos em que as nossas tropas se co
briram ele gloria . Estas tropas existem, e os satellites do clespotismo, surdos á vo~ 
ela experiencia, ainda querem fazer nova tentativa, não convencidos que treze mi
lhões ele habitantes, familiarisaclos com as privações ele uma guerra popular, nem 
com o aspecto cl'ella se assustam, uem r eceiam ser subjugados por uma força que, 
qn11lquer que ella seja, nem p6de ser maior nem mais bem dirigida que aquella 
mesma de que tão Gloriosamente triumphámos . . 

<<Porém, senhores, não é a guerra descoberta que maior cuiclaclo nos merece, 
a .guena enco bert:1, promovida em Hespanba pelo oiro ela França, e ct-0 a influen: 
cia, parece, principia. a sentir-se e_ntre n6s, merece toda a attenção, a ·sim como a 
r eproducção contínua de facciosos, que parecem brotar como polypos debaixo elo fer
ro clastropas constitucionaes, a subita apparição ele Bessieres e Ulroan nas iinme
clia~ões ele Madrid, alem de outros muitos claclos que nos attestam a contínua teu
são e estaclo elastico elas molas Q.o despotismo.>> 

Nove dias clepois, em consequencia ele se com1)licarem mais os negocios ex· 
ternos e com receio ele reflectirem em Portugal, foi submetticla ús c6rtes a se
guint'e 

Indicação 

Segundo as noticias que acabam de chegar ela Inglaterra,· parece fóra de tocla. 
a duvida que o gabinete fi·ancez toJ,Ua um aspecto verdadeiramente hostil contra a 
Hespanha. O cliséurso elo rei na abeí·tura elas camaras falla mui claramente, qual
quer que seja a interpretação mais ou menos extensa que se lhe queira dar . E 
deveremos nós suppor que, sendo esta guerra feita aos princípios, não seja tmn
bem clirectamente feita a Portugal, uma vez que Portugal tem acloptaclo os Jnes
mos princípios e trabalha, como a Hespanha, por destruir o poder absolu-to e con
solidar o systema ele nma monarchia temperacla com constituição e representaçã_o 
nacional? Quem o poderá suppor? Só quem for cego ou quem ele proposito se qul-
zer <;egar. . 

E portanto necessario que os portuguezes verclai:leiros patriotas tenham por ini
migo elas suas instituições, e por conseguinte ela sua inclepenclencia, o primeiro 
solclaclo francez que pozer o pé ·ao sul elos Pyrenéus i e n'este caso é ela mais ün
periosa uecessiclacle, não só orgauisar a força material para a clefeza) mas tambem 
procurar os meios ele l?rover á s1~stentação elos cl~f'ensores. . 

Quaesqner que se.1am os mews que estão á disposição elo go-verno para este 
· fim, suppondlo que tudo é necessario quando se trata ele sustentar uma causa tão 

nobre e de tão geral interesse, e por isso proponhp : 
Que a commissão cliplomatica, ou outra nomeada só para este objecto, pedindo 

as iuformacões necessarias ou conferenciando ele viva voz com os ministros ele el
rei, fixe a ~sua opinião sobre os segtúntes pontos, parã depois infonmtr as c6rtes e 
haver deliberação sobre o seu parecer: 
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. 1. 0 Sa alem ela. força. I:Jilltar que as cúrtes fixaram, serú preciso formar eles ele 
Já um corpo ele reserva de vinte a vinte e cinco ba,talhões de tropas ligeiras; 

2. 0 Se elevem as côrtes ser informadas sobre qual seja o estado em que se acha 
o trataclo clefensivo com Hespanha, e quaes sd.o os obstaculos que se oppõem á sua 
final conclusão · 

' 3. 0 Se será conveniente formal' desde já uma guarda nacional, para nas cida-
des populosas ele Lisboa e Porto fazer ,o servjço necessario {t segurança publica, 
no caso que as tropas r egulares tenham ele pôr~se em campanha ; 

4 . 0 Se é necessario prover á tranquillidade publica e prevenir o seu transtor
n~ por meios mais fortes e mais effi:eazes; quando o gabinete de França se deter·· 
mma a invaclir a Hespanha com cincoenta ou cem mil homens, é n<?cessario que 
confie ass{ts nos inimigos internos, que lhe pintam facil o subjugar a sua patria: e 
talvez lhe peclem tão sómente um apoio; · 
~ 5. 0 Quaes são os meios que as côrtes devem proporcionar ao governo para elle 

P.or em pratica o mais vigoroso systema de defeza, não só 'para a tropa, e propor
ClOnar-lhe munições de guerra e ele bôca, mas tambem para dar r~compensas aos 
q1:1e bem servirem. 

Proponho mais que a commissão clê o sell parecer ás curtes sobre estes pon
t?s, e sobre quaesquer outros que ella Julgar convenientes, em sessã:o extraorcliria
l'la, ao mais tardar, dentro ele tres dias, que n'ella se trate quaes cl'estas medidas · 
?e elevem discutir em publico e quaes em sessão secreta; e que estas sessões se
Jam logo extraordinariamente determin:ldas pelo sr. presidente, para que os srs. de
putados tenham tempo de pensar· sobre tão interessa:qte materia. 

Paço das côrtes, 10 ele fevereiro ele 1823 . =José Joctqtâm F'e?"?'ein~ de J.liotm·a . 

Admittida e considerada urgente, o seu auctor pediu licença para a fundamen-
tar, u que fez d'esta fórma : · 

«Parece admissivel o que proponho, e por isso só concluo que esta interessante 
n1ateria seja examinada por uma commissão para cla.r quanto antes um parecer so
bre que recáia uma deliberação a mais séria, Quero prestez8. nos meios adoptaveis 
para nos oppormos a uma aggréssão injusta; porém quero que o conselho maduro 
preceda á resolução . O perigo está distante, mas é, precisamente n'esta distancia 
que me parece elevemos tratar do preparo, a fim ele o Jaz'ermos á vontade . O homem 
Corajoso e robusto só trata de pôr-se a pé quanclo ladrões nocturnos o assaltam 
em sua casa, se é avisado pelo latido de um cão rafeiro e fiel, e não faz caso. dos 
repetidos e pequenos latidos d'aquelles gosos que se assustam ao mais leve movi
lllento, assim tambem nrto' cleviamos nós fazer caso até aqui cl'aquelles lacl1 ·ador·es 
'/?tbbl-icos que accusavam o nosso descuido, quando nada havia qüe temer: Agor~, 
porém que o leão ruge (ainda que sej a ao longe e a medo . .. ), devmi:ws preparar
,nos. Para agora reclamo pois a coragem e os sacrificios, e sobretudo que se aban
done o inerte egoísmo. 

«Parece estar chegada a ultima scena elo cvramc~ que tres potencias oppresso
:·as têem e~hibiclo em varios .congressos europeus, desde que pela primeira vez se 
Juntaram em Vienna no anuo de 1815. Esta ultima scena tende a mostrar o ul
tilllo esforço da barbaridade contra a civilisação, da tyramJ.ia contra a liberdade: 

ccA França, instigacla por uma facção implacavel, tenta intervir nos negocias 
ela Hespa.nha a mão armada; Portugal é comprehendiclo (ainda que p.ão é nomeado) 
n'esta aggressã.o, porque não é o territorio, são os princípios, o objecto cl'esta in
s~lente, hypocrita e jnjustissima tentativa . 

• c< Emquanto a Hespanha junta armas, gente, mun-ições, dinheiro ; emquanto 
alllma o patriotismo ele seus filhos, es taremos nós quietos? Não ... é preciso fazer 
s~ntir a todo o homem que a .analogia elas instituições de ambas as potencias pe
ll1nsu1ares lhe têem feito contrahir um vinculo ela mais estreita alliança para a de
feza commnm contra a tyrannia barbara elos olig'archos e1.uopeus, e que uma deve 
levantar-se em defeza ela outra, porque a iudependencia de uma não pócle perigar 
sem que perigue a indepenclencia da outra. -

«Que querem estes reis? Elles o dizem bem claro, não é preciso commento. 
Querem consolidar o systema do servilismo, tornar a pôr sobre o thrbno elos privile-
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gios a . aristocracia civil e a aristocracia sacerdotal. Isto nunca a Hespauha., nunc_a. 
"" Portugal o ha de admittir; eu pelo menos morrerei na lucta e contente pelo sacn

fi·cio da m'inha vida a uma causa tão nobre, mas prefiro a morte a qualc1uer trans-
acção a este respeito . . 

Por conseguinte vamos a f;1,ctos e deixemos os sons vãos ela loqnaciclacle; forÇ::J, 
e meios, eis o objecto das nossas fadigas . Na:ch faz que se faça um plano ele uma 
grande forçrL material, é preciso cuidar logo na sua effectiva subsistencia. ~ ós te
mos u:m clefi cit nas c1espezas correntes, logo · nl'Lo devemos esperar do erano estes 
meios; menos o devemos esperar do povo que geme, ou do commercio que está af
Bicto. Vamos pois ás classes ricas, estereis e privilegiadas; os que até aqui têem 
vivido do privilegio é que elevem fornecer. para as despezas que nor:l são neces
sa.rias. Tudo isto deve ser 9bjecto elo parecer da commissão; r eservo-me para en
tão ; veremos se ha meios e se ha força para os ir buscar m1cle· os houver . 

Sendo necessario1 para adiantamento de alguns trabalhos, prqlongarem-se por 
mais um mez, conforme permittiu a lei fundam ental, as sessões das côrtes, man
dou-se ouvir em 10 ele fevereiro a competente commissao, que deu o seguinte 

Parece3.' 

A commissao das infra.cções ele constitt:Ução foi transmit,ticla a r esolução do so
b erano congTesso, constante . da acta de 10 do corrente mez, e tem por objecto or
denar que a mesma commissão haja ele dar o seu parecer 'sobre a prorogação c~~ 
actual sessão da legislatura por mais um mez 1 na fórma que o permitte a consti
tuição no :utigo 83 . '' 

A comm1ssll.o não t em mais para dar o seu voto que lembrar o estado em que 
se acha o oJ·çamento, em que o congresso ora trabalha, que mesmo tratado c?rn 
maior rapidez do que é possível, mal poderia terminar-se no fim d'este mei, pnn· 
cipa.Imente por ' depen.c1erew muitas elas decisões a esse r espeito de trabalhos de 
CÇJmmissões, qtte para os adiantarem necessitam de infoxmações, &empre _morosa~
Alem cl'isso necessita-se d_e muitas leis, algumas das quaes, como a da r esponsabih
dade dos empregados, o regimento do supremo tribunal de justiça e outras sf~o da 
maior urgencia para se pôr em pratica a constituição e sentirem-se as vantagens 
elo s:r,stem,a constitucional. · 

E por isso ·o parecer da commissão que a actual se~são se prorogue por mais 
um mez, como a constituição faculta. 

Sala elas côrtes, 13 ele fevereiro ele 1823. =João . JJI[cwic~ Soa1·es de Cctstello 
B1·cmco = JJ!f.anuel de Se1-pct Machado = J.ll[anuel BO?"·ges CcwneiTo = José Joaq_u vm 
Rocl1·igues de B astos= José Joaquim Fe?'?'eÍ?Yt de J.llf.onnt . 

Foi approvado por numero ele votos superior a dois terços, em consequencia 
do que se mandou officiar ao governo para subir ao conhecimento ele eh·ei, resul
t ando este 

Decre-to 

As côr~es, nos
1 

t
1
erm

1
os_ a

1
o n.0 2. 0 do artigo · 83.0 a~ constituição, resolveram 

que a sessao actua c a eg1s atura se .prorogasse por ma1s um mez . 
P0rtanto" mando a t odas as auctoriclades, a quem o conhecimento da referida 

reso"lução pertencer, que assim o fiquem entendendo. 
Pala.cio da Bem posta, em 17' ele fevereiro ele 1823 . = (Com a n~b?·icct ele sua 

?1utgestctde.) = F 'ilippe Fe?TeÚ-ct ele Amujo e C'ast?·o. 

Pouco antes cl'esta ultima data tinham tido a assignatura regia os decretos re
. guiando o p essoal c1o conselho de estado, em vista das occorrencias n'algurn.as 
provincias do Brazil, e concedendo premias aos auctores de varias cocligos 1 caso 
merecessem a approvação do poder legisla,ti-vo. 

I . 
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Car-ta d e lei 

D. João, por graça ele Deus e pela coustituiçfi o ela monarchia,' rei ·do r eino unido 
ele Portugal, Bra.zil e Algarves, el'aquem e d'alem mar em Africa, etc. "Faço saber 
a todos os meus subclitos que as c'Ortes decretarmn e eu sancciouei o seguinte : 

As côrtes, em observaucia elo artigo 162.0 ela constituição, visto que nJgu
~as provi~cia~ elo Brazil estto privadas elo direito. ele. r epresentação por clec1·eto 

e 14 ele Janen·o elo presente anuo, decretam prov1sonamente que o conselho ele 
estacl~ sej a comP.osto de nove membros, seis natm·aes ela Em·opa e tres elo ultramar. 

Lisboa, paço das côrtes, 10 de fever eiro de 1823 . 
PortaJ,J-to mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e ' execução 

ela referida lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteiramente como u 'ella 
se contém .. O secretario ele estaclo elos negocios elo reino a faça imprimir, publicar 
e correr. Dacla no palacio ela Bemposta, aos 13 ele fevereiro ele 1823 . _EL-REI, 
com gnarcla .=F'ilippe Prm·eim de Amujo e Cclst?·o . 

Carlta de lei 

. D . João, por graça ele Deus e 1Jela constituição ela monarcbia, rei elo r eino 
Fllelo ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aqnem e cl'alem mar em Africa, etc. 

1
' ~ço sa_ber a todos os meus subditos que as c9rtes decr etaram e eu sanccionei a. 
e1 segulllte : . 

As cprtes decretam o seguinte programma : 
. 1. 0 E conviclado, qualquer sabio p01·tuguez para o:frerecer um projecto de co

cltgo commercial, ou s~ja separado, ou comprehendido no projecto do coc1igq civil. 
2. 0 Os concorrentes r emetterão seus proj ectos de maneira que possam ser 

~presentados ás côrtes na sessão elo 1 . 0 de dezembro de 1824, fi cando este t ermo 
nnprorogavel. Os nomes elos auctores virão lançador; em carta fechada com a epi
.graphe do projecto . 

3.o As cOr tes mandarão logo crear uma commissfto ele fóra, composta ele qua
t~·o .negociantes matriculados, e de tres letrados, escolhidos un s e outros pelos ne
g1ocJantes das praças ele Lisboa e Porto, a fim ele interpor seu juizo sobre cada um 
c O<• I . l 

Q )l'OJectos apresentac os. 
4 . ~ Com a consulta ela com missão ele fóra, serão os projectos r emetticlos á 

collll111ssão interior ele commercio para dar ácerca de tudo seu parecer cle.atro d'a
qnella sessão da. legi13latura, cujo espaço se dividirá igualmente entre urna e outra 
commissào . 

5.o Logo que se decidi~· qua.l é o projecto digno de premio, e quaes os clois 
que merecem as honras lo accessit, serão abertas a!> cartas correspondentes para se 
publicarem os nom es de sens auctores, e as outr.as logo queimadas sem se abrirem. 

6. 0 O premio consistirá em 8:000i$000 r éis pa.gos })elo thesouro publico em 
lDezaclas de 200~000 réis, e em uma medalha elo valor de 501)000 r éis, de que o 
auctor elo proj ecto poderá usar nos dias el e festividade nacional, e terá de um lado 
a figura ela Lusitania com os emblemas · do commm·cio, e elo outro a seguinte le
genda: «Ao auctor elo proj ecto elo codigo elo commercio- A patria.» . 
h 7 · 0 Os auctores elos dois proj ec.tos gue alcançarem a honra elo access·it, se os 
Otlv~r, terão metade elo premio pecuniario, pago pela mesma fórma. 

L1sboa, · paço das côrtes, 2õ ele fevereiro ele 1823. 
d Portanto mando a tqda.s as a.uctoridacles, a quem o conhecimento e execução 
ú~ 

1
mencionacb lei pertencer, _que a cumpram e exe_cutem tã? inteirame!=lte ~o~o ) v~ Se COntém. Ü secretano ~e estado dos uegOClOS elo remo a. . faça Imprlmir, 

kll hcar e correr. D ada no palacro da Bemposta, aos 14 ele fevermro ele 1823. = 
· L-REr, c~m guarda. = Filippe FmTeim de Am~~o e Cast1·o . 

C a1.·ta de lei 

ll . b . João, po1: graça _ele Deus e pela constituiç,ão ela monarchia~ rei elo r eino 
lllclo ç1e Portugal, Brazll e Algarves, cl'aquem e cl alem m::vr em Afnca, etc. Faço 

~. 
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saLer a todos os meus subditos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a lei se
guinte: 

As cOrtes decretam o seguinte programma : 
1. 0 Alein ela commissão Cl'eacla em Coimbra por ordem ,das côTtes ele 23 de 

novembro de 1821, é convidado qualquer sabio portuguez para offerecer t:m . P~·o
jecto ele cocligo criminal, que seja eonforme as luzes elo seculo, e aos prmcip!OS 
estabelecidos na constituição política · ela monarchia. 

2. 0 Os projectos serão apresentados ás cOrtes até ao ultimo elo mez ele feve
reiro ele 1824, improrogavelmente. O projecto ela r eferida commissão entrarú ero 
concurso, e virá a sua epigraphe e nomes elos a,uctores em carta fechada, como· 
quaesquer outros. . 

3. 0 As disposições do decreto ele i) ele setembro ele 1822, relativas ao · prell110 

e honras elo accessit, ácerca elo projecto elo codigo civil, ficam ampliadas ao pre
sente programma, com a unica clifferença de que serão recluzielos a meta.cl~ 08 

premios pecuniarios, e na legenela da medalha se dirá criminal em vez ele ciVIl· 
4 .0 Se o projecto da commissão for premiado, a cada um de seus membros se 

cladL uma medalha ele valor ele 10i)JOOO réis, cuja legenda será: <tAO collaborador 
elo projecto elo coclig·o criminal- A patria)). 

5 .0 O auctor ou collaborador ao projecto premiado poderiL usar ela mecl'alha 
em quaesquer dias, pendente de fita de cores nacionaes. 

Lisboa, paço elas côrtes , 6 de fevereiro de 1823. 
Portanto manclo a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execu

ção da referida lei pertencer, que a cumpram e executem · tão inteiramente ~o~o 
n'ella se contém. O secretario ele estado elos negocios ele justiça a faça impnrou·, 
publicar e correr. Dada no palacio ele Queluz, aos 14 ele fevereiro ele 1823. = 
EL-REI, com guarda. = José clct S ·ilva Ccwvalho. 

,,'(< 

Ácerca ela indicação elo deputado Ferreira de Moura e com referencia ao elis
curso elo ministro elos negocios ela gtlerra apresentou-se este 

Parecer 

A comm1ssao nomeada p ara dar o seu parecer sobre a inclicação do sr. elepn· 
taelo Moura, pensando nos meios necessarios para organisar e sustentar uma fol_'Ç~ 
que seja capaz ele mantet· a nossa indepenclencia contra qualquer aggressor, d~l'l: 
giu as suas ponderações sobre quatro pontos que nas actuaes circumstancias nwl· 
naturalmente se apr esentam a quem medita sobre t ão importante assumpto; e v-ell1 
a ser: 

1. 0 Organisação e augmento ela força militar; 
2 . 0 Meios necessarios ele prover á subsistencia cl' esta força; 
3 . 0 Ligação e cooperação com uma nação vizinha e interessada na consolicla-

ção ele um systema iclentico ; · 
4. 0 Providencias sobre a tranquilliclacle interior elo reino e sobre a segtu·ança 

incliviclu~l ele seus habitantes . . 
Portanto, promptificar a primeira e segunda linha elo exercito e habilitar a vn· 

meira porção cl'esta força para se apresentar quanto antes sobre a nossa 'fronteu·a;l 
e entrar depois em ulteriores operações, foi ::~. primeira idéa que se apresentou 
commissão e que ella acloptou como base principal elo systema ele clefeza. 

N'esta contingencia era necessario prover á segurança das grandes cidades cl~ 
Lisboa e Porto, creanclo uma guarda cívica; esta é, pois, uma idéa collateral a 
primeira que a commissã.o tambem acloptou. . · . 

A segunda icléa a que attencleu a commissão foi a ele prover á subsisteuCla 
cl'este exercito, e para isso cuidou . ele proporcionar os meios necessarios, estabele
cenclÓ impostos clirectos e inclirectos, que, sem onerarem as classes indigente'?, fuu· 
classem uma hypotheca extensa e solicla ao erp.prestimo que o gov-erno já esüí au: 
ctorisaclo a contrahir, ou outro qualquer, se o primeiro não for su:fficiente. A coll1 . 
missão teve em vista dobrar a decima, e o faria se não visse que ella se acha JllLU 
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desigualmente lançada, e que é necessario esperar um novo systema de imposições 
que reduza esta da decima a um methoclo mais igual e mais bem proporcionado . Pelo 
que· respeita ás contribuições inclirectas, ainda que pensa a commissão que alguns 
generos ele consumo que se despacham nas alfanclegas elo reino podem soffrer al
g_u.rn acrescimo de direitos, comtuclo não pócle proporcionar a quota d'este aCl··es 
c:mo emquanto se não acabar o orcamento e emquanto se não obtiverem esclare-
Clmentos que são necessarios . ' 
·" Emquanto ás nossas ligações com a Hespanha, tendo sido presente á commis
bao o tr~tado que esüí em negociação com aquelle governo, assentou de dar uma 
B ~se· U1alS ampla áquellas lig·ações , acloptanelo como principio que qualquer inyasão 
elta_ na península por qualquer potencia estrangeira, com o destino ele destruir ou 

:,o.chficar ~s in~titl~ções políticas que _a Hespanha tem acloptado7 se deve con~içle-
~ como mvasao chrecta contra Portugal, que adapto u as mesmas; e que n esse 

caso. ~ cooperação ele Portugal com a Hespanha se não deve limitar :::ómente a um . 
auxüio parcial. · 
l ~ão pareceu á commissão que a segtu·ança interior merecesse por ora provi
~ enclas extraordinarias . Em se verificando a invasão, se as intrigas ele desconten-
e_s, se, o excesso de homens pertnrbaclores e inquietos se manifestar, o governo · 

P10}JOr;;t então a B.ecessiclade do auxilio sufficiente, para que as côrtes o facultem 
n~. c~s~ e }Jela fórma que a constituição o determina (artigo 24. 0) . Debaix;o cl' estes 
P1llnclplos e .cl'estas icléas funclamentaes propõe a commissão o seguinte projecto de 
c ecreto : 

<tAs côrtes, etc., attendendo a que é urgente sustentar _a inclepenclencia nacio 
nal e resistir a qualquer tentativh de intervenção estrangmra, s0bre as alterações 
e lllnclanças que a nação por' seus representantes tem feito em toda a legitimidade 
Uo nosso systema politico, decretam o seguinte : 
• .« 1:0 Toda e qualquer invasão feita na península para clestnúr ou modificar as 
lUstlhuções políticas adaptadas pela Hespanha será tida como aggressão directa 
contra Portug·al, · toda a forca será immediatamente r euniela e posta nas posicões co . ~ , , 

· Uven1entes para se oppor a similhante a.gg.ressão . 
a f <~2 . o Procecle~·-se-ha a~ re~rut~mento c~m a mais .activa clilige~cia, para elevar 
l 01 ça elo exerClto ele pnmerra lmha a nào menos de sessenta mrl homens ele to 
c as as anuas. 
. «3.o Os corpos ele milici'as ser~io elevados ao seu estado 'completo, poclenclo o 

âoveruo dar-lhes a organisação que for compatível com o seniço que estes corpos 
ever:n prestar. · . 

<t~ . o Formar-se-ha desde logo uma guarda nacional em Lisboa e no Porto: 

1
. «b .o Os soldados que tiverem tido baixa serão convidaclos para servirem du
ante a gnelTa, offerecendo-se-lhes uma gratificacão ao arbítrio do governo . 

<t6 .o Todas as pessoas e todas as corporações que pagam a collecta estabelecida 
~o decreto ele 28 ele jnnhG de 1821 pagarào mais outra collecta para as clespezas 
c a guerra, pela mesma fórma e do mesmo mo elo por que na sobredita lei se acha 
h·tabelecida a primeira. Ficam comprehenclidos n'esta collecta os peneficios do pa
~ oa_do da universiclacle de Coimbra e as commendas que }Jertence:riJ. à mesma uni
. el'Sl~acle e que estavam exceptua.clas no § 1. 0 ela mesma lei . 
g :.« l ·

0 
'l'oelo o empregaelo publico que tiver mais ele 6001\íOOO réis de rencla pa

al<Í clnas decimas do excesso d'aqüella quantia. 
ao t8.o O rendimento elos bispados que actualmente se acham vagos e que para 

c ante vagarem, será r ecolhido ao thesouro nacional. 
ela .«9.o Os bens nacionaes que actualmente lJagam o quinto para a primeira caixa 

< Jltnta elos juros, pagàrão outro quinto para as clespezas d~ guerra. · . 
e « 10._

0 
O proclucto de todas estas imposições será applicaclo UJO pagamento do JUl'O 

ll:J. arnortJ:sação elos emprestimos que se contrahirem e servirá de hypotheca aos mes
" os emprestimos, alem de outras quaesquer rendas lJublicas que o governo achar ...,_eces . I .t 

sano 1ypothecar para o mesmo fim . . · 
tu· «,ll,o O governo, na proporção que achar conveniente, _fica auctorisac~o a admit
e ~ e~tes emprestimos quaesqueE titulas ele creditas nacwnaes, se ass1m for ne-
essarlo J • .c 'l' l d t' · para CLar mawr 1aC1 1c a e aos mesmos empres rmos. 

88 I 
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Paco elas côrtes 14 de fevereiro de 1823 1 . = José Joaqttún Fe?Teint de lVfou-
~ ' o . 7 ?'a = José Libentto F1·eú·e de Ca?·valhá = 111anttel ele J.l1.acedo Pe1·eint mdtn w = 

Bm·nanlo da SilveiTct Pinto = José .Jl!{àximo Pinto clct Fonsecct R(tn,qel = F?·ancisco 
Xavie1· .illont~i?·o . 

Pelo motivo abaixo exposto promulgou-se pelo ministeri'o elos negocias elo 
r eino este 

Decre-to 

Tendo as cô1;tes tomado· em consideração as r epr esentações que lhes t êem siclo 
clirio·iclas sobre a impossibilidade em que alguns cidadãos se acharam de prestar ll0 

pra~o da lei jüraro.ento á constituição, pretenclenclo agora ser a elle admitticlos, at
tenclendo a que ao legitimamente impedido não corr e o tempo; e r esolviclo q\1~ ao 
governo compete admittir ao r efericlo juramento todas as pessoas que por legitlll1° 
impedimento o n~l.o prestaram no tempo legal: mancl0 a todas as auctoridac~es e 
mais pessoas a quem competir o conhecimento da presente determinação ass11n ° 
:fiquem entendendo e o executem. 

Palacio de Queluz, em 24 de fevereiro de 1823. =(Com ct ?'Úb?·ica ele suct mct
r;estade.) =F-ilippe F e?'?"eim ele .Amufo e Cast?·o . 

Na sessão de 27 compareceu nas côrtes o ministro ela justiça, José da Silva 
Carvalho, ele ordem d'el-r ei, para communicar ~1m negocio que exigia proroptas 
providencias, e, sendo-lhe yoncedicla a palavra, disse : ((Acaba ele ehegar á secre
taria de estado elos negocias ele justiça um proprio, enviado pelo governaclor ,ela 
justiÇa da casa do Porto, o quál na verdade não traz noticias a.g-radaveis .. Sua 
magcstade as manda communicar ao soberano congresso, a fim de ser auctonsaclo 
o governo para obrar da fórma que as côrtes julgarem conveniente. O concle 
de Am.m·ante, depois ele ter corriclo grande parte elas terras do Minho, de se l~a
ver demorado em. Braga e n'otüras partes mai.- consideraveis d'aqueHa proviuClfL, 
recolheu-se a Villa Real, e no _dia .23 2, ú testa de alguma t ropa miliciana e ele a.l
guns paizanos, montado a cavallo, lançou ma.o do estandarte e gritou : <<Morra 
a. constituição e todos os seus secta.rios». Uniu-se com alguns do seu particlo e pro
põe-se a lançar por terra o systema constitucional que felizmente nos rege. Na 
ciclade do Porto, aonde reina o maior socego e energia, se tomaram logo prowp~as 
medidas; apromptou-se artilheria e tudo o mais necessario. Iguaes providencias 
se cleram na província do JYlinho, e a chegada do general Rego ali nfi,o deixou ele 
ser muito opportuna. Eis-aqui o que sua mage. tacle manda participar ao augusto 
congresso, a fim de que possa dai: as providencias de que o governo carece para 
se remediarem os males ele que lJóde ser origem tão funesto acontecimento>>. 

Depois de fallarem acaloradamente alguns deputados, resolveu o congr esso ~ue 
uma commissão especial, conferenciando com o ministro elos negocias de justiça., 
propozesse as mecliclas que em tal conjunctura se deveriam acloptar, e declarouise 
a sessão permanente até ser apresentaclo o parecer e deliberar-se ácerca 'd'el e. 

Sem demora se cumpriu a resolução do congresso submettendo-se-lhe este 

Parecer 

A · N • 1 l d l b · 1· ~· o qne comm1ssa:o espema encarregac a e c ar o seu parecer so re a me 1caça 
acaba ele se propor ás côrtes, julga necessario que se declare urgente e se appr0 'T0 

o seguinte projecto de decreto: 
<<·As côrtes, etc. Constando haver principiado em Villa Real uma r ebellil;to rua-

l.Manclou-se imprit'nir e C?mcçou a. clisc t1ssão a _19, na presença ele todos os ministro~,_~~-~ 
esse fim convocados; proscgmtl a. 20,_ :24 e 28 elo chto mez, e 1 e 3 ele março, senclo retna 0 
artigo 4.• a pedido ela com missão, pttra q1~e -a ele guerra apresentasse com brevidade um ph1ll a 
ele guardas nacionacs. O pan,cer teve mmtas alterações, como se conhece IJelo confronto conl 
cart~ ele lei_cle_21 de ~arço. . .. . . , veJll 

z No Duww elas co1·tes e Dzano elo govenw está 21, mas é erro mclubltavel, que coJ;l 
corrigir. 
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nifesta contra o systema constitucional, á voz do concle de Amarante; e atten
clendo a que alguns mal intencionados poderão seguir esta miseravel facção, e que 
alguns incautos podem ser arrastados a este. infame partido em. outra qualquer 
parte_ elo r eino; verificando-se n'este caso a precisão ele tomar as proviclencias que 
perrmtte o artigo 211. 0 ela constituição, decretam o seguinte : 

. . « 1. ° Fica auctorisaelo o governo · para fazer prencler sem culpa formada os in
divlduos suspeitos ele conspirarem contra o actual systema político. 

«2.o A inviolabilidade da casa do cidadão fica suspensa.' 
<<3 . 0 Poderá remover elos empregos publicas ecclesiasticos, civis e militares 

~oclo~ ?s indivicluos suspeitos ele favorecerem clirecta ou incli1'ectamente os pla~os 
08 Inimigos ela liberdade publica, e os poderá interinamente substituir. 

. .«~ . o Poderá fazer saír do reino ou r emover ele um logar para outro todos os 
111c1lVIduos nacionaes ou estrangeiros cuja resiclencia possa ser perigosa ao systema 
constitucional. 

<<5 .o As disposições elo presente decreto durarão sórnente por espaço ele tres 
lllezes. J> . 

Paço elas côrtes, em 27 ele fevereiro ele 1823. = José Joaqtbirn F e?·?·eÍ?'ct de 
.ivlotwa=Antonio 1l!Ia? ·c·iano ele Azeveclo = Jm·qe clB A villez Juzcw-te ele S01tsc~ Tct
'VcfJJ·es = Fmncisco Xavie1· 1J[ontei?·o = José Vi~to1·ino Bct?'?"eto Feio. 

. Considerado urgente p011 mais de dois terços dos cleputaclos presentes·, entrou 
1llllecliatamente em discussão, seuclo redigido ele outra fórma o preambulo e alguns 
c os artigos, como~ consta ela 

Carta de lei 

. . D. João, por graça de Deus e pela constituição ela monarchia, r ei elo reino 
llniclo ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. 
r~ç? saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a 
e1 seguinte: 
R As éôrtes, tomando em consideração () caso ele rebellião declarada em Villa 
. eal, e attenclenclo á necessidade de prevenir que alguns mal intencionados ou 
~ncautos sigam aquelle infame partido em qualquer outra parte do r eino, clecre-
am provisoriamente o seguinte : . 

t Lo Ficam elispensaclas as formalidades relativas á prisão elos clelinquentes nos 
ermos elo artigo 211.0 ela constituição. 

2.o Fica suspensa a inviolabilidade da casa elo cidadão . 
l 3.0 Poderá o governo remover ou substituir interinamente quaesquer emprega
c os publicas eccle, iasticos, civis ou militares que forem suspeitos ele favorecer di
l'ecta ou inclirectamente os planos dos inimigos ela liberclacle publica . 

. 4. 0 Poderá o governo fazer saír elo reino ou remover de um para outro logar 
os Jnclivicluos nacionaes ou estrangeiros cuja resielencia possa ser perigosa ao sys
tema constitucional. 

5. 0 As disposições elo presente decreto clmarão sómente por espaço ele tres 
lllezes. 

Lisboa, paço das côrtes, 27 ele fevereiro ele 1823. 
l Portanto mando a todas as auctoridacles1 a quem o conhecimento e execução 
ca referida Lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteiramente corno n'elJa 
se contém. O secretario de estado elos n!ilgocios ele justiça a faça imprimir, publicar 
e correr. Dacla no palacio ela Bemposta, aos 28 ele fevereiro ele 1823 . =EL-REI, 
colll guarda.=José ela. Silva Cm·valho. . ... 

·.~ 

~ A respeito ela revolta promovida na província ele Traz os Montes, de qu~ as 
hortes tiveram conhecimento a 27 e tomaram desde logo providencias leg·islattvas, 

G>ttve muita corresrJonclencia de diversas auctoridades militares e civis com o go~ 
~ ' E . l'no, parte ela qual foi tambem presente ao soberano congresso. ; sta Cir-
~llllls.taucia e a impa:rcialiclacle que nos cumpre observ~r, obriga a incluir aqui 

- ~ PI aclamações, mamfesto e outros actos do chefe dos 1~su~·gentes e . al~uns elos 
:Ptotestos das corpoi·ações a:ffeçtas então ao regimen constituCional; om1ttmdo, po-

r 
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r~m, a noticia minuciosa do que occorreu entre as forças be~ligerantes posterior
mente ao encerr aniento cb sessão ordinaria, factos estranhos ao plano da obr~. 

Cerca elas quatro horas ela tarde de 23 de fevereiro, estando a saír ela igreJa 
ela misericordia de ViJla Heal a procissão dos Passos, chegou ao campo elo Ta
bolado o conde de Amarante, na com1Janhia ele varios inclivieluos influentes ela lo
calidade, e ergueu o grito ele C<viva o rei. absolutc, morra. a constituição)), sendo 
corresponclido pelo magote de povo que se lhes junMra. Chamando os tambor:s e 
algumas outras praças elo r egimento de milícias, dirigiu-se com tocht a multidão 
á casa ela camara, d' onde tü-ou o r espectivo estandarte i parte dos amotinaclor~s 
montaram a cavallo e este prestito percorreu as ruas da vilJa, incit~ndo os hab~
tantes a apparecer~m ás j anellas e darem vivas no mesmo sentido. A noite reuUl
ram-se na camara as auctoriclacles civis e ecclesiasticas, incluin8.o os prelados do_s 
conventos, hwrou-se auto de juramento ao rei, sendo substituída :i palavra «Cl

dael1'Lo>l pela de C<vassallo )) : 
Terminada esta ceremonia passaram ao templo de S. Dionysio, onde se cantou 

T e Deum~ e depois saiu um · b ando com musica, ao qual se aggregou grande con
curso ele povo, ordenando que houvesse luminarias por tres dias em signal ele r~
gosijo, e o traj octo prolongou-se quasi até ás onze horas . N'essa mesma noite fi
zeram-se nomeações de o:fficiaes para os r egimentos de milíci as de Chaves, e os 
r evoltosos seguiram em direitura áquella villa, chegando ali no dia immecliato, 
p elas doze horas da manhã . . 

Quando o conde e sua comitiva entraram na -praça deram vivas a el-r~t 
D . João VI e á rainha, r ep etindo-os nos quarteis dos regimentos <k cavallantt 
n. os 6 e 9, que adheriram sem h esitação . Ás ti·es horas da tarde estes clois corpos 
e o batalhão ele infanteria n .0 12 formaram no bairro alto, e celebrou-se 'le De~t?1'! 
na igrej a matriz, sendo convidadas para esse acto r eJ.igioso as pessoas mais nota
veis da villa i após isto r ecolheram as tropas a quarteis, e tanto ellas como os 
paizano.s exaltados pozeram logo laço vermelho i illuminaram-se alg umas casas e 
continuaram enthusiasticos vivas a el-r ei, á rainha e a toda a -famma real. - . 

,O movimento r evolucionaria fez-se ele accorclo com Antonio da fi) ilveira Pmto 
aa Fonseca, L1.úz Maria de Sousa Vahia, D . José Luiz de Sou.-a (morgado de 
Matheus), 1\ifartinho de Moraes ColTeia de Castro, Carlos I nfante de Lacerda de 
Sousa Tavares, e outros personngens da província, r esiclen'cia ele muitos parente~ 
elo conde de Amarante, e ele entre estes t ambem não foi alheio ao conluio Gaspa.I 
'I'eixeira de Magalhães ele Lacerda 1, que a principio se mostrou ostensiv~me11~e 
contrario, como consta de um o:fficio adiante inserto, mas pouco· dia s depois i~t~
tula-va-se segundo commanclante em chefe elo exercito r estaurador e dirigia convi
tes a militares constifucionaes par a faz er em causa commum com os ab solutistas-

Apenas o goYerno soube ela r ebeldia, exonerotl o marechal ele cainpo Gaspar 
T eixeira ele governador elas armas cl'aquella província, a pret exto de clo~nça, 
substituindo-o lJelo brigadeiro graduado Francisco Antonio P amplona lVIon:z,.., e 
ao general Antonio ele L acerda Pinto da Silveira, que exercia icl entica comnnssaf 
na província da Beira Alta, expediu ordem de - r egr essar a Lisboa , :ficando a 1 

chefe interino o brigadeiro F rancisco Antonio Freire ele Andrade P êgo . 
As duas primeiras proclamações do dito conde não têem data, mas presuroe~se 

serem elo dia 23; o mesmo succeele com outras, que collocámos no lagar mais r elaCIO
nado com o assum1Jto d ' ellas. 

P:roclan.11 ação 

Manuel da Silveira Pinto . da Fonseca Teixeira, moço :ficlalgo com exercício no paço, 
clecimo senhor cb honra de S . Cypriano ele Nogueira, commendaclor n~LS or
dens ele Christo, Torre e E spada e S . Bento de Aviz marechal de campo dos 

' r r eaes ex ercitas, conde ele Amarante, general em chefe commandante elo eJ!:e -
cito r egenerador . 

' 

Portuguezes : - Então ~inda não é tempo ele quebrar, romper e clespecl aça;_- 05 

ferros vergonhosos e infames que vos pr enclem! que curvados e surprezos vos teeJll 
1 A estas seis pessoas foram maí::; tarde conferidos titulas. Vide a 1·elação no fim elo volttllle· 
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~ qtt.e v?s . desdouram ~ vossa honra, · a :vossa g~oria, o vosso valor e patr~a? 
l o~sentu·e1s ... ou t er eis olhos l)ara ver mncla mms tempo coberto ele opprobnos, 
c e Ignominia e manchado com o sêllo da infamia e elo despotismo o throno elo 
x~s~o monar_c~a, as~ento ele tantos _reis, po~· um punhado ele· ins~cto~ à.estruiclor~s 
de . ~_an~a rehgmo, elo throno e patna? Sereis t ão . cobardes e pusülammes. qt~e nao 
~llbms e conftmclaes entre as suas mesmas rumas esse vergonhoso edrficw que 

a ·ande e a seclucção sagazmente pôde annivelar sobre o terreno portuguez? Ah ! 
euvergonhae-vos, esconclei-vos nas entranhas da t erra, e, corrido~ da vossa fra-
queza c1' • . 1 1 "' · b h '' wg1ac ae-vos c o nome portuguez, e entao verms em reve o vosso monar-
c _a. e toda a familia r eal decapitados, a vossa patria :B.uctuanclo em sangue e o 
Pl OJecto elos malvaelos cober to com o clocel elo throno ensanguentaclo . Foi esta a 
fr~Ite da França pela mão dos jacobinos e ha ele ser a ele Portugal pela mão dos 
1 a~c-maçons . Oh ! cara patria, oh patria desditosa, eu t e consiel ero j á em um pe
eago de honores, submergida em pranto e sangue, levantando gritos espantosos, 

8 
• • • lVIas que t ro1)el, que t inielo ele armas sinto! Que é isto, oh portug;nezes? O 

vOIU da tuba bellica j á soa! Despertaes? Ás armas, portuguezes, não temamos; 
osso vai 1 · ó · l · · 

1') ' or e coragem ere novamente ener vae, seg·tu -nle ai:> s c e mim, correi, ex-
t~~ l . L ~ e~os c € monstros, ele tyrannos, de clespotas sacrílegos e malvados a nossa 

llsrt~ma: Comvosco morrerei, salvando a patria, a r eligião e o throno. 
\> Vwa ~1-J:ei nosso senhor D. Jol:to VI e toda a clynastia ela casa ele Bragança, 

l"Va a r ehgião e vi,:am os l:Jortnguezes .= Concle ele Amcwcinte. 

Proclan-.ação 

t Portnguezes !- Que. vos detem ? Acaso os sempre leaes e valorosos transmon
\Ttnos Vos não estendem os braços para r eceber-vos e quebrar as cadeias que o 
te . . 1uaçonismo tem lançado sobre vossas mãos? Acaso será preciso, para rein
se gr at no seu solio augttsto o nosso' bom e benigno r ei o senhor D . João VI, que 
aq Voi., traga á memoria as injustiças e as malc1acles que sem cessar têem praticado 
lll 

110 _les que, abusando da nossa e vossa sinceridade e paciencia, nos t êem sub
ta~l'l?; t clo em males os mais incalculaveis? Que nos têem roubaclo, que têem insul
l'e~ ~ ~uanto é possível a s~gracla e augusta pessoa elo nosso b?m e inc?mparavel 
·aq . llsua cara es1Josa a r amha nossa senhora? Póde haver maiOr desperto do que 
lig~~e e com que têem abalado a nossa santa relig ião, religião ele nossos paes, re
e 

1
'"

0 cl'aqu,elle's heroes que tanto nome e honra têem cl aclo á nossa querida patria 
.A.*ne tem feito chegar o nome portuguez is extremíelacles elo mundo conhecido? 
ab .Portnguezes ! r asgue-se. o véu que aincla vos cobre . Abaixo com os tyrannos, 

110 a~o com os collaboradores da mais nefanda elas constituições; e senão dizei
cle ~ · que bens nos t.em provindo ele tal constituição? Não foi ella; que nos fez per
}l~ as _mais ricas e abundantes possessões portug·uezas na America e na Inclia? 
.o.;:o fo1 e).la a qu~ ousotl chamar-nos uma g uerra a _Portugal? Não é ella a que 
ze . quer submergir em um pélago ele desgraças, umnelo-nos a Hespanh a para fa
l)ai·ruos uma só e unica nação? Sacuclâ.mos, pois, t ão lJesado jngo, e unfLmo-nos 
bl'~a conservar illesos os sagrados direitos elo throno por.tug·uez ! V in ele a , nossos 
08' Ços, valorosps soldados e amigos; vossos irmãos · e par entes v.os esperam com 

coracõ · · c1 · c1 h t b · · aug ' , es smceros lJara to os JLmtos ro earmos o t rono pm· ·uguez e eiJ ar a· 
glle~~ta _n::ão elo melhor elos monarchas, o senhor D . João VI. Evitemos assim a 
. V~ CIVÜ e a guerra estrangeira que nos ameaça, e clamemos todos: ' 
llha lva a nossa santa religião ; viva o nosso r ei o senhor D. João VI; viva a rai
ClJ.l nhossa senhora; vivam todos 'os portuo·uezes. =Conde ele Amm·ante~ general 

c efe. o 

~r ·Proclaxnação . 

autlel da Silveira Pinto da Fonseca 'l'eixeíra segundo co~cle de Ama;rante, clecimo 
senhor ela honra ele S . Cypriano ele Noguei~·a commencl ador da ordem ele Oln·isto 
e S. Bento de Aviz, marechal Ele caml)O dos r~aes exercitas, general em chefe, eté . 

llentbr~_uguezes : - Que é d~ v?ssa digniclacle ou do voss? respeito, se!Jl aclulação 
aixeza, a tudo o que e cltgno de veneração e r espeito ! Que é feito, emfim, 
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portuguezes, cl'aquelJe VOSSO sublime caracter, capaz de COJnmetter as mai~ arris
cadas em prezas, assim como de praticar as maiores virtueles? Ah ! vós. amda 0 

conserva_es e sempre o possuireis, por mais qne se tenha feito, por mms que 8
.
8 

t enha trabalhado para extinguir em vós este vosso mel11or ornamento, esse estl· 
mulo para tudo o que é grande e heroico. E portugueZJes animados de tão nobre~ 
sentimentos seriam aquelles mesmos que haviam de ver com inclifferença abatei 
e pôr por terra aquellas antigas e illustres casas, cujos grandes serviços. feitos a~ 
rei e á patria nossos maiores tantas vezes nos contaram cheios de r espmto e ye 
neração, para assim nos ensinarem a seguir a estrada ela virtude? Pq~erão os 
portuguezes ver com indiffer enca os ministros do altar redu/lidos á misen a, coro: 
panheira inseparave l do despr ;zo e do opprobrio? Ba.sta ele soffrimento; o que ate 
a'gOTa foi prudencia, de hoje em diante seria um crime, que nos sepiütaria em uro 
mar ele desgraças. Vamos a pôr um termo a tao d.esastrosa torrente; sim, portu· 
guezes, vamos lançar-nos aos pés do mais piedoso dps monarchas, que, vendo ~ · 
consideTando na frae1ueza humana, nos ha de pm·doar· os nossos desvarios, veud 
que a tempo reconhecemos os nossos erros . Elle nos gov.erna seg Lmdo a sua alta 
prudencia e segundo a sabedoria dos seus conselhos. Nada de .desordens, portn· 
guezes, nada ele vinganças particulares ; isso seria a mais feia n~cloa em nos~o 
honrado caracter. Haja paz e união, e caminhemos sem descanso ao nosso grance 
fim; assim nos tornaremos dignos ela admiração do universo , e cumpriremos coJll 
as pias intencões do nosso bom monarcha. ' 

Viva el-r~i D . João VI nosso senhor, viva a rainha nossa senhora, viva a 
casa , ele Bragança, viva o honrado caracter porhxguez. 

Quartel general em Chaves, em 24 de fevereiro ele 1823. --:- Concle ele Amcwante. 

Procla:n~ação 

Portuguezes: -A r eligião, a honra, a gloria, a fama e o ·brilho da nação por· 
tugueza, suppressas pelo enorme peso e desapiedado orgulho elos fautores ela noss~ 
desgraça, nos tinham quasi volvido ao vilipendioso ser da escravidão. Já não. re~-

. tavam entre n6s memorias ele valor e esmero dos Albuquerques, Castras, Ahne _ 
das e Silveiras; já não restavam indícios apenas das santíssimas leis e reg·ente c0 digo dos Dinizes , dos Manueis e dos Affonsos, nossos t rio queridos monarcbaS·j, é 
pavor, a desolação se tinham apoderado do caracter portuguez. Oh ! pasmo! .E fi 
possível que os ,portuguezes tremam pela vista elo estanclarte doloso que os per : 
dos arvoram? E possível <']Ue uma mão tão fraca subjugue a quem fez o assolJl 
bro. do mundo? Não . Hoj e cessaram de existir refolhos? Não . H~j e que o noss~ 
augusto e serenissimo monal'Cha o senhor D. Jo·ão VI, a quem submisso~. reucle_ 
mos respeitosa vassallagem, se serviu do ' meu braço , dissipar-s.e-hão e dernba.r·to · 
hão os muros que ·offer eciam reacção aos verdadeirO$ portuguezes . Hoje ser' s 
memorando dia em que com a mão ela virtude se apague o vil ferrete que 110 

manchiw~ . . . . · . . bl.\. 
O gmndaclo 1magmar d'os facciOsos e capeados protectores ela liberclacle tJll : n. 

pr0duzido a discordia e a confusão entre os pqvos, que desde t empo sem ro.e~011~ 
foram ab1;igaelos pela mais sincera e canc1icla virtude; mas hoj e. sem oppos19ao:. 
vã?~ concent:·ar as vontade~ no :firme l')Onto e indissip.ada meta da obedieuCla, 1!5' 

umao e ant1g~L consentane.1dade portugne~a . O estrondo das armas port~lg·tle~ol· 
fa~·á retrogradaT ao esquecimento nosso m1serançlo estado, e em todo o per1go, \ _ 
lisão ou crise, achareis o meu ptüso, a minha espada, o meu sangue em vossa c e 
feza. Deus omnipotente guie meu braço, auxiliaelo dos vossos, a dissipar de nJJl 

golpe o malvado throno que determina a minha e vossa infamia. 
Viva a religião, o rei e os portuguezes. , · , clcts 
Quartel general de Chaves, 25 de fevereiro de 1823. =O geneml em chefe 

i1Y)pas p01·tuguezas. · 
Procla:~:t:~ação 

O d l A t d h 1! l . 1 a ·te aos con e c ·e maran e, comman ante em c e1e c o ex.ercrto rea úo nor ' 
l . . , 1 norte seus bravos e leaes camarac as, aos seus c0ncidaclãos das tres proVJncra.s c o 
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e aos destemidos transmont~nos, seus compatriotas briosos:- Camaradas! Conci
dadãos l Transmont anos ! Aquelle que escolhestes para vosso chefe na actual res
\'luração dos direitos sagrados elo nosso augusto soberano o senhor D. João VI e 
c os nossos mesmos direitos vos saud a, vos abraça e .vos jura os mais constantes 
e l?1U'os .sentimentos de eterno Teconhecimento e gratidão em nome c1' esse Tei o 
mms. benigno, o melhor de todos os reis ela terra, e depois em meu proprio nome. 

A similhança elo r elampago, o gTito (tremendo aos demagogos) soltado no mes
mo lagar e a coberto elo mesnio estandarte das quinas invencíveis (ah ! não ç1a 
JUesma bôca, porque a morte a fechou para sempre !) mas sim da bôca de um :filho 
que elle ensinou a r espeitar a Deus, a obedeceT ao r ei e a amar os portuguezes, 
correu, voou , scintillou em:fim em um só instante em toda a província de Traz os 
M?ntes, do lVlinho e grancle parte da Beira ! Honra, gloria e graças infinitas vos 
SeJam dadas, senhor Deus do primeiro Affonso7 Deus ele João VI e nosso Deus 
tambem! 

O clnro e atraiçoado captiveiro, em que sua magestacle ficlelissima, ~na augusta 
esposa (a mulher forte!), o ser enissimo infante ele Portügal e as serenissimas prin
cezas e :infantas jaziam, está me:i9 quebrado, assim como esse jugo infame que um 
Pttuhaclo de demagogos saídos das cavernas lhes impunham e á nação :inteira! A 
~·.uel'ra desastracla com que nos ameaçava a França, a Au$tria, a Prussia e a Rus
~Ia, e a mesma Inglaterra, inclirectamente acabou com a desenthronisação elos ty
I ~nnos que 'a haviam desafiado e até va-idosamente ·elles m esmo declarado nas 
tnbunas a essas tres quartas partes· da Europa, a guerra que declararam perfida
lllente ao Brazil, a nossos irmãos, a portuguezes como nós, e que acabou ele nos 
levar ú sepultura, findadL tambem no mesmo instante em que o primeiro dia dos 
portuguezes, ·o grande dia· 23 ele fevereiro, for conhecido na Europa e no Brazil. 
F . Camaradas, concidadãos, transmontanos, quem j amais fez tanto em cinco dias? 

j OI o céu benigno que o fez por nossos braços? Não, :porque não foi preciso que 
elles obrassem. (Ai d'aquelles que os desafiarem!) Foi sim por vossos peitos, aonde 
nasc~ comvosco a honra, a fideliclacle ao r ei e á nação, o brio , o valor ainda não 
venc1do . 

. Porém se rmúto temos feito, muito ainda nos resta a fazer para reparar males 
aut1gos, tripli cados por novos males, que uma facção tã.o ·vil cmno frac.a, porém 
astuciosà, nos tem feito. Vinte milhões de clivida acrescida á divida antiga e quasi 
tanto. como eUa era ; os altares despoj aelos, as santas imagens avaliàdas para serem 
lenclJclas na prà.ça, como essa aval iação inclica; os ministms honestos e virtuosos 
c 0 nosso Deus substituídos por apostatas publicas e corrompidos em todo o ex~ 
cesso; os postos e os premias clistribuiclos exclusivamente aos qr1,e jm·avam enfor-
1~r o ultimo rei com as tripas elo ultimo sacerdote ; a justiça atropelada ou ven
cIda, e os tres poderes elo estado reu1;1.idos em sete ou oito mãos manéhadas por 
todos os crimes, que se davam o nome de r epr esentan tes da nação portugueza, 
que os tinha visto eleger por furi a.s saiclas elas cavernas com o ferro assassino e 
com o oiro corruptor. O exercito, honra, gloria e clefeza da nação, envilecido, cles
o:·ganisado e empobreciclo1 sem farclamento, nem solclos, e milhares ele bravos offi
c~'tes e soldados j á sacrificados nas praças elo Brazil ; os tribunaes antigos -da na
Ç<to desfeitos, e outros novos, de nova marca levantados ; as pensões e ordenados, 
co111praclos por sangue, por trabalho ou por clinheiro em contratos onerosos com o 
estado, abolidos, e milhares de f~tmilias na incligencia . Sim, ruínas e males simi
~~ntes t emos ainda a reparar, o que faremos comtudo habilitando o nosso adorado 
~1 a poder fazel-o com os cooperaclores que lhe compete escolher, peles meios que 

e compete indica\', assim como á na,çã.o aconselhar. · 
l N'esta tCerteza elo maior premio que poclemos. ter, que consiste na r eparação 
c~ tamanhos males, continuemos a.ffoutos confiados no céu. Subordinação, obe
clieucia ás atlctoriclaeles constituiclas e caridade chr:istã, praticada com os n?ssos 
lllesm?s inimigos, nos levarão sem duvida a esse porto ele salvação tão d~SeJa:lo. 

V1va a religião catholica, viva el-rei o senhor D . João VI e sua dynasha, v1va 
a nação portug·ueza nas 'quatro partes do mundo, e viva o immortal exercito· por
tnguez ela primeira e segunda liúba seu constante e fiel sustentaculo e firme 
apoio. I I , 

I . 
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O chefe da r.evolta enviou ao tenente coronel commanclante do batalhão ele ca
çadores n. 0 9, estacionado na cidade ele Lamego, este 

Officio 

Tenho a honra ele participar a v. s ."" que po dia 24 do corrente, n'esta villa 
ele Chaves, se acclamou o senhor D. João VI r ei ele Portugal, mostrando todos 08 

soldaclos e povo o m~iór contentamento e prazer colll' a resoluç~Lo que se tomou de 
fazer a elita acclamaçao; portanto queira v . s.", logo que receber esta, fazer a _ 
mesma acclamacão n 'essa cidade, fabendo uma r eclamação a s . ex." r ev.ma 0 

sr. bispo de La~ego, para haver o Te D eum do costume. Igualmente queira v. s.a 
cleterminar ~Lo corregedor cl'essa comarca que lhe entregue o clinheiro pr eciso para 
pagar ao seu batalhão o que se lhe dever, e prevenir o mesmo col'l'egedor ele q_ue 
vae um empregado do commissariaclo a r eceber o r esto que houver em cofre . Que~a 
v . s. "", logo que r eceber esta, passados dois dias, pôr em marcha o seu batalhao 
em clireitura a Vallongo, tomando os quarteis, na marcha, que lhe parecer. 

Deus guarde a v. s ." Quartel em Chaves, 25 de fevereiro ele 1823 . - I ll.mo 
sr . João Pereü·a ele Menezes .=Concle ele Amcwé,nte~ general em chefe. 

Eis o documento a que j á alluelimos elo governador das armas ela província ele 
Traz os Montes 

Ofiicio 

In .mo e ex.mo sr. - N'este momento me consta, por noticias ele Amarante, qne 
em Vma Real houvera r evolução e que á testa d'ella .está o conde de Amarant.e, ~ 
que sem perda ele tempo particÍJ)O. a v . ex ." para tomar as meeliclas necessanas' 
na certeza de que· hoje rnesmo oflicío ao governo a communicar-lhe este successo, 
e marcho para a província para ver se lhe posso obstar . Previno tambem a v . eX·

3 

que conto com toda a sua coadjuvaçfio, deixando á sua discrição e conhecime~tos 
militares o modo e brevidade el' clla, visto eu n~to estar ao facto de tal impreVIsto 
acontecimento, . e igual participaÇELO faço ao general cl'essa província. 

Deus guarde a v . ex." Guimarães, 25 ele fevereiro ele 1823. -Ill.mo e ez.
100 

sr . Antonio Lobo T eixeira ele Barros.= GcGspa?" Teixeú·cG de JJ!lcGgalhães e Lacm·dcG; 
marechal ele campo. 

Logo que no Por to houve noticia elo movimento revolucionaria r em:tiu-se a ca
mara cl'aquella cidade para combinar nas precisas mecliehs repressivas, de modo 
que ali não se propagassem as idéas absolLltistas . O general governador elas ar
mas elo partido do Porto, o da província elo Mínho, aqua1:telaclo em Vianna, c o c~J)].
manclante elas forças em Amarante, trataram ele manter o espírito de disciphna 
entre as t r opas sob o seu commanclo, como tudo consta em seguida. 

Auto 

V ereação extraordinaria ele 25 ele fevereiL'o ele 1823, n' esta cidade do Porto e 
casa ela ill. m" camara constitucional cl'ella, aonde foram vindos o ex. mo bispo cl'est.a 
cliocese, o ex. '" 0 governaclor das j ustiças, o ex. 1110 governaclor .elas armas, o mel'l
tissimo juiz ele fóra do cível servindo ele corregedor ela coi.:narca, o merit issim0 

. juiz ele fóra elos orphãos, ? mer~tissimo juiz ele .fóra elo crime, o ill .1110 presic~ente 
e mais vereadores, com ass1stenc1a elo procurador ela ciclac1e, todos abai.~o assigna
dos, be1n como o coronel de milícias cl'esta cidade. 

E log·o n'esta vereação foi declar~do pelos ex.m os governadores das justiças ~ 
elas armas, que o motivo cl'esta reumão era a noticia em·ta ele em Villa Real ~er 
havido uma commoção popular, e á t e:sta cl'ella: o conde ele Amarante, com a In
tenção ele destruir a constituição j urada; constando mais que este movimento r~
volucionario tinha inais extensas r amificações ; em consequencia elo que cumprHl. 
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que as auctoriclades todas reunidas delibérassem ele commum accorclo sobre as 
}Droviclencias que se deveriam tomar em cTise tão attendivel, a qual não dava 
tempo ele participar ao governo taes acontecimentos e espera1: resolução cl'elle, 

. porquant? as imperiosas circumstancüis presentes exigiam mui promptas e energi
c.as providencias, a fim de evitar a propa.gação e desenvolvimento elo plano que 
.tinha começado a reali::;:;J.r -se em Villa Real e Braga. . 

· E logo accorclaram que a primeira providencia que havia a pôr em pratica era 
0 pagar á tropa da guarnição cl' esta cidade, a qual por ter dado não equivocas 
}JI~ovas ela sua adhesão ao systema constitucional podia comtuclo offerecer aos ini
.migos do mesmo tima occasião em que, aprov·eitanclo-se da falta cl'este pagamento, 
a abalassem e seclnzissem i em consequencia do que se deliberou e accordou em 
~~1e pelas repartições r espectivas, em que hou17esse dinheiros publicas, se extra-

~s~em aquelles que fossem necessarios para fazer o pagamento á tropa da guar 
~Çao e outras despezas correlativas. E accorclaram mais que, l)ara evitar aconte
cimentos funestos a pessoas apontadas pela opinião pt1blica, e contra as qüaes 
.~ guem i~prudentemente quizesse attentar, compromettenclo, nã9 só a segurança, 

as a ex1stencia das mesmas pessoas, o que seria certamente .mui des,agradavel 
~as ac~uaes circumstancias, em que se eleve tirar ao povo todo o mQtivo de descon
cl~nça e pretex to de comm~t~er desordens, não obstante todas as provid~nc~as da-

as para manter a tranqmlhclade e a segurança, fo ssem essas pessoas mtimaclas 
~)ara saír d'esta cidade, e evitar assim o seu l)roprio compromettimento e se con
ser:arem ausentes emquanto as actuaes circumstancias clnr?-rem. E accordaram 
~ais que fosse encarregado o m.eritissimo juiz ' ele fóra do cível, servindo ele cor
lege.dor, ele intimar ao visconde ele Balsem~Lo e séu filho mais velho ele pa.rtir para 
~ ~Igueira, e a João Ribeiro Vianna, Don:ringos P edro ela Silva Souto e F reitas, 
· ose Joaquim ele Carvalho e José Luiz Coelho Monteiro que houvessem de partir 
pa~·a 10 leguas ele clistancia, J!lal'a o sul d ' esta ,cidade, não r epassando o rio Douro, 
Cll;)a partida deve ter logar para todos dentro de vinte e quatro horas1 devendo 
apr~sentar ao r eferíclo ministro, clentro do espaço precisamente indispensavel, uma 
certidao ela auctoriclacle 'elo local que escolheram e ele que ali permanecem, até t;1e lhes seja participado que poclem sem risco tornar a voltar a esta cidade . E 
~- esta fórma houveram por finda esta extraorclinaria vereação, ele que fiz este 
B~·mo, que todos assignaram, e eu, lVIanuel Joaquim do Outeiro, o escr evi. =João, . 
L tspo elo Po1·to = Fb·nanclo Ajj'onso Ge1·aléles, governador elas justiças= Antonio 

oba Teixeú·ct ele Ba?'TOS) governador das armas= Thornc~z ele~ Silv.c~ Fm·1·wz = 
fnton.io .Pen·eim Velho =Antonio Ribe.i?·o B1·ag.a =Antonio Aler:;ancl1·e ?Xocl1·igues 
d~ Olwewcc = A1·nalelo vVanzelZer = Nlccmcel AZ.vcc·res dct C~·zcz = J ocw d cc Htlvcc B?-ctn
ÓL~-:-- D~·. Agostinho Albano ele~ Silveú·a Pinto= J octqtcim J osé de Sá Pr;tssos = 

. · Jl1lz de fóra elo civel ser:vinclo ele correg;eclor ela comarca, José Teíxein~ F1·ei1·e 
c~e Anel?: cede= O juiz ele fóra dos orphãos, Antonio T elles Dias ele Tlillafanha Anmjo 
c e !Ja?··J·os =O juiz ele fóra elo crime, jJ!J.mmel J:.lnnes Chocha elo Couto = D1·. An
ton?-o ele AmoTÍ?n) coi:onel do regimento de milícias elo Porto . 

. E stá conforme.= J.Ylwmel J oaqtâm do OtcteiTo, escrivão ela ill.ma camara con
stltncional ela cidade elo Porto. 

. Procla:.nação 

lllustres e honraclos concidacHtos : - A vossa camara constitucional, fiel aos cle
;eres que contrahiu comvosco e zelosa ele satisfazer quanto em suas forças caiba 
\ c~nfiança que depositastes n 'ella, unida estl·eita e indissoluvelmente com as an
.c 0l'Iclacles ecclesiastic() 1 militar e civil que dirig·em o &:·overno cl' esta heroica e sem-
Pre 1 1 ' ~ ~ · , ea cidade, com bem má,gua e sentimento vos annüncia que homens elesnatu-
~idos filhos · ela patria, secluz~clos por uma facç~o infame, de' que se apon~a c.omo 
l lefe o conde ele Amarante, mgrato aos beneficws com que a mesma patna am.cla 
la l)Ollco o clisting·uin, ousaram acclamar em Villa B,eal o despotismo e a anarch1a, 
sem precaver seus tremenclos resultados · e tentaram lançar á patria os ferros ela 
escra. . dN . ] ] ' b ] . . .t . <VI ao que n 'esta mesma ClctaCLe lhe foram que ractos; pel:Jm·os ao sacrQsan o 
}~~·a.lD.ento q1:1e prestaram de guardar inviolavelmênte ~ constituiçã~ cl.e 1~22, con-

tme o exemplo que lhes cleu o melhor elos reis, segmdo pela naçao mtmra, com-
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metteram um hon:enclo attentaclo e tornaram-se execraveis aos olhos .ele todos os 
portuguezes fieis e honrados. 

Concidadãos : A camara, intimamente convencida de vossos patrioticos senti·· 
mentos, confia em vós e vos convida á tranquilliclacle, assegurando-vos ele que 
por ora nada tendes que t emer, e que desveladamente ella ha ele empregar suas 
forças para manter illesa a vossa segmança, a constituição ela monarchia., o que 
espera conseguir como um resultado da união que firmemente tem contr:ab1do 
comvosco e com as auctoriclacles ecclesiastica, militar e civil d 'esta heroica, mdacl~· 

A obecliencia ás leis e ás auctoridades constituídas é o primitivo dever do CI

dadão. Estae tranqnillos: vós sereis informaÇlos ele tudo; e só quando a mesrn~ 
camara deixar de existir, só então P.Odereis desconfiar do seu patriotismo e ele que 
ella deixará de vigiar em vossa segurança e socego. , 

Illustres e honrados concidadãos: união, obecliencia e tránquillidade, assim 
debellaremos os iniri:llgos ela. patria. · . 

Viva a religião, viva a constituição, viva el-rei constitucional. · 
Porto, em camara extraorclinaria ele 25 de fevereiro de 1823. = .Presidente, 

Thomaz ela · Sil·va F e?'?'ctZ =Antonio Fm·1·e•i;rct Velho = Antonio Ribei?·o B1·ctga = 
Antonio Alexw~el1·e Rocl?"igues rle Oliveim = Ca?"los Viei1·a ele Piguei?·edo = 4?·nctlâo 
liV anzelle1' = il!Ianttel Alves ela Cntz = D1·. Agostinho Albcmo clct Silvei1·a Pinto= 
João clct Silva Bm1~clão = Jo aqn·im, José de Sá Passos . 

Procia~n.ação 
' 

Meus camaradas: - Sei que o bravo exercito portuguez, ·o primeiro proclama· 
dor ela regeneração da patria, não precisa ele incentivo que escore os ·briosos sen· 
timentos que manifestou nos sempre memoraveis dias 24 de · agosto e 15 de se tem· 
bro de 1820; mas, s~ é permittido a um vosso camarada expor-vos que houve t~ 
militar degenerado que se atreveu 'a proclamar a rebellião do systema constitucro· 
nal, eu vos declaro que o incauto c0nde ele Amarante tentou e deu voz ele insu_:·
r eição . Seguindo as pisadas do pae, .que se oppoz ao grito da ,liberdade, na~ 
admira que elle, ingrato á mercê do tit~uo e elas honras com que ha pouco fol 
condecoraclo, seja a víbora retrahida no seio que lhe deu calor. , 

Camaradas : Que confiança eleve ter um homem que, emquanto p ecliu roerces 
e honras, se cobriu de hypocrisia constitucional, disfa:~;çando suas damnaclas inten· 
ções; mas que apenas elevado á jerarchia titular pelo brioso esquecimento que 0 

govemo fez dos desserviços ele seu pae, .quer só ser conde ou regulo orgulhos~, 
despota e poderoso á custa elo suor· do povo em geral? Se elle não quer enthroni· 
sar a prepotencia feucla,taria, que intenta levar a effeito? ? 

Povos transmontanos, meus patrícios! Em que males vos sepulta esse rebelde . . 
,Suspensas vossas proximas feiras, vossos vinhos empatados, vossos interesses para
lysados, tudo vae dar um choque pernicioso ás vossas propriedades . E quem é ca_ns~ · 
cl'isso? Um estouvado, que ou confia em mão occulta qüe á sombra cl 'elle quer w·al 
vin&ictas ele resentimentos pespoaes, e então não é o zêlo elo bem publico, mas t:Ill 
zêlo pharisaico que o move, ou entregue só ao seu talento fanatisaclo nos clubs que 
ele tempos a ~sta l~m·te. ~u:cou em Braga e no re~to da província, elle é o instrn~ 
mento da extmcta mqms1çao, que espera clar-nos.amda scenas de fogo e de sangue· 

Camaradas que tendes os vossos qnarteis na província de Traz os Montes,. 
lembrae-vos ele que sois portuguezes livres e que o conde de Amarante vos quer 
fazer portuguezes f'euclatarios i quer elevar-se á vossa custa e á vossa sorobl'a i 
mas a patria tambem reclama a mesma sombrn: h esitareis na escolha? · 

Querereis que digam as gerações futuras, que a vós se eleve a escraviclã~ a.a 
patria e que os valarealezes f01j aram os ferros que ele novo encadearam os direi· 
tos elo cidadão? Eia! Mostrae-vos dignos :filhos de Portugal regenerado; evitae a 
gue1~ra civil; os males que ella prochíz são incalculaveis: morre-se nos turotlitos 
á.s mãos ele um amigo, de um parente, de um inimigo, de um pae, ele um fil?~' 
ele um ~izinho. . . Que horror só de pensai-o ! ... Voltem-se os ferros para os nu· 
migos externos ela patria; abanclonae os rebeldes às leis que offenclern.m: ellas de
cjclirão ela sua sorte. 
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. Patrícios, camaradas, portug:uezes: Viva a religião, a lei, a constituição ~ el
rel; viva o exercito portuguez regenerador. 

Quartel general do Porto, 25 de fevereiro de 1823. =Antonio Lobo Teixeim 
de Bcm·os) brigadeiro encarregado do governo das armas da cidade e particlo do 
Porto. -

ProclaJ.nação 

Cama~·adas: - Que espírito degenerado vos quer fazer largar aquelle brilho 
q·ue adquiristes quando levantastes o brado da regeneração da patria? Será possi
v~l que os mesmos que disseram em 1820 que queriam a liberdade regrada pela 
lm sejam em 1823 os que cliíjem que querem o absolutismo feudal? 

Camaradas: Attendei ~ís rasões-que vou. expor-vos, sem que me cubra de ar
gumentos escuros ou de palavras sómente arranjadas para ornato.; a l~~guagem 
elos militares honrados é laconica e singela. 

Em 24 ele agosto ele 1820 soltou-se no Porto, por uma parte clé vossos irmãos 
ele armas, o grito que vós secunclastes ele uma maneira tão briosa; este gritq deu 
echo por todo o reino, e então os vossos camaradas íizerarp com que as opposições 
ele all?u~s aulicos, que eram vossos chefes, fossem vergonhosamente desprezadas . 
, D1zm, quando o defnnt9 pae cl'esse que hoje se diz vosso chefe se quiz oppor 
a r~generaçao da patria, não fostes vós os que, a eles1Jeito ele todas as suggestões, 
ap01astes a causa ela liberdade, e cheios elo maior enthusiasmo dado e recebiclo , 
por vós, entrastes na cidade regetieradora? 

Agora que faz eis? A quem seguis? As idéas de um grande do reino, que quer 
commenclas, pensões, infl.uencia, mando, prepotencia, orgulho, tudo o que tinham 
os cort,ezãos antes de agosto de 1820. E esses benesses como podem ser alcança. 
elos? A custa do suor de vossos paes, se são lavradores, porque, paganclo até 
ag?ra horrorosas pensões, t êem a lei qu~ com·ctou e reduziu C?sse::; roubos elos pro
prretarios i á custa ela industria de vossos irmãos, que elles acal')ham, porque o 
nome ele artista era syuonymo ele villeza; á custa elo vosso sangue, porque elle, 
expondo-vos aos horrores ele uma guerra civil, tanto lhe importa que sejam sacri
~caclos dez como cem 1 ara tornar a ser o que era el'antes, um titular ensobm;be
Cido. Elle quer novos titulas pela vossa cooperação, elle quer el-rei absoluto para 
ter unia parte n' es'ile absoluto poder. Não r eparaes que é notavel que os inimigos 
da causa sejam todos os grandes elignitm·ios, lesados em seus interesses pelas no-: 
v_as reformas? Pois isto não vos convenc~ ele que elles trabalham sómente para 
s1, deb0-ixo elo nome ela patria? , 

O nosso bom rei não quer que os seus Slbbditos vertam sangue ... 
Camaradas: Vêcle que antes ele 24 de agosto ereis vassallos) nome casado com 

0 de monarchia absoluta! Como acreditaes, pois, que sereis felizes com o velho 
· systema de prepotencias, ele inquisições, de avisos, ele inconfidencias? . 

Estas rasões são simplices i abri os olhos, as fileiras dos :vossos companheiros de 
armas que eu commanclo estão aqui r eunidas só contra os principaes motores e totaes 
a~entes da sublevaÇão; viude abraçar os vossos camaradas, subclitos d.o rei constitu
Ctonal o senhor D . João VI, c não vassallos elos tyrannos que cl'antes rocleavam o 
tl1rouo portuguez, onde cada um era rei e o nosso bom monarcha fasciuaclo p01; elles. 

. Camaradas : Viva a nossa santa religião, vivam as côrtes Tepresentativas, viva 
. 

0 nosso bom rei coustituciomtl, viva o exercito r egeueraclor . . 
. Quartel general de AmaraBte, 27 de fevereiro de 1823. _:_ ·Jlfc~mwl Luiz Co1·

?'eta) brigadeiro commandante elas forças c:oustitucionaes reunidas em Amarante. 

Proolan1ação 

L1:liz do Rego Barreto, do conselho ele sua magestacle, ·:fidalgo ela s~1a real casa, 
commeuclador elas ordens de Christo e Torre e Espada, condecorado com a 
cruz _grande das sete batalhas por sua ma.ges,tacle britaunica, marechal ele 
campo, encarregaclo do governo elas armas ela província ·ao 1\{inho, etc., etc . 

Meus camaraclaí-3 :- Eis-me à vossa frente, eis .coinvosco aquelle mesmo que 
tantos prodígios de valor, disciplina e so:ffrimento observou em vós na porfiosa lida 
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contra o poder immenso elo tyranno das nações, o qual as vossas irresistiveis bayo
netas levaram fóra da peninsula e reduziram a vergonha e estrago; eis comv:o~co 
o vosso camarada, que á vossa frente nunca duvidou tudo vencer . Bravos milita
res portug·uezes, que, t endo salvado a patria, haveis sido seguro ~ntemuro ela sua 
regeneração social, se me fosse necessario chamar-vos ao campo da batalha. ~stou 
certo que a emulação em serdes os primeiros vos faria voar sobre os inim1gos.; 
vós tendes sobejos clireitos para haverdes mereciclo ser chamados os melhores mi
litares do mundo . 

Nã.o é porém necessario por agora o vosso heroismo bellico ; a vossa disciplina 
e perseverança são as qualidades que eleveis desenvolver entre pacíficos por tugue
zes, que de vós têem confiado a sua tranquillidade publica e em cuj as esrJeranÇl.ll8 

·sois .o sustentaculo · da constihúcão da monarchia e elo throno constitucional do 
nosso amado ~ei o senhor D . Joio VI. 

Briosos . militares ele ambas as linhas, que tenho a gloria de commandar, t~·at~-
. mos ele restabelecer o soceg·o elos nossos conciclaclãos, que . erp. parte ela provmma 
de Traz os Montes foi per turbado pela seducção e imposturas ele um ingrato .á 
generosiclaele da nação e á liberalicl~de elo governo, de quem ha bem pouco luma 
recebido t itulas, honras e mercês . E este o conde ele Amarante; conhecei-o, meus 
·camaradas, e cletestae-o; sim, vós o detestareis quanclo soübercles que para sedu
zir os villarealezes e talvez illudir ·alguns bons soldados portuguezes cl 'aquella pro; 
vincia, elle invocou o vosso nome e lhes fez ac1:eclitar que, pe1j uros e traidores ~t 
causa _da naçao, vos havíeis ligado a seu partido e que estaveis como elle entre-
gues a uma punível insurreição . . 

Perficlo! e assim vos manchotl com o ferrete da ignomínia! A vós, brio~os 
militares, que ainda não ha tres annos proclaiuastes a vossa inclependencia namo
nal, e que ha pouco mais ele quatro mezes jurastes por muito vossa vontad.e a 
constituição ela. wonarchia, dando-vos exemplo o nosso amado r ei! ... E era 1sto 
proprio ele vossos honraclos sentimentos? Não vos r evolta contra aquelle mentiroso 
a injustiça. com que vos queria apTescntar traidores á face ela vossa nação?·. ·: 
Nã<? lamentaes a sorte ele vossos camaradas que se deixaram illudir por um mili
tar, que bem deixa ver quanto cl'elle pócle esperar-se, quanclo para levar ávante 
seus planos clictaclos pela hypocrisia se serve cb mentira e vos desacredita? V amos 
pois, meus camaradas, cortar ele toclo os j{t tremulas passos da traição; restabele
çamos a ordem perturbacla; não, não será contra os vossos camaradas t ransroou
tanos seduzidos que tereis ele empregar a força; tal não pretenclemo_s; elles voarão 
ás vossas fileiras, tendo conhecido que foram illnclidos e que para isso se lhes fin
giu que era tambem vontade da nacão e a vossa vontacle o aereo projecto cl'aquelle 
que pretende clegraclar -vos 'ela lealcl~cle portugueza e persuadir-vos a um pmjuri~ · 

Seu plano falhou; a causa da patria triumpha; ella vos confia o restabele~I
mento e a conservação elo socego publico debaixo elo legit imo governo que ~os 
reg·e; e o vosso g_eneral se elesvela em vos fazer suaves quanto for possível os .In
oommoclos ela ' marcha; elle vos acompanha, elle vos clirige; disciplina e unü't~, 
meus camara~las, e mostrae aos habitantes elo terreno" portuguez por onde transi
tarcles que se na guerra. sabeis ser br avos, nà paz desenvolveis os sentimentos cl~ 
ceis proprios elo coração portuguez. Aplanemos o caminho para que as leis casti
guem os auctores das perturbações, e para que não appareçam novos pl'oj ectos 
contra a nossa patria, urdidos pelos inimigos internos . 

Camaraclas : A Europa e o mundo inteiro tem· em vós fitos os olhos : dae-lhes 
mais este testemunho ela vossa lealclacle e· heroismo, sustentado pelo vosso valor 
e g-loria immortal. Viva a religião, a constituição, el-rei constitucional ; viva a leal
clade elo exercito. portuguez constitucional. 

Q uartel general ele Vianna, 28 ele fevereiro ele 1823: =Ü~iz elo R ego Bcwreto• 

Proclan'l.aQão 

' Illusfres e honrados conciclaelãos : -A vossa camara constitucional, cumprindo 
com suas promessas, vos particip.a que por um official chegaclo hontem ele Chaves 
consta que o pe1juro concle .ele Amarante no dia 24 .conseguiu seduzir os corpos 
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:firmes no systema constitucional), que, arrancando os laços nacionaes ela liber
~'tde_, os substituíram pelos antigos ela escravidão; serviu-se, para os obrigar a 
~? mfmne acção, ele cl escaraclas mentiras, assegurando-lhes que a província elo 

_mho se tinha igualmente declarado e que esta heroíca cidade se achava mui 
chsposta. (Que cegueira! que insulto ao heroico povo cl'esta cidade!) Intítula-se 
este degen erado portuguez «comma:nclante em ch efe elo e:s:ercíto r egeneraclon. In- · 
fa~e ! ! Regenera-se a patría fomentando a anarchia e ó restabelecimento do des-
potismo? _ · · 

. O-bravo r egimento,n. 0 24, estacionado em Bragança, conserva·illesa a honra con
stitucional e por ella está inteiramente clecicliclo. A província elo lVIinho está intei
ramente pacifica, e a brava tropa constitucional, r eunida quasi toda em Braga, 
firme mn seus princípios e fiel a seus juramentos, está animada elos mais patrioti
co s sentimentos. E is o estado político actual elas duas províncias . · · 

Ooncíçladãos : Nada t emos que temer, havenclo mli~LO . Esse punhado ele illucli
clos e cleg·eneraclos portuguezes conhecerão .em pouco o seu erro, mas tarde, por
~tl~ a patria só poderá perdoar-lhes a volubílíclacle, mas não esquecer-se elo per- . 
Jtmo, labéu que para sempre os cobrirá ele opprobrio . CôntÍJ:!uae a dar as mesmas 
provas ele tranquillidade e patriotismo com que t anto vos haveis distinguido e ele 
que a vossa camar a vos I'ende os devidos agraelecimentos : nrio ha forca sem 
união; com esta nós faremos triumphar. a liberdade da nossa patria; ell~ exige 
c~e nós a maior unanimidade·; a confiança nas a.uctorielacles a quem está commet
tldo o governo é o primeiro dever do cidadão honrado e que cordialmente clesej a 
a prosperidade da sua patría. 

Concidadãos ! Todos somos f-i lhos ela patría e todos lhe elevemos os sa.crificíos 
que a sua segurança e liberdade exigem ; só assim poderemos merecer o honroso 
n?~ e ele portuguezes e conservar immarcessível aquella g-loria que sempre no s 
C~li'Jtmguiu nos quatro angulos do universo. Lembrae-vos que a escravidão é o ul
tnllo ponto ela degradação do homem . UnfLmo-nos e seremos livres . 

. OonciclacUtos ! Viva a religião, viva a constituição, viva el-rei constitueional, 
Vlva a cidade regeneradora. 
l' Porto, em camara e:xtraorcliuaria ele 28 ele fever eiro el e 1823. = P residente, 
c!Wmaz da Silvct Fe?TCLZ = Antonio F e1"1'eÍ1'a Velho =Antonio Ribei1'0 Bmgct = 
w.?·los Viei1·a ele Figgeú,eclo = Anton-io Alexancl1·e RoclTig1tes ·ele Oliveint = A1·ncdclo 
J. ~nzelle?·= iltfamtel Al·ves ela Ontz = D1· . Agostinho Albano ela Silveim P into= 

oao da S ilvct Bntnclão = Joaq_1tÍ?n José de Sá Passos . 

Procla•naç'ão 

. A camara constitucional communica aos illustres e homados habitantes cl 'esta 
Clelacle que, por officio dirigido pelo ex. mo marechal ele campo governador elas ar 
lUas ela Beira Alta ao ex:. 1110 governador elas armas cl'esta cidade e seu partido, 
consta que aquella ·província se acha inteiramente tranquilla, e que, para evi
~~r os progressos ela facção elo revoltoso conde ele Amarante, aquelle marechal 
Dllh~ orcle~aclo que_ se estabelecessem gu~rclas. ele milici~s n~s barcas sobre o 
. Otn. ~ (a fim ele évJtar a passagem ele em1ssanos revolucwnanos), bem como a 
~~lUlao elo r egimento ele milícias ele La.mego na dita cidaele, }Jara r eforçar o bata-

bo cl~ caçadores n. 0 9 a1i estacionado, para onde igualmente mancl{n·a marchar 
~ l atalhão elo regimento ele infanteria n .0 11, que se achava em Almeida, e o ba
~ hão ele caçadores n. 0 7 ele Vizeu; orlenanclo mais que o- brigadeiro P êgo, com-

anclartte ele Almeida, fosse IJara L amego commanclar as forças ali r eunidas e 
cooperar com as Clo M:inho e Porto a fim ele clestruír radical e promptamente a 
começada e inclig;na r evplta . ' . 
fu A camara constitucional torna a lemb1;ar a seus honrados concidadãos a umão, 

'llleza e tranquillíclacle com que tanto se' têem clistínguiclo. _ . 
., Porto, em camara elo 1. o ele marco ele 1823. =Presidente, Thomctz ela S~lva 
J.' e1·1· ' O l Tr.· · Z F · ctz= Antonio F e?Teint Velho =Antonio Ribei?·o BTCtga = cw os v ~e~nt G e 1 ~-
gztei?·edo =Antonio Alexanci1·e R od1·igues ele Oliveint = A1·nalclo Wánzelle?' = .Ll1a-
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nuel Alves dct C1·1tz = lh·. Agostinho Albano da Silveim Pinto= João ela 8-ilvct B?Ytn
dão =Joaqnirn José .ele .Sá Passos. 

Na ultima sessão de fevereiro apresentar:am-se á porta ela sala das côrtes al
guns officiaes militares para em nome do seu regime~to o commanclante dirigir o 
seguinte 

Pro-testo ele fidelidade 

Senhor : ---:-O tenente co,ronel commandante do regimento ele infanteria n. 0 1 ~~ 
e os officiaes, officiaes inferiores e soldados elo mesmo corpo, sabendo com aclml
ração e mágua. que' alguns homens perdidos se têem atrevido a attentar contra a 
causa ela liberdacle ela nossa patria, arvoranclo o estandarte ela anarchia e despo
tismo, têem a hom·a ele se offerecerem ao augttsto congresso nacional para serem 
os primeiros a marchar contra aquelles traidores ~ sellar com a ultima gotta elo 
seu sangue todos os seus juramentos, que por esta occasÍÊLO r enovam . 

Quartel no convento ela Trindade em Lisboa, 28 ele fevereiro ele 1823. = An-. 
tania da Silva Pinto, tenente coronel commanclante elo 18. 0 regimento. , 

Decidiu-se que, dispensadas por graça especial as formalidades . do 0ostume, 
dentro ela sala se corresponclesse a tão brioso proceclimento. Foram, pois, introclu-
ziclos penLnte o soberano congresso, e abi receberam a · 

Respos-ta da presiclencia 

Sr. commanclante : -As côrtes, por um acto especial, manclaram .que os srs. of 
ficiaes fossem introduzidos n'esta sala, para lhes significarem a satisfação com qt~e 
ouviram a feli citação que acabam ele lhes fazer. Este regimento tem-se feito j!Í 
muito celebre na historia da nossa regeneraçtto politica, e as côrtes esperall?- c1ue 
elle continuará a prestar á nação todos aquelles serviços tendentes a conservar o 
systema constitucional. Ell~s mandaram fazer menção honrosa na sua acta e pu
blicar estes generosos sentimentos no Dicwio elas cô1·tes, pára que toda a nação 
saiba os briosos sentimentos do regimento n. 0 18. 

* 
Ao ministro dos negocias elo remo foi enviado, por ordem elo soberano con

gresso, este 
Oflicio 

111.mo e ex .mo sr.- As côrtes mandam remetter a v. ex.a, para serem pre
sentes a el-rei, as duas inclusas propostas ele cidadãos europeus e ultramarinos 
para conselheiros ele estado, a fim ele que -sua magestacle se digne escolher ele cada 
terno um conselheiro, nos termos do artigo 164. 0 ela constituição. O que v. es. a. 
levará ao conhecimento ele sua magestade . 

Deus guarde a v. ex. a Lisboa, paço elas côrtes, 28 de fevereiro de 1823.
m .mo e ex .mo sr. Filippe F erreira de Aralljo e Castro.= João Baptista F elg1bei1·as. 

~ropostas a que se refe1•e o officio sup.ra 

1.' 

As côrtes, em observancia elo artigo 164,õ ela constituiçfto, propõem a el-reÍ 
para conselheiros ele estado os seguintes cidadãos europeus : 

Em 1. 0 terno -José ele Mello e Castro de Abreu, José Antonio Faria ele Car-
valho José lYiaria Xavier ele Araujo. . 

E::U 2. 0 terno- Conde ele Sampaio, F ernando Affonso Geralcles, conde ele Pe-
nafiel. . 

Em 3. 0 terno- João Antonio Ferreira ele lVIoura, Hermano José Braamca.rnP 
elo Sobral, Francisco Manuel Gravito. 

Em 4 .0 terno - Candiclo José Xavier, lVIanuel José Coutinho, Anto:ç.io Ca
mello Fortes ele Pina. 
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Em 5.0 terno - João ela Cunha Sotto Maior, conde da Lotizã (D. Diogo), Luiz 
Monteiro . 
F Em 6.0 terno - José Ferreira Borges, D . Rodrigq Antonio de]\iello, José Aleixo 

alcão vV anzeller. . 

· As côrtes, em observancia elo artig o 164._0 da constittúção, propõem a el-rei 
para conselheiros de estado os seguintes cidadãos ultramarinos: 

Em 1. 0 terno - F rancisco de Salles Tovar, Alexandre Thomaz ele lVIoraes Sar
mento, Antonio JoKo de Menezes. 
e V~m 2. o terno -lVIatheus Valente do Couto, Antonio Nunes ele Salles Belford 

lcente José Ferreira Cardoso. 
_Em 3.0 terno -Romualclo Antonio de Seixas, José Joaquim Nabuco, Joãó Se-

verw.uo Maciel. · 
Paço das côrtes, 28 ele fevereiro ele 1823. =João Baptista Pelgueims. 

'X' 

d ~\s ~ôrtes ~-ece?eram em 1 de març? e clias subs~qu_e~tes, até _ao ~ncerramer:to 
al ses~fto orc1inana, protestos ele :G.clehdacle aós prmc1p10s c.onstrtumonaes, assnn 

co l~ttva como individualmente, vindos de quasi todos os pontos do r eino ; por 
1~otr~os obvios transcrevem-se apenas os dos corpos ele primeira e segunda linha 
c e L1sboa, guarniçõeS' de navios da armada surtos n ' este porio, e da cama r a ela 
:esr:na cidade, em · numero de vinte e sete, agradecendo -lhes a presiclencia em 
· lccrutas mas expressivas palavras, os qt\aes seguem conforme a ordem da apre-
sentação. . 

~o . primeiro dia .foram entregues pelos commandantes, acompanhados ele mais 
ofiicrahdade e mesmo de algumas praças sem gracluaçf~o , estes sete · 

Pro-tes-tos 

i ." 

Senhor : -É da honra de todo o cidadão, principalmente do militar,' sempre 
que Vê a patria, ainda que não seja em perigo, basta em agi tações anarchicas, 
,U}strar o 'seu _natural clenodo ~aJ:a a_s r ebater ; a este fi~n os_ officiaes do r egimento 
t ' de cavallana, de que me fm confiado o commando, Identificados aos meus sen-
llnentos e aos de toda a corporação, vem offerecer a vossa magestade e á patria 
~et~s serviços e suas vielas, e ratificar na augusta presença ele vossa magestade o 
J~~arnento que· prestaram ele manter e clefeneler a constituição 1)olitica da monar
~ la portugtteza. E lles, senhor, são honrados, e homem honrado não sabe ser per
Jl!ro. Quando vossa magestade se dignar de lhes mancbr ordens, na fiel execução b ellas mostrarão que são descendentes. cl'aquelles primeiros portuguezes que, sa-

en.do clefender seus direitos, conservaram sua liberdade,· estes tambem querem 
se li r ~res e assim o protestam. · -
l L1sboa, 1 ele março el e 1823. =Em nome de toda a corporação, José CoJTeicL 

G e l i'ct?·icL, coronel elo regimento 10 ele cavallaria . 

2.0 

Senhor : - O· coronel do regimento de infanteri a n. o 16 e todos os officiaes elo 
~~l'po do seu commanclo, tomados da mais viva impressão pelas participações que 

abarn de chegar e foram presentes a este soberano congresso ele ordem de sua 
rnagestacle, pelo seu ministro da justiça, as quaes annuncia:m haverem apparecido 
em, um dos pontos cl'este reino desgraçados p01·tuguezes que tentavam inutilmente 
pe1 ~tu· bar a seg·urança da nossa querida patria, ameaçando a liberdade de seus 
~)acrficos concidadãos, t êem por esta pun()'ente occasião a honn• de r eiterar seus 
Jnrarn t l ' l:> d . t . en os na presença c es ta soberana assembléa, asseguran o aos mrcumspec os 
d~preseutante~ ~a illustre naçã~ de qu~ são parte,_ ~1ue mais doce lhes s~rá. m~rrer 

qne permttttr que as astucrosas maos ·ao serv1hsmo apaguem uma so hnha elo 
sag-rado codig·o da constituição que actualmente nos rege e que do íntimo de seus 
corações juraram guardar e fazer guardar á custa de suas proprias vidas. 
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Quartel de V alie elo Pereira, 1 ele março ele 1823 . =Antonio José ele GcttinCf:?'C~, 
coronel elo r egimento ele infanteria n. 0 16. 

5.1) 

Senhor : -- O tenente coronel commanclante elo batalhão de cacadores n. 0 5' 
com todos os officiaes c1'este corpo que ora se ach<~m desembaraçacl~o s elo ser viço 
ela g uarnição cl'esta capital, peclem a honra de que perante a augusta r epr esent.:'
ção da sob erania nacional seja conh ecida a vehemente impressão de inclig~açao 
com que seus peitos foram penetrados, constando-lhes o facto execrando prat1caclo 
por degenerados portuguezes em Villa Real e Braga, manchando tão indignos ho
mens a reputação e a dignidade elo r e,.peitavel caracter nacional. 

Posso assegtu·ar a vossa magestacle que as mais classes que compõem este 
brioso batalhão, que tenho a honra ele. commanclar 1 são possuiclas elos mesruos pa
t riot icos e militares sentimentos, tendo observado r egularmente que veneram com 
enthusiasmo o juramento •que livre e ela melhor vontade prestaram á constituição, 
fonte das liberdades e leis que fazem as cl elicias dos vigorosos e honrados cidaclãos 
portuguezes. Com um corpo que r econh eço t ão adclicto ao systema copstitucional, 
st~b ordiuado e entre cnjas classes ele que é composto r eina uma perfeita confi~nça 
e estima, estou convencido que sempre me será possível fazer clistinctos serv1ços, 
em se me apresentando occasíões de poder desenvolver t ão bons princípios que p~s 
sue e de que elle em toda a parte sabedt realisar em espírito louvavel e marc1~l 
com quaesquer corpos dignos da confiança ela nação e elo governo, a quem clech
cam todo o seu merecimento militar. 

QtuLrtelno castello de S . Jorge, 1 ele março ele 1823 . =Antonio ele Sousc~ de 
Antu:fo Valclez> t enente coronel elo 5 ele caçadores . 

4. . o 

Senhor: -Á sober apa presença ele vossa magest ade ch egam o reg-imento 
n .0 13 e o batalhão n .0 1 ele infanteria, representados por um elos seus chefes, of
:ficiaes e soldados, orgã.os ele um e outro corpo, em cnjo nome e :p_o cl'elles eu te
nho a honra ele fazer per ante vossa mages tacle , á face do universo e invocando 

·para testemunha o Deus elos exercitas, os mais solemnes, puros e decisivos pro
t estos el e n ão depormos as armas sem que debaixo d' ellas expirem afogados em 
seu proprio sangue os perjuros , sacrílegos, perturbaclores ela paz, os inimigos ela 
liberdade, os inimigos da l)atria, ela r eligião e elo rei, os abjectos escravos elo des
potismo, que pela primeira vez nocloaram o caracter, a hom·a, n fidelidade dos 
portuguezes . Nós não poclen1os soffr er injuria tanta, affr ontas de que nos feriria . ~ 
icléa mesma, quanto mais um facto execrando e accusaclor ele portuguezes ; e ~ ~~ 
que este nome separar n'fio podemos cl'aquelles indignos, nUo soeegaremos satis
feitos emqnan to elo corpo nacional não os separarmos com terríveis e mOl'taes gol
pes sobre as infames vielas_; vielas que a elles mesmos, á nação, ao mun do deve~ 

· ser tão pesaclas como ocliosas . Smjam, se existem, mais facciosos, para que e!n sna 
multiplicidade se multipliquem e r enovem ; se realisem e exemplifiquem as provas 
elo nosso valor, da nossa constancia e elos votos que a vossa magestade fizemos, 
reduzidos n' este juramento energico, sagrado e in violavel : j urâ.rn os clerram~r N ° 
sangue elos inimigos ela liberdade, verter o nosso e trocar a viela ela escraYldao 
pela morte em liberclac~e ; ou liberdade ou morte; sim, ó patria, liberdade ou morte. 

Assini juram, assim se expres,sam os valentes, os briosos g uerreiros, que 
promptos e obedientes, clecidiclos e constantes sustentaram commigo , no cent~·o 
el'esta capital, o primeiro brado da nossa r egen er açao no sempre memoravel dia 
15 de setembro ele 1820. 

Dos granaeleiros, elos infantes que n'esse dia clecicliram .talvez ela 'tranqlúllicl~de 
que tem assignalado a noss.a causa, eis os r epresentantes em sua muda e subnussa 
aprer;entação; no espírito marcial q11e transluz nos seus rostos, no prazer com que 
pisam es'te santuario ela lei que elevem sustentar, póde vossa mage~tade interpre
t ar, mais elo que eu tenho dito e elles dizer poderiam, para testemu.nhar seu s sen
t imentos ; reconhecei-Ih' os, senhor; em nós deJ>cansae, pois que em vossa roages
tacle nós tlldo confi~Lmos; a nação espera tudo. 
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_ _Lisboa, 1 ele março de 1823 . = Caetano ele J.1tiello Sct?'?·ict~ coronel do 13 = 
~~aJ o r commancl ante elo 1. 0 batalhão ele infanteria . n . 0 1, Joaquim Fe?T ei1'1:;c elos 
AJctntos . 

5 .0 

Senhor : -O commanclante e officiaes do r egimento ele infante.ria n . 0 23, ma- ' 
~nados com os t ristes e inesperaclos acontecimentos succec1iclos em Braga e Villn. 

eal, vem renovar a sua ob ediencia a este augusto e soberano congresso, assim 
como os protestos ele aclhesão á causa ela nacão. · 

L isboa, 1 ele marco ele 1823 .= J osé cle S o;csa P e1·eiTa. e S cun1)_JCcio, commandautc 
elo r egimento n . 0 2·3 ~ Nicolatc José J.l1o nieiTO, t enente coronel = P elix José F 1·ei·J'C 
c~ 
d 01'te Real, major = F'C?·nccndo ele L imcc Lobo~ capit à7o = Antonio Roqt&e de An-
L ?'ade, capitão = Antonio J.l1w·ia ele A lbtcque·rqtce, capitão = F1·ancisco de Paiva> 
~;u.ente= Joaquim R ocl1·i_qtces jj!J.eclei?·os~ tenente= L10iz Guedes ele JI!Ion.ces> capiPo = Jo sé ele J.l1ello Ca1 ·closo elo Amcwccl) tenente= João A ntonio Viclal) alferes= 

11·ancisco Tab01·cla R oballo F m·?·e·i1·cc de A zevedo) alferes=José F 1·ei?·e ela lf'onsew 
J?_êgo> ajudante= J osé Tavcwes da Asstcmpcão) alferes= José· Antonio ele Almeiclcc~ 
cu·l~·~· ião mór = J oão Antonio R ebocho> ca'pitão = lJ'?-ccncisco Gonçctlves Est~cdccnte> 
0~P:tao=José R ebello ele Pigtcei? ·eclo> capiHi.o = li'ncncisco Hem·iqttes T eixeim, ca
Pltào=José J.l16wia llhano, alfere·s. 

6.0 

l " Senhor :-O commandante, officiaes, officiaes inferior es e solclaclos do bata-
. ~l~o ele caçador es n . 0 6 , sendo dos pl'imeiros que ti,7eram :1 g-loria ele levantar o 
gnto da liberdade, e :firmes nos mesmos sentimentos, não podem ver sem máglla 
elo seu coração os desastrosos acontecimentos pr aticaclos nas províncias do norte ; 
por cuja r asão não podem prescindir de interromper por um momento os assíduos 
tJt'balhos cl'e:tn. augusta as.'embléa: aonde se apresentam a dar um novo testemu-
n l O ele aclhesao ao systema que fehzmente nos rege . · · 

Aqui, senhor, em presença ele vossa magestacle, fazem o mais solemne protesto 
ele. sustentar a glm·ia adquirida, e nem vossa magestacle deve esperar menos ele 
Peitos que por tantas e t ão assignalaclas ·vezes. t êem sido invencível baluarte el a 

'Salvação ela patria, assiin como agora o são ela constituição que j m araro. 
1? . Quartel em S . Domingos ele Lisboa, 28 de fevereiro ele 1823. = JI!Ic.cm&el V ctz ' 
f] tnto Guedes, t enente coronel commandante elo 6 .0 de caçaclpr es = J osé 111cwia ele 
ROttsa~ cal)itão= J osé T eix ein c ele J.l1.esquitct> capitão = Joaqtbi?n J.l1ccnuel ele S ottsa 
J, oc!ta> capitr-l.o = 111ig~tel ela Cunha> capitão= B er·ncwclo Alves Coelho, capitão = 

ose Vaz P into Guedes~ capitão= F1·ctncisco J cmtca1·io Cw·doso~ t enente . 

Senhor: - Os o:fficiaes do r egimento ele cavallaria n .0 1, que tenho a honra ele 
00lll tnandar , e com elles os corações de todos os -officiaes inferior es e soldados, 
v~lll ao santuario da liberdade e perante vossa magestacle manifestar-lhe os mais 
VIvos sentimentos que experimentaram quando ouviram que um portuguez traidor, 
e, o que mais os pen alisa, militar e cleshonra cl'este nome, o conde ele Amarante, 
011Sou levantar o g rito ele rebellião na malfadada Villa Real. 

Todos estes bravos officiaes se penetraram de mágua e clor 1)ela patria, tão 
a~rozm.ente ultraj acla por um filho ingrato a ella e ao mais b eneficente e constitu
hlon~l dos r eis , o senhor D . João VI , que, poucos tempos ha, havia levan tado do 

11mllde pó ela ignobiliclacle a elle e sua família. · · 
~enhor! Não posso duvidar um momento que, assim como eu e estes bravos 

ofiiclaes, todo' o exercito se acha offencliclo na pessoa cl'aquelle indigno, e que, re
novando como nós os j uramentos ele fi.deliclacle á constit uição, {~s côrtes e ao r ei, 
elles, não largarão as suas es1)aclas sem primeiro ving·ar a patria ê a homa militar. 
~ n'este sentimento, senhor , que á face do soberano congresso e · de toda a 

naç~o nós vimos protestar que cada um será qual out ro Bruto para libertar a 
Patl'Ia e purificai-a com o s·angue dos soberbos T arquinios ou Cesares tyrannos. 

~ão ha de, senhor, não ha· de, nós o jurâmos , ficar eles honrada a patria ; o 
se.11 Insulto sed, vingado ; e o sangue elos r ebeldes, espargiclo á raiz ela nascente 
an rore da liberdacle

1 
a fará crescer e nutrir mais frondosa. 

30 
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Os nossos braços e as nossas espadas, novos Alcydes, porque somos portugne
zes, hão de varrer e extermipa1· do campo lusitEJ,no qualitas venenosas hydras pre
tendem levantar o collo para infestar a nascente planta da liberdade e devorarem 
com dente sacrílego o sagrado codigo da constituição . 

· Senhor 1 A constituição no peito e a espada na dextra, nós vamos já colTer, 
senhor, se nos mandaes, proclamar por todo o reino ((OU constituição ou-morte », 

Viva a soberania nacional, viva a constituição, viva el-1:ei constitucional! . 
Quartel ele Alcantara;· 1 de março ele 1823. =lgnacio PeclTo dct Costa Q~Hn-

tellct1 tenente coronel commandante do 1. 0 regimento de cavallaria. ' 

· Em sessão de 3 apresentaram-se mais os seguintes: 

s .o 

Senhor : - O coronel elo regimento ele artilheria n . 0 1, como org~o dos ser:-ti
mentos de todos o's indivíduos que tem a honra ele commanelar (comprehendl(ÍO 
um contingente elo r egimento de artilheria n . 0 4, unido ao de artilheria n . 0 1 ), 
se apresenta n'este soberano congresso a prestar-lhe sua :firme aclhesão ao systeroa
constitucional, que t emos 'jurado manter á custa de nossas proprias vidas, e o~e
reeel-as descle já para ir combater esses pexversos que ousam inquietar a tranqnil-
lidade publica . r 

Lisboa, 3 ele março de 1823 . = João da Cwdw Preto1 coronel. 

Q,O 

Senhor: - O tenente coronel Francisco Cypriano Pinto, commanclante elas bri
gadas ele artilheria volante, t em a honra ele se api·esentar n'este augusto con
gresso, em nome dos officiaes, officiECes inferiores e soldados do corpo elo sen 
commando, para novamente protestar a sua aclhesão áo systema constitucional q_:1e 
felizmente nos rege, e aqui, á face da nação, legitimamente representada eril _co~·
tes·, ratificarmos o j.á prestado juramento ele guardar e fazer guardar a constitul
çao política da monarchia portugueza, firmemente resolutos a defendei-a e susten
tai-a á G1<lsta elas nossas proprias vidas e promptos a bater corajosamente seus 
jnimigos, _ tanto externos como internos, que, esquecidos da sua honra e elos seus 
deveres, degradando-se elo nome portuguez, attentam contra o actual governo 
constitucional, proclamando e pretendendo substituil-o pelo d-espotismo. 

Bem persuadido clbs bons sentimentos de patriotismo da todo o exercito portu
guez, e certo elo seu valor, lisonj eio-me que o corpo ele artilheria, qúe t0m urna 
grande parte na glo1·ia aclquirirla pelas armas portugueza:>, continuará a portar-se 
com. bravura e denoclo para sustentar a independencia e bem entendida liberdade 
nacional. 

Quartel do caes dos Soldados, 3 de março de 1823. = Fmncisco Cyp1·ictnO. 
Pinto~ tenente coronel do 1. 0 r egimento de artilheria. 

10° 

Senhor: - Ao augusto congresso da nação se apresentam o coronel e offici~es 
do batalhão de caçaclores nacionaes de Lisboa occidental, alguns officiaes infen~ 
res e soldados, e digne-se vossa ma.gesta.de ouvir com a expressao de seus senti
mentos o grito o mais unanime de todos os individutls ele que se compõe este 
corpo. 

Descle o momento que n' esta ca1Jital soou que um traidor havia levantaJo 0 

estandarte ela rebellião e tentado conspirar, seduzindo alguns incautos, contra g, 

constituição que todos jm·ámos, a maior inclignação e rancor, qual chamma a:·
dente? se alimentam em nossos peitos; 'e só nos restará o pezar que a nós ·ua_o 
caiba a honra ele tomarmos parte na vingança de uma tentativa tão atroz, P0 15 

que portuguezes ha mais perto de Villa Real, oncle o pe1jU1'0 conde ele Amarante 
a tanto se arrosto'Í.l, que _não deixarão que essa gloria seja alheia. e 

Entretanto1 no momento em que um portuguez degenerado, esquecido do qu . 
deve á patria e elo que deve a si, _ se allucina a ponto de querer lJroclamar á face
da nação, qu·e j twou ser livre, o abjecto imperio ela escravidão, elo qual com tanta 
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s;l~ria nos soubemos libe1:tar, cumpre que tanto este como outros que o tentem 
Inutar , vejam n as nossas :firmes protestações a vossa magestacle, e nas ele tantos. 
outros a quem já coube a gloria de nos precederem n 'este soberano congresso, o 
lll.llneTo immenso ele peitos lusitanos com que têem ele arrostaT, e que aquelle j u
rame~to qne ·uma vez demos, ele guarcl.ar e fazer guardar a constituição, será 
rr.:anttclo quanto permittirem nossas forças, e j amais cessaremos, ou com a per sua
sao ou com o ferro, de assoalhar por toda a parte, que não conhecemos nem conhe
c~re~os. outra lei que nao sej a a que descansa sobre a tríplice base da religião, 
consttttUção e rei constitucional. 

Se outros perigos, porém, estão reservados á nossa cara patria, confie vossll. 
~:ru.lgestade que toclos encontrarão em nossa :firmeza, constancia e união um inimigo 
Implacavel, impossível ele vencer. A briosa milicia seguirc'L seus irmãos de armas, 
e, ella não :fic,;ará isenta da gloria, ele cooperar infatigavel, a té que esse dom do 
~eu, a arvore da liberdade, possa crescer limpa ele plantas venenosas que lhe in-
entam dessecar o t ronco . 

to Ao leye ?'~eno de vossa magestade, ele que ~. systema que j':lr~mos é ameaç~el~, 
elos os mchVIcluos que compomos este batalhao, es tamos decrchcla.mente cletel'Jm

Uaclos a correr leclos, com a liberdade nos labias, a encontrar o perig o e immolar
lJJo~ no altaT da pah·ia nosso sangtte e nossas vidas; jmando ele novo, elo modo o 
~;ls solemne, na presença de vossa magestacle, e na de toda a nação, que renun
Ciamos viver el e outra maneira que não seja a ele portuguezes livres, e tão livres 
quanto temos direito ele o ser. · · ' 
c Lisboa, 3 ele março ele 1823. = JV!.anz~ez 1'íwrnaz ela Fonseca) coronel graduado, 
ommanclante. 

1:t .• 

t Senho1: : - Os officiaes elo batalhão de a~tillieiros nacio::aes ele Li~boa occiden
al, r esentmclo-se ele ver manchada a -glonosa r egeneraçao por um mgrato, qual 

0 conde de Amarante, que em Villa Real ouso 11 dio só infamar-se, mas in,im·iar o 
bome portugue:;;, levantando a voz ela r ebellião para lançar algemas, á liberdade 
l em entendida que os bons destructam ~ escutando as vozes e puros sentimentos 
c os soldados elo mesmo batalhão, que com heroico enthusiasmo e á porfia querem 
lom seu sangue la v ar a m::mcha que tanto os gra va1 vem, no proprio· nome e no 
c 0.8 officiaes inferiores e solclaclo.s, apresentar-se li' este augu~to e. supremo congress o, 
e Implorar a admissão em todo o lance ele clesaggravo que sabiamen te se deliber e. 
, l~stou-os o amoT ela lJatria a assentar voluntariamente praça para a r esta.ura-
1~·1l:J'· msta-os agora a honra a vingar a affronta da mesma patria; juraram a con-
8, lt.Ln.ção qu~ j urou e observa o melhor dos r eis ; o exemplo cl'este os obriga e a 
~ ehg1ão lhes brada para não pe1jmarem ; é hoje, pois, o dia em que ratificam seu 
llll'<tmento e em que ele todo o coração protestam defender a constituição, prestar 
dados os sacrificios e derramar gos tosos seu sangne para fazerem punir os rebel·cts e desterrar a anarchia, a desgraça, a ~scraviclí:í.o que elles fomentam e que 

ev-e obviar-se . 
Votos tão sinceros de cichclaos honrados merecem ser ?-Cceitos, e é qun,nto por 

]?l'elnio dos mesmos appetecem t odos os elo mencionar1o batalhão. 

t 
Quartel no convento ele Jesus, em Lisboa, 3 ele marco elo 1823 . =Luiz An-

~ · . 
Lto Rebello) coronel gracluaclo, commamlante . 

:l2.o 

ele S~nhor:---:- Achauclo~se m?lesto o N coronel de voluntarios rcaes de milícias a pé 

1
, ~1sboa onental, Jose FcliX Falca.o ela Frota, o coronel aggTegaclo ao mesmo 

1
,eg}Jnento, J osé Seb::tstião ele Saldanha Oliveira e Dm.ru, em nome elo mesmo co
cl~tl.el effectivo~ por si mesmo e com to~os os offi.ciaes e mais praças por clas~es 
lJ. 

1
lnesmo r egunento 1 t em a honra ele vu· apresentar n,o soberano congTesso nacw-

a . os seus sentimentos, que vem a ser os da mais decidida indignação contra o 

l?
]?e1Jl1.ro e r ebelde IJroceclimento e mais attentados commettidos ultimamente nas 

l'O ' · "1Uc1as elo JYiinho e Traz pr;; Montes . 
t' Ooll:!o soldados, estao prom1Jtos a obec1ecer e encarar todos os perigos, e sa
lSfazer ao seu dever e á sua hom·a, como patriotas elles se apressam por esta in- · 

' 
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fausta occas1ao a r enovar na presença ele vossa ma::;estaele os mais fu·~es protcsÍ 
tos ela sua inabalavel adhesão ao systema constitucibnal, e elo sincero e malterave, 
enthusiasmo com que, fi eis ao juramento que prestaram, o hão de sustentar ~te 
:.'t ultima extr emidade, defendendo a patria, a g-loria, a liberoacle ~acion~l a~s 1~
cessantes clamores ele viva a r eligião, vivam q,s côrtes, viva el-rm constitnctona' 
viva a constituiçao . 

. Lisboa, 3 de março de 1823 . = J osé Sebast~ão de Sctlclanlw Oliveim e Dawn, 
coronel aggregado. 

15.0 

Senhor: - O coronel commandante do batalhão ele artilheiros nacionaes de 
Lisboa oriental, e os officiaes , officiaes inferiores e soldaclos que compõem o mes
mo corpo, tão inclignaclos pelo recente n ão esperaelo acontecimento, quão penho
rados pelas sabias e pr omptas providencias com que vossa magestacle occorre seJJ1· 
pr e à causa ela patria, mui especialmente nas occasiões elo seu maior apuro, veJJ1 
ante o augusto throno de vossa magestacle ap~·esentar o ingenuo voto ela sua gra· 
ticlão e ali mesmo ratifi,car o jm~mento que fizeram á face elos altares, cl_e clen~~ 
marem todo o sangue que lhes gu·a nas veias em clefeza elo soberano cocltgo P0 

tico que felizmente r ege a illustre naçao a que têem a honra ele pertencer. Digne-se 
vossa magestacle de acolher com a sua reconhecida benignidade uJll' e outro p~o
testo, e com elles a admiraçrio e r espeito que lhes consagram os officiaes e sole a
dos acima mencionados. 

Lisboa, 3 ele março ele 1823 . = O Ciclaclão João clct Silva Bmgct, coronel gra· 
cluaclo commanclante. 

1 4 .0 

Senhor : -O coronel elo 4 . 0 r egimento de infanteria, :finne sempre nos sent 
mentos patrioticos que animan;t ~eu coração~ assi m cm~o a todos _os inclivich~os ) 
seu commanclo, t em a homa (UOJe que as ClrcumstanClas do ser VIço o pern;ut~eJ)l 
de apresentar-se mais uma vez n'este sob erano congresso (cujos Ímportanti f:iS.Ji~OS 
trabalhos n[í.o deseja perturbar) com todos os seus officiaes e o:fficiaes infenote~ 
disponíveis, e Ul?:ta praça de fogo de cada classe e companhia, como represent~~
t es elos seus camaradas , o:fferecenclo a vossa magestade seus lea.es e valentes b1

' 

ços, pois são de verdadeiros portuguezes, par~L tuclo quanto possa interessar (na 
presente e inesperada crise) a soberania ela nação e a sua constituição p olítica b1.e 
ha pouco tão gostosa como solemnemente jnrámos gua.rclar e fazer guardar . J· 

gne-se, portanto, vossa magestacle de acceitar uma sincera con:firmaç~io elo mes~o 
sagrado juramento e um inquebrantavel protesto ela mais firke e clecielicla a'c1hesao 
ao systema que felizmente agora nos r ege . . _ _ 

D eus conserve a vossa magestacl e até ao fim elo s seculos, par a tranquilla c~n 
servação da preciosa liberdade ela nossa amada patria e para eterna confusão c 05 

seus infames inimigos . 
QU:artel em campo de Ourique, 3 ele março de 1823. =João L wncl7·o TTallct· 

das; coronel elo n. 0 4 ele i1;1fanteria. 
. 15 .0 

l · · Jla.es Senhor:- O tenente coronel commandantc c o batalhão ele caçac1or es na CIO ' 

de Lisboa oriental, por si e em nome elos officiaes, officiaes inferiores e solda.clos 
elo mesmo batalhão, vem perante o augusto congi·esso nacional r eiterar co~,., a 
maior satisfação o sagrado juramento de g uardar e fazer guardar a constitutçao 
política ela monarchia portug ueu, esta obra da sabedoria e patriotismo, e que 56 

acha gravada com incleleveis caracter es nos corações dos verdadeiros portuguezeS· 
E se homens degenerados ousaram levantar a voz sacrílega contra a santa canJa 
ela liberclacle, o batalhão de caçadores nacionaes ele Lisboa oriental, fiel ao sag-ra 

1
° 

jm·amento que prestou, protesta eterno odio aos inimigos ela patria, e, ielentificac 0 

com a causa ela nação, manterá estes princípios á custa elo seu proprio sangn: · 
'Lisboa, 3 ele março de 1823. = Gaspcw P essoct de Amm·im da Vm·gern; tenen e 

coronel commandante elo batalhão ele caçadores nacionaes ele Lisboa oriental. 

16. 0 

Senhor : - O coronel elo 1. 0 r egimento de milícias do t ermo ele Lisboa orieJl· 
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~ai, ~eus officiaes, officiaes inferiores e soldados, animados elos mais sinceros e puros 
sentu~entos, e cordialmente maguados com a noticia de tepem appareci:clo. inimigos 
e. trmdores da causa que tão livremente adoptámos e jurámos, vem asseverar ao • 
so~erano congTesso sua fidelidade e firme aclhesão ao systema constitucional que 
fehz~ente nos rege, protestando clefendel-o até os ultimaS' momentos de. nossa exis-
tencia. · 

Quartel regimental da praça. clo .Rato, aos 3 de março de 1823. = Conde da 
~unha, coronel do 1. 0 regimento de milicias do termo de Lisboa oriental = Fran· 
G-1-Sco Be?·na?·do ela Costa, major graduado em tenente coronel do dito regimento = 
.f_oão Pe1·eim G?·cf,SOS ele Moncadct, capitão g~·acluado servindo de major elo dito :ve
gimento. 

17.0 

Senhor: -Os officiaes e officiaes inferiores do regimento cl:e infanteria dos vo· 
luntarios do commercio vem ter a honra de se apresentar a vossa magestade a 
f~·otestar o seu respeito e a.dhesão ao systema constitucional, renovando por esta 
orma_ o seu juramento, ao qual promettem viver sempre fieis. . · 

Lisboa, 3 de março de 1823. = Ant,onio Frcmcisco Machado, coronel. 

18. 0 

Senhor: -O coronel e officiaes do corpo da guarcl:a da· policia de Lisboa vem 
com o mais profundo respeito perante vossa magestade expressar a viva mágua 
que lhes tem resultado de saberem que portuguezes, aviltando este distincto e 
hon~·oso titulo, por se terem tornado perficlos ao seu juramento e terem postergado 
a dignidade que como a homens lhes compete, intentam, proclamando o despotis
mo, lançar d'e novo a sua patriÇL em ferros e fazer passar os seus concidadãos da 
nobre jerarchia de homens livres á miseravel e abjecta· condição de escravos; e 
por esta mesma occasião ratificam com inhabalavel firmeza o juramento que cle
r.am ele guardar e conservar a constituição ela monarchia, assim como que para o 
seu mais completo desempenho estão promptos a prestar-se aos maiores esforços 
~Ue de .bons portug;1ezes se possain e devam eSJ?erar1 sendo o. _.ultimo O ele perdel' 
enoelaclamente a VIela sempre que a causa da hberdacle o eXlJa. 

Lisboa, 3 ele março ele 1823. =Bento }/l.ct?'ia Lobo Pessanhct) coronel chefe da 
guarda ela policia. . 

19.0 

Senhor: -O corpo ele cavallaria ele voiimtarios elo commercio, que tenho a 
honra de commanclar, no impedimento elo coronel effectivo, vem -tributar a vossa 
~a~·e.stade a mais submissa homenagem, e declarar que, constando-lhe ter havid0 
lnc1iv1duos indignos do nome portuguez, que se têem declarado perjuros ao so~ 
lernne juramento que prestaram de guardar e fazer guardar a constituição política 
da monarchia portugueza, dá. qual tantos bens têem já resultado á nação: este 
001'po, senhor, ainda que pequeno em numero, mas grande e muito grande em 
patriotismo, vem protestar perante este augusto congresso que está prompto, com 
as suas pessoas e bens, a sustentar a fidelidade ao jura~ento que prestou. Permit
t~~me vossa magestacle selim· estes 1mros offerecimentos entoando: viva a religião, 
'i7:!va o soberano congresso, e viva el-rei constitucional. 

Lisboa, 3 de março de 1823. =José Diogo- de Bastos) coronel aggregado . 

.20.0 

Senhor : - O chefe e officiaes da brigada nacional da .marinha, horrorisados 
por se haver ousaao atacar abertamente o indestructi;vel systema que felizmente 
llos rege, e sobremaneira maguados em seus corações, têem a hom·a de vir a este 
augus~o recinto, não só agradecer as sabias e providentes medidas que o soberano 
eongresso se dignou tomar 1 como tambem a offerecer-se a vossa magestade para 
correrem a clesaffrontar a nação, ratificando a vossa magestacle os mai? ardente['! 
P1'?testos .de mapter illesa, á custa ela propria _vida, a nossa constituição. Digne-se, _ 
P01S, v-ossa magestacle acceitar os patrioticos sentimentos de que se acham penetrados. 

Lisboa, 3 de marco de 1823. =José Jacinto Fm·q·eim Picão) brigadeiro com-
mandante. ~ 
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21. 0 

Senhor: - O coronel commandante cl0 regimento de voluntarios reaes de roi-
• licias a pé de Lisboa occidentaJ e seus officiaes, e em nome dos officiaes inferiores 

e soldados do mesmo corpo, têem a honra de se apresentar a este au~usto· e s~
berano congresso nacional a protestar a sua adhesão ao systema constituciOn31l, rati
ficando o juramento já ao mesmo prestado, offerecendo-se quanto em suas forç~s 
coubei·em a todos os sacrificios que forem a bem ela defeza e salvação ela patna 
e á gloria do nome portuguez1 a cuja ilaçí'to se comprazem de pertencer. , 

Quartel no largo da Estrella, 3 de março de 1823. = José Sebastião Pe1'B'I!fCt 

Goclinho) coronel. 
22.0 

Senhor:.:__ O coronel commanclante do regimento de cavallaria n. 0 4, e os. o~
ciaes1 officiaes inferiores e soldados elo mesmo corpo, sabenclo c0m a maior meh
g·uação do p1·oceelimeuto d'aquelles clegeuerados homens que querem dilacerar a 
sua patria, entregando-a a todos os hor;wres ela guerra civü, talvez na esperan~a 
ele ·assim melhor servir os fins d'aquelles despotas vis europeus, por quem seja~ 
assalariados, chegam -á presença de vossa magestade protestanclo, como é seu n
goroso dever, a sua prompticlão e inabalavel firmez~ em arrostar toclos os perigos· 
na defeza ela sua patria e do systema que felizmente a rege. . 

. Qual.·tel em Belem, 1 'le março ele 1823. =Jo1·ge White) coronel do 4.9 regi· 
mento de cavallaria. 

No mesmo dia 3 um elos ' clepútaclos secretarias deu contq. ele ter r.ecebiclo elo 
governo este 

Offic:io 

In.mo e ex.mu sr.-Tenho a homa de paertici'par a v. ex.a, para que o ft1çapre· 
sente ao soberano congresso, que pelas noticias chegadas h.oje, enviadas por a.l
guns magistrados _ <il.o lVIinho e camara de Pena-fiel, consta que o conde de Ama
rante, tendo saído de Villa Real depois do acto ele rebellião praticado no dia Z3 
do passad~, e cleixalil.cil.o ali ele governador o morgado ele lVlattheus, clwgára a Chave~ 
no ~1ia 24, que ahi1 pnvclamaudo o fôro millitar e systema absoluto, chamára a ~I 
as tropas, entre as quàes houve dissensões, sendo, preso o commanclante d."o regi
mento de cavallaria n. 0 6. 

A Bragança chegaram no dia 25 emissarios elo rebelde, que não f0ram aco· 
lhidos; pelo contrario, a çorresponclencia foi interceptada e entre esta se acharaDl 
procllllmações subversivas . 

O marechal de ca:mpo Luiz elo Rego Barreto havift mandado occupar Braga, 
onde elle devia chegar no dia 28, pam d'ahi partir sobre Traz os Montes. Em Ama
rante se achava em 27 o brigadeiro · Manuel Luiz Correia., commanclanclo as forças 
que elo Porto se destacaram, as quaes se achavam animadas do melhor espírito-

A camara de Penafiel d{L IJarte de haver-se ali sustentado a orcleni por causa 
da feliz disposição elo povo, coadjuvaç~io efficaz elo coronel ele milícias cl'aquella 
cidade, José Garcez Pinto ele Maclureira, e pelas activas medidas tomadas pela 
mesma camara, que instituiu uma guarda cívica para man~ltenção da paz e .or4eD1 
publica; a esta guarda correram as pessoas mais qualificadas, · que ficavam j{L fa
zendo servico. 

Os mili~ianos ele S. João da Pesqueira e todos os mais estavam cheios ele en· 
thusiasmo, o mesmo suceeclia ·ao 'batU~lhão de caçadores n .0 \) 1 estacionado em La· 
mego . O clistricto ele Basto e os circumvizinhos achavam-se a 26 elo passaelo .na 
maior tr:mquillidade, apesar dos rumores de Villa Real; os rebeldes manclarmn 
restituir aos capitães mól!'es e capitães ele ordenanças os liVl'os elas ordenamças .. 

Estas são, em summa, _as noticias communicadas ao governo pelo ministe~·IO 
ela justiça, em consequencm elas quaes se tomam as mais activas providenCiaS 

·para exterminio dos rebeldes. , . . 
Deus guarde a v . ex. a Secretaria de· estado dos negocias ele justiça, e~ 3 

de março de 1823. - Ill.mo e ex .mo ·sr. JQão Baptista Felgueiras. = José dct Stlvct 
Ca<rvalho. 
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* 
No dia 4 foi introduúda na sala das sessões do soberano congresso a eamara 

de Lisboa, e um dos vereadores apresentou e leu o seguinte 

Protes-to 

Senhor: - A camara constitucional da muito nobre e sempre leal cidade de · 
Lisboa, havendo nascido com a constituição 11olitica da monarchia portugueza, é 
com ella, assim como por ella, uma cooperadora da sua inclefectivel estabilidade, 
d~tanclo os sentimentos nacionaes a proclamám, quando esta soberana assembléa a 
Ict~ e quando o melhor dos mona.rchas a jura e se faz da sua execução o mais 

sublime modelo. _ . 
Appareçam facções, dicte-se a tyrannia pela voz do · egoísmo; a camara é im

movei quanto o são os leaes habitantes de Lisboa. Se ist0 pmtestou ante el-rei, 
qu~ndo a:penas um periodico indispunha os animos, isto mesmo vem ratificar de
baixo d'este respeitavel tecto, e, se tanto fosse necessario, sellaria o. seu honrado 
teste~unho com o seu proprio sangue. . 

,Lisboa, em vereação de 4 ele março de 1823. = O,omo presidente, · Jowzuim G1·e· 
9°1'W Bon~facio = Jacinto José Dias ele Ccwvalho = .Ll![anztel Fm·?·eim, Linut =João 

A
Antonio Alves= Antonio José ele Smtsd Pinto= 1J!Ian~tel Co?Teia ele Freitas = Ped1·o 

le[)Jancl1·e Cam·oé. · 

Respos-ta da presidencia 

Sinto vivamente a imperfeição e fraqueza de minhas expressões no p1:esen•te 

L
m.omento, em que eu cleveria dirigir -á nobre e honrada camara constitucional de 

Isboa, em nome do augusto congresso das côrtes, os sentimentos de approvação, 
~e.lóuvor e de profundo reconheeimento de que elle se acha possuído, á vista dos 

~·1lhantes testemunhos que a mesma respeitavel camara acaba ele dar n'este re
cmto do seu heroico patriotismo e ela sua firme adhesão e fidelidade ~í causa con-
stitucional. . . · 

Esta camara, senhores, é como o centro e o orgão de um povo illustre, que _ 
no meio das mais arriscadas crises da nossa regeneração política tem dado con
stantes provas ele prudencia sem timidez, de energia sem excesso e de decidido 
~mo1· á p'atria, á constituição, a el-rei. Os seus sentimentos nunca serão desmen-
tidos. , 

Acceitae, illustres membros ela cnmara, os sinceros testemunhos de gratidão e 
reconhecimento que vos dirigem os representantes da nação, e a,cceitae tambem os 
Protestos da sua fiel corresponclencia. Elles manterão com igual firmeza a religião 
sa~1ta que professâmos, a constituição que iurámos, o respeito e obecliencia a um 
l'el que é ,o mais digno de ser amado elos seus povos, e sustentarão invariavelmente 
os preciosos e inalienaveis direitos do povo portuguez. 

b' Quasi no fim ela sessão o, secretario João Ba;ptista Felgueiras disse ter rece-
1clo por uma ordenança o seguinte, que passou a ler: 

Ofiicio 
' 

.' . Senhor: -A camara constitucional ele Vizeu, pela voz do seu presidente, par
t:crpa a vossa magestade que hoje de manhã lhe foi entregue um officio a elle di
rrgrdo e já aberto por ·um dos membros da mesa, a quem primeiro foi levado, 
cou~enelo uma proclamação incendiaria ele revoluç~o, vinda ele V:illa R~al, <!ue por 
copra fiel rep1etto a vossa magestacle I. Dei immediatamell!te as provrclenCJas que 
estavam ao meu alcan'ce, tendo a satisfação de assegurar a vossa ma&·e.stade que 
encontrei nas auctoridades, tanto civis como militares, o melhor espmto e. zêlo 
pelo be.m da patria . ameaçada·. O juiz substituto, a quem recorri logo, dará parte 

1 :É uma das já publicadas. 
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a vossa magestade, pelo seu ministro da justiça, e vossa magestade dará as pro
videncias que julgar necess~rias. 

Deus guarde a vossa magestade . Vizeu, 26 de fevereiro de 1$23·.·- ·De vossa 
magestade subdito fiel = João Coelho de Campos) presidente interino ela camara 
constitucional. 

Officio 

Senhor-:-Tendo recebido ·um o:fficio, datado de 24 do corrente, em que 0 

commanclante de caçadores n. 0 9 me participava ter havido em Vllla Rea~, pro· 
vincia ele Traz os Montes, uma contra-revolução, sem que comtuclo me dissesse 
as circumstancias de que e1:a revestida, remetti ao ministro e secretario de es· 

- tado dos negocias da guerra, em data de 25 elo corrente, uma copia d'aq.uelle 
officio e da resposta que "dei ao referido commandante, para ser presente a vossa 
magestacle; porém lembrando-me que talvez em Coimbra o correio fosse interce· 
ptado, mando uma ordenança de cavallaria com esta participação, que inclue as 
copias do ·citado o:fficio e resposta. . 

A camara d'esta cidade faz subir á presença de vossa magestade, pela mesma 
via, uma pr'oclamação que o conde de Amarante lhe fez chegar as mãos . 

Tenho mandado emissarios para differentes partes, a fim de ser instnúdo de 
todas as circumstancias e acontecimentos que têem tido logar na província de TraZi 
os Montes; mandei que o brigadeiro Francisco Antonio Freire . de Andrade Pêgo 
se apresent.asse n'este quartel general, a fim de remover qualquer duvida que po
clesse haver sobre a minha conducta, por ser eu natural d'aquella província e ter eu 
ali a maior parte elos me11s parentes, e ser um d'elles o referido conde de Amarante. 

Tenho a satisfação de poder . asseverar a vossa magestacle qüe nem uma co~
municação me foi por elle feita a similhante respeito, e que, exacto no cumpri
mento dos meus deveres, farei quanto convier ao bem ela nação . 

Vizeu, 26 ele fevereiro ele 1823. =Antonio de Lcwm·dct Pinto ela Silvei?·a. 

Officio a que se refere o antece dente , 

Ill.mo e ex. mo sr.- N'este momento sou informado ele que em Villa Real se ef
feituou uma revolução contra o actual governo; em consequencia, vend0 a po':ca 
força d'este corpo, pela subtracção elo destacamento cl!3 Fronteira que ha dois cuas 
marchou, tomei a resoluç?to ele o mandar retroceder já para este quartel. Espero 
que isto mereça a approvação de v. ex. a, ele quem espero instruccões. 

Deus guarde a v. ex. a Quartel emLamego, 24 de fevereiro de 1823. - nl.mo e eX·
010 

sr. Antonio ele Lacerda Pinto ela Silveira. =João PeTeim de 111enezes) tenente coronel 
commanclante de caçadores n. 0 9. 

Resposta 

ru.mo sr.-Ás sete horas ela manhã d~ dia de hoje me foi entregue o o:fficiõ que 
v. s.a me dirigiu em data ele 24 do corrente, e supposto .me persuada que o tumulto 
que v. s.a me diz hav.er em Villa H.eal não será uma 1:evolução, mas talvez obra de 
alguns perversos, é preciso que v. s. a faça averiguar por pessoas capazes o seu es
taclo, e se for, corno eu snpponho, susceptível de ser abafado pela força que v-. . s.a 
tem á sua disposição, usará· d'ella para esse effeito, e me participará com a ma10l' 

frequencia todas as noticias que obtiver. 
Deus guarde a v. s.a Quartel general ele Vizeu, 25 ele fevereiro de 1823. = 

Antonio de Lacm·da Pinto da Silveint. = Ill. mo si·. João Pereira de Menezes. 
P . S. -Approvo muito que v . s.a fizesse retroceder, em taes ciraumstancias, 

o destacamento. 

o ministro dos negocias da,guerra remetteu ás côrtes, em 6, juntamente co!ll 
' · outras informações ácerca da revolta,, o seguinte. 

Officio 

In.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra ele participar a v. ex.•, ele ordem de sua ma
gestade, para ser lJresente ao soberano congresso, que por um o:fficio dirigido ao 



617 

go-:erno pelo brigadeiro encarregado elo governo das armas do partido do Porto, An~ 
;omo Lobo Teixeir~ de. Barros, consta que a guarnição. de Cha:ves se uníra ao in~ 
~11?-e. MaJJ,uel da Süvena, á excepção de alguns o:ffimaes, e que este ameaçava 
~higu·- se para o l\1inho, chegando as suas avançadas ao Pinheiro, a 4 leguas de 
. av~s, o que bem mostra a loucura das suas vãs ameaças, principalmente se a 
g~m:mção de Bragança conservou a sua firmeza, sobre o que não ha noticias de 
° Cio, mas que todavia se póde crer, á vista do caracter dos commandantes dos 
corpo~ e dos briosos o:fficiaes d'aquella guarnição. O mesmo brigadeiro dá conta 
qtle o general Luiz do Rego se havia ' dirigido com as forças debaixo do seu com
f~ndo pa;ra Oa;rvalho de Este, e que fôra reforçado o corpo do commando elo briga
c en·o Manuel Luiz Correia, que por Amarante eleve dirigir-se a Villa Real. Acres
c~nta no mesmo o:fficio que as· tropas se acham pagas em dia e que . em todas, as~ 
51Pil c~mo nos h0nrados habitantes do Porto, reina o melhor espírito e o maior 
~nthJ.1swsmo. pela sagrada cau_sa em que no~ achâmos em1Jenhados: ~ste o:fficio é 
. atacl0 do eha 2 do corrente. Em outro officw da mesma data participa que· o ma
~ch~l <'le ca~po Gaspar Teixeira de Magalhães, tendo chegado a Villa Pouca de 
f gtuar, se tmha rebel'laclo, seguindo o partido dos facciosos, e que não menos in
ame que o perverso Manuel da Silveira havia officiado a elle brigadeiro Barros e 

d?S outros -generaes, cujos officios tnvtaram COm O devido deS}Jrezo. 0 mesmo in
digno marechal de campo teve a ousacliru de clirigir-:me um officio com a mesma 
E~Ía, em que por copia me remette:u o o:fficio que escreveu ao brigadeiro Barreis . 
i e tem a impruclencia ele assignar-se commanclante em segun'do do · exercito re-

generador, exercito que quamclo muito póde formar-se ele setecentas praças, entre 
as quaes só podem contar-se ao mais duzentas e sessenta ele infanteria. 
L Na Beira os . com.mandantes €las forças têem dado .todas as providencias. · Em 

8 .a'll1~g,o foi preso um alferes elo regimento de cavallaria n. o 6, que Manuel da 
. ilven·a havia manclaelo ele Chaves com o:fficio. Em Armamar um frade, em Villa 
Nova de F0scôa, na . tarde de 27 de fevereiro, um miseravel tenente de milícias 
c?m vinte soldados, e em Almendra, no dia 26, outro miseravel o:fficial ele mili
C~s pretenderam acclamar o despotismo, fizeram excessos em que os habitantes 
nao tomaram parte, e tres destacamentos, um elo batalhão ele caçadores n. 0 7, 
Olltro elo batalhão de caçadores n. 0 9, e outro do regimento de infanteria n. 0 11, 
11lar~haram para dissipar aquelles facciosos. Os commanclant~s das forças cl'aquella 
proviU~ia têem dado todas as providencias .para se pagarem aos corpos os soldos 
~ arets que têem vencido, e asseguram ao governo do bom espírito 'e adhesão a 
0 o~ os corpos elo seu commando. · 

A vista do o:fficio incluso e copias que o acompanham, ficará. o· soberano con
gresso certo elo bom espírito que anima os muito briosos corpG>s da guarnição da 
Pra.ça de Elvas. E á vista ele taes sentimentos e dos que -têem patenteado os ele· 
mau; corpos, podemos acreditar que os facciosos q_ue se atreveram a lançar uma _ 
~61'gonhosa nocloa sobre a historia da nossa regeneração política serão brevemente 
c estrni€l0s . 

. O governo de sua magestacle tem dado todas as providencias necessarias, e 
- hoJe· se :fizeram eatrar na thesouraria das tropas perto de 100:000~000 réis para 

0
• i]Jagamento de soldos e prets dos corpos cl'esta capitaL e d'aquelles elas provin

c:_as que ainda os não receberam, e continuam a dar-se as necessarias ordens para 
Pol~ o exercito em . di'a como se faz indispensavel, a fim ele que os corpos á pri-· 
ll:J.en·a ordem sigam a direcçàlo que lhes for indicada. 

Deus gtiarde a v. ex.a. Palacio da Bemposta, em 3 de março de 1823.-Ill.mo 
e ex. mo l'l'. João Baptista Felgueiras. = J.l1amtel Gonçalves de 11!/.imnda. 

Documentos a que se refere o officio supra 

Officio 

!'o IU.mo e ex.mo sr.-.Por e:ffeito da portaria que v. ex. 3 me expediu na ~atá do 
· do corrente, chamm ao 1neu quartel general os chef~s elos corpos e offiCiaes do 

;staclo maior cl'esta praça de Elvas, para· [hes faze1' sciente o inaudito arrojo ,clo in
arne conde ele Amarante; e ainda que eu sempre tenho estado convencido do hon-
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rado caracter e liberaes idéas d'estes officiaes, esta occasião me apresentou provas 
assás energicas para asseverar na presença. de sua magestade que a nação pócl_e 
esperar d'elles toda a cooperação e todo o .bom serviço n. favor ela causa que legi
timamente adoptámos e solemnemente jurámos. 

- lguaes sentimentos me convencem a respeito dos mais corpos militares cl'esta 
,província, tanto da pdmeira como da segunda linha, mas não obstante, eu tenho 
feito distribu..U· a ordem, cuja copia levo inclusa, para conhecerem verdadeiramente 
a indignação que lhes devem occasionar crimes atrozes c .palavras facciosas . 

Deus guarde a v. ex.a Elvas, 3 de ma~·ço de 1823.-Ill.1110 e ex. 1110 sr. Manuel 
Gonçalves de Miranda. = Thomaz Guilhe1·me Stubbs~ marechal de campo encarre-
gado elo governo das armas . ' . . 

P . S. - As honradas e promptas declarações dos chefes elos corpos d'esta gna.r
.nição merecem não ser demoradas ao conhecimento de sua magestade e de v . ex. a, 
e por isso as transmitto n'esta occasião 1. 

Ordem geral 

Quartel general ele Elvas, 3 ele março ele 1823. - Te!!clo chegado . ao gove1:no 
a noticia de se haver manifestado em Villa Real uma sublevação promovida 1:elo 
infame conde de Amarante, sobre cujo objecto se têem tomado as mais energJCaS 
providencias: mandou ~na mp,gestade em portaria do ministerio ela guerra, datada 
no 1. 0 elo corrente, leval-a ao conhecimento do marechal de campo encarregado do 
governo elas armas da província do Alemtejo, para providenciar quanto convier, 11 

fim de se manter nos corpos ela mesma província a ordem e disciplina que os telll 
distinguido. 

Em consequencia, pois, ordena o mesmo marechal de campo que os srs . go
vernadores de praças e commandantes dos corpos de primeira e s('lguncla liuha, 
depois de fazerem conhecer aos seus subelitos o erro cl'aquell,e mau cidadão e 0 

crime a que se arrojou ele tentar contra a sua patria, informem por este governo 
elas armas sobre o espírito que observarem nos indivíduos que commandll!m, e que 
estas informações sejam continuadas de oito em oito dias até segunda ordem, ou 
antes se as circumstancias o exigirem. 

Aincla que o mesmo marechal de eampo está intimamente convencido da :fir
meza, lealdade e espírito decidido das tropas elo Alemtej o, para manterem o sys
tema que está legitimamente reconhecido e jmado por todos, comtudojulga· do seu 
dever enunciar que não se poupará em promover a execução dn. lei ele 28 de fe
vereiro proxirno passado, contra qualquer individuo que directa ou indirectameute 

. machinar em opposição ao socego publico cl'esta provincia e obediencia ás leis ela 
naç.ão . = Tlwrnaz Guilhenne Sttbbbs~ marechal de campo, encarregado do g'overno 
das armas do Alemtejo . 

Está conforme. Quartel general ele Elvas, 3 de março ele 1823. =José Anto-
nio Pestana) official da secretaria. · · 

O:ffi.cio 

In.mo e ex.mo sr.-Depois do meu ultimo officio de 28 de .fevereiro ulti1no, 
cumpre-me dizer a v. ex .a que o conde de Amarante marchou sobre Chaves, oucl~ 
achou tanto a terra como os corpos dispostos e logo abraçaram o seu systeroa. Ser 
que uns poucos de officiaes não quizeram abjurar, mas é bem certo que o eoncle 
é senhor da tropa de Chaves. Até este momento ainda não sei positivamente se 
Bragança aclheriu, e por ora inclino-me mais a que não . O g,eneral Rego marcbott 
hoje 2 elo corrente sobre Carvalho de Este e mandou reforçar Guimarães, e uão 
sei as ordens que passou ao brigadeiro Correia, que se acha sobre Amarante, 6 

1 Officios de J oaqui.?l José da . Cruz, C?ronel do regimento de artilheria ·n.o 3; Thiago PedrO 
Martjns, coronel do regtmento de mfantena n.0 17.; Thom'é de Avellar da Silva Capeto, ten~nte 
coronel com mandante do 2.o batalhão de infanteria n.0 5; Joaquim José de Almeida e FreJtas, 
tenente coronel elo corpo de engenheiros n!IJ praça ele Elvas; ,Vicente Matheus Ayres, 'tenente 
coronel commandaute elo 2." batalhão do regimento de infanteria. n." 8· Antonio Pinto Alvares 
Pereira, coro1Íel do regimento de cavallaria n.o 3, acompanbando·O ~ste ultimo de uma faJla 
feita ao seu corpo, e todos protestando completa adhesão aos principias constitucionaes, em sen 
nome e no dos seus subordinados. . 
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fez-me ver .que eu devia fa.zer marchar sobre Villa Real alguiplas trO})as de La
mego de combinação .com o brig·adeiro Correia, o que immediatamente lhe fiz sa
·~e:· por um postilhão, para o }JÔr em pratica, e que deve chegar áquella cidade 

0°J~.J?ela mE>ia noite. AmanhP, de rnadri1gada mando reforçar a ~ivis~o do general 

1 
~lleJa, que se achava em Amarante, com duas peças ele artllhena e um bata

.ha? de milícias do Porto; para sustentar aquelle ponto, e mando recolher aqui o 
lh§'Irnento de milícias de Oliveira de Azemeis para supprir a falta cl'aquelle bata-

ao . · 

Tenho conseguido conservar esta ciclaele na-maier energia, e a tropa possue os 
melhores sentimentos, está paga em dia e mandei-lhe dar etape. Lembro a v . ex. a ' 

~:le eu tenho tudo na maior actividade e espero sermos felizes na, nossa empreza . 
.1..0.clus.a remetto a v . ex. a a copia do ofucio do general Lacerda. E tudo o que se 
rn~ ofierece a dizer a v. ex. a para levar ao conheciment'o de sua magestacle. Re
Jnetto a v . ex .a as proclamaçõ'es j tmtas. 

Deus guarele a v. ex . a Quartel general do Por to, em 2 de março ele 1823. = 
DI. mo e ex . mo sr . Manuel Gonçalves de lVIirancla. =Antonio Lobo Teixei?·a ele Bar-
1_'08, 

Officio 

In. mo e ex . mo sr. - Ás quatro 'horas e meia da tarele do dia de hoje recebi o 
officio que v . ex . a me dirigiu em data de 26 do corrente, quando j{t tinha rnan
cl~clo um emissario ;para essa cidade, ·a fim de saber o estado d'ella, pois que di
Ziam ter-se tambem commovido . Agora, porém, que teilho a fortuna ele reconhe
c~r ?- falsidade cl 'esta noticia, devo dizer a v . ex .a que os habitantes cl'esta pro-
111~Cla se conser vam no maior socego, e que ' tenho tomado todas as medidas para 
e'\7:ttar que o contagio cl'aquelles malvaclos passe a ella. Tenho ordenado que guar
da~ ele milícias se estabeleçam em todas as barcas sobre o Douro, para evitar que 
eu::ussarios passe~ e para me instruirem de todos os aconte-cimentos que na mar
gem direita tiverem logar. Ordenei igualmente ql!le o regimento de milícias ele La-

. lU ego se reunisse u' aquella cidade, a fim ele auxiliar o 9. 0 batalhRo de caçadores 
por se achar em pouca força, para manter a tranqnillidade p1:1blí.ca e observar a 
~~ssagem da Regua, por· ser a mais transitavel. Tenho mandado que o brigad~iro 

11:_go se apresente n'este quartel general e o espero no dia ele ámanhã. Um bata-
ao el0 regimento 11 ele infan~eria eleve marchar da praça de Almeiela para La· 

~ego, para ficar ao alcance elas operações que seja preciso fazer -se sobre o 
ouro . 

Não r euni as milicias da provincÍfL pelo. não suppor preciso, bem certo de 
que o general Rego e v . ex'. a mandariam as forças que tivessem clis}Joniveis sobre 
os faccioso s. Fiz constar ao brigadeiro Fr::mcisco de Paula ele Azereclo os succes
sos ele Traz. os Montes, e :fico ele accordo para me prestar a quaesquer requisições 
que pelos commandantes ela força armada cl'esse partido e ela província elo lVIinho 
llle forem fei tas, como ao b rigadeiro Pêgo, que tenciono manclar, logo que chegue 
,bn.qni, para a cidade ele Lamego, a - fim ele que fique mais ao alcance ele rece-
ei-as . 

lU 
Deus g~mrcle .a v . ex. a Quartel general ele Vizeu, 27 ele fevereir9 ele 1823. 

,h1o e ex.1110 sr. Antonio. Lobo Teixeira 'ele Barros de Barbosa.=Antonio ele La· 
ce?·da Pinto dct Silveú·a. 
l 1? . .S. - Ámanhã se põe em marcha o bàtalhão de caçadores n .0 7 <il'està d
e acle para a de L amego, na força ele cluzentas bayonetas . = LacM·cla. 

Officio 

In.mo e ex .mo sr. - Rewetto a v:. ex .a copia do officio que cürigi ao general 
~ego, para v . ex .a levar ao conhecimento de s_ua magestacle o seu conteúdo, para 
e le ficar no conhecimento elos vercladeü·os sentimentos dos transmonta.nos . 
a. Deus guarde a v . ex. a QuaTtel general ele Villa Pouca de Aguiar, 1 de març@ 

e 1823. - Ill. mo e ex. mo sr. Manuel Goucalves ele Miranda.= Gaspcw Teixei?·a de 
JVIagalhães e Lacenla~ commanclante em s~gu:úclo elo exercito regenera:clor. 

,. 
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Copia a que se refere o officio supra 

3 

Ill.mo e ex.mo sr. - Participo a v. ex.a que é chegaclo o momento de V: e~· 
me auxiliar com todas as tropas do seu commando, uninclo-as ás d'esta provllleta, 
que se acham todas reunidas, commandadas por s. ex.a o sr. conde de Am,;ryj 
te, para todas juntamente acclamarem a religião, nosso rei o se:Q.hor D. Joao N 

e a toda a sua augusta familia; sentimentos estes que estão gravados nos coraçoes 
de todos os bons portuguezes e que vão a desenvolver rapidamente. Eu estou 
persuadido que v. ex." tem sempre sido possuído elos mesmos sentimentos, e que, 
se por nra os tem suffocaclo, é sómente por . espreitar o momento em que com prr 
habilidade possa fazer nov,os serviços a~ melhor dos reis, á nação e coroar-se; e 
novos· louros. O momento e este, aproveite-o, fazendo ver á tropa que comma?- ~' 
que se deve unir a esta, para sem perda de tempo marcharmos a Lisboa ·e hb:r~ 
tar o nosso rei e restituirmos a paz á nação; pois alem de v. ex. a não o po ei 
evitar, evita a guerra intestina e os males que a nação deve soffrer pela entrada 
elas tropas estrangeiras . Espero que v. ex. a queira antes ser conhecido pel~ hon
r,oso titulo ele brioso e valente general Rego., elo que pelo titulo ele general M1na. '' 
E o que deseja o seu collega e amigo. 

Quartel general ele Villa Pouca de Aguiar, 1 ele março ele 1823. -Ill.mo e 
ex. mo sr. Luiz elo Rego Ban;eto. = Gaspa?· Teixe1:ra de JJ!Iagalhães e Lace?·daJ corn· 
mandante em segundo elo exercito regenerador. 

* 
O deputado José Joaquim Ferreira ele 1\foura, pedindo licença para prom~ciar 

algumas palavras e offe1'ecer UJ?a indicação relativa á segurança publica, d1sse 0 

seguinte: · 
c<Tudo quanto é respectivo á segmança da constituição eleve occupar-nos e~

clusivamente, porque temos que combater inimigos internos e externos que aroea~ 
çam. esta segurança. A minha conclusão não ha ele ter discussão alg·uma, e P01 

isso não inverto a ordem do dia. ' 
«Senhores, as n0ticias ultimamente vindas ele Inglaterra, se por unra p~rt.e 

são lisonjeiras ao ver o interesse que esta grande nação ·manifesta pelas instJtL11• 

ções e pela sorte ela . península, a ponto ele se não pocl.m~ duvidar que o governo 
forçosamente ha ela unir-se ás duas nações peninsulares, no caso que não possa pre: 
venir-se o rompimento ela parte ela França por meio das 'ínais activas negociações' 
pela outra parte são clesagraclaveis, por nos annunciarem que o oiro corruptor da 
França começa a ·derramao.·-se em Portugal ás mãos cheias. Os emissarios que veiil 
ele ~-,rança e os correspondentes que aqui têem os ultras ele França recebem letras, 
umas elas quaes se pagam aqui e outras se. negaceiam para :Maclricl. Eu estou n'este 
conhecimento por avisos ele innegavel authenticiclacle; o governo sei que algu~a 
oousa sabe cl'estas machinações e que segue os paGsos ele certos agentes ... mas ser11~ 
baldados os seus esforços; é preciso por outt;os modos indirectos crear uma baí· 
reira para oppor á influencia d 'esta corrupção perigosa. Os agentes escapalll a 
toda a vigilancia, é necessario inutilisar a corrupção em si mesma. · · 

«Quem cluvícla que a reacção ele Traz os Montes era parte de um systema coro· 
binado? Quem cluvícla que ella abortou em }:>arte pela declaração patriotica da 
guarnição d'esta capital, pela eleciclicla reacção do espírito publico d'este po-vo 
heroico, pela euthusiastica ·adhesão ao systema constitucional, ·patenteada· pel~s 
moradores elo Porto, elas camaras constitucionaes e emfim ele todos ' os corpos lll1•. 

litares ela Beira, 1\finho e Alemtejo, que cada vez se mostram mais firmes e!11 · 
sustentar a c~usa ela~ liberdades publicas? E quem pócle duvidar que aquella 
reacção do~ cmco 1:egunentos transmontanos se apoiou no oiro corruptor? 

(l:Ah! E facto mnega~tel, o tempo o descobrirá. _ 
«Portanto, senhores,· ainda que eu tenha po'l: impossível a corruptibilida~e ~e 

tão brava gente, como é a que abraça elo c01·ação o systema constitucional, Julgo 
possível que os agentes ela corrupção ganhem terreno, e por isso qual eleve ser a 
nossa medida prompta? Eu o digo, senhores, e o digo com summa reflexão. Al:
mar-nos todos, porque é impossível que elles então possam corromper a todos. Col-
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pos int~iros são seduzidos e corrompidos ! ... Logo é necessario formar um grande 
~orpo, maccessivel a toda a corrupção n~to só pelos seus sentimentos, mas até pela 
Dla granclez~ . G~mrclas naci?naes, e já; .hoje me~mo, senhores, scj aD?- decretadas . 
. entro ele 01to dias quero vu· a este r ecmto vestido com a fardu. nacwnal, porque 
e a ela constituição . Os aristocrátas armam-~e contra os interesses publicas, que
rem o.utra vez o poder absoluto e a inquisição ! Patriotas, armemos todos o nosso 
braço contra esta, facç.âlo indigna, juremos aqui todos ele morrer pela constituiçã:o 
e .ele. nos armarmos para combater os seus inimigos ! (O omcloT estendeu a stta mão 
d·w~ztct pw·a fazer· este junm~ento j todos os deptttctdos se levantcwmn e jtwcwcmn ?W 

mew clct~ 11Wio1·es acclcmnações elas gale1·icts, qw:. esta·wm cheias e d'onde dizian~ em 
alt?s gTttos : «Constituicão ou morte ; morram os nossos inimigos,> . Os deptttctdos 
?'epetia~n o mesmo e 1"at?~Licc1Jra~n o se1t j twamento entTe acclamações e vivas) 

((Amcla não acabei, senhores, é tempo ele fallar não s6 aos deputados d'este 
~ong;l.'esso, mas ao povo elas galerias, que é uma pat·te elo.· nossos constituintes, é 

1
empo de aproveitar o nobre patriotismo e o ardente enthusiasmo de que elle está 

~ aldo as maiores provas. p~vem-se fa~m: côrt.es no 'l'erreir~ elo Paço, p~ra que 
uoc osN ouçam os seus conshtumtes ; aqm e mm apertado o crrculo ele acçao· para 

m ta,o grande enthusiasmo. . 
t . «Senhores, juremos morrer todos nas fil eiras contra os inimigos da nossa pa
.na, contra os satellites do~pocler absohlto, contm os sectarios elo despotismo . '> (No

vas Ctcclmnações ele enthttsiasmo e palmas) tctnto na seda como nas ,r;alm·ias.) 

. Indicação 

Ctne a commissão militar se r etire, que nos dê o plano ela formação elas g-uar
das nacionaes em projecto ele lei; que se c1ecbre urgente ; que se discuta e. que se 
ponha log-o na mais r igorosa e activa execução. 

Sala elas . .côrtes, 6 ele março ele 1823 . = J osé Joaqnim Fe?'?'ei-,·a ele Moum . 

Por uuanime decisão elo congr esso, a commissão· militar foi convidacla. a reti
rar-se . 

. Entre as diversas manifestações apresentadas n'aquelle dia, incluíam-se os clois 
Ptotestos c1ue seguem : · 

Pro-testos 

i." 

"' ~enh~r :-0 comm!andante e mais o:ffi.ciaes que guarnecem a cm:veta Constittti 
~cto vem .hoje protestar ao soberano congresso nacional os puros sentimentos do 
setl r e ·peito, pois, tendo de la.rgar com· a: maior brevidade c1 'este porto, para uma 
c_ommissão ele serviço na presente conjunctura, em qne a patria lamenta o desva-
1'10 • de a;lguns ele seus filhos desgraçados, elevem d 'este modo recordar a todos a 
~b~·1 :~;ação em que os constituiu o olemne juramento protestado á constituição que 
\eh~tnente ora r ege a nação portugueza, de permanecerem fieis na sua guarda e 
Ctefeza, á custa ele toclos os sacrificios. 

·.Bordo da corveta Constituição) 6 de março de 1823. =José J octqtti11?· L eoniJ 
capitão ele fragata graduado, commanclante = Ccwlos J.l1cwict JJ.fctzza, primeiro te
~ente = J osé Pinto Socw·es, segundo tenente = 1ttiz Ma?'ict dct Costct e Sá, seglm
c 0 tenente = '1!'1·. Lttiz ela Rocha) capellão = João Cesm·io CcwclosoJ vohmtario ela. 
ll'n:tada nacional e r eal = José ele Oliuei?·ct Soa?·es , primeiro cirmgião ele numero Y' armada ~a~ional , Joc~gttÍ?n José clct Fon~eca) comm.iss~.rio . L1.tcio Fortunato 

anson, escrtvao = Sebastwo J.11.cwques Fer1·e~1Yt Fm·tes) prnneu·o p1loto = Ruji1u? 
i lnton-io de J.l!omes, segtmclo o:ffi.cial piloto. 

2 .0 

.Senhor:- O coronel ·e o:fficiaes do r egimento ele milícias elo termo de Lisboa 
~ÍCCtclental, firmes nos seus pr~ncipios em favor da r egeneração .e guiados pelos es

lllulos da honra e amor ela hb erclade vem perante a soberama da naçao sibcYnifi-. I ] - ' 
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car a dor e o sentimento. que experimentaram quando lhes const ou que uma cab~ça 
desorganisacla, um peito vil, costumado a nutrir-se com as cal::t.midades e misenas 
publicas, e desejoso de semeiar a anarchia para se elévar no meio das ruínas, um 
portuguez degradado, um m011stro e um malvado, atraiçoando a mais santa cl~s 
causas e levantando mãos sacrílegas contra o sàntuario ela tranquilliclacle pubh
ca, havia lançaclo a mais feia nqcloa no . quadro ela regeneração, manchando o nome 
portuguez e a gloria que o exerçito tinha alcançado por uma serie ele factos que 
faziam. a maravilha ela nação e a admiração dos estrangeiroR, e se havia propost.o 
substituir o poder absoluto e clespotico em troca dos cloces fi·uctos ele uma constl
ttücão liberal. 

"Tamanha affronta, senhor, não permitte que um momento se r~tarcle sua vin
gança; mil vidas que tivesse o traidor aincla são poucas para com ellas expi<ar seu 
crime; e esse..o; incautos, que se deixaram secluzir e servem ele instrumento brt;ttO 
com que se alimentam e satisfazem as pegras intenções elo perverso, elevem correr 
ele 'prompto o casti_go que lhes . toca. E por isso, senhor, qne ele todo o coração 
protestâmos perante vossa magestade o mais inabalavel interess(;) em favor da 
causa da liberdade e off~recemos nossas vielas, nossos bens e nossos trabalhos para · 
restituir-se a harmonia entr e a família portugueza e se aniquilarem os monstros 
que têem tentado perturbai-a. Os céus, a terra e a . nação inteira~ · milagrosamente 
r eunida n'este augusto recinto, sejam testemunhas ela pureza ele Eossos votos. E 
se alguns portnguezes tambem honrados nos precederam em offerecee a vossa roa
gestacle iguaes cooperações e manifestar identicos sentimentos, é porque a distan
cia em que vivemos, separados uns elos outros e ele vossa m:igestade, nos torno~l 
impossível satisfazer primeiro com a exposição elos ardentes desejos que nos am-
mmu. 

Nós somos portuguezes e queiemos 
c~mos tudo quanto temos, porque tudo 
lelo ele tamanho bem. · 

ser livres; para ganhar esta divisa sacrifi
quanto tivessemos ainda. é pouco em para.l-

'· 

Viva a sobe~'ania ela nação, viva o nosso adorado r ei constitucional, viva a con
stituicão e a liberdade . 

Lisboa, 6 de mU>rço ele 1823. = il!famoel Libo1·io Diniz~ coronel. 

O secretario deu conhecimento ao congresso de um officio elo ministro elos nego
cios do r eino, acompanhando cento e cincoenta exemplares, para serem distribuídos 
pelos deputados, ela seguinte · 

Procl:a1:nação 

. Portuguezes : - O grito unanime ela r eligião, ela constituição e ela monarchia 
me chamou par~ o meio ele vós, oncle, cercado de accla.mações, de jubilá e deres
peito, ouvi os votos ele toda a nação, e acceitei e jurei a lei f1mdamental feita pe-

' los vossos r epresentantes . A ordem e a tranquilliclade publica, até agora prodigio
samente conservada })ela vossa obecliencia {ts auctoriclades e pela concordia dos 
pocleres publicos, me dava esperanças de que a obra elas reformas, t ão necessarias 
á vossa prosperidade, não encontraria um só estorvo . Mas um insensato inespera
damente levantou o estandarte da guerra civil n 'uma elas províncias do norte; e 
surprehendendo a boa fé dos pacificas habitantes ele uma villa, foi seduzir ·em ou
tra a fideliclacle de uns poucos ele officiaes e ele soldados, arrastando-os á rebellião 
contra uma causa. qtle elles mesmos tinham seguido e jm•ad.o clescle o principio. O 
meu r eal nome for o pretexto ele um tao horroroso atteutaclo ! 'l1ocla esta capital e 
a sua brava guarnição, a cidade do Porto, todas as ciclacles do reino, toda a tropa 
portugueza á porfia se apressa a dar testemunhos ela sua indigJi.lação contra esta 
obra da perfídia e elo perjurio. Eu já privei de toclas as honras, titulas e preroga
tivas a esse chefe de partido, que ousou primeiro revoltar-s·e contra a vontade elos 
povos, e que só com o desígnio ele satisfazer a sua ambição e as suas paixões quiz 
r estaurar o pocler absoluto . 

Portuguezes: Nos melhores tempos cl'esta monarchia não era absoluto o pocl~r 
elos senhores reis meus predecessores; sempre houve cô?·tes~ onde o rei se instrull1 
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da vont aele el os lJovos . Eu acceitei e j urei a constituição, que r estabeleceu estes 
conselhos publicas, aperfeiçoados por aquelle modo que se julgou mais proprio para 
~u1e t oda a nação fosse n'elles ver dadeiramente r epr esen tada. A minha r eal aucto 
n c acle só é legitima e forte quando se funda na vossa vontade e no vosso amor, 
pol'que só no vosso amor e na voss::-. vontade acho os meus direitos legitimas, e só 
~fies desejo con_ser var , porq~1~ assim_ o. j urei ~ pm:~ue , estou ~ntir~:mmeríte co~ven-

c 0 de que a liberdade p ohtlca e crvll elos crclaclaos e o· mars vrgor oso est eiO ela 
auctol'iclacle real. ' , 
h Por tuguezes : Nã.o escuteis as s~clu cções elo engano e ela impostura com que 

omens mal intencionados intentam precipitar -vos nos horrores ela cliscordia civil. 
Portugnezes de T raz os l\1:ontes, vós os que p or acaso vos deixastes illuclir , 

1scutae a voz do vosso r ei ; sêcle fieis ao vosso juramento e obedecei ;;is auctoricla
c.es, que são vossas, por que ele vós dimana orig·inariamente o seu podei'; e se al
gum c}e vós t em ainda na mão as armas da clesobedien cia, que e1eponha essas armas, 
e abraçae-vos todos uns aos outros em legar de pelejardes . E o vosso rei quem 
~os ~h ama ao vosso dever; é um traidor quem vos chama a quebrantal-o. Qual 
c e vos duvidará ela escolha? O vosso valor , o vosso brio, a vossa coragem seja só 
empregada C"Ontra os inimigos ela v ossa indepenclencia . Esta é a voz da r eligião, 
S ~oz da constituição e a voz ~lo r ei . Port uguezes, e quaes são os vossos deveres? 

er fiel ao rei, obedecer á constituição e amar a religião. . 
Ao· P~ço cl~ Bemp~s~a, 4 , ele març? ele 1823 . =JoÃo VI :=F'ilipJ,Je F'e1:1·eim. ele 

· ct~l()o e Cast1·o~ m1mstro e secr etan o. ele e~taelo dos negoews elo r emo . 

l Foi ouvida com eni:husiasmo, tanto por parte elos deputados como elos especta
c ores elas galerias, erguenclo'-se fr eneticos vivas, e IJatenteanclo-se o retrato ele el-rei. 

N O soberano cong resso r esolveu, por unanimidade, que se fizesse es1)ecial men
Çao na acta e uma deputação ele doze membros fosse participar isso mesmo a su:1 
lllagestade. 

"' No supplemento ao D 1.a1·io do govm·1w ele 6, em que se publicou a procla.ma
Çao supr a, saíu tambem este 

Decreto 

]' Sendo-me presente que o conde ele Amarante, Manuel da Silveira Pint'o ela 
. ~~e.ca, ousou servir-se elo meu real nome para seduzir .e arrastar ao pmjurio e 

18

1 
elhão alguns dos meus fieis e amados sube1itos, concebeuc1o a louca e cletesta

ke tentativa de _ele_stru_ir ~ constittúção política, que eu t ã? espontanea. como ' so
:D n;tnemente accertm e JUrer observar e fazer observar: hel por bein pnvar o re-
errdo l\'lanuel ela Silveira Pinto ela Fonseca elos títulos, honras e mercês de que 

gosa, e de que o posso despoj ar em vir tude do· meu poder real, visto que cl'ellas 
se lllostni indigno por tão execrando procedimento; e mando que este seja publi
Cado, reg·ist aclo e affixaclo ·em todos os legares elo estylo, a fim ele constar á nação 
l_:lortugueza quanto incorre na minl1a r eal ine1ignação todo aquelle que pretende ou 
pbretender cons1)irar contra o systema constituciona.l, que tão cordialmente tenho 
a raçado . 
l Filippe Ferreir a ele Arat~j o' e Castro, elo meu conselho, ministro e secretario l e estado elos nego cios el o r eino, o t enha assim entendido e faça executar. Paço 
~ -a Bemposta, em 5 ele março ele 1823 . :(Com a n~b?·iw ele sua ?JUbgestcbde.)=F'i · 
t}Jpe 11'e1Teint de Ant1.~0 e ·CastTo . 

E m o numero immeeliato da folh a official inseriu-se a seguinte 

P o r taria 

Manda el-rei, p ela secretaria el e estado elos negocias de justiça, at tenclenclo a it:. o t~n:ivel exeD;Jplo ele pmj .urio dado pelo con~le cl~ Amarante póde allu~inar 
gtms lllcautos desconhecedores de seus verdadeiros mteresses, e consegmnte

lllente deixar em-se an astar por mal intencionados, que só desej am ver derramado 



o sa.ngue ele irmãos, pa,rentes e amigos, para no meio ela desordem, da confusão 
e da carnagem darem cruento pasto a inveterados oclios e antigas rixas, sem 
lhes importar transpor todas as barreiras da humanidade, ela honra e ela probidade, 
virtucl es innatas em vercladeir os portuguezes, comtanto porém que imaginem coJ_J-
seguir o fim a seus perversos e damnaclos intentos : que o r everendo bispo el e Bep 
ordene a todos os parochos ela sua diocese instr uam seus fi:eguezes n o horror em 
que elevem ter os que, violando um tão sagrado j uramento, como o que ha pouco 
prest~tram. á constituição da monar chia, unica fô rma de governo que póde fazer a 
felicidade do~? portuguez.es, se hão deixado, desapercebiclos·, fascinar por aqueDe 
reb elde; que verdadeiramente lhes façam sentir os imminentes males que lhes ca
beriam em partilha, se deixassem contaplinar-se com um tão execrando moc~elo i 
cumprindo ao mesmo tempo fazer-lhes conhecer quanta obecliencia elevem prestar 
à constituição e leis vigentes~ o r esp.eito devido :is auctoriclacles constituidas, e 
quanto em:lim seria sensível a sua magestacle que mais sectarios encontrasse o cle
t estavel exemplo ele Villa Real, cujo estranho proeeclimento entre por t uguezes teJ1l 
profúnclamente maguaclo seu coração paternal. 

Palacio ela Beh1posta, em 5 ele março clé 1823. =José ele~ S-ilve~ 'cm·vc6lho . 
Identicas aos pr elados diocesanos ele Portugal e Algm:ves. 

\ . 
Houve noticia em Lisboa ele que pelo quartel general elo Porto se tinha de 

novo proclamado . E is os documentos: 

:n?rocla=açào 

Illustres e honrados cidadãos cl' esta heroica cidade : - V ós tendes dado um tes
temunho o mais decidido ele patriotismo e fi cleliclacle ao systema constitucional; p~r 
vosso exemplal' procedimento na crise que nos tem a todos a:ffi igido vós. haveiS 
adquirido uma gloria que não mm·charit j amais ; e eu elevo agradecer-vos coDl as 
mais pur as e cordi.aes demonstrações a maneira admiravel e superior a todo o elo-
0 'ÍO com que vos haveis distinguido . A cidade regener aclora, o berço ela liberdade 
patria, não poderia conduzil'-se ele outl'o modo. A confiança com que vós toclos 
me haveis tratado infinitamente penh ora o meu coração; acceitae os meus sinceros 
agradecimentos. Continuae, illustr es e honrados ciclaclãos, a conduzir-vos coDl a 
mesma união e tranquilliclacle, perseverae na confiança que haveis depositado eJ?l 
t odas as auctoridades constituídas; _ ellas vol-a merecem e trabalham com o Dlil-15 

decicliclo patriotismo e zêlo incansavel pelo restabelecimento ela m·dem, que Dlons
t ror; ab ominaveis quizeram per ver ter. O nosso adorado e constitucional rei o se
nhor D . João VI tem approvaclo todas as providencias tomadas para salvar a p~
tria elos horrores ela anarchia em que os perversos a qu eriam ver envolvida. CI
dadãos da cidade rege.rieradora ! A obediencia ás leis e r espeito ás auctoridacles, 
que são cl ' ellas os executores, e a vossa mutua e· indissolu vel união terão em poucos 
dias o p r emio ma,is valioso a q1.1e pócle aspirar um cidadão ver dadeir amente portn
guez; a patria será salva e a constituição que j urámos, a lei qu e ha ele regular 
nossa felicidade. 

!ilustres e h onrados cidadãos ! L embrae-vos elos males passados, para evitar 
que tornem a pesar sobre nós; animados elo santo fogo ela lih~rdacle, brademo~ 
cheios ele enthusiasmo patriotico : viva a religião, viva a constihúção, viva el-rel 
constitucional , vivam os habitantes constitucionaes ela ciclacle r egeneraclora. 

Quartel general do P orto, em 4 de marco ele 1823 .=Antonià L obo TeixeÍ?'Ct de 
B m·1·os, governador elas armas . ~ · 

Pro ela tnaç lillo 

Soldados:- Quem poderá avaliar o caracter firm'e que tanto vos distingue? 
Quem sab erá apr eciar a vossa conclucta ? Sm·clos ás v ozes ele perfid€ls secluctores, 
que procuravam alliciar -vos contra a sagrada causa ela nação que uma vez juras
tes, t encl es sido o modelo ela disciplina, da honra e elo brio ele solclaclos portugue
zes . Defensores ela patria contra o poder cl'aquelle que se julgava invencível, mos-
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~·astes ser descendentes dos mesmos portuguezes que em epochas r emotas assom-
ra_ram o mundo pelos seus feitos gloriosos, pelas suas virtudes cívicas e ainda 

lais pelo seu patriotismo. Na passada campanha, ardua e laboriosa, mas coroada 
c e_ tro1)héus duradouros no andamento elos t empos, :fiz estes conhecer ás nações do 
lorte .qual era ainda então, como é hoj e, o vosso valor, e cómo po~· meio d'elle 
hes t.u.-astes os ferros lançados pelo tyranno que formára o louco proJecto ela mo-· 
narch1a universal e de escravisar os povos ,e1uopeus. Quem vos diria que essas 
mesmas nações, livres da oppressão pelo vosso braço, fossem as que na epocha 
actual haviam de pnJcurar escravisar -vos? T al é a gratiª1ão e r ecompensa dos ty 
b~nnos. Mas este pr9ceder ainda não é tudo; :fizeram mais, animaram á sua som
. 
1i uma facção a disseminar a discorclia entre os cicladãos portuguezes e a prepa-

1~ -os assim para a gJ.wrra civil. Quaes sej am os horrores que ella traz comsigo 
umo·nem · "' · f 'I l ' · lh o · os Ignora, e se nao qtuzesse poupar-me a 1;e en -os, r ecore ar-vos-ra mi-

ares de exemplos da antiga e moderna historia. 
l A ambição, o egoísmo, as suggestões insidiosas, effeitos da fraqueza, e as mais 
c as vezes sem fructo, são os meios ele que procura servir-se uma facção abje
cta. E nós, soldados, quaes são as nossas armas? A :firmeza de caracter, a honra; 
0 pa~:iotismo, a obec1iencia ás auctoridades, o enthusiasmo pela causa ela patria, 
~ 1ll1_tao, o espírito de concordia, e tudo em:fim quanto ennobrece o nome de vei·
c a:len·os portuguezes constitucionaes. Soldados, taes somos e t aes morreremos; eu 
~ Jlli'O p~los manes d 'aquelles que nas memoraveis batalhas ela guerra passada de
Iam a Vtcla para que a sua patria fosse livre. Ella o será de novo com taes defen
sores .e nós venturosos l)ela salvar mais ele uma vez. 

V1va a religião, viva a causa sagrada ela patria, viva el-rei constitucional, vi
vlam as côrtes, vivam os l)oi·tugnezes. dignos d'este nome, viva a ciclade r egenera
cora. 

d Quartel general elo Porto, e~ 4 de março ele 18-23 . = .Antonio Lobo Teixeim 
~ Bet?'?'os~ governador elas armas do Porto. 

. ~ secretario João Baptista Felgueiras clisse em sessão de 7 que recehêra do 
U1m1stro elos negocias elo r eino um erfficio, no qual participava a · esc~lha feita por 
sua magestacle ele entre os inclivicluos propostos pelas côrtep para conselheiros de 
estado, ele que remettia a lista. São os mencionados no seg1unte 

D e creto 

Sendo-me presentes as duas propostas que as côrtes :fizeram de cidadãos e~u·o
pells e ultramarinos para conselheiros ele .estado, nos termos elo artigo 164. 0 da 
~onstit~üção : hei por .bem es~olher a José de 1\'[e~o. e Cast~o ~e Abr~u, conde de 
S ampa10, João Antomo Ferrmra ele lVIoura, Candiclo José Xavier, Joao da Cunha 
l otto Maior, José Ferreira· Borges, Antonio João de Menezes, Matheus V alente 
c? Co11to e Romualclo Antonio ele Seixas, pelo merecimento e mais partes que 
l:l elles concorrem . ' 
ele E'ilippe Ferreira. de Ara\1jo e Castro, cl~ meu con.selho, ministro e. secretari_o 
ci es!aclo elos n~gomos do rm_uo, o tenha ass1m entenchdo e faça expedir as partl-
~a~oes convementes . PalaCio ela Bemposta, em 6 ele março ele 1823. = (Com ct 

?'1t 7'~ca de sua magestctde.)=Filippe F e?Teint ele A1·cmjo e Cast1·o . 

e 9 governo, continuando a informar as côrtes ácerca elas operações 'militares, 
ll»lOll-lhes os clocümentos a.baixo transcriptos. . . 

Officio 

DI.mo e ex .mo sr . - O governo ).llanda remetter a v. ex.a, .para ser presente ao 
sobera · d · · ~ h l l · d ho . ;, no congr~sso , o segmnte resum? as ~arti_c1paçoes c eg~c as pe o correiO e 

~ e c~ secretaria de estado dos negomos de JUStiça. 
10 

• 
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O corregedor da comarca de Bragança, em data de 26 ele fevereiro, dá parte 
ele que pelas onze horas da manhã chegára ali um alferes de cavalla.'ria n. 0 9 com 
um offi.cio de Manuel ela Silveira, dirigido ao coronel de cavallaria n . 0 12, encar
regando-lhe o commanc1o d'estes dois r egimentos, que devia apromptaT-se pa_::a 
marchar para Vallongo i nem o coronel ele cavallaria n. 0 12, nem o ele n. 0 2~ es~~to 
determinados a seguir similhante convite. Que no ma 25 tinha chegado ah. o rn
spector ele infanteria Cha_mpalirnaud, e que no dia 26 chegára o de cavallana .. 

O juiz ele fóra de Amarante participa, em data de 27 ele fevereiro, que no dia 
_antecedente tinha chegaclo ali o Tegimento de milícias de Penafiel, commanc~acl~ 
pelo coronel Garcez, e que no dia 27 chegaram os batalhões ele caçadores .n.0

, 1 · 
e 11 e um parque de artilheria sob o commanclo elo brigadeiro Manuel Lmz Cor
r eia. · . 

De Moução dá o juiz ele fóra cmí.ta, em data ele 28 de fevereiro, de que .ali 
r eina o :rp.aior socego e que as noticias de V:i'lla R eal :foram ali recebidas com w-
clignação e horror . · . 

O juiz de fóra de Basto participa que no seu clistl'icta reina a maior tranquil
liclade, bem que alguns facciosos, que ali chegar am, tentassem perturbai-a i os 
quaes, t endo noticia, da marcha elas tropas do Minho, iiiD.lllematamente se pozera,JJl 
em fuga . 

Em data de 2 elo corrente participa o juiz ele fót·a de Lamego que ali ha P.eT
feito socego, bem como em todas as terras proximas i t endo apenas havido na villa 
de Armamar um p eqaeno tumulto sGpraclo· por um frade, que nenkum resultado 
teve . ' 

O juiz de fóra ela Povoa de V arzim deu conta, em data de 3 elo corrente, ele 
que aquelh villa se conserva em p erfeito socego, posto que alguns pac1J:es tenhaJJl 
t entado alterai-o. 

Em 3 do corrente affirma o juiz de fóra ele Braga, que no 1.0 d 'este m ez che
gára ali Luiz do R ego e que no dia 2 marchára para Chaves; que algumas, JJl&S 

poucas tropas do r ebelde; que se achavam a 2 leguas cl'aquella: cidade, clesapp::t· 
r eceram em consequeucia ela approximaç~io elas tropas constitucionaes . . 

E finalmente, em data de 4 elo presente, lJarticipa o governador elas justJ~a s 
ela cidade elo Porto que o socego e boa ordem se têem ali mantido inalteraveJs, 
mostrando-se o geral espírito publico contente com as ,.J.nediJdas tomadas para eles· 
truir a infame r obellião . 

. Ul~ Dens .guarde a v . ex . a Palacio ela )3emposta, em 7 ele março ele 1823.- · 
e ex . mo sr. João Baptista Felgueiras. =Jusé ela S il•va Ca1·valho. 

· Offi.cio 

In.mo e ex.rno sr .-De ordem ele sua magestade participo a v. ex.a, para leva!' 
ao conhecimento do soberano congresso, as ultimas noticias que o governo acab& 
de receber pela repartição da guerra, elas quaes se collige mais um argumento ele 
que no eonfl.icto do despotismo com a liberdade a liberchde é que triumpha. 

O fogo da rebellião não la1TJ.·ou em Traz os Montes, como loucamente esperal"iL 
o infame ex-concle de Amarante, e consta que a guarnição de Bragança se rn~
tivera prme em seus deveres. No ma 24 do mez proximo passado, lJor molestla 
~o coro:J.el ~igueireclo,. recaiu o governo das armas no coronel elo regin~ento d~ 
mfantena n . 24, o visconde ele Erveclosa. Este escreve com data ele 2b dand 
esta parte, porém n~to toca ·nos acontecimentos de Villa Real e ele Chaves, pro v-& 

de que ali n 'aquéll e dia não havia. cl'elles conhecimento; só pelos officios dos ge; 
n,; raes Barr?s e Lace~·d~, em que se r eferem a outros, é que c.onsta a n1:JJ? ~z; s 
cl aquella bnosa guarmçao. No Do':'ro, os povos, algumas companhias de nulicl~ _ 
e paizanos armado~ têem clesenvolvic1o o mais energico patriotismo, e as tropas ~
geiras elo brigacleiro lVIan~1el Luiz Correia deviam entrar na noite elo dia 2 elo c?1

. 

rente em Mesão Frio, segundo púticipa o muito honrado patriota Noo·ueira, DJaJ~1 

commaudante do batalhão de caçadores n.0 7, que escreve ele La:meg~ em data .0 

mesmo dia, em que, .alem'. de participar o mesmo que acima fica r eferido, assegura 
ao governo o grande euthusiasmo elos caçadores, c1ue, segundo refere, augll1enta 

,, 
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á ~eclida que se approximam aos facciosos. O mesmo confirma o general Ba~Tos, 
assnn como o general Antonio de L acerda,. que, em consequencia elas ordens que 
recebeu, se acha em marcha para esta capital. A este tempo deve Villa Real es
t,n· occupaela, assim como é provavel que em toda a provi~cia de Traz os Montes 
se tenham dissipado os facciosos, a não ser no pequeno numero de pontos occupa
dos 1~eias infames tropas ela. guarnição ele Chaves junto aos limites ela província 
do IVImho, ela banda ele Braga e Guimarães. · 

Os facciosos ex-conde de Amarante e Gaspar Teixeira, abandonando Chaves, 
conceberam a icléa ele entrar no :M:inho com todas as suas forças, dirigindo-se a 
cavallaria por Salamonde e o batalhão ele infanteria n .0 12 pela estrada ela Ribeira 
ele Pena i as avançadas ela .cavallaria tinham chegaclo perto de Carvalho de Este, 
porém Luiz elo Rego j á se .achava em marcha n'esta clirecção e havia dado as suas 
Drclens ao r egimento de infanteria n . 0 16, que mandou refOTçar para se oppor á 
Tarc?a atrevicln. dos facciosos . O general Rego dá esta parte em um offi~to datado 
co dw. 2, dia em que tinha. o seu quai'tel general em Lanhoso. No 1nesmo o:fficio 
assegura que a cavallaria dos facciosos se achava em Ruivães. Participa igual
mente que no dia 4 o brigadeiro Manuel Luiz Correia devia achar -se em Vill;1 
~eal, e que elle general Rego se achava na mais perfeita harmonia com o general 

a Galliza, o qual havia mandado para o seu quartel. general um o:fficial, a fim ele 
obrarem, de acconlo nos seus movimentos. 

E notavel o arrojo elos facci0sos ; o movimento que fazem bem mostra qtte ti
nham no J\iiinho grandes esperanças i pm:ém o general L1[iz do Regq assegura o 
governo que t antQ nas tropas como nos habitantes reina o maior enthus1asmo pela 
causa em que estamos emp.enhados; por outra parte, não tendo-os f;;oceiosos senão 
um. batalhrio de infanteria, e a cavallaria sendo ele poucGl serviço em um paiz todo 
c~e10 ele matos, tapadas e desfiladeiros, p6de cpnsid.erar-se como insignifieante á , 
VJsta elas muito superioTes e mais adaptadas ao terreno que se acham ás oúlens 
elo general Luiz do Rego . 

No r esto do r eino não ha novidade . Por toda a p~u·te reina o rmelhor esrpirito, 
e o ge'líl.eral Stubbs r emette do seu quartel general de E lvas .as eleclarações ele 
aclh.esfLO e patriotismo ela camara cl ' aquella cidade e elo 2 . 0 batalhão d.o r egimento 
ele mfanteria n. 0 5, assim como c\os regimen~os ele cavallaria n . os 2 e 8, as qliliaes 
espero que v . ex:a me devolva juntamente eom as antecedentes, relativas a outros ' 
corpos ela mesma província . , 
. o governo contimí.a a dar as providencias nece9sarias n' esta occorreneia, e á 

Vlsta do espírito ele patriotismo que principia a · deselil.volver-se á. vista dos f~ccio
sos, é mt~ito de esperar que es.te bando imf~1.me desappar.eça de entre nós aos da

. mor~s que poa· toda a parte resoam d.e ccviva a constituiç.ão, ;vívam as côrtes, -viva 
el-re1 constitucional». 

Deus guarde a v . ex.a P a.lacio ela Bemposta, em 7 de março ele 1823.-ru.mo 
e ex .m0 sr. João Baptista Fdglleiras. =.ild"anuel Gonçalves ele .Ll!fimncla. 

Compru~ece:ram perante as côrtes, em sessão cl~ 8, alguns offi.eiaes da armad~, 
pertencentes {~ conreta VoadoT; e o commandante letl o segülinte 

Protes-to 

' Senhor : -0 commanclante e offiC!!Iial.idade dispolllivel ela corveta Voadm·; em 
seu nome e por parte elo brioso destacamento ele aTtilheria n. 0 1 que -a guarnece 
e pela de toda a sua tripulação em geral, vem hoje perante este augasto sob~rano 
congresso nacional patentear seu-s ell!er .,·ioos protestos cl.e mabala:vel aclhesao ao 
r;ystema <lonstitucional, que tão CSJ!>Onta~ea eomo gostosamente jurara(U defe.r:-der, 
e é por tEto sublime e sagrado jura:rp.ento qllle de novo o:ffereeem0s .nossas VIelas, 
que constaE.temente enkegâmo.s :íLs furi.as elos el.em.,entos para as s·aJCnficarmos com 
~ ?laior .enthusiasmo pelo bem ela, p:;utáa, pela nossa c?n~~itu:ição, pelo n()sso bom 
161 eo_nstttueional o senhor D . João VI e pela santa relig1ao ~e nosso.s paes. 

D1gne-se pois -vossa ·magestacle acolher com benevolen.c1a os smcm,os Y<Otos 
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d'estes invadaveis militares, que jamais deixarão de seguir a brilhante esti·ada da 
honra e do patriotismo. . , 

Bordo ela corveta Voado1·_, surta no rio Tejo, 8 de março ele 1823. =Jo~e 
Grego1·io Pegado, ca}l~tão tenente commanclante =Antonio Rica?·do G1·aççt, pn
meiro tenente ela armada nacional e real = João .il!Ictrict Petnt de B ettencozwt_, se
.gunclo tenente ela armada nacional e real = L~tiz G:uilhm·nw Coelho_, primeiro te
nente ele artilheria n. 0 1 =Domingos Robe1·to ele A ·guicw, segundo tenente= F?·. 
jJ!f.ànttel Fe?·?·ei?·a Po1·tello_, capellão = Jocuztâm Faustino CO?·clei?·o, cirurgião=An
tonio Pe?·ei?·a Lú1w_, escrivão ela armada nacional e real. 

. ' 
Na dita sessão o deputado José Joaquim Ferreira de Moura disse que a ele:pn

tação encarregada de expressar a el-rei o apreço elas côrtes á proclamação clirig1cla 
por sua magestacle aos portuguezes, em consequencia ela rebeldia do ex-conde ele 
Amarante e seus sectarios, desempenhára essa commissão, pronunciando elle ora
dor o seguintP. 

Discurso 

Senhor :-As côrtes applaucliram com o mais vivo enthusiasmo a . declaração 
dos princípios que vossa ma.gestade professa e dos sentimentos que adornam o seu 
regio coração ácerca do que se tem passado n'uma parte ela província ele Traz; os 
Montes. As côrtes encarregaram por isso esta deputação ele apresentar a vo~sa 
r.pagestacle os testemunhos ele reconhecimento; ele amor e de respeito que é dev1do 
á sagrada pessoa de vossa magestade pelo accorclo inalteravel que senipre se te~ 
observado entre as acções e as palavras, entre as profissões publicas e os senti- . 
mentos particulares ele vossa magestade sobre as reformas políticas do novo go-
verno civil. · · 

lVIas
1 

.senhor, não obstante o que vossa magestade tem clito e tem feito, ainda 
ha quem duvide q~te vossa magestade esteja sinceramente unido á nação ~t qil;e 
preside, e ainda ha quem não acredite que a vontaçle geral d'esta nação briosa; seJa 
a de t~r procuradores fieis em roda do throno ele vossa magestacle, que, mantendo 
a inabalavel finneza elo mesmo throno,_ aelvoguem os direitos elos povos. Se o não 
acreditam, e se o duvidam com boa ou com má fé, os factos publicos, que encheDl 
hoje a scena de Portugal inteiro, o decidem para deseng-ano elos illusos e para cas
tigo elos inquietos. 

Senhor, como a obra ·da nossa regeneração é o effeito de uma premeditada 
vontade ele toda a nação, e ele ~uma clecicliela e espontanea adherencia ele vossa 
magestade, todo o interesse elos inimigos d'esta obra tem sido sempre o ele provar 
que ella não é ela vontade ela nação toda e que vossa magestade não aelheriu a 
ella voluntariamente. Sopram a guerra civil só para provar a primeira asserçã~, 
e até prostjtuem o Teal nome de vossa magestade a esta empreza a mais horri
vel, a mais pe1jura e a . mais infame. Um inclivicluo 1 associado só com alguns 
amigos e parentes, conseguiu illudir um punhado ele solclaelo.s e alterar o socego 
de uns poucos ele cidadãos . O destino d'este imbecil foi p01·tanto mostrar que 
os portuguezes estavam divididos nos sentimentofi da liberdade; mas por fortuna 
deu occasião a mostrar-se que poucos e mui poucos eram em Portugal os que 
desejavam restabelecer uma auctoridade arbitraria, porquanto, senhor, todas as 
cidades e villas do reino, todas as camaras, toda a tropa, todos , os cidadãos 

.se apressam a correr ao templo elas libeltilacles publicas, em cujo recinto têeDl 
soado todos estes dias declarações e protestos, que tê em feito em pedaços as ar
mas do pe1jurio, ela baixeza e elo servilismo. O a;rgumento ela facção perdeu P?r
tanto a sua força toda. Senhor, esta facção liberticicla não póde negar o clefe1to 
das nossas instituições ·antigas, e conseguintemente a necessidade de as reforroa:r; 
mas o seu ponto é attribnir a indivíduos a ,obra do todo, e a uma vontade parCial 
o effeito de uma necessidade i:rresistivel. E uma seita-' dizem elles, esta elos con
stitucionaes, que faz , tantos pro~igios! S.enh.or, já ~á vae o ~empo em qt~e uma p:
lavra era um argumento. A se~tct que opera este g1·ancle milagre ele umr a uaça.o 
portugueza á sua dynastia, de formar um contrato novo, em que o rei afiança á 
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nação o reinaclo uniforme e exclusivo éla lei, e em que a nação jura inviolavel 
fi.d_elidade ao r ei, é certamente uma se·ita; cujos princípios devem ser de uma bem 
eVJ.dente justiça e devem penetrar bem no ftmdo do coração humano, 1Jois que 
sbrang·e o gera~ ~! sociedade por~ugueza, e t odos se reu~em ás suas banc~eiras . 

enhor, esta rel1g1ao santa, que hoJe prende tantos povos cl1ver sos com um vmculo 
P~ramente fraternal, tambem foi proscripta na sua origem com o nome ele seitq1 
8? porque a sua moral e os seus princípios não quadravam ás preoccupações e aos 
"V~c~os dos pagãos ; não é por isso ele admirar q11e um nome odioso, inclicio da di
"Vlsao ele sentimentos, seja posto nos nossos tempos á obra ela nossa constituição, 
para lhe tirar aquella força que lhe presta a universalidade elas opiniões que a crem·am. 
d O ~utro argumento é o ela coacção ele vossa magestade . Senhor, a espontanea 
tietermmaç~o de vossa magestade e a promp~idão com q~e atravessou o mar ~ t~:n
l co para VIr sentar-se no throno de seus mawres, attrahido pelas vozes da rehpao, 
c a constituição e ela monarchia, deve convencer a todos da sinceridade dos senti
~entos que adornam o r egio coraÇão de vossa magestacle. Se esta prova ainda 
P de soffr er duvidas no espírito elos que só buscam pretextos á sua má fé, vossa 
magestade pelas suas }Jalavras e IJelas suas accões t em dado desde o principio uma 
resol ~ b · ~ nçao ca al a todas essas duvidas. Mas se ainda ha hoje increclulo a quem isto 
P~reça J.JOuco, -a proclamação ele vossa magestade, que f~z o objecto d'esta con
gtatulação, deverá acabar ele convencer os que suspiram pelo poder illimitaclo, que 
"Vohssa magestacle r enunciou para sempre as caducas vantagens cl'esse poder, e 
ac O~l outro mais soliclo; por isso que é mais justo . 

. S~nhor, o duque ele Sully clizia a·o famoso Henrique IV, r ei ele França, que a 
prnuen·a lei elos r eis era observar toda:;; as leis. Vossa magestade quanclo acceitou 
a constituição deu ao mundo o pratico exemplo d'aquella maxima, pois r econheceu 
e snbmetteu a sua vontacle á soberania de Deus e á soberania ela lei. 

Este é pois o· IJenhor inviolavel ela nossa ficleliclacle, elo nosso respeito e do 
~os:o amor. Emquanto elle .existir , t enha vossa magestade toda a confiança na 

açao portugueza e nos seus representantes ; a sa.gracla pessoa de vossa magestade 
e ls seus reaes clireitos estão cobertos e defencliclos por aquella ég·ide impenetra
"Ve que lhe formam os corações de todos os portuguezes. . 

As bençãos elo Creador desçam portanto sobre vossa magestacle e sobre a sua 
aug·nsta família. 
t As prospericla.des publicas se desatem em torrentes sobre um povo fiel, q~te 
a-uto preza a sua liberdade, como aclora e estima a vossa magestacle . 

A união, a coragem e a força arme o braço ele todos os portugnezes que amam 
a con~tituição, para destruirem os seus inimigos . 
th E1s-aqui, senhor, os votos das côrtes ordinarias que hoj e trazemos perante o 

rouo ele vossa magestade; e eis, senhor, o motivo da nossa mensagem. 

ReS]_:)OS"ta de el-rei 

Lisonieio-me sobremodo, senhores, que a manifestação elos meus sentim~ntos 
na presente conjunctura causasse ás côrtes uma tão agradavel impressã0 . E na 
v-erdade doloroso para o meu coração que um portnguez, incligno cl'este nome, ou
sasse deslustrai-o, contrariando o· voto geral ela nacão e atacando a mão armada a 
~onstituição que acabava ele ser jurada. Se poré~ esta mágua póde consolar-se, 
:fin recebo a maior consolação e seguraJlÇa com as demonstrações ele amor e con
d a~ça que me trazeis da parte elos r epresentantes da nação . A sabedoria, digni
hli e e firmeza com que as côrtes me têem auxiliado e mantido as liberclacles pu
á cas i o enthusiasmo com que o exercito, as auctoriclacles e os cidadãos concorrem 
c porfia a manifestar-me pelo modo menos equivoco a sua fideliclacle á constituição 
e amor á minha pessoa offerecem um espectaculo sublime e ·tocante. . 

Assegurae pois, senhores, ás côrtes da nacão, que sou extremamente sensiVel 
aos s fi ~ N lit" c1 h. e eus es or_ços para se_ c:onsolidar a obra ela r eg·eneraçao P? 1ca a mon~rc 1~ 
se defender a hberclade e mclepen.clel:)--cia da nação, . e que ela :nmha parte mos_trare1 

:UPre tanta firmeza em defender a constituição, quanto f01 espontaneo e smcero 
0 

JUramento em que solemnemente prometti de a guardar e fazer guardar. 
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O congresso r ecebeu elo minist~·o· ela guerr~, na data abaixo mencionada, o se-
gui.nte ' 

Officio 

In.mo e ex. 010 sr.-Tenho a honra ele participar a v . ex.a, para ser presente 
ao soberano congresso, que as noticias que acabam ele ser recebidas do norte do 
reino pela repartição ela guerra não adiantam cousa de importancia relativamente 
ás ope:rações das nossas tropas contra os facciosos. 

O general Rego participa de Refoios de Basto, em data de 5 do couente, que, 
tendo percebido que os f~cciosos tentavam concentrar toda a sua força em VmaReal, 
orden.ára ao brigadeiro Manuel Ltúz Correia que protegesse a passagem dos bat~~ 
1hões n..05 7 e 9 ele caçadores ela columna do br igadeiro P êgo para a margem c~
reita do Douro, a fim ele qu,e mais reforçada esta cohmma elo brigadeiTo CoTr8la 
marchasse sobre Villa Real. O general Rego, no emtanto, passava no dia 6 a fazel~ 
um movimento sobre a sua direita para occupar Mondim dé Basto na margem er;
querda do Tamega, para que, verificada assim a sua juncção COiill as tropas do 
mencionado brigadeiro Correia, marchasse tambem sobre Villa Real. 

O brigadeiro Barros communica iclenticas noticias em referencia ás que tinha 
recebido ela sua fr ente. ' 

Pelos officios inclusos elo coronel elo regimento ele milícias ele Lamego·, com:rnan
clante ela força n'aquelle lJonto, em data de 5, consta o bom comportamento dos co!ll
manclautes dos batalhões n .. 0 5 7 e 9 ele caçadores, assim como dos destacamentos po,_,s
taclos ua margem esquerda do Douro, fazendo-se dignos de toda a contemplaçao 
o officia.l1 officiaes inferiores e soldados que nos mesmos c1estacam,entos se achava]J)o 
empregados quando os facciosos pretenderam atravessar aquelle úo .. . 

Por officio elo brigadeiro Pêgo consta ter chegado ao seu quartel general o bn
gacleiro João da Silveira de Lacerda, que se achava incumbido da inspecção do_& 
coTpos ele cava1laria de Traz os :M:óntes, e de ter partido para Lisboa. Este bri
gadeiro participa a desordem .e anarchia em que ficava Bragança, onde se acha:v_a 
para inspeccionar o regimento n .0 12 de cavallaria, e por cujo 'motivo fôra obri
gado a abanclonar aquella cidade. 

O general Rego , o general Barros e os que estão encarregados do governo das 
armas ,das outras províncias assegm·am o governo do entbusiasmo que reina e!ll 
todas as tropas, assim como elo bom espírito elos seus ;habitantes. Entre estes ge
neraes o elo .AJga~·ve remette o o:fficio e proclamação que incluo para ser presen~e 
ao soberano congresso. · · 

Deus· guarde a v . ex. a Palacio ela Bemposta, em 10 de março de 1823.
Ill.mo e ex . nw sr . João Baptista Felgueiras. = .Ll!lànt~el Gon9c~lves ele .Lltlinmcla . 

'Documentos n que se :refere o ·offi.cio supra 

Officio 

I n. mo e ex,mo sr. - Tenho presente a portaria que v . ex." fez a honra ele re
metter-me, elo 1.0 elo corrente, com um exemplar da lei das côrtes ele 28 de feve
r eiro proximd passado, . e em que, participando-me ela parte de sua magestade O' 

.infame procediment(l) dG> lo·uco conde de Amarante em Villa E,eal de Traz os :Mon· 
tes, arvorando o estandarte da rebellião contra a mais justa elas causas, procla
mando o poder absoluto em opposição ao que ambiciona o geral da nação porttt· 

, gueza,. me exhorta, de o~·clem elo mesmo senl1or, a que conserve a disciplina nos · 
corpos que tenho a honra de commandar, ~ qtle t ão louvavelmente têem susten
tado . 

Foi tal a indignação que se apoclel-ou .ele mim, que desej ei no. mesmo momento 
voar, não como general, pois sei que um bravo e igualmente zeloso teve a dita de 
ser empregado n'e~se honroso serviço, mas sim como soldado, a debellar, á cnsta. 
c10 meu sangue,. o perficlo ou perficlos que assim se atr evem a manchar o norPe 
portuguez; porém, j{L que me não cabe essa honra, cumpre-me communicar as l?ro· 
videnciàs que achei convenientes ; não porque receie achar n' estes novos motiVOS 
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de · suspeita, lJO•rque mui bem os conheço, ;mas para que a nação toda saiba com o 
que póde CO![tar n'esta parte elo reino unido; e para que os mal intencionados e 
me~:mo aquellas elas nácões estrangeiras q'ne pretendem ter direito a ingerir-se no 
regunen interno dos po~os que e:m nada lhes são subordinados, saibam que os por
à~~uezes estão dispostos a ~or:·er antes ,do qu~ c.onsentir qu.e se postergue o co-
Jgo sagrado que uma vez JUramos ; e e IJO•r s1mllhante motrvo que me atrevo a 

roga:· a v . ex. a l1aja de fazer publicas estes testemunhos <Lla vontacle geral, e com 
lJarttcul'aridade da minha :firme resoludo. 

Tendo recebido a port::1:ria de v.' ex. a no dia 4 elo corrente' á noite, e tm·cle 
bastante, :p.ão pncle antes elo dia 5 clm· passo algum, e me empreguei em redigir 
tuna. proclamação ás tropas cl'este reino, em a qual, mostrando o attentaclo com
metttclo pelo conde, as :fizesse scientes do acontecido com as verclacleiras cores que 
atrese:nta tãlo horroroso p rocedimento; .e exhortancl?-as cle1~o~s á mais rigorosa cli. ·ci
P na, como tudo v . ex . a melhor pocle:r~L ver da cop1a que mclnsa remetto i e tendo · 
~onloca~lo a camara e todas as auctoridacles militares e civisr ás q11atro horas da 
cl:rc .e ~uo dia 5, me. achei na .cas~ munici pa~ J?ara ele accorclo se tomarem meclid~s 

se~tu·ança publica e me mtmrar elo espu1to geral i porém nao eram estas um
caruente as milllbas vistas, mas eraan e sobretudo o conhecer por mim mesmo o 
estado ele harmonia em que se conservam as . a:nct<Driclacles i·eciprocamente; e, 
qnauclo houvesse dissidelllcia, pôr todas as minhas forcas por éonsegu1r o cli.ssipal-a, 
P.orqt~e conheço quanto CIDnvem pat:a a boa administ~·ação ela justiça esta ci.rcum~ 
~ ··anc~a, m~u principalmente em tempos críticos; nenhmna,s: suspeitas tinha de cles
ll1t.~lhg;encuus, e tenho a satisfação de poder anmil'.IJ.CiaJr a v. ex." que o estado ele 
l1~ao que existe entre toclos quando se trata elo bem da patria excecleu mui-to as 
lllm has espeJ:·anças. 

Em seguimmJ!to fiz lm"pelo mem ajuclaB.j;e ele ordens a portaria d.e v . ex. a e a 
pro?lamação que tinha reiligiclo, e o corregedor da camara leu tambem um o:fficio 
~a. mtenclencia, ' accorclando-se unanimemente que não bavira o 111ais leve inclicio de 
~scon:fiança n'este reino, e por isso se não carecia ele mecuclas fortes, e só sim 

Por elllil vigor as ordens da intenc1encia sobre vigilancia, mui ]Jarticularmente em
~t~nto aos estrange~ros, tomando todas as auctoTiclacles refe1·iclas a seu cargo estar 

:lta sobre este O~Jecto, e eu mesmo passo a r ecommenclar aos governadores das 
Pl aças a mesrna vigilan.cía i. tendo-se de tuclo :finalmente lav:~mclo auto na mesma 
caru9-ra, que foi por toclos assigna:€liD . 
' E quanto me cumpre communÍJCaT a v . ex .a sobre o assumpto, lJara que se·cli

gneru levai-o ao conhecimento de sua magestade,~de quem desejo WHilrecer a appro-
Y'açao . . 

Dee~s guarcl0 ,a v. ex . a Quartel general ele Tavira
1 

6 de março ele 1823. 
~L mo e ex. mo sr. Manuel Goncalves de l\[iranda. = '0 C'ommenclaclo?· Sebastião D?Ytgo 
ícolente ele Bq·ito Cab?·eint, b;·.i:gaclen·o governadm· clas , m·mas . 

·, Proclamação 

Sebastião Drago Valente de Brito Ca"hreira, :ficblg·o cavalleiro da casa real, com
l1lendaclor das o r 1ens milita.res ele S. Bento ele A v.iz e Torre e Espada, briga
d~iro elos exercitas nacionaes e r eaes, e eB.carregaclo do governo elas m·mas 
cl este reino elo Algarve

1 
etc. 

1 
etc., etc. 

Honrados , camaracllas e ~atricios : - -Quando no sempre memoravel dia 24 de 
agosto de 1820 os bravos militares ela guru:nicão ela cidade r egeneradoi!:at procla
l1lar<:m a soberania ela nacão, tendo-me á su~ frente, toclo o exereito portuguez 
seg·t 1 . , ' un aque les zelosos defensores dos seus direitos e como por encanto, n u1n 
mo ' -l mento, se estendeu elo Pom·o ao Guadiana, por ser esta igualmente a voz ge-
ha da naçR.o portugueza; mas não ob'stante a visível e unanime vol!l.tade dos povos, 

ouve um louco que tentou pôr barreÍras a esta caudalosa torrente, prefermdo a 
escravidão á liberdade, só por conservar titulas e postos mal merecidos: foi este o 
lllal aconselhado Francisco ela Silveira Pinto ela Fonseca, então conde cl~ Ama
l'ante. E que resultado teria? O que era ele espeTM' i foi su:ffocacla na sua origem, 
e 0 ll!lalevolo teve de ceder, porque (lquelles poucos, e que por. momentos teve illu~ 
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diclos1 IJrestaram ouvidos á voz da patr~a, que era a voz da rasão, e n'um instante 
se viu desamparado. · · . 

Agora porém um filho cl'este degenerado portuguez, a quem a toleranCJa elo 
actual systema deixou herdar as honras de seu pae, herdando igualmente as suas 
traições, apparece em Villa Real ele Traz os Montes como chefe ele facção e ousa 
alçar a voz contra este mesmo systema, a quem tudo deve, proclamando a anar
chia e intitulando-se chefe de um exercito regeneraclor. Que imbecilidade!· · · O 
exercito portuguez é toclo elle exercito regeneraclor e tem jurado manter a obra q~e 
com tanta gloria proclamou; mas acaso julga·o malvado que. haverá um solclaclo,nao 
digo bem, um portuguez que atraiçoe tão solemne juramento? Se elle pretendere~ 
genera'r a patria, a patria já está regenerada; convide os portuguezes a defendei 
os seus direitos contra os inimigos externos e internos, e se verá n'um momeD:to 
cercado de briosos patriotas ele to elas. as classes; porém emquanto os convidar para 
peJjurarem, ver-se-ha simplesmente resumido á vil classe, a que quiz pertencer, 
elos poucos anarchistas a quem se terá associado. _ . 

Não obstante a pouca solidez de tão tresloucada resolução, o nosso bom _r~J, 
sempre vigilante e ' so1ícito em afastar dos povos o terrível B.agello da guerra crvJl, 
prevenindo os males que podem provir aos incautos, se por desgraça d'elles e nossa 
forem illucliclos pelo perverso e seus profanos satellites, tem dado as mais protu· 

,ptas e energicas providencias para abafar o incendio que apena.s por ora se eles
cobre em uma peqúena faisca; e um general habil e prudente está já movendo
tropas nas províncias elo norte, as quaes com o maior euthusiasmo se prestaro a 
salvar a patria quando preciso· seja; e tenho a satisfação ele vos annunciar que e~ 
todas as noticias officiaes elo Porto e mais provincias elo norte se descobrem senti.· 
mentos de puro e verdadeiro patriotismo em geral, o que nos dá as mais belll 
ftmdaclas esperanças ele que talvez a e.stas horas se tenha extingniclo a facção . . 

Camaradas: Em todos os tempos a disciplina e a honra tem sido a vossa _éli~ 
visa; chefes activos, officiaes vigilantes vos têem mostrado .o caminho ela glona' 
nada tenho a exhortar-vos sobre os vossos deveres; encher-me-heis ele orgulho e 
fareis a admiração elos vindouros se continuardes a seguir em tudo a mesma roar
cha; eu serei contente e poderei afouto afiançar ao grande rei elos portuguezes 
que o Alga.rve será iuexpugn[J.vel á intriga e á per:G.clia '; mas convem não confiar 
nas vossas virtudes; álerta, soldados; os inimigos ela patria são ardilosos, não vo_s 
deixeis illuclir; elles se cobrem com o manto ela hypocrisia e não duvidam sacn· 
ficai' a mesma honra para conseguir seus clamnaclos fins. · A religião, o rei, ames
ma IJatria ousam invocar maliciosamente para melhor enganar o Solclaclos, confiae 
no vosso generalJ que, identificado tão fortemente com a lei que Tegula os nossos 
destinos, não saberá jamais illuclü·-vos; confiae nas auctoriclacles que vos regem, e 
sobretudo conservae a disciplina e subordinação, fiTme base ela ordem social, se).)l 
a qual não podereis alcançar a verdadeira felicidade; e ficae certos que em tocl~s 
os ·lances arriscaelos me vereis ufano á vossa frente a participar elas vossas facli
gas, a clirigir-vof?, a aconselhar-vos; eu serei o pTimeil'o que lançaTei mão ela es
pada para defender vossos direitos.; não será a primeira vez qtte tenha tido a 
honra ele ser vosso companheiro nas crises. mais arris_caclas em que a nação se te!ll 
achacle, e confio que vos encontrarei tão cloceis como então {Ls minhas vozes, por
que sois aquelles mesmos que outr' ora defendestes os direitos elo ,throno e ela pa
tria: a occasião não é menos preponclerante, üoata-se ela vossa propria clefeza. o 

Viva a r eligião catholica e apostolica romana, viva a soberania nacional, VIVa 
a constituição, viva o granel e r ei constitucional D . João VI. 

Quartel general ele Tavira, 5 de março ele 1823 . 

Ofticio 

IlJ.mo e ex . mo sr. -Achando-me com o commanclo ela força armada estacionada 
n'esta cidade ele Lamego, julgo elo meu dever participar a v. ex.a, para chegar 
ao conhecimento ele sua magestacle, que no dia 3 elo conente (aquelle em que t?
mei o commanclo) recebeu o tenente coronel ele caçaclOTes n . 0 9 uma participaç_âa 
por escripto elo conde ele Amarante, que se achava na Regua á testa elos faceto
sos1 annuncianclo-lhe que na madrugada do dia seguinte elle conde se passava 
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) ara a margem esquerda do Domo a occupar esta cidade. Esta participação sen
c o-:me entregue 1)elo dito tenente coronel ele caçadores n . 0 9 (poí· eu já ter o com
~anclo ela força armada), instantaneamente convoquei os commanclantes dos co;rpos 
~e caçadores n .0 7, José Rodrigues de Lima Nogueira, e ele n. 0 9, João Pereira· 
c~ ~Ienezes, a quem fiz ver o conteúdo ela r eferida participação. Estes denodados 
° Ciaes, desenvolvendo n 'este momento os sentimentos do mais clecicliclo p0-triotis
rn~ e lealdade pela causa ela patria, de accorclo se respondeu ao conde que eu e 
a orça que aqui commanclava estavamos na firme resolução ele defender a toclo o 
cnsto este ponto,- e que· fazíamos r esponsavel perante a nação a elle conde ·lJOr 
qualquer tiro que se disparasse. Em seg·túmento a esta r esposta r eforcaram-se os 
~" d • os a margem elo Dom·o, com recommencl.acão aos commancbntes elos mesmos 
P~~~os que só fizessem fogo depois ele prececle1:em recommenclações para que não 
e .. e1t~n:ssem a passagem. O conde, não querendo faltar ao que tinha annunciado, 
Plll'lCIJ_:nou na r eferida madrugada elo dia 4 a passar o Douro com tal diligencia, 
j11~ m.ncla chegou a terra alguma tropa, a qual foi repellicla pelo fogo que cleno
cl~ ~mente lhe mandou fazer o bravo official d 'aquelle posto, Joaqtúm José P e
í Ioso, t enente elo batalhão ele caçadores n .0 9. O comportamento cl'este official se 
C~·Z b

1
.em 'patente pela copia ela participação elo seu chefe, e Q faz bem recommen-

a'\'e a v a l b . L . . . 
0 

c • ex. pe o seu noso comportamento. ogo que o tn·otew nos annuncwu 
h .que no Douro se passava, desci immediatam~nte para a margem do rio com as 
cl~e:vas _tropas elo meu commanclo, os batalhões 7 e 9 e o regimento ele milícias 
u . t~ , CI:1acle, postando-nos clefronte. da Regua, aoncle se achava o referido conde, 

~ l Ja tmha repassado o rio. Não posso expressar a v . ex.a o enthusiasmo e cle
d oc 0 elas tropas, nem dispensar-me ele louvar a bravura e energia elos comman
t antes de 7 e 9 de caçaclpr es, assim como o bom espírito ele tocla a o:fficialiclacle, 
auto elos referidos cacaclor es como elo reg-imento ele milícias elo meu commanclo. -N' ;I (....I 

0 
fi esta IJosição r ecebemos um parlamentario, e em Tesposta enviei outro, com 

ll:J ~ ele fazer ver ao conde que nao clesejavamos fazer verter sangue port~guez, 
a .a~. que o faríamos se fossemos provocados. Recolhi-me ele novo a esta ciclacle com 

8 
ropas, depois ele haver r eforçado aquelles IJOntos . . 

e~ ll!~eus guarde a v . ex. a Quartel ele Lamego, 5 ele março de 1823. - In. mo e 
lb · sr. Manuel Gonçalves de :Miranda. = José Leite Pm·eim, coronel elo r egi

euto ele milícias de L amego, commanclante ela força armada. 
elo P · S .-T ambem levo á presenca ele v. ex. a · o officio elo commancl.ante de caca- . 

l'es u. o 7. • • 

qtte E:m 12.' tiveram as côrtes mais informações por parte elo ministerio ela guerra, 
constam elo seguinte 

O:flicio 

a lU. mo e ex . mo sr. - Por ordem ele sua mages'tacle tenho a honra ele participar e.eb\ ex.", para ser presente ao soberano congresso, que pelas communicações re-
lc as hoje pela repartição da guerra consta o seguinte: 

da 
1
? g~~eral Rego yarticipa ele . Monelim ele ,Basto, _em data ele 7, que, il~.formaelo 

~a. ettmao elos faccwsos sobre VIlla Real e Regua, tmha por esta causa feito avan
â~e as ~ropas elo seu immecliato commando . alem. ele Mon~lim, com o :fim ele os 
httn aça1 pela r etaguarda, emquanto que o bngaclmro Pamplona com parte ela co
tentna do brigadeiro Correia marchava n 'aquelle dia a desaloj ar os facciosos exis
eaç ei em Mesão F rio, e no segt~inte , j á r efor çado com os batalhões n. 08 7 e 9 ele 
ele ~c 01"es, a praticar o mesmo .na Regua . . Ao brigadeiro OoiTeia tinha ordenaclo 
e . car com o r esto ela sua columna em Amarante par.a sustentar aquelle ponto; 
bi 11Jlopunha-se. a marchar tanibem no dia 7 para coadjuvar as operações incum-

c as ao b · l · p I ' · l dil!f! t 1· re "' c rrgac mro amp ona e para depois marcharem toe os, por ueren es c I-

ill~tes, sobre Villa R eal. O general Rego r efere que os habitantes de Monclim, 
ca lc elos pelos boatos que os facciosos tinham espalhado, desampararam as suas 
ao:as ao entrarem ali as nossas tropas , mas que já deseng·anaclos íam recolhénclo 

seus lares . 
0 geueral ·P êgo, em data de 9, communica e remette participações, pela.s quaes 
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consta que, d.esalojaclos com e:ffeito os facciosos de Mesão Frio pela vanguarda da 
columna do general Correia, o. batalhão de caçadores ri. 0 10, co:qtinuanclo a sua 
marcha sobre o Peso da Regua e bradando ao batalhão de caçadores n.0 7, pos
tado na margem esquerda elo Douro, que o auxiliasse, este ultimo batalhão, seJJl 
esperar ordem e levado d' aquelle enthusiasmo ele que sempre tem dado prova~ e 
que geralmente caracter.isa os soldados p'brtuguezes, atravessou logo ·o rio, e, umdo 
ao outro, carregaram vigorosamente os facciosos até o's desalojarem completamente 
elo Peso ela Regua. Conseguido isto, o batalhão n. 0 7 marchou immediata~~r;te sr 
bre Lobrigos, onde se sentia um tiroteio, e o batalhão n . o 10, com as mllimas c a 
Maia caminhavam a passar para· a margem esquerda elo Corgo, a fim ele ~esalr 
jarem os facci osos que se achav~m em posição sobre a ponte ele 1-ilvaçoes c 0 

Corgo. O batalhão ele caçadores n. 0 9, que estava na Folgosa, :ia a passar J?ara 0 

Peso, a fim ele seguir o batalhão n. 0 7. Na Folgosa :ficava um batalhão ele 1nfan· 
teria n . 0 11 e algumas milícias de Lamego a sustentar aquelle ponto. 

O general Pêgo, que esperava se lhe r eunissem as tropas ela Beira Baix:a, que 
para esse fim j á íam em marcha, . participa que tem incumbido elo commanclo das 
forças em Lamego ao brigacleiTo Antonio José Clauclino, e acrescenta, em conse
quencia elas noticias que tem, que os facciosos se acham em bastante aperto pela 
incommunicação em que estão com a Beira, por isso que retiradas todas as bar;. 
cas para a margem esquerda, faltp.m-lhes todos os recursos qlle poderiam ]la-ve 
para su~ subsistencia. 

O mencionado Pêgo remette a carta elo rebelde Antonio ela Silveira, ele Cl11
•
8 

aqui se inclue copia, e transmitte ao mesmo tem}JO um officio elo coronel elo regi
mento de milícias ele Miranda, e outro elo major ele milícias ele Trancoso, coroJJlilr 
dante ela força postada em Villa Nova ele Foscôa, pelos quaes consta que a."" ~ 
de lYloncorvo reagiu. Este ultimo official envia o auto que a camara constituClO:t 
cl'aquella villa de Moncorvo fez lavrar por tal motiv? no dia 6 do corrente, e JJJ 

que a cavallaria elos facciosos tem marchado para lVIiranclella. 
Deus guarc1e a v . e;x. a Palacio ela Bemposta, em 12 ·de março ele 182,3-...-

IU.mo e ex.rno sr. João ·Baptista :E'elgueiras . =.Ll!lém~~el Gonçalves de Minmclct. 

Documento a que se refere o officio s:l:t.pra 

Ill.mo sr. - Encarregado do commanclo cl 'esta margem elo rio Douro, é do 
meu dever aproveitar todos os meios e todas as occasiões ele apagar a guerr~ 
civil entre portuguezes filhos elo pae commum o nosso augusto soberano o seuh01 

D . João VI. Não ha esforço que eu não tenha feito para o conseguir; mas d'esse 
lado parece não ter havido o mesmo desejo, ou ao menos não se haverem tOJ.naclo 
as IJrecaucões necessarias, r)ois que muitas. vezes tem acontecido em muitos pos-

, • o u 
tos, como hontem á noite na :E'olgosá, aonde a guarcla ela margem esquerda atn·~ 
sobre a _nossa, com o pretexto ele levar a barca que nos pertence, e cLlja ama.n·aç' 0 

é e foi sempre elo nosso lado: 1·ogo a v. s. a, em nome ele el-rei e ela parte do g~
neral em chefe elo exercito r estaurador, haja "ele tomar ;todas as medidas para 8.'

11
-

t ar a repetição ele similhantes aggressões, que podem devorar n'um instante o :·e~o 
todo pelo incenclio ele uma guerra civil. Em muitos outros postos elo lado d.u·~lto 
se tomaram hontem os barcos, que na boa fé costumavam fazer a passagem elas 
d~1as províncias e a troca ele generos e provisõe?, coni gravíssimo prejuízo do~ ... ba: 
bltantes ele um. e elo outro la.do. Consequentem.ente chamo a attencão ele v. s.' 50 

, "tr11" bre este importan~e objecto para tomar as medidas necessarias para se evr • a 

tambem este mal, clesnecessario e injusto entre irmãos. Finalmerute, se v. 5: 

quizer. entrar em negociação commig-o, para arranjarmos a fórma elas cororol1Jll
cações civis e economicas, que a t odos m1.úto convem, sem comprometter ne~ 
' as ordens, nem os interesses elos dois elifferentes partidos que seguimos, eu pa.~ 
cluvielo entrar n'essa negociação, o"u por escripto ou por officiaes nomeados P0.~ 
cacita um de nós, pdra fazer esse amigavel arranjo ele tanta importanCia e reei 
proca .vantagem. 

Deus guarde a v . s.a muitos annos. Quartel general ela Regua, 6 ele wa.rço 
ele 1823.-Ill. mo sr. José Leite Pereira ela • Cunha, commanclante ela força ar-
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mada ele Lameg·o . -- 11.. A?'to1•;o rln o;zve'.""". ] t l a· 't do rio . ~ n • '" C' co D• . , "", com1nannan e c a margem. 1re1 a 

A 1~ .commanelant~ ru~m ch~fe antes ele saír de yma Real sobre Villa Pouca de 
g lar em p erseO'mcao dos m surg·entes fez a seo·umte 

5 3 ' b 

Proclan'J.ação 1 

Luiz do Rego Barreto, elo conselho ele sua magestade, fidalgo ela sua real casa
7 

commendaclor nas ordens de Christo e T orre e Espada, condecorado com a 
crllz grande elas sete batalhas p-or sua .magestacle britanuica, mar echal de 
carnpo governaclor das armas da província elo .Minho e commanclan te em chefe 
cl
1
a f?rça a rmada ~las tres províncias elo Minho, Traz os Montes e Beira, por 

e ·r e1 constitucional o senhor D. João VI. 

~>a Aos habitantes da provincia ele Traz os Montes : - A divisão elo meu commanclo 
ll;l ~ntrar nas. vossas povoações i a imperiosa lei da conservação ela ordem e tran

fJ1 .Jd:c1e publica assim o exige i assim o determina el-rei constitucional o senhor 
st:t ?ao VI em nome seu e de toda a nação portugueza; não vão as tropas con
rn111c10r;.aes assolar as povoações á"' maneira ele vandalos e inimigos, eUas vão só-
ent~ hvrar seus habitantes elos laços que lhes a1·mou um perfido, e restituir ao 

~e~o da .nação portugueza_ os seus filhos illuclidos . Tranquillisae-vos, porque a 
c als fiel disciplina dirige a conclucta elos militares elo meu commando i r ecebei-os 
chrno ~>ossos irmãos e vossos protectores : é com estes sentimentos que elles mar
h :rn ao vosso terreno i não façaes volver o que foi meramente uma secluctora il
a ls.ao . no horrendo crime da anarchia; não semeeis entr e nós a guerra civil i toda 
t deslstencia é baldada; mentiram-vos c1ua:ndo vos affirmaram que toda a nação e 
A.rno 0 seu valoroso exercito se tinham unido aos projectos elo pmjuro concle de 
rne arante; confi~~ em minha .palaVl·à i sómente a vossa pro·vincia foi_ illuclicla; só 
q nte alguns militares seduziram a tropa cYella; toda a outra elo remo, ao' saber 
ç:e 0 governo ele sua magestac1e constitucional e a liberdade civil da nação come
I·a Varn a ser atacados, renovou voluntariamente e com o maior enthnsiasmo o ju
cluU:ento de moner em defeza da sagrada constituição . JVIinho, Beira, Extrema
te ~a, Alemtejo e Algarves, tudo estft' tr :mquillo, e Lisboa e Porto apresentam os 

s e~unhos ele um inexplicavel enthusiasmo pela sagrada causa da liber dade. 

0 Vos tendes já sobej amente conhecido estas verclacles na decisiva opposição que 
eU conde ele .Amarante encontrou para a passagem elo Den.u:o, que não conseguiu;. 
rn e. ~>1ae encontrar a mesma em .toda a parte; clifferentes e. mui fortes columnas 
\Ta~ c am a dispersar os que o acompanham i vós ver eis em breve a mo1~te ou a 

111~1?'0nhosa fuga ele se~ s chefes i esper~e _pois ti:anquillos este momento, e sem to-. 
d parte algtuna· actrva nos seus cnmmosos mtentos, pensae que a vossa sorte 
e e\Te ser a c1e toda a nação, e que o povo que é illucliclo merece a contemplação 
Ct l lernencia c1o governo , quando pelo seu 1.manime arrependimento faz recair a 
c~ pa e ~ crime sobre os auctores elas perturbações ; esperae as tropas elo meu 
del1lnla~J.C1o, não deixeis vossas habitações, continuae vossos trabalhos e cuiclaclos 
q11 ~?ssas famílias, e vereis que o caracter que os inimigos ela boa causa nos têem 
co Clldo h attribuir é diametralmente opposto aos sentimentos ele ..amisade que vos 
brnsagrctmos, os quaes sómente serão alterados se vos atrévercles a provocar a 
aV~·a elas h: o tas do m~u comman_clo . . . . N • • 

'Vi~> lVa ~ r ehg1ao catholica apostolica romana, viva a constitmçao ela monarclua, 
nh a el-re1 constitucional o se•1hor D . João VI vivam os transmontanos que reco-

ecern 1 · · . ' o egürmo governo . =Lu~z do Rego Bm·Teto . 

ga ;o deputado Antonio Marciano de ~zev~do a quem a el eputaçã.o. encarre
" c a ele apresentar á sanccão r eal alo·umas leis' nome~'tra oraclor,' participou. que ..,_a re:D · l · o . enc a sessão cl~ 12 clirigira a sua magestac1e, no paço ela Bemposta, o segumte 

1 ~ 

ao tem data, mas é sem duvida de 9 ou 10 de mm·ço. 
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Discurso 

Senhor:- Sete são as leis que as côrtes ordinarias da nação enviam por esta 
deputação á r egia sancção el e vossq. magestacle. . 

A primeira prescr eve os meios para repellir aggressões barbaras e :ma,nter IJ. 

independencia nacional e defender o systema político que constitue o profundo ali
cerce do elevado throno ele vossa ·magestacle. 

A segunda queb1·a o encanto ás guarnições fixas em clifferentes fortalezas, pon
do-a;; á livre disposição elo governo de vossa magestacle . 

A terceira protege a malfadacl.a agricultura, primeira fonte de riqueza elas ~a
ções, emquanto destroe as trevas com que a antiga legislação por mna parte u;
utilisava a isencão ele diúmos e contribuições concedidas aos terrenos tirados as 
marés e aos no.;amente roteados, e pela outra entorpecia os aforamentos ele bens 
vinculados . . • 

A quarta auctorisa a commissão elo terreiro publico a contrahir o empres~i~~ 
até 40:000t$000 réis para reparar os estragos ela proxima t empestade e auxiliar 
os mal afortunados lavradores . 

1 A quinta fixa a intelligencia elo , decreto ele 31 ele outubro ele 1822, a,llivia.nc
1 
° 

os navios elo commercio elo Brazil ele mais responderem pelos clamnos provenientes ~e 
casos fortuitos ou accidentes marítimos, como antes tão injustamente lhe acontecra· 

A sexta prescreve a formula elo juramento dos officiaes inferiores e solcütdos, 
iclentificanelo-a com o novo systema político. 

A setima allivia a mocidade que cursar os estudos ele meclicina ela penosa 0 

clesnecessaria fi·equencia do ter ceiro anuo ele mathematica. 
Senhor, este epitomc ele todas as sete leis, offer ecenclo o mais interessante qt~a

clro ele proviclencias t ão uteis ·á prosperidade ela nação, como á sua inelepenclencJa, 
não poderá deixar ele tocar o r egio coração de vossa magestade, porque p~re~~ 
formado só para folgar com a ventura elos portuguezes . Muito embora o per.J~ll . 
e perficlia ousem levanta.r em um canto ela monarchia o .estandarte ela rebellifiO, 
muito embora ao longe se projecte aleivosa usurpação elos direitos elos lJovos; eJJl· 
qua,nto a porfiosa discussão no templo das liberdades publicas produzir t aes re~ulta· 
dos i emquanto tão doce harmonia existir entr e o povo e o seu r ei, nem de leve se ro
clerá j amais offencler o throno de vossa magestacle, que t em por deg-raus os coraçoes 
de seus subclitos. Nem o D eus ele Affonso Henriques poderá consentir que atrozeS 
crimes triumphem ela virtude. Athenas, senhor, em iguaes circumstancias e só coJ)l 
vinte mil cidadãos, t all).bem destruiu os for miclaveis exercitas ele Xerxes, ·t ão nn· 
merosos que, diz a historia, seccavam os rios e arrazavam os montes. . 

O céu, senhor, o cétt dilate a preciosa viela ele vossa magestacle, par a que a.1nc~n· 
vej a r ecuperada pela nação portug ueza aquella nobre attitude com que á sorobr:t 
de iguaes instituições ~utr'ora fez o assombro elo mundo. 

Sua magestacle disse ((,que com a mesma satisf~Í,ção que jm·ár~ a constitniçâ.~ 
ela monarchia, passava sem demora a sanccionar as uteis providencias qu~ a.c~ 
bára ele ouvir. Nada era capaz ele abalar a sua constancia;' e supposto a pel· 
ficlia desenvolvida em uma pa.rte de Traz os Montes tivesse mag1-mclo o seu cora-· 
ção, comtuclo as energicas medidas que desde logo esperou elas côrtes e tã.o 
depressa viu r ea,lisadas, a activid.ade ele seus ministros, o valor e confiança elas 
ttopas e seus commanclantes, e o patriotismo que por toda a parte começou a roa· 
nifestar-se com o maior enthusiasmo contra tão aleivoso perjurio, tranquillisantJll 
seu espirito l> . 

* 
Em sessão ele 13 deu-se conta· ele um officio elo ministro elos negocias ela guen·u:, 

acompanhando as seguintes participações sobre o movimento elas tropas : 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr. - Pelo officio que dirigi a v. ex. a em data ele 5 elo corrente, 
conheceria v. ex .a os movimentos que tinha determinado fizessem as clifferentes 
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~olumnas em que havia clivicliclo as tropas elo meu commanclo i alguns d'elles não 
oram executados por sobrevirem alguns obstaculos, entrando n'este numero os 
~ue devia praticar o brigadeiro Manuel Luiz Correia, assim como a passagem para 
~ste lado elo Pom·o elos batalhões de caçaclor.es n. 05 7 e 9, isto em consequencia 
:

08
. e~forços que os facciosos fizeram para passar a Lamego. Não tenho áté agora 

Ieceblclo os . detalhes o:fficiaes d'aqu,elle tiroteio i comtudo sei, pelas participações 
que me e b · l · C · · · · r · b t'cl · l 
11 

l nv1ou o ngác erro orre1a, que o 1mm1go 101 re a 1 o com o mmer c e-
;c.o em todas as partes onde tentou passar, e que esta resistencia desanimou 
u l~to a tropa rebelde, que contava que os fieis e valentes batalhões n. os 7 .e 9 se 
n u:ssem ao conde assim que este apparecesse. Tenho por clifferentes vias sido in
~lmaclo que Bragança tinha adherído ao partido elo rebelde conde e que os regi
c entos n. u 24 ele iufauteria e 12 de cavallaria se uniam no dia 5 em Villa Real 
c~u\ os outros corpos de facciosos que já ali estavam; alem cl'esta força sei que o 
po~ e. tem alarmado os povos circumvizinhos no Domo, que secluziclos estão dis
Res f8 a 1:etarclar nossos movimentos. A reunião que os facciosos faziam sobre Villa 

0 ~.e Regua me decidiu a fazer avanÇar as minhas forças ainda alem de Mondim com 
l:U~ .~ecto ele os ameaçar pela retaguarda, dirigindo-me á primeira cl'aquellas villas; ao 
n.a. 8f 0 tempo determinei que o batalhão ele caéaclores n. 0 12 descesse ele Salamonde 
P~o c Irecção ela ponte de Cavez, para, unido 'á força que ali se acha, estm· prom
Sa.b a marchar a Villa Pouca, cortando assim aos inimigos a retirada para Chaves .
ti~h endo que o brigadeiro Pamplona, governador da província de Traz os Montes, 
co a chegado a Amarante, determinei ao brigadeiro Correia ficasse n'aquella villa 
br~ ~ ~orça unicamente necessaria para sustentar este ponto, e roguei ao referido 
peJga en·o Pam1)lona que se pozesse hoje em marcha com as forças que lhe clis
fa ll~asse o brigadeiro Correia, e se clirigisse sobre lVIesão Frio, e, desalojando os 

11 
;sctosos que ali estivessem, fizesse passar a. este lado os batalhões de caçadores 

0~ } e 9, e reunin:lo estes á sua columa m~rchasse ámanhã ~obre a Regt:a a ~tacar 
lll ebeldes que ah encontrasse; para coadJuvar esta operaçao mm·chare1 eu 1gual- · 
cliente à~auhã sobre Campeã, batendo os inimigos que se me ,apresentarem, e no 

a ÀegL11nte avançaremos sobre Villa Real pelas differentes direcções que levâmos. 
atr tropa está cheia de enthusiasmo, é bem de suppor que os rebelde;; se não 
feitevam a esperar-nos; porém se assim succeder conto que· serão inteiramente des
Vall08·. Rontem se apresentou ao brigadeiro Correia o alferes elo regimento de ca
cl;e ~r1a u .o 10, João Estevão da Silva Cardoso, o qual servia no 9. 0 regimento 
tens a arma, e um soldado d'este regimento. Este o:ffiçial tinha sido promovido a 
con ente pelo faccioso concle ele Amarant~, porém preferindo a esta vantagem a 
t
01 

serva_ção do jurnmento que dera ele defender o systema constitL1cional, aprovei-
1 a primeira occasião de se reunir aos set}S camaradas constitucionaes. 

tes ~ mi~ha entrada n'esta villa foi sem a menor resistencia, porém seus habitan
:lti ' lllucbdos pm· alguns malvados, clesampa1;aram suas casas, fugindo para os pro
da~or :nontes i comtudo a maneira IJor que aclarei alguns paizanos que encontrei, 
q~lil ~ Sldade de taes boatos, e o desengano que praticamente tiveram, tornou a tran-

~sar estes desgraçados, que quasi todos têem já voltaclo p:;Lra as suas habitações. 
ao b ?tno eu deixasse a província do lVIinho, encarreguei elo governo interino d'ella 
]?ar/1.g;aeleiro Francisco Xavier Calheiros, governaclor ela praça de Valença, o que 

Dlpo a v . ex.a para seu conhecimento. 
IU.mo eus guarde a v. ex. a Quartel general de JYiondim, 7 de março de 1823.

e ex.mo sr. Manuel Gonçalves de lVIirancla.=Luiz elo Rego Ba?Teto . 

.Atte c1 d · · · elos n en o á grave alteração da ordem em alguns pontos do pa1z, que ex1g1a 
l'er aocleres publicas energicos esforços para augmentar a força elo exercito e occor

< 
8 clespeza.s resultantes da guerra civil, promulgou-se esta 

Car-ta de lei 

l.U:tic~· João, por graça ele Deu~ e pela constituição da monarchia~ rei do reino 
de Portug·al, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Afnca, etc. Faço 
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saber a to tlos os meus subditos que as côrtes decretaram e eu sànccionei a lei se · 
gtúnte : . 

As côrtes, considei'anclo quanto importa assim sustentar a inclependencia uamo
na1, como r esistir a qualquer tentativa estrangeira contra as al-terações e mudan
ças que a nação tem feito com toda a legitimidade na sua lei fundamental; e ~tfiten~ 
dendo .a que qualquer invasão na Hes,panha, com o :fim de destruir ou mo~ ca-I 
as suas actuaes instituiçõ,es, não póde deixar de ser uma aggressão contra~ lll~e
pendencia e systema }Jolitico de Portugal, deeretam provisoriFLmente o segmnte · 

1. ° Fica o governo auc.torisado a pôr o exercito em pé de guerra, elevaud_~ 1 ;~ 
primeira linha á força determinada n o regula mento de 1816 e os corpos de )l.IW

cias ao estado completo . . 
2 .0 Os offi.ciaes inferiores e soldados que t iveram baixa e se a.charem babeiS 

serã'o convidaclo.s para servir duran te a guerra em qualquer corpo que eseolhere~, 
e vencerão em quanto servirem, . alem elo soldo, a gratificação de 20· réis por dia· 
D e igual beneficio gosa1:ão aquelles que deviam ter baixa no primeiro do ann.~ 
corrente na rasfio da clecima parte ela força effectiva de-todas as armas do e:s:er 
cito, segundo o decreto ele 16 ele abril de 1821. 

3 .0 Todas as. pessoas e corporações que pagam a collecta estabelecida no a;
creto de 28 de junho de 1821, pagarâo mais outra collecta parq as despezas ha 
guel'ra, J?ela mesJ?la _fórm~- e do mesmo modo por qLl~ no citado d~creto se ac d~ 
estabelecida a pnmen·a. ] rcam revogadas as excepçoes estabeleCidas no fiJU 
artigo 1. 0 do mesmo decreto e no artigo 2 . 0 do decreto de 25 de ab1·il do rnesrn.~ 
anuo, r elativamente ás dignidades, canonicatos e commenclas pertencentes á uJJl 
versidade de Coimbra. do 

4 . 0 Todo o empregado publico que tiver mais ele 600~000 réis Cle ordeJlâ-
pagará duas decimas elo excesso d'aquella quantia . 

0 
5 .0 O rendimento das mitras que actualmeute se acham vagas e que para.dn

cliante vagarem, emqt'k'l.nto não forem rrovidas . será applic~do para a~ clespe~~s oll 
g uerra, exceptuando a parte elo . xefendo r enclimento apphcada á qumta car&:lb 
a quaesquer outros legítimos encargos . 

6 . 0 Os bens nacionaes que pagam o quinto p::J.ra a primeira caixa ela jwta do~ 
juros pagarão outro quinto para as despezas da guerra. N'esta clisrJosicão se coJJl 

h d b a · , nue 
pre eu em os ens . nacionaes e qualquer parte da monarchia, devendo os "l 

até agora não pagavam o quinto pagar d 'ora em cliaJJ.te os dois . qH'intos coUJ 115 

referidas applieações. . t 
7. 0 O producto ele toda.s as sobreditas imposições ser á applicado ao pagaD18d ~ 

do juro e amortis3Jção, não só do emprestimo que se contr[l.hir em virtude a~ :s 
ereto de 16 ele setembro ele 1822, mas tambem ele quaesquer ·outros em.prest~ 5 
que ·se deCI·etarem, e lhes servirá de hypotheca., alem de outras quaesquer rene 

0 

publicas que o governo julgar necessario hypothecar para o mesmo fim. , 
8 . 0 O goyerno :fica auctorisaclo para admittir no m-eneionado emprestimo ~ul.l-~s . 

quer titul_os liquidados ele credites na~iona~s~ na proporção que achar conven1ell :s 
9. 0 • Frcam revogaclas quaesquer chspos1çoes na parte em que se oppozereUJ 

ela presente lei . 
Lisboa,, paço das côrtes, aos 8 de março de 18·23. ,., dfl. 
Portanto. mando a todas as auctoriclacles, a quem o coililhecimento e execugM.J e 

r eferida lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteiramente como n' ell~ 5
• 

contém. O secreta-rio ele estado dos negocias ela. fazenda a. faca imprimir, publicJ.il 
e correr. Dada no palacio ela Bem}JOsta , aos 15 ele março ~ de 1823. =Er.-B.EI, 
com guarda. = Sebast-ião José de Ca?'Valho . 

Offieio 

lll.mo e ex .mo sr. - No meu officio de 7 elo corrente participeiav. ex.aosnJO: 
vimentos que tinha ~etenninado executar e a eol~lllJna do brigad_eiro ~ampl_o~a; 
todos foram preenchidos, hayendo com lJar te ç1a columna elo Tefenelo bng~ele}r 
encontro qu.e v. ex.a eonh~c~rá das copias n.05 1 .e 2 . . . . .)]}e 

Log-o que tenha ,partes Clr cumstanciaclas as remetterm a v . ex.a, limitando 
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agora a recommenda'l' a sua mae:estacle a brava .conclucta d'aquelles batalhões e de 
seu l '-' , 
:fiz s ognos _commaudantes, 5u~ com ~anto acerto ~mar:obr~ram. ~ m~yrc~a que eu 

. ele Monchm para Campea fm a maiS penosa, nao so pelo pessuno cammho, mas 
~~~a pela horrorosa tempesta~e que so:ft]:~mos no Marão ; ~omtuclo as tropas mos

. 1 am clurante toda ella a mawr constanCla e se fazem dignas ele todos os elo-
giOs. · · 

? inimigo, que se achava em força Teunidd na Campeã, se retirou á approxi
tnfao das nossas tropas sobre Villa Real, segtúndo hoje para Villa Pouca, suc
~ec enclo o mesmo ás que estavam em frente elo brigadeiro Pamplona. Todas as 
~rça~ reunidas entraram hoj e n'esta villa, e geralment.e o povo corresponclia com 

a egr;1a ao enthusiasmo que as tropas mostrava~. 
b Amanhã marcha para Villa Pouca aquelle brigadeiro com uma força ele mil 

ayonetas para }Jer seguir os facciosos e aclarar-me da sua direccão . Eu fico aqui 
~:~a f~zer descansar a tropa, que, sendo a maior parte, milícias; está em absoluta 
. e:sidacle ele se restabelec01·, e igualmente para, log·o que tenha a certeza ela di
~e~çao dos facciosos, me dirigir conforme me convier. ·como a maior parte das no-
Cla~ que tenho elos r ebeldes são ele que se dirjgem a Chaves, julguei a pToposito 

~anuar paTa Brae.·a o brií';acleiro Manuel Luiz Coneia com o batalhão de infanteria o !) '-' ~ • 

n. v que estava em Amarante, a fim de estar ao alcance de soccorrer com 
~quella força ele linha as milícias que tenho guarnecendo Salamonde, e ao mesmo 

1empo prevenil· que o ~nimigo, vendo-se acossado, tente forçar aquelle ponto para 
~:scer á província do Minho. Entre os pmjlll'os milita:res. que segaem o ?x-conde 
t Amar:m:te se a,cha o marech.al de camp'o Gaspar T e1Xe1ra, o qual peTnmtou hon
dem no quartel d 'oncle hoje saí. Accuso a l'ecepção de tres poTtarias de v. ex.a, 
~taclas ele 5 do corrente, e fico certo das novas forças que sua magestade manda 

por á minha disposição, elas qnaes n~l.o lanço agora mão por me não serem preci
sas. Não tenho diariamente dirigido a v. ex. a as minhas participações pelo contí
~uo movimento em qne tenho estado, e farei todos os esforços pa1;a que v . ex.a as 
en·~a o mais amiuclaclamente que for possível. J?ela: coiJia n. 0 3 verá v . ex.'1 qne 

0 dig~o tenente coronel elo r egimento de cavallaria n. 0 6 já se r euniú ás 'forças 
eonshtn<!ionaes: este benemeríto official quiz prender o ex-concle ele Amarante 
qua~do entrou em Chaves, o que não conseguiu peh foJJ:ça que o atacou. 
s E o que presentemente levo ao conhecimento de v . e:x.a para ser presente a 
ua magest&Jde. . . 
l Deus guarde a v . ex. <~ Quartel geneml de VilL,., Real, á meia noite do clia 9 
ke lllarço ele 1823. - 'DI. 0"' e ex. mo sr. Manuel Goncalves de 1\iiranda. = L tdz do 
•ego Ba?'?'e to . · ~ 

Documento s a que se ref.ei•e o officio sapra 

Offic io 

ru. mo e ex. mo sr. -Do officio incluso veriL v . e:s: . a que lVf arte j á por aqui tem 
~~~elo carrancudo, e que est~ foi a causa ele se nã.o terem unido n' este ponto os ba
a o:~ de caçadores, com o que mtúto me lisonj eio pela gloria que principiam a 
~dqtnrn; .eu mandei juntar ámanhã n 'este ponto os batalhões, no caso ele qt'le não 
d:nham na sua frente forças inimigas que mereçam attenção , e quando as haja 

v~el)l ficar no mesmo ponto ele L obrigas em que se acham, e fazer·me aviso para 
~~tao eu ~e mover soibre Lo~Tigo~ e principiar o ataque até Vil1a. Real, e logo 
Th e. se estiVier em ma.rcha avisarei a v . ex.a, bem coro~ qlilanclo romper o fogo, 
.t'ara v. ex .a coope1·aT confonilll..e os conhecidos ta.lemtos ele v. ex. a 
q Agora acabam de di·zer que as tropas do Bruto t êem evacuado Villa Real e 
r 'lle se di~· igem por Vil'la Pouca a ·Chaves, o que não sei eom certeza; porém ao 
.,.,.

0mper da madne:ada J.á tenho u1m espi:ã.o lJara ir a Villa Real indagar do qu•e na-
verá ' ~ ' .t l . c·' e ate ;;'Ls dez ou doze horas da manhã aqtú terei a r esposta e de tuc o aVI-
sarei a v . ex.a 

. Acredite v . ex. a que estou morto por lhe dar mil abraços, qHe todos e IDuÚto 
lllais meJ:ece. 
l Deus glil.m·de a v. ex . a Fornellos ás nove e meia ela noite do dia 8 ele· i:narço 
c~ 1823.- TIL:no e ex. 010 sr. Luiz Jo Rego Barreto . = Fnmwisc@ .i.bdonio P an1r 
P ona lVIoniz. 
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Officio 

In. mo e ex. mo flr. - Recebi o officio de v. ex. a. ás onze da manhã sobre as 
alturas de alem do Cargo, em que v. ex. a me determinava a marcha dos batalhões 
para Fornellos, o qual ainda não pude executar até agora ás tres horas, momento 
em que respondo, por ainda agora se me proporcionar pelos motivos que passo a 
expor . 

Hontem mandei fazer um reconhecimento sobre as alturas de Lobrig·os, que se 
achavam occupaclas pelos facciosos, milícias ele Villa Real e paizanos ele alem Car
go i foram repeli idos por duas companhias, uma, ele n . 0 7 e outra ele n. 0 10, fa
zendo recolher às suas casas as milícias que se pocleram apanhar, e . o seu arma
mento ·entregue ao coronel aggregaclo, que ·anelava fugido, José Justino; passando 
os facciosos a ponte elo Cargo, cujos ·se achavam commanclaclos por Antoni_o ela 
Silveira, que esteve a ponto ele ficar prisioneiro se não fugisse em um cavallo por 
enfrear. 

Esta manhã achavam-se as mesmas alturas occupadas em maior força por pai
zanos, milícias e solclaclos de n. 0 24, por cujo motivo o major Lima com o seu ba
talhão forçou os postos que tinha na sua retaguarda, emquanto que eu, emba,r
canclo á foz do Cargo, cuja passagem foi disputacla, torneava as montanhas ele 
alem Corgo, a fim de qonseguir envolvei-os; emquanto que o major Lima forç~va 
a ponte, o que conseguiu, e os seguiu pelas a:lturas que se dirigem a Nogueu·a~ 
aonde o inimigo se reuniu, ele que ainda não sei o resultado. 

Torneando eu as montanhas, como deixo referido, pelas alturas da Presigue
da, vim repassar a ponte do Corgo e occupar Lobrigas, aonde espero se reuna 0 

batalhão n. 0 7, pelas ordens que lhe mandei pelo ajudante, e i~ualmente pelo ba
talhão n . 0 9, que se acha passando o Douro, segundo as noticias que acabo ele re-
ceber. · 

Sei que· do regimento n .0 24 se acha parte ,em Nogueira, auxiliando os p_a~za
'nos e milícias, e parte saiu hontem de Villa Real para as alturas ela Cum1eu·a, 
com um esquacb-ão de cavallaria n . 0 12. · 

Espero reunir aqui os batalhões,- a fim de cobrir o Peso da Regua e a margeJJl 
direita do Douro, a fim de que os facciosos, achando isto desguarnecido, não foT
cem -a Regfua para Lamego, ficanclo assim igualmente defendida a estrada que veJJl 
da Cumieira para Santa Martha. 

Espero até á madrugada nova ordem de v. ex.a. para saber se devo marchar, 
ou se devo aqui permanecer, pois que, achando-me em tão cm·ta distancia, pouc& 
clifferença fará reunir-me h0je ou àmanhã, o mais tarclàr, ás dez horas, tendo 1'e-
cebido antes a nova ordem ele v. ex. a que requisito. . 
. Não posso por ora detalhar a v . ex.'1 o resultado d'estes movimentos de hoJe, 

porém sei que houve alguns feridos e um soldado mui gravemente ao ponto de 
desembarcar na margem esquerda do Cargo . 

. Deus guarde a V; ex . a Lobrigos, 8 ele março ele 1823. - Ill. 010 e ex. mo sr. Fran
cisco Antonio Pam_plona Moniz . = Antonio ele Azevedo e Czmha~ tenente coronel 
de caçadores n. 0 10. 

Carta 

Ill . mo e ex. mo· sr. - l\ieu caro ge~eral e amigo do coração. Retirei-me dos fac
ciosos para unir-me aos bons; contava hoje 9 do corrente dar-te um abraço e cor:
tai·-te minhas desgraças; mas uma forte infl.amml:lição na garganta e febre ·me prt
vam de tamanh~. satisfação, a qual terei em tendo algumas melhoras i e no emtant.o 
>;irvo-me d'este unico meio para tu 1estares quanto antes sabedor dos meus senti: 
mcntos ; e com esta remetto um officio do tenente coronel de cacaclores l!l. 0 12. Sel 
que muitos officiaes de cavallaria desejam tmir-se ao digno genm:al Rego e não per
derão occa~ião. 

Acceita a consideração 
gado . = Joaqtâm, Fm·reiTCt 

com que tenho a honra de sel' o teu amigo muit0 obri
Cctbml. 

Officio 

I ll . mo e ex. mo sr. - ·Até este momento nad~ posso dizer a v. ex. a alem ~lo qne 
expuz no meu officio de hontem i comtudo julgo que hoje os facciosos serão des
truidos, segundo as noticias que t ive, pois hoje nenhuma recebi, e em. consequen-
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cia nae~a sei; e quando não estejam cle.struiclos é natural que estejam em fuga. O 
caso fm mui sisudo e de mtúta circumspecção ; e se não fossem as medidas toma
elas por Jnim tão rapidamente e coacljuvadas pelos amigos ela causa, certamente a:s 
causas iriam adiante, porque o dinheiro ela santa alliança havia ele fazer grandes 
causas . 

Deus guarcle a v. ex.a Quar tel general elo Porto, em 9 ele março de 1823.
DI.mo e ex. mo sr. Manuel Goncalves ele Miranda. = Antonio Lobo Teixei?·ct ele Bcw
l'os, brigadeiro governador clas~armas. 

\ 

' Do quartel gerieral elo Porto, para onde convergiam as noticias mais importan
tes das operacões militares, que eram immeeliata.mente communicaclas ao g9verno , 
saiu esta ~ 

Proola•nação 

Dlustres e honrados concidadãos: _:_ As operacões militares elo exercito consti
:,ucioual vão ter logar sobre as margens. elo Tame'ga, porque os facciosos, superio
~es na arma ele cavallaria, conseguiram, com gravíssima perda sua, alguma van-
a~·~m em rasão elo terreno . O bravo general Rego não . toma a nova posição 
~niht~r por ser perseguido JJelas fo·rças elos facciosos, mas sim para mais facilmente 
l~unn· os reforços que se lhe t êem enviado e esperar a cavallaria que em poucos 
cba.s eleve reunir-se-lbe. Cumpre que continueis com a mesma tranquilliclacle e fir 
meza que vos têem até agora caracterisaclo. Os facciosos, sem r ecm·sos, fazem os 
esforços que em sua situação qualquer faria; mas novas tropas que vem reforçar 
0 exercito constitucional, com elle destruirão uma facção nefanda, que será bem 
e.·cannentacla elo crime que perpetrou . 

Illustres e honracl0s conciclaclãos portuenses, perseverae nos mesmos sentimen
tos com que vos haveis clistingniclo; confiae . na r esolução que firmemente hei to-
m1!-clo ele manter a ordem e a tranquillielacle publica. ' . 

Illustres e honrados conciclaelãos, seja o nosso grito : viva a religião catholica 
1'?UJ.ana, viva el-r ei constitucional, vivam as côrteS, viva a ciclacle r egeneraclora, 
'Vtva o exercito fiel. . 
l Quar tel general elo Porto, em 16 ele março ele 1823 . = Antonio Lobo Teixeim 

c e Bct1'1'0S; brigadeiro governador elas armas elo partido . . 

Em 20 elo mesmo mez tiveram as côrtes conhecimento, por parte elo governo, 
elo seg-uinte 

Offi.cio 

Dl.mo e ex .mo sr . -Tenho a honra ele pa-rticipar a v . ex.a, ele ordem de el-rei, 
)ara ser presente ao soberano congresso, que depois elo acontecimento elo dia 13 

' ~ 0 . corrente, em que a vanguarda elo general Luiz elo Rego, dirigida pelo brig-a
c eiro Pamplona, encontrou os facciosos juntos á povoação ele Raeleal, aonde se 
tra"Vou um combate renhido com perda ele par te a parte, sendo obrigadas as nos
sas tropas a cecler a sua . posição, por terem os rebeldes empregado tocla a sua ca
'~>'allal'ia n 'esta acção, não s~ t êem apresentado os facciosos diante elas nossas h ·o
l~as . O general Rego, em offi.cio que dirigiu ao governo ele sua ma.gestacle pela 
l epartição ela guerra, datado ele Amarante em 17 elo cori'ente, par ticipa que jul
gou conveniente transferir o seu quartel general para Amarante, a fim ele recon
~eutrar as suas forças e poder com decidida vantagem cair nos rebeldes e derro
tl-os completamente, para o que tem tomado as medidas necessarias; as passa.géns 

· ~o~- ~ouro acham-s~ bem guarnecidas e. os pont?s interessantes elo Tamega foram 
'l\· t~ficaclos convem~ntemente~ para assim os cle1xar s~gm·os q1:anclo se mover sobre 
l a~ os Montes, CUJa operaçao executará logo que tlver reumclas todas as tropas 
c!: linha que estão á sua clispos~ção, deixando as milícias empregadas nas guarni- . 
Çoes dos postos e dos comboios; tambem offi.ciou aos generaes ela Galliza, a fim ele 
l)rtar-se por aquelle lado- a retirada aos facciosos, e para ser agarrado o r ebelde 

· José Luiz cfe Sousa, morgado ele Matheus, que consta ter ha pouco sai elo de 
Ü I 
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'Traz os Montes para Hespanha., Os facciosos soffreram bastante estrago na refrega 
do dia 13, ele sorte que nao p erseguiram as nossas tropas na sua marcha pa~·a A~la
raute ; os povos d'esta parte ela prov·incia estão quasi todos sublevados e IlluclJclos 
pelas proclama<;ões ele rebelde Antonio ela Silveim e armados; porém este ar~a
mento elo povo :ficará inteiramente }Jaralysaclo logo 1que entrarem n'aquella provm
cia as forças elo general Rego, o qual affirma que nada ha que possa igualar 0 

excellente espírito constitucional que mostram todas as tropas elo seu commane~o, 
e que estes valentes defensores ela patria estão ardendo por vingar o ultrage fetto 
aos bravos caçadores, a qnem perdeu a summa con:fi::mça que n'elles tinha o seu 
commanclante. Grande }Jarte elos caçadores prisioneiros fugiu e se t êem já apre
sentado., e mais se retmiriam se não fossem os paizanos, que prenderam alguns e 
os levaram a Chaves : assim mesmo têem acudido muitos aos nossos postos de La
mego, Amarante e Cavez . 

Todos os offi.ciaes prisioneiros escolheram antes vü· parn, suas casas do que :fi
car no partido dos facciosos, como lhes foi proposto pelo rebelde Luiz Maria ele Sousa 
V ahia, á excepção elo capitão Mayer, allm;não, e elo tenente Na varro, ambos elo ba
t alhão ele caçadores n . 0 10 ; aq uelles o:fficiaes principiam a vir apresentar-se para ser 
novamente empregados e não fazer caso elas guias que lhes ' deram os facciosos i 0 

primeiro que chegou ao Porto foi o tenente coronel commanc1ante elo batalhão de 
caçadores n. 0 9, João Pe1·eira ele Menezes, e consta que tambem se salvaram o te
nente coronel commanclante do batalhão ele caÇadores n. 0 10, Antonio de Azeved.o 
e Cunha, e o major com mandante elo batalhão ele caçadores n . 0 7, Lima; e- o b_~·l
gacleiro Pamplo,na, depois ele dis1Jersas as tropas ligeiras na acção elo dia 13., uDlu
se ao r egimento n .0 21 e com elle se oppoz aos facciosos durante algum tempo, 
causando-lhes grande perda; porém teve de ceder á força ela cavallaria, que o en· 
volveu, e foi preso em uma casa para onde se retirou, denunciado lJelo dono 
d'ella. 

· O aconteGimento ele se terem armado os povos ela província ele· Traz os Mon
tes, e mais que tudo o escandaloso procedimento dos paizanos, prendendo os sol
dados que se retiravam dos facciosos e levando-os' a Chaves, ·é um facto que tel)l 
merecido bastante consicleraçfi.o ao governo ele su~ mag·estacle e não pócle dei}{ar 
ele occupar ~o sobera~~ congresso a mais séria att_enç<Lo; e sua magestacle me or
dena ele assqu o partlc1par a v. ex. n, para que, . chegando ao conhecimento cl&S 

côrtes, hajam ele dar a este r espeito as providencias que julgarem convenientes 
sobre um objecto de tanta importancia. 

As outras províncias c1o reino se conservam no maior socego, e todas as tropas 
e habitantes estão animados elo melhor espírito e dão as mais clecicliclas provas de 
adhesão. ao systema constitucional. 

0 

Deus , guarde a v . ex . a Palaci0 ela Bemposta, em 19 ele março de 1823 . -lll·01 

e ex. ruo sr. João Baptista Felgueiras . = jJ!fam6el Gonçalves ele jjfinmcla. · 

A leiturQ. elo referido offi.cio suscitou a apresentação, no congressl), elas tres 
seguintes 

Indicações 

1." 

Constando pelas correspondencias officiaes e ]J'articulares que alguns dos pal
zanos ela provincia ele Traz os Montes se t êem armaêlo e feito. fogo sobre os col)l
boios do exercito constitucional, e que igualmente têem prendido e feito recondu
zir para as tropas rebeldes os soldados prisioneiros que, não querendo servir aos 
infames facciosos, têem procurado evadir-se para os pontos occupae1os pelas tropas 
constitucionaes, proponho : 

1.0 , 'l'oclo o paizano que for encontrado com as armas na mão contru. as tropas 
constitucionaes será por esse mesmo facto considerado traidor e 'como tal proces- · 
sado militarmente na conformidade das leis. 

2.0 Toda a cidade, villa ou aldeia em que apparecerem paizanos armados con· 
tra as tropas constitucionaes, será conclemnada em uma multa decapitação na pro· 
porÇao ele 20~000 réis por cada um dos seus moradores. 
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3. 0 São exceptuaclos ela disposiçrto elo artigo antecedente aquelles morac1ores 
que l)rovmem t er manifestado decidida opposição ás mec1idas dos ,facciosos, e a 
sua quota respectiva seTá preel:·'5hicla e satisfeita 1)elos bens elos culpados . 

Sala das côrtes, 20 ele março ele 1823. = O deputado, Ser1.Ja Pinto . 

2.• 

.Senclo constante que os facciosos se têem apoderado de todos O{:l e:ffeitos e di
nhen·os nacionaes que se têem encontrado, cpm grave prejuízo do thesouro publi
co i. e sendo por outra parte conhecidas as extraordina-rias clespezas que somos 
obr_Jgados a fazer para proseguirmos na guerra a que nos têem provocado com a 
lllals odiosa per.6.dia, pro1)onho que se excite a attenção do governo para que, se
)arando a conta de toda-s as clespezas feitas por esta occasião, proceda pelos bens 
c os ~acciosos a uma j usta inclemnisação conforme a todos os prineipios ele direito 
publico r eco11hecido, inclemnisação esta que já clev.ia ter sido promovida pelo pro
ClU'aclor ela fazenda nacional. -..:. Se?]JC6 Pinto . 

3.a 

. Consta qi.w na província ele Traz os Montes se têem armado e 'vão . armando· 
~cutos paizanos para favorecerem a quadrilha elos facciosos, e que prendem e ma
tam os soldaclos constitucionaes, que acham separados ele seus corpos, e commet
eJn o~ltros excessos atrozes . E porquanto convem .tomar a tempo meeli_das eilica-· 

zes contra a propagaçao ela guerra. civil, proponho como urgente o seguinte : 
«As . côrtes, etc., querendo su:ffocar a origem ela guerra civil que se manifestou 

em Traz os Montes, decretam o seguinte : . 
nh « 1. 0 To elo o paizano co_nvenciclo de _auxilia~· ~ par~ielo dos faccio~os que for .apa

aclo com armas será hav1do como trardor e 1mmedmtamente fuzilado. 
«2 .0 Toda a povoa-ção que auxi liar o mesmo l)artido, ou que t~nclo. forças para 

lhe resistir o não fizer, pagará uma fo,rte contribuição de guerra a arhitrio elo ge
llei·al commanclante do exercito, da qual sómente. serao isentos aquelles inclividuos 
qcle notoriamente forem acldictos ao systema constitucional e que conste haverem 
proclll'ado r esistir ao dito partido . 
f, <:3. 0 Se alguma povoaça? se a~·mar contra as tropas constitucionaes e. chegar a 
aze\ fogo sobre ellas, será mceucliÇt.da. >> , 

Sala das côrtes, 20 ele março de 1823. = Bm·ges Canw.iTo. 

B Remetteram-se, juntamente com o o:fficio 'SU})ra e o proj ecto de José Victorino , 
a~·reto Feio sobre o ·mesJilO 'assumpto, á commissão encarregada ele propoT os 

relOs de clefeza para resistir a qualquer aggi·essão estrangeira, é pouco depois o 
c e~)lltaclo José Joaquim Ferreira ele .Moura apresentou. e leu, como relator, o se
gtnute 

Parecer 

A.s côrtes, attendenclo a que é necessar io suffocar a rebellião contra o systema 
~onstitucioual no seu principio, e que n'esta occorrencia convem sómente consul
t~t· a segurança publica e preservar a nação elos honores ela guerra civil, clecre

m o seguinte : 
l,o As povoações que, sem serem coactas por uma) força militar, cederem ás 

811ggestões elos inimigos do systema constitucional e se levantarem contra elle, .6.
caUl fóra da lei e elevem ~er tratadas Jililitarmente. 

2 · 0 Poderá o governo auctorisar os commanclantes das tropas constitucionaes . 
Para castigarem militarmente até á pena ele morte a qualquer individuo, ele qnal
-~~er ?lasse ou condição que elle seja, que pegar em armas contra o systema con
' tnc1oual. Igualmente l)oclerá auctorisar os mesmos commanelantes para concede~ 

1
t
8!ll qualquer amnistia, excluindo sempre cl'ella os cabeças ela facção ant~-con

s 1Íl1Clonal. 
3.o As clespezas elo exercito ele op~raçêies contra quaesquer rebeldes serão pa-

1~8. pelos seus proprios b.ens . A liquiclacão d'estas clespezas e a designação dos in-
c lVlclnos que as devem pagar sení feita' por u ma commissão militar. 
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Sala das côrtes, 20 ele março de 1823 . = José Joaqtdm Fm·?·ei?·a ele 111owm= 
José llifaximo P into ela Fonseca Rangel = José Victo?·úw BcwTeto JJ'eio = J o1·ge de 
Avillez J uzcwte ele Sousa Tc6vatres = Fhtncisco Xavie1· llifonte'Í?'O = Antonio llcm·
ciano ele A zevedo . 

J ·ulganclo-se urgente por quasi unanimidade· ele votos, entrou logo em cliscussã~ 
e foi approvado com algumas alteraçÇes que constam ela respectiva carta ele lm 
adiante transcripta. 

Na mesma sessão, foi aclmitticlo na sala elo congresso o procurador elos povos 
tlo estabelecimento ele Macau, para ,exprimir os votos cl'elles a favor da cansa con
stitucional, proferindo este 

Discurso 

Senhor : -Se pela long inquiclaclc em que existe o estabelecimento ele Macau, 
foi ali que mais tardiamente chegou a mui fausta noticia ela r egeneração política 
ela monarchia portugueza, nem por isso foi menos vi v a a emoção com que os ~a
bitantes el'aquelle r emoto paiz r eceberam a importante ·certeza de que aa g"l'lto 
unanime ela mãe patria se havia restaurado e r econhecido a soberania 1cla nação, 
e qne representada esta nas côrtes consti tuintes, havia lançado as bases elo novo 
pacto , que, garantindo os mais sagrados direitos elos cidadãos, fixava na augusta 
clynastia da casa ele Bragança o throno constitucional dos monarchas portuguezes, 
throno sobre que j á se achava sentado o senhor D . João VI, depois ele haver 
jurado as bases el'aquelle pncto jJela maneira mais solemne e espontanea .. Esta es
senciali;;sima circumstancia ele que tal noticia foi acom1)anhada., estabelecendo toda 
a confiança sobre a nova ordem ele causas, den lagar ao de·senvolvimento elos sen· 
t imentos _patrioticos com que todas as corpor aç(ies, e toda a cla.sse de habitantes da 
grande ciclaele ele Macau, manifestaram o seu enthusiasmo e contentamento por 
todas as publicas demonstrações que succecleram ao solemne acto elo juramento 
que prestaram ás mesmas bases e á constituição que sobre ellas se devia form?r·. 
O leal senado da camara, l)erante quem este juramento foi prestado com a ml.\.101 

pompa e formal-idade, r esolveu depois, em vereação extraordinaria, enviar-me a estiL 
côrte, l)ara vir perante este augusto congresso dar conta ela conducta cl'a,queHes 
p-ovos, assegurar sua adh esão· ao systema c0nstitucional e felicitar as côrtes pela 
grancl e obra ela r egeneração política ela nação e pelo complemento ele séus impor
tantíssimos trabalhos. 

Interprete, pois, ele t ão dignos sentimentos atravessei a -vasta extensão elos Jl1~
res que separam o Tigre elo T ejo, e tanto mais impaciente ele satisfazer a t•:0 

clistincta commissão , quanto ele mais long1e vinha para a cumprir. Digne-se P015 

vossa magestacle de acceitar benignamente, em nome de meus constituintes, 05 

agradecimentos e felicitações que lhe são deviclos, assim como a expressão da firn~e 
confiança em que aquelles povos se acham de que, apesar da immensa distancia 
que os separa da metropole ela monarchia, seus inter esses serão vigiados por este 
soberano congresso, para não deixarem de gosar no remoto paiz ela China todos 
os possíveis beneficios qu~ lhes promette uma constituiçao liberal, verdadeirame~te 
digna elas luzes e sabedoria de seus auctores, sobre os quaes não cessar ão ele Jlll

plorar as bençãos do céu, jnsta r etribui ção ele tão util como assignalacla empreza. 
Consinta vossa magestade que eu n'este augusto r ecinto r epita os va.len~es 

vivas que r esoam no longínquo Catay : viva o soberano congresso lusitano, vlva 
a constituição política da monarchia portugueza1 viva a r eligião, viva el-rei con
stitucional o senhor D. João VI. 

Respos-ta do prcsiclen:te 

Senhor proc{u·aclor ela camara e povo portuguez de }.<facau :-Um dos primei
ros e mais constantes cuidados elas côrtes nacionaes tem sido o ele promover a. 
l"].nião ele todos os portuguezes que habitam as quatro partes do mundo, trazen· 
elo-os a uma só família;, ligada, não pelos laços ele uma sujeição servil, mas pelll 
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igualdade •ele -direitos e pela r eciprociclacle de officios, e promovendo incessante
mente por todos os meios que est ão ao alcance ela auctoridade legislativa cs inte
r esses co,mmuns elos povos que compõem esta illustre nação . As côrtes portanto 
~bservam com particular complacencia que o senado ela ca~ara e os portugue~es · 
~ ~ Macau, b em convenciclos ele suas intenções e desvelos, lhes cor responelem per
;~tamente nos seus sentimentos de fraternidade, união e ficleliclacle i causa cb pa-

'la . 

As côrtes acceitam com agrado as expr essões que o sr. procurador lhes faz em 
u~rne cl 'aque3lle povo, e sentem-se possuídas ele nobre orgulho quando co~sicleram 
q le o nome, o caracter e a honra elos portnguezes se conservam ainda n aquellas 
T:Uotas_ r~giões, que em outro tempo foram theatro amplíssimo da gloria nacional. 

Iansmitti, sr. procurador , aos vossos constituintes estas expressões que o augusto 
congresso lhes dirige pela minha voz, e clizei-lhes que as côrtes esperam anciosa
.rnente o momento ele verem n'es te sagrado r ecinto os r epresentantes ele lVIacau, 
para que, senclo informadas elas suas necessidades e elo s seus ver clacleiros interes
:es, possam dar-lhes a attenção e consideração que por t antos e tão justo§ moti-

os lhes é devida . 

Na immecliata sessão (21) concedeu-se licença a alg uns militar es para entra
rem na sala elas côrtes e o:fferecer em o seu 

Pro-tes-to 

. Senhor : - O coronel e mais officiaes elo 1 . o' b atalhão do regimento de . .infante
la n. ~ 20, novamente chegados a esta capital, ao mesmo tempo que t êem a honra 
~ 6, fehcitar a vossa mag·estade, vem no aug·usto r ecinto ela 'sobera ia nacional rei
erar os seus -votos ela mais firme ac1h esão ao systema que felizmente nos r ege . 

Esta mesma corporação j i fez subir ao alto conheciment0 ele -vossa magestacle 
: r·ofuncla m~1gua de que ficou }Jenetrada }Jelos infelizes acontecimentos que têem t 0 logar n a }Jrovincia de Traz os Montes, e agora só deseja que vossa mages
acle acredite que lhe serão doces os maiores ·sacrificios quanclo se trata da salva

f·ao ela patria, e que arrostarão gostosos os maiores perig~s até derramarem a ul
illla ~otta d e seu sangcw para elespeclaçar os ferros que o. ser vis lhe preparam. 

0 .Lisboa, 21 de marco de 1823 . =Bento José Valente, coronel ele infanteria 
n. 20. , ' 

I . Como membro e orador de uma _deputação nomeada para apresentar a el-rei 
a.9llns decretos elas côrtes, o deputado João ela Silva Carvalho disse que pronun
Ciara n'aquelle dia p erante o monarcha o seguinte 

Dis curso 

. Senhor: - As côrtes mandam apresentar a vossa magestade as presentes leis , 
{t~e offerecem à sua r eal sanccão . Dolóroso é, senhor, apresentar a vossa mages-1' e })ara ser sanccionac1a um~ de entre ellas , que, apesar ele ser fnnclacla no direito 
~as g·entes universalmente r econh ecido, todavia não deixará ele sensibilisar o bom 
oração ele -vossa magestacle. 

t ~orém, senhor, assim o exigem çircumstancias imperiosas, o melhor bem da 
ra l'Ia, o systema constitucional, que se funda nas virtucles sociaes . Em todo o 
"elllpo vossa magestade só tem mostrado que não ambiciona outra cousa senão a 
~ntnra- ela n açao portugneza; ha b em pouco ainda que não só a esta mesma na-

Çao '"a l . . l . 1 N " 
' ~c s ao mune o mtmro -vossa mao·estade em uma ummo:sa proc amaçao , 1ez 

Pate t ' o ' b l ' - . 
l . 11 es seus liberaes sentimentos e aconselh ou aos IJortue:uezes a o ec tenCia a 
0 1 n • ' ) ~ l • á N "' os cammhos da liberdade · as vir tudes pateTnaes de -vossa magestac e J< nao 

sao d ' l . -
b esconhecidas IJelos IJOrtu o·uezes · e asseo·uro a -vossa magestac e que o seu mms 

no r tl o ' o V l -· e 1rono está no coração elos mesmos portuguezes. ossa magestac e, pms, 
j1~da que sensibilisado pelos meios, conhecerá legítimos e necessarios os fins cl'esta 
et . As c~ t h N ~ • N • l l f ur es, .seu or, nao t eem em v1sta senao a prospenc ac e commum, que az 
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a verdadeira força elo estado, e só produz a igualdade política; coherentes, pois, 
pretendem atalhar a guerra civil, levantar barreiras á escravidão que p1:oclamam 
rebeldes! E sta lei, senhor, tem por seu mais nobre fim garantir a nossa hbercla.de, 
castigar os malvaclos, que até ousam servir-se elo sagTado nome de vossa roages
tade para suas nefandas tentativas ! .. . P e1juros! Infamam a religião, caracter e 
nome portuguez ! ! Os princípios ele escravidão e de domínio vão fugin~lo ás luzes 
elo seculo; a liberdade, sénbor, a libexclacle é tudo; e ainda que alg umas vezes 
sej a perseguicla, todavia ella ha de perpetuar-se e nunca saínt ele entre nós. 

Finalmente, senhor, a deputaçao encarregada el e tnm smittir á r eal sancção esta 
lei. tem a honra ele patentear seus votos pela prospericlacle de vossa magestacl~, e 
em nome elas côrtes felicita a vossa mag·estacle COl110 r ei que, praza a Deus, ~n·va 
ele modelo aos reis do mundo , e como, emfim, columna ela nossa liberd ~tcle e mcl:
pendencia nacional, que as côrtes têem juraclo manter ainda ~t custa da provna 
vida. Sirva-se, lJois, vossa magestade acolher benigno os nossos' votos de gratidão 
como rei, e ele amor e r espeito como virtuoso pae do s honrados portuguezes., 

Res].:J>os -ta d e el-re i 

F aça patente ::\s côrtes a minha adhesão ao systema constitucional que actua.l
mente nos r ege, e a minha firmeza no juramento que prestei; tenho en~ outras oc
casiões repetido já estes meus sentimentos e sempre viver ei n'elles constante . 

Como sequencia das ex traorclinarias medidas par n, manter as iusti.tuições vigen
tes, prm~ulgaram-se com inter va11o apenas ele um dia estas tres peças officia:es: 

Car-ta d e l e i 

D. J oã~, por graça de Deus e pelao constituição da monarchia , rei elo r eino unic1~ 
ele Po1·tugal, Brazil e Algarves, cl 'aquem e el'al em mar em Africa , etc. F aço saber 
a toclm; os meus subclitos que as côrtes clecreta:r am e eu sanccionei a lei seguinte: 

As côrtes, attenclenclo a que o , formularia prescüpto no Tegulamento de 1763 
para o jm·amento elos officiaes militar es nG acto de sua posse; e dos soldado s no 
assentamento de praça, não está em harmonia com as instituições actuaes, decre-
tam o seguinte: . . 

1. 0 Os officiaes militares antes de tomar em posse ele seus cargos prest arão. Jll
ramento pe~a seguinte formula: <<Eu F . (nome, patente e corpo em que serve) Juro 
guardar, defencler e fazer guardar a con'stituição política ela monarchia portugne~ 
za, cle·cretada pelas côrtes extraorclinarias e constituintes elo anuo de 1821; 801 

fi el á nação, cumprindo ex actamen.te os ar tigos de guerra, regulamentos, ordenau· 
ças militares, e todas as ordens elos meus superiores, concernentes ao serviço na
cional; nao desamp,arar as bandeiras em que me acho alistado, e derramar todo 
o meu sangue em clefeza ela na çao e ela constituição; elo que tudo ·para firmez;a as· 
signo este t ermo de juramento'' . Segue-se a clat~ e assignatura . 

2 .0 No. juramento dos officiaes inferiores e soldados se obsel'vará a formula se
guinte : ({Eu F ., sargento, cabo ou soldado de tal corpo, juro guardar (se for offi
cial inferior dirá tambem fazer guardar) e defender a constituição política ela DJO-

. narcl1ia portugueza, decretada pelas . côrtes extraorclinarias e constituintes elo anuo 
ele 1821; servir fielmente a minha patria, e obedecer a tudo quanto me for orde
nado por meus superiores, relativa~nente ao serviço nacional, conforme os regula
inentos miliLares; que nunca me apartarei elo meu regimento sem licença; e gne 
em toda a parte ~ er.virei eom zêlo e valor, seguindo sempre as bancleiras, debars:o 
elas · quaes me ach0 alistado, á custa ele meu proptio sangue, que juro derramar enl 
clefeza da nação e ela constituição ; elo que tL1do '}?ara firmeza as signo este termo ele 
juramento,~ . Segue-se a clata e assignatura . ' 

3 . ° Ficam revogadas quaesquer disposiçõe~ na parte em que se oppozereJJl 
ás ela presente lei . 

Lisboa, paço das côrtes, aos 11 ele março ele 1823. 
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Portanto manclo a todas as· ~ulCto riclades , a quem o conhecimento e execução 
da referida lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteiramente como n'ella 
se contém. O secretario ele estado elos neg-ocios ela guerra a faça imprimir, pu~li
car e correr. Dada no palacio ela Bemposta, aos 20 ele março ele 1823.=EL-REI, 
com guarda. = J.l!fanzwl Gonçalves ele J.l1intnda. 

Car-ta de lei 

. D . João, por graça de Deus e pela constituição ela monarcl1ia, rei elo reino 
11lllclo ele Portugal, Brazi1 e Algarves, cl'aquem e el'alem mar em Africa, etc. Faço 
sa~er a todos os meus subditos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a lei se
g'tunte : 

As côrtes, attenclenclo á necessicbcle ele suffocar em seu principio a rebeUião de
clarada .em Traz os Montes, e consielerando que em tal occorrencia 'convem só,
~e~te consultar a segmança publica, e preservar a nação elos horrores ela guerra 
CIVIl, decretam provisoriamente o seguinte : 

1. 0 As povoações que, sem serem coactas por força militar, se levantarern con
n1:a o systema constitucional, ficam fóra ela protecção da lei, e serão trataclas mi-
ltarmente. . ' 

2. 0 Poderá o governo auctorisar os com mandantes das tropas constitucionaes, 
para que, meclianclo sentença proferida em conselho de g'uerra, -cnja execução de

.Pencla sómente da approvaçrio d'elles, casbguem até á pena de morte inclusiva
lU~nte os indivíduos ele qualquer classe ou condição qtce pegarem nas armas con
tra o systema constitucional. 

3. 0 Poderá tambem o governo auctorisar os referidos commanelantes para con
cederem qualquer amnistia, excluindo sempre cl'ella os cabeças ele rebellião. 

4. 0 A despeza elo exercito de OIJerações contra os rebeldes será paga por seus 
proprios bens . A liquidaçao cl'esta clespeza, e a designação elos inc1ivic1uos que a 
elevem pagar, será commetticla a i.una commissão militar. 
~ 5. ° Ficam revogadas quaesquer disposições na parte em que se oppozerem ás 
Cta presente lei. 

Lisboa, paço elas côrtes, aos 20 ele março ele 1823. 
·Portanto manelo a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumpram e executem tao inteiramente como n'ella 
se contém. O secretario ele estado dos negocias ela guerra a faça imprimir, publi

. car e correr. Dada no palacio ela Bemposta, aos 21 ele março de 1823. = EL-REI, 
com guarda. = JJ!lcmt~ez Gonçctl?;es ele JJifi?•ctncla. 

Carlba ele l!.ei 

D. João, por graça de Deus e pela constituição ela monarchia, r ei elo reino 
1.cuic1o de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e el'alem mar em Africa, etc . Faço 
sa~er a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram e eu sauccionei a lei se-
g·nrnte: , 
. As côrtes, em observancia elo artigo 174.0 ela constituição, decretam proviso

l'Iamente . o seguinte: 
1. ° Formar-se-ha uma guarda nacional, composta de batalhões, esquaili·ões; 

co1upanhias e esquadras, ficando os corpos independentes entre si, e sujeitos di
re.cta e exclusivamente á auctoddacle civil, que por agora será a eamara elo clis
tl'lcto . 

2 . 0 . Todo o cicladfi.o portuguez no exercicio' ele seus direitos politicos, e de idade 
e~tre vinte e um e cincoenta annos, é obrigado a servir na guarda nacional. 
E'rcn.m excluídos os militares em servico effectivo ele primeira e segunda linha e 
da armada, os ecclesiasticos regulares' os vadios' jornaleiros e m·eados de servir, 
nã l ' ' ' b ~ · c o se entendendo debaixo c esta .elenominação os feitores e a egoes, que servn·em 
ell::. casa separada dos lavradores seus amos. 

~- 0 Não são obrigados, mas serfLo aclmitticlos a alistar-se na guarda. nacional os 
1UagiStraelos, durante o tempo ela sua magistratura, e quaesquer outros emprega-



648 

elos publicas, cujas obrigações a juizo elas camaras forem incompatíveis com este 
serviço ; os ecclesiasticos seculares, os n;testres ele primeü·as letras, professores pu
blicas, meclicos,· cirurgiões, boticarios, e aquelles cidadãos, que tendo de idad~ ele 
dezoito a vinte e um annos, ou mais de cincoenta, não estiverem comprehenchclos 
nas excepções elo artigo 2. 0 

. . 

4 . 0 A formação cl 'estes corpos será da maneira seguinte: quando uma povoa
ção, comprehenclidas as" guintas e casaes sitos na distancia ele um quarto de legua, 

' der dez aié vinte praças, formar-se-ha uma esquadra, ele que será cornmaudant~ 
um sargento; se tiver ele vinte até quarenta praças, formar-se-hão duas esquadras 
ele que será commanclante um alferes com 11m sargento e dois cabos ; ele quarenta 
até sess19nta, tres esquadras, um tenente, um alferes, dois sargentos e quatl:o ca
bos; ele sessenta até oitenta, quatro esquadras, um capitão, um alferes, clois sa;·
gentos e seis cabos; de oitenta a cento e vinte, seis esquach·as, as quaes formarao 
o estado completo de uma companhia com um capitão, um tenente, dois alfer~s, 
quatro sargentos, oito cabos e um tambor. Quando o numero ele praças ±or mí.nOl: 
,que cento e vinte, e menor que cento e sessenta, elo numero excedente a cento e 
vinte se formará uma ou clllas esquadras, que se unirão á mesma companhia. 

5. 0 Quatro até seis companhias formarão um batalhão, que terá bandeira ele 
cores nacionaes 'com a seguinte legenda: << Cónstituição o;n morte )) . O seu es~aclo 
maior será composto de um major commanclante,. dois ajudantes, um secretano e 
um 1Jorta bandeira. -

6. 0 Nas cidades e villas, populosas haverá tantos batalhões quantos pennittir 0 

numero elas praças, nos termos dos artigos antecedentes. ~ 
7.0 Nas .povoações onde não houver mais de duas até tres comj)anhias, serao 

estas commandaclas pelo capitão mais antigo, e quando as nomeações forem cb 
1nesma data, pelo que tiver o~ticlo maior numero ele votos, cleciclinclo a sorte eJll 
caso ele empate. 

8 .0 Os batalhões, esquadrões, companhias e esquadras tomarão-o nome elas po
voações a que pertencerem, .e da m·ais populosa quando pertençam a mais ele urua
Nas grandes cidades tomarão o nome elos bairros ou freguezias. , 

9. 0 Todos os postos elas guardas são electivos, durarão dois annos, e poclera. 
haver reeleição. Os officiaes1 sargentos e cabos serão eleitos pelos soldados elas res
pectivas esqnaclras e companhias, e os offi.ciaes ele estado maior pelos offi.ciaes ele 
todo o batalhão . . 

1 O. 0 A eleição se fará por pluraliclacle absoluta elos eleitores presentes, em es
CJmtinio secreto perante a camara, ou commissão por ella nomeada, assistindo o CA·· 

pitão, quando se tratar ele offi.cial ou oflicial inferior ela companhia, e o comman· 
clante, quando a eleição for ele capitão ou o:fficial ele estado maior. As cam aras en
tregarão a eacla um dos nom eados a copia elas actas, qHe lhe servirá ele titulo. 

11. 0 Todos os o:ffi.ciaes, officiaes inferiores e soldados elas guardas naciouaes se 
armarão e fardarão á sua custa, podendo as camaras clispens,ar elo _ farclameuto 
aquelles que assim o r equererem. , 

12.0 O uniforme será ele sarag·oça nacional, gola a2lul claro, botões brancos e 
farda curta, com chapéu reclonclo, ou comprida, com chapéu armado, a arbítrio dos 
0:fficiaes ele. cada corpo r eunidos em crmselho, comtanto que li~a m)jformiclade eJll 
cacla um elos corpos, 11sanclo em todo o caso ele laço nacionaL . 

13.0 Os officiaes usarão ele sabres ou :B.oretes, segunclo entr~? si accorclareru, 
comtanto que seja uniforme em cada corpo; os officiaes inferiores e solclados se
rão armados ele espingarclas ou ele lanças, segundo lhes for possível, a juizo das 
cama.ras. 

14.0 Terão por clistinctivo os com mandantes ele batalhao um galão ele prata so
bre o canhão, ele largura cl~ meia pollegada, entre clu0;s tranças; os capitães nDl 

galão similhante, com um cordão pela parte inferior; os tenentes um galão; os al
feres duas tranças; os sargentos doi s galões estreitos sobre o canhão, ele côr aznl 
claro; e os cabos um galão ela mesma cúr. 

15.0 A guarda nacional a cavallo, onde a poclér haver, será formada ela ma
neira seguinte: uma e,sguaclra se comporá ele oito homens, elos quaes un:l será cabo 
.e outro sargento commandante; oito até clezeseis homens formarão meia cmupa-
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n~ial que terá um alferes, dois sargent~s e dois cabos; e sendo de clezeseis at~ 
vmte e quatro, terão um tenente, tlm alferes1 _tr es sargentos e tres cabos . 
c .l~.o Trinta e dois homens a cavallo formarão uma companhia1 a qual terá um 
ap~tao l um tenente1 um alferes1 quatro sa.rgentos e quatro cabos . Formar-se-ha 1 
porem~ uma companhia de quarenta cavallos, sempre que em uma povoação se alis
tar este numero . 

~ 7 ·0 Duas companlúas formarao um esquadrão1 que terá estandarte com ames
:a Inseri pção elo artigo 5. 0 O seu estado maior será composto de um i:naj o r com

auclante1 1-1m ajud<:tnte e um porta-estandarte. 
l S.o A guarda nacional a cavallo será armada de sabres, clavinas ou pistolas1 

c usará ele fardamento curto e chapéu r edondo1 regulándo-se em tudo o mais pelo 
que fica prescripto nó artigo 12.0 · . 

l 19·.o São os principaes objectos elas gt1arc1as nacionaes defender a constituição, 
\ e1retac1a yelas côrtes constituintes de 18211 e manter a segurança e tranquilli
c, ac ~ publica1 obedecmiclo á camara respectiva en1 tudo o que for relativo a este 
servlCo 

l ' . 20 .~ Os corpos ela guarda nacional nunca poded(o reunir-se sem prévia ordem 
c. as ~amaras ou do seu presiclente1 salvo nos casos urgentes, em que se· poderão 
lenun· á ordem do r espectivo· commandante, o qual immecliatament<:; daFá parte á 
ca1nara. 

2 l,o Na formacão cl'estes corpos se benzerão as bandeiras e estandartes1 sobre 
~\ qnaes todos os ;listados, ou que ele fnturo se alistare!f1, prestarão jm·amento 
): a .fórm a seguinte : «Juro defender com as armas, que a patria me confia1 a con
~S~ução política ela nação portugueza.1 decretada pelas côrtes constituintes ele 
,. 1 i manter a segurança e tranquilliclade publica, e obedecer aos meus snpe
llores e1u tudo que for concernente ao servi co naciona,h. Quando os corrJos não ti-
Ve · • · E 1 em bandeiras ou estanclarte1 se prestará o me.smo juramento sobre os Santos 

vang;elhos. 
B 22.o Todas as camaras elo r eino procederão immediatameJ;Jte ao alistamento e 
onnação da~ guardas nacionaes, em conformidade do que fica estabelecido . 

ás 
1
23.o Ficam revogadas quaesql.1er clisposições na parte em que se oppozerem 
c a presente lei . 
Lisboa, paço elas côrtes1 aos 18 de março de 1823. 

da ~01'~?-nto J?1anclo a todas as auctoriclades1 a quem o"' co_nhe?imento e exect~ÇfLo 
8 

1 efe11cla lm pertencer1 que a cumpram e executem tao mteu·amente como n ella 
e e c c~~tém . O secretario _de estado dos neg-ocias d~ r eino a faça il;nprimir1 Jrub.licar 
E 0Rller. Dada no palacw c1Ft. Bernposta, aos 22 cl1as elo mez ele março ele 1823.= 

L- TI:I1 com guarda. = Filippe F e1·Tei?'Ct ele Ant1r;fo e Cast?·o . 

no. E'n~retanto os insurgentes elesenvolYiam grande actividade; ?as provi::J.Cias elo 
e lte Circulavam profusamente exemplar es das })l'Oclamações e elo rnamfesto do 
á,01Icle c~e Amarante1 incitando os IJovos a aclherirem ao grito que levantára contra 
a .constituição e apresentando-lhes um quHdro desolador do systema inaugurado em 
b glst_o ele 1820, Cl~jo remedio consistia1 conforme o seu juizo1 no prompto resta
ab:.cuuento elo pocler ab;;oluto1 como se vê ela segunda serie cl'esses impressos, 

< l.~o transcriptos . 

Procla:u'J.ação 

Pl· ~riosos soldados c honrados habitantes elo Minha :- 0 conde ele Amarante tem 
t1• 

00 amado n 'esta província a soberania do melhor elos monarchas . As valorosas 
P 

0
?as transmontanas soltaram ao meu primeiro grito as vozes que com·inclignação 01 

tanto t empo haviam supprimido, e juraram de novo não depor as armas em
~ll~nto não restituíssem o nosso adorado monarcha á sua lJlena liberdade. T êem 
<uSSlU:l .t • 
a ' . expiaclo a vergonha de terem uma vez prestaclo o seu br-aço e o seu valor 
:p0

s Vls }Jrojectos cl'esses facciosos que no infaüsto dia 24 de agosto arvoraram no 
ort? 0 estancla1·te ela r ebellião . 

Soldados e habitantes do lVIinho! V ós1 assim ' como os transmontanos1 haveis 
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sido victimas ela vossa credulidacle e boa fé, e o fo'l:am todos .os pórtugueze$, 
que jamais se negam a r esponclm: com 'enthusiàsmo ao grito ele «viva o r ei e are· 
ligião >J • • • di 

E ste foi . o seu grito e est{t a linguagem com que o~ ü·aidore: , para vos 1llu -
r em, cobriram seus perfi.clos desígnios . l\1as não é j ~\. tempo ele conhee<er o vo.sso 
engano e o abysmo de males em que nos querem preqipitar? Não v~cles que ~ .1:: : 
ligião que proclamaram é detestada por elles, e que só tratam, despoJando as 1g1 

jas e aviltando os ministros ele Deus que aclor â.moe, ele clesterrar de entre. nó~;s 
ultimas sementes da fé catholica . em que vi v eram e morreram nossos paes? .r ao 
vêcles que o r ei que proclamaram foi por elles despojado ela magestade ~lo thronoÓ 
e constituído um ver cl'adeiro escravo e prisioneiro d'essa ímpia facção, que s 
lhe:: conserva o titulo e tahez a viela para se emprestar o seu, nome august? e sem· 
pré aclorado dos portuguezes, para debaixo cl'elle prestm·em os mais inauditos des
potismos ·e disporem a seu salvo dos th<:sotU'OS ela nação? Soffrereis por mais ~ewpo 
que o mais virtuoso r ei viva maguaclo com a affronta que cobre o seu reg1o co
ração, desde que se viu forçado à expulsão do throno e elo t erritorio portugue: 
contra a filha elos. r eis a sua adorada esposa e a nossa augusta soberana, e qn 
esta em breve tempo, desamparada dos portuguezes, a quem sempre ternaDlente 
amou, e se vej a obrigada a ir mendigar em paizes estrangeiros o pão q1.1e lhe ue
gam os mesmos que até agora se lisonj eavam de se chamarem vassallos· seus, le
vando a toda a parte o mais nobre exemplo c~a sua constancia heroica e um tes
temunho ela nossa vergonha e do nosso eterno opprobrio? Ignoraes porventura qn~ 
o numeroso exercito francez. pisa já o territorio hespanhol e se apressa a marcha-r 
já sobre nossas fronteiras para proclamar a legitimidade e soberania do nosso aclo· 
raclo rei'? Quereis passar peló opprobrio ele que as forças estrangeiras veuh~Jll 
roubar-nos a gloria de sermos os primeiros em acclam?-r o monarcha que re!Uil 
e reinohl sempre nos nossos corações? Quereis ver a patria alagada em sangue e 
sepultada nos horrores da guerra, para sustentar urna facção que, depois de es~ 
gotar todas as suas riquezas, intente por ultimo fazel-a riscar do numero cla.s ua. 
ções independentes e ele novo suj ei tal-a ao jugo· estrangeiro ? T aes são sincera.: · 
m~nte os sentimentos cl.e vossos corações, porque sois portuguezes . Que illusão . 1~ ' pms a vossa, que medo vos detem? Reconhecei e detestae O:'l per:fidos que vos 1 

lnclem . As valorosa · tropas tra.nsmontarias correm a abraçar-se comvosco, c0~110 
irm[tos e não como inimigos . Confiae na generosidade que as caracterisa, mas tre· 
mei do seu valor, se l)Ol' mais tempo recusaes faz er com ellas causá commttD1 a 
favor ela causa da legitimidade, ou vos demoraes em soltar com ellas o grito t e· 
viva el-rei o senhor D. João VI e toda a augusta casa c1e Br agança, viva are_~ 
glao catholica, vivam os .honrados e :6eis portug1.1ezes . = Conde de Amm·ctnte, ge 
neral em chefe . 

P rocla ll.naçfto 

Portuguezes: "-A r eligiao unica, catholica apostolica. ro~ana, santa; pura e in· 
cl estructivel; um r ei justo, ponclerante e affavel i um cocligo de leis bem pesado n~ 
balança da equidacle, são incontestaveis princípios e efficientes causas do be]}1 es 
tar publico , r:;~io o primeiro _manancial .elas ven turas humanas; são est es a in~up;
ravel barreira aos vioios i são este.- a garantia da vü-tude; são es tes o este10 c 

0 

credit0 da_ fé, da constancia, firmeza e obediencia publica; e finalmente em -v-er: 
clacle o. umco e fun.chmenta.l apoio ela socieclaclo civil. Assim o comprovam as V& 
lavras de Deus i assim o patenteiam os escriptos cl os maiores heroe.s das scie~c~&= 
humanas. Se pois r eçonheceis es tas verc1acles, se convencidos d'estes prinCIP10~. 
sempre desde o campo ele Ourique com arreia e vontade os abraçastes, como. vo~ 
deixastes seduzir do guindaclo imaginaria que produziu pessimos c sagazes c1ict& 
nies ?' Como, portuguezes, poclestes aclmittir a annivelação elos direitos, guanclo a 
mesma natm·eza lJroduzin e creou clesi.Q:ual quanto existe sobi'e a terra? CoJJ1-0, 

' J: ~ rber-
rendiclos pelos brados ela Glisconlia e da guerra, e apeaclos com 0 véu ela 1 _ 

dado, poclestes tornar foragida a gloria poTtugueza, q1.1e por tantos seculos se cono 
servott sentada no mais elevaclo tbrono elo mundo? Ainda é ternpo ele l~vanu~~a.
ferrete que mancha a nossa grancleza1 ainda })Oclemos salvar-nos . Corr81 apress 
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~~\;'\,_seguir commigo o estandarte ela r eligião . Persigamos, escoltados ela virtude, 
le.· 01U'a e ela fi~·meza elo caracter portu&·u~z, ?s malvado~ factores c~e noss?s _ma
e sl qt:e _pretendiam, a.Iem . ele tantas perfichas J~ ~ommett1elas J3 sentidas, ch~SI_Pall' 

c ~Bt1 un· desde os fundamentos a soberana religmo, o nosso augusto e fi.clehssimo 
seu or e monarcha, e elevar sobre o: thronos santíssimos elo Omnipotente, para 
que h~verentes lhe prestassemos o culto divino, os abominaveis symbolos ela es-
1:,ac 'Ia, cordas, martellos. D eus nosso Senhor Omnipotente por minha bôca vos 
: ~ma. O r ei, o nosso t ã.o prezado monarcha, como senhor. e pae, me .auctorisa a 
Iogar-vos ; em pTeceito eu, como portuguez leal e verdadeiro, vos conviclo que si
gaes_ os mm1s . passos' para ultimar a m~ior -gloria elo mundo, restituindo ao rei, á 
patna, os. seus antiqüíssimos e legaes direitos, para obstar á proxima cheg·acla elos 
no:s aliJados, que a desmarcados vôos adejam em nosso auxilio. A sorte ela H es
pa a vae em prompto a cleci lir-se, que as ·im o determinam os corações e senti
lllentos elos hespanhoes catholicos

1 
convencidos elo mystcrio ela fé. Seja pois a vos

~a prompta r esolução em seguir-me mais um meio para que possamos elevar até 
~e~et~ dos céu· os b~·aclos da religião, elo rei e ela patria. Viva a religião, ,viva o 

I, Vlva a patria! 

g Quartel general ele Villa Real, 2 de marco ele 1823. =Conde de Amcwante, 
eneral em chefe. ~ 

· M an.ifes"to 

Ma.unef ela SiÍveira Pinto ela Fonseca, moço fidalgo ela casa de sua magestaele, 
com exercício, decimo senhor elas honras de S. Oypriano ele Nogueira, com-
1llendador elas ordens ele Ohristo, Torre e Espada e S. Bento cJe Aviz, mare
chal ele campo dos r eaes exercitas e commanelante em chefe do exereito res
taurador. 

t P~rtuguezes : - Chamado::; pelo l)OVO e pelo senaclo ela camar a da mui distin
~ ~ Vllla Real da província ele Traz os Montes ao. commando do exercito r estau
.tEor da religião e ela r ealeza ela monarchia l)Ortugueza, vou manifestar á nação, 
~ ' uropa, e ao mundo inteiro, as rasões que dirigem meus passos; You tirar toda 

1 qualquer duvida que possa haver contra ' a pureza elas intenções que conduzem 
una tã · t 1, ·1 ~ · l - l ' · · c'il c o JUs a, como r ecoo.J,.J.eClc a ca usa, nao so p e os r esuitac os e 1ntlma conviC-
~~,0 elos portugnezes, ma.s tamben'l ele toda a Em·opa civilisacla. Vou mostrar que 
d ao é o inter esse par ticular que me conduz ; que · um gra.ucle elo r eino, possuidor aa ll~~ grande propriedade, condecorado com as insígnias hono.rificas do estado, 
c1 qu.u·1das no campo ela' honra, nada mais eleve ambicionar elo que a occasião ele 
verratuar a ultima gotta elo SC"\-l sangue na clefeza ela r~ligião, da patria e do rei. 
raoll ~ostrar co~u. evidencia que _n 'estas circu~staucias está hoje o condE( ele Ama
to~te, a sua rehgdi.o1 a sua patna e o seu rm, que apressadamente o chamam, e a 

os os portuguezes honrados, á sua elefeza. . · 

1
, O terremoto que cle:truiu Lisboa no anuo ele 1765 não foi mais terrível; os 
c~~olucionarios l)ortug;uezes destruíram aincla com mais violencia toda a archite
lll'lra. elo estado : a relig ião, as justas prerogativas elo r ei, a r enda ptlblica, o com
pe~-clo, as artes, a agriculttu·a , o exercito, a. m_arinha e o Bra.zil , :tudo foi f~ito ern 
g. aços, logo que abortou a decantada constltmção; em brev s elüts elestnnram o 
c~~nc~e e magestoso_ edific!o do imperio portuguez1 que tantos sec,ulos1 tantos sa
ill! · Cios e tantas v1clas tmha custado aos nossos valorosos antepassados ! Cegos 
0 , ~tacloTes dos r evoluciouarios francezes, os r evolucionarias ele 24 de agosto se
Pll~·aln toclos· os seus pecb.ntescos sophismas, sempt·e fa1sos, sempre OJ:gu.lhosos, 
e

81
Jn:·os e contraclictorios, conduziram a r evoluçfLo, enganando e atrmçoanclo o 

:tercltO e O pOYO portug uez; nrto houve bens que lhes nrio offerecessem e males 
~b~ lhes não dessem; ela combinação do seu manifesto e palavras . com· as suas 
ni~as e _facto? resulta· esta incontestavef ver clacle. !\..ssim f?i _-que Çt. ~acçao IJ?aço -
h a se mg;enn em o governo obrio·audo as auctondacles C1v1s e m1htares a r eco
~ ecei-o e a jurar uma constltuição 

5 
que ainda nao existia, empre~anelo successi

, abUJ.ente seus cuidados na IJrorJao·ad'i.o elas loJ'as maconicas que bav1am ele ser-lhe 
~<l a -a· 1 b .,. ~ 1 · 1 · · 1 1 tnac as ; estabelecendo po1· seLt expecliente corresponc encra revo ncwnana c e 
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accorclo com a faeção da Hespanha, não só em todas as províncias do !mper~~· 
mas tambem com todos os estados da Em·opa; chegando mesmo a sua mtsera~Ili
dade a persuadir-s~ de t er estabelecido em poucQs dias, em toda a parte, o uu
l)eTio ela iniquidacle, -enfm·canclo o ultimo r ei com as trípas do ultimo P.a71r.e. .. 

Debaixo de t ã.o monstruosos rn·inCÍI)ÍOS é que a faccão endiabrada dmgHIJ toda~ 
, · las as suas operações ; ao mesmo tempo que consultava os p areceres dos b1spos e c' _ 

•pessoas wais conspícuas do estado, sobre o methodo ele convocar as côrtes, se ap 
parelhava para r etrogradar os acontecimento s do dia 11 de novembro do mesnlO 
anuo, aprese:ri.tanelo-se com a sua a ssalariada tropa maçonica, peclindo a convoca-
cão das côrtes á. maneira ele Hespanha. . 
, Este a'l·bitrario e tumultuoso acto, em assumpto de tamanha' importancia, :V:tn 
substituir assim os p areceres em contrario que o mesmo faccioso governo tlll n 
colhido das pessoas mais conspícuas da nação, o qc~e fez logo ver aos portnguezes 
ots fructos que podiam espel'ar d'e uma reforma cond.nzicla assim .por homens, que, 
afastando de si os conselhos e os varões ele probidade e intelligencia, se secunda-v.aDl 
com clesmedido empenho elos homens mais criminosos, convencido iij e sentenciàdos pec 
los nossos tribunaes·, de homens sem moral, sem leis, sem honra, nem vergonha, ~em 
religião, nem propriedade, que formam a base elos seus princípios nos se LlS pa,rtlcu
lares inter esses, e na destruição elo throno e elo altar . E na verdade os e:ffeitos pr~
varam exactissimamente os vaticínios . Esta facção passou logo clespotica e ~rb~
trariamente a demittir sem causa nem culpa formada, dos seu s logares , os P~:ncJ
paes empregados publicas para distribuir os empregos pela maçonaria, institLuu-se 
interprete ela vontade geral elos portuguezes, porque, sendo elles os presmnidos s~
beranos , enviou aos circtllos eleitoraes, não só os preliminares elo autogr apho e 
poderes que os povos cleviám conceder aos seus clepnta~los ele côrtes, mas tamb~Jll 
as listas nominaes d'aquelles que deviam ser eleitos , alem das refinadas mú::epÇ~~s 
que estabeleceu nas eleições : o governo l dirigiu tão habilmente esta cliligencJa, 
que a maioria cl' esta assem bléa moderada, quando a, comparo com a que lhe snc· 
cecleu, foi composta de terríveis p eclreiros livres . ' 

Estabeleceram elles que a soberania residia n~ nação, que a nação se co!DP'1~ 
nha ele todos os estados que o imperio portuguez possuía nas quatro partes cl 

_mundo, e que esta sob erarria seria r epresent acl a p0r cento e sessenta e t antos dep~t
t ados, isto é, um por cada trinta mil habitantes; mas a facção que a nada attencli~ 
t anto como á · cmtclusão elos seus ambiciosos fins, sem jamais se pejar ele adopta,r, 
para os conseguir, os meios mais injustos e mais violentos, receiou que o resulta.clo 
das eleições em todo o imperio viesse destruir seus pedantescos proj eetos ; seg-nra 
já ela coac\juvação ch maiQria elos deputados do reino, reunidos em Lisboa, s~Dl 
attenção nem vergonha aos princípios que acabava ele estab elecer, r euniu o Il'1~ 
completo cong:r:esso, sem esperar p elos deputados do ultramar, n em, mesmo pelo. 
que faltavam do reino, começan'clo a propor, discutir e decretar as bases da con~ 
stituição da monarchia eom uma menoridade de sessenta e cinco· a setenta depn 
tados, menos ainelt• ele metade do numero' que devia compor o congresso . CouJ
tuclo, eram taes os seus criminosos r eceios, que, não satisfeita ainda a facção co~ 
Uto illegaes inconsequencias, encheu as galerias elas côrtes ele assalariados alll0k 
nadores, que, pelo meio ele insultuosas vozeria,;, .approvava e desapprovava as lua
t erifLs em quesUio, segundo as instrucções que recebiam da facção ; as entracl~s ~ 
as saídas elo' palacio elas côrtes foram -guarnecidas por uma forte o·uarcla mibtai,_ 
e a força armada ela capital e ela província commanclacla por 11m 

0
faccioso clepn-

. t aclo. · 
Uma multidão de impressos e de agentes incendiarios foram manclaelos a todas 

as capitanias do ultramar; instantaneamente appareceu todo o Brazil revoluciona~ 
elo, e sun magestad~ forçado a embarcar-se para Lisboa, conseguindo aincln, co~
tra os esforços d::L facção, deixar no Rio ele J aneiro o príncip e r eal em seu logal 
tene~1te , regente elo J3razil , N 

A similhança ela assembléa constituinte da França, o co~gi:esso ele Lisb?~ uao 
se p ejou de declarar, n\im dos seus primeiros actos, legaes t odas as insurreiÇ0 0 5 e 

1 O gov01·no, congresso, côrtes , fáicçã.o e clubs, são aqui syno11ymos. 
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governos que d'ellas abortassem; b em depressa em todas as capitanias do ultra
ma.r foram estas r evoltas praticadas, e em cada uma d 'ellas estabeleciclo seu go
~erno l?opular ; o gove1:no ela B ahia disse log·o ao congresso ele Lisboa, que elle 
~e clesl!gava ela obecliencia elo príncipe regente, para ficar r ecebendo as ordens 
IJnmed1atas ela côrte ele Lisboa; esta apostasia foi, como era ele esperar , r ecebida 
)elas côrtes com enthusiasmo, menoscabanelo assim toda a ôrclem social e . di1·eito 
c~ subOJ:·dinaç?to e respeito, que se devia a um decreto ele el-rei, que a mesma 
P antastiCa e intrusa soberania aincla não havia derogado. 

Não tardou muito que as mesmas miseraveis e facciosas côrtes não sentissem 
~Das mesmas os r esultados ele suas monstruosas decisões ; o mesmo direito gue as 
.tinha instituído, e que tão ignorante como arrogantemente ousaram tra.nsmittir aos 
povos elo Brazil, para os revoltar contra o seu leg·itimo soberano, os auctorisou 
b~m .m~is rasões, a elles braz}.leiros,. para se r~\"?ltarem contra ellas mesmas. Os 

hazile1ros conheceram que nao pocha haver feliCidade em governo demagogo, co
ll eceram as fi guras miseraveis que r epresentaram na scena ele 24 ele agosto, des
ll~~scaranclo -as aos olhos do universo, oppondo-se corajosamente aos seus desorga
~saclores decretos e á. sa:ida elo príncipe, que a facção . pret~nclia condu~ir a Lis-

~~ e prender ao lado de seu augusto pae, para mms facilmente arrumar pelo 
f e10 da clesunião, os americanos. NaeTa ha tão horroroso, como as instrucções ela-
c a:: p~l~ facção aos :eus agentes elo Rio ele J aneiro, ellas se dirigiam mesmo ao 
~s~assmlO elo príncipe! Foi então que um indigno e ignorante general pe levantou 
1ontt·a a sua patria, contra o seu rei e contra o seu príncipe, que o tinha enchido 
c ~ favores ; foi n'estw occàsião que· o mundo viu ,com assombro este mesmo prin
yre sustentar a sua digniclacle, esmagando com o seu valor todos os instrum entos 
c~ ~ua nefanda opposição . Esta, r esolução, tão corajosamente secundada pelos bra-
~1 61ros, exaltou a facção ele Lisboa, que já se vangloriava ele ter seguro debaixo 
c 0 seu tyrannico domínio todo o imperio portuguez; em consequencia ella se 
apressou a r eforça,r as sua· missões elo ult-ramar, mandando áqttelle hemispherio ' 
nhovas tropas, á custa elos maiores sacrificios, atiçar o facho ela guerra civil, que ti-
ll a começado. , 

. A ~hegada cl'estas t ropas, tanto como as blasphemias clespecliclas ela tribuna, 
~Iocluz1ram no Brazil os r esultados que se esperavam i o facho ela guerra se Í\1-

ammou .com viole~ cia; os europeus que, illucliclos por seus principias, ou por seus 
correspondentes ele L isboa, tinham secundado a faccão das côr tes no Brazil, fo 
ratn. postos fóra ·á custa ela maior parte 'dos seus cà'bedae:s ; a mesm::t sorte teve 
11~a grancle parte dos officia:es militares , que preferiram o serviço de uma fac- · 1''0 . caeluca e clesprezivel, que necessariamente mais dia ou menos devia pro-
c 11Zlr a sua propria elesgTaça. Bem depressa uns e outros conheceram o engano 
etn. que tinham sido precipitados; as luzes despedidas el a t i'ibuna r evolucionaria 
tocl~zi.ram nos. animas desac~u~elados os r esultaclos ç1q.s t revas i assim foi esta-
e~eclda uma nxn entre braz1lelros e europeus, que fez a desgraça de ambos os 

Paizes, e q1.1e não teria mais fim, emquanto se nfio destruíssem os instnunentos 
que a crem·am. 

A chegada ele sua magestacle a Lisboa eleu nova força á facção i persuarliu-se 
~lla entao, que seu real nome serviria be_m par a selim· suas horrorósas arbi~rarie

. ~ ades , clcspecliclas cl~baixo elo falso cm·acter ele lei . Da hora que a nau D. João Tfl 
llndeott no T~jo, data o captiveiro ele sua magestacle . Doente e cansado como che
~b1~ .ele uma t ?Lo ~nga ;::íagem, não sendo mais de meio dia, ~ua 1?agesta~l~ foi 

1 ngaclo pela facçao a nao desembarcar, e a nau que o conduzia fo1 logo slt1ada 
c e escaleres armados que defendiam a communicação com a sua r eal pessoa, gue 

. na mesma occasião fói privado ele um gTande numero ele seus creaclos, que foram 
11

.
0 s presos e outros clegt·adaclos i que ao meio elo seguinte di,a rodeado de doze fac

Closos elas ~ôrtes, de filas ele soldados e ele pedreiros livres ar~arlos C?m ós seus 
~lmhaes, fo1 sua magestacle conduzido ao salão das côrtes; obrigado a JUrar as ba
zes. ela destruição total da sua monarchia ·· conduzido depois ao paço rodeado ele 
espiões, e pouco depois obrigado a depor ~s seus ministros ele estado e a n~mear 
outros, que a faccão lhe insinuou. 

:N''este estado' de rigorosa coacçã.o existe hoj e sua magestacle, que .não pôde 
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eximir-se ele assignar com seu proprio punho o decreto eb. separação e cle~Tec1o 
ele sua augusta esposa; ele sor te que el-rei ele Portugal tem hoje e~ L1sbo~ 
a mesma liberdade, que Luiz XVI tinha em París, pouco antes ele subrr ao ca
dafalso. 

Com o mesmo desprezo cnm que a facção tem olhado o rei, tem tratado a ~· e
ligião santa de nossos paes; estabeleceram ele direito que ella nri.o seria a umca. 
tolerada, prometteram a impressão elas cloutr,[nn,s ele D iclerot, Voltair e, Roussea1l, 
e companhia, que reconheceram por seus mestres e apostolos; impetrou da sant.a 
sé a bulla para o uso da carne nos dias ele abstinencia com premissas f~1lsas; obn
gou os ministros do altar a prégar aos povos, em logar das maximas do Evn.uge
lho, princípios subversivos e anarchicos; aos parochos que convencessem se·us fre
guezes elas vantagens que lhes resultavam cb constituição, como se o bem nece~ · 
sitasse ele outra r ecommenchção mrtis forte do que o seu e:fie:i to. Se algum ~l
nistro havia tão corajoso, que n:ão obedecia ás sacrílegas ordens da facç~~o, 
era preso e degradado ; esta sorte tiveram varios bispos e o patriarcha cl (} L l &

boa. ·os empregados civis e militares foram o~rigados a pe1jurar, e no fonnu
lario elo novo acto elo juramento para á tropa, não se falla uma só palavra no 
rei, nem na r eligião. Que prova lJÓcle haver mais decisiva da sua iniquiclacle? 

A nação foi dividida em partidos e facçlles, portu gL1ezes foram armados contra. 
portuguezes, irmãos contra irmãos, paes contra filhos e filhos contl;a paes, solda
elos contra seus chefes, as clifferentes dasses da nação foram atacadas e se acha.D1 
expirantes ; a decantada e proclamada liberdade e dü·eito ele propriedade P?r.tn: 
gueza foram, çl epo.i.s ele 24 ele agosto de 1820, synonymos de roubo e assasstU10 ' 
a imprensa foi só livre para transmittir a iuiqniclade, para clesmoralisar o povo e 
lhe ensinar o caminho ela revolta; para insultar a religião, os seus ministros, 0 

r ei, os soberanos alliaclos, os; nobres e todos aquelles que não seguiam as suas ma
ximas clesorganisacloras . Os escriptor es, que não seguiam esta vereda, ou co~b~
tiam estes pl'incipios, eram presos e degradados. A cliv.i.cla publica.,. que do prin~JP10 

da revolução tem servido ele pretexto das suas expoliações arbitrarias, fo1 au
gmentacla no curto espaço de dezoito mezes com 20 milhões ele cruzados; ~s co: 
fres publicas e o erario roubados ; o palacio do conselho ela fazenda u1ceucbaqo ' 
grandes sommas despendidas em missões revnlucionarias .na França, na Allen1anba. 
e nà Inglaterra. · 

O mesmo exercito, a quem a facção deveu o seu r estabelecimento, foi vilipen
cliado, climinuiclo, ínsubordinaclo, privado do fôro militar e do laço azul e verDle
lho, que t inha clistinguido o exercito l)Ortugnez nos elias da sua maior gloria, para 
ser substituído pelo de pedreiros livres. . 

Nada escapou à sua devoradoüra fouce; a companhia da agricultura elas vt
nhas elo A lto Douro, obr11 elo grande Pom,bal, que tão assombrosamente tem ele
vado 11 cultura e commercio cl 'aquelles vinhos, elo valor ele 1 11 12 milhões c~_e 
cruzados annuaes, arrancados à custa de milhares ele braços do centro das Dl;alS 
bravas montanhas, improprias d<j outra qualquer producção, que tem sido quasl a 

·unica garantia do nosso commercio, que fazia entrar no erario 2 milhões de cru:ua
dos annualmente, que sustentava tantas familias no meio ela abunclancia1 que fa-
zia S<?ntir sua magestosa influencia em todos os mercaclos elo reino, que estava 
solemnemeute instituída lJOr um contrato entre o governo e os accionistas, que 
tanto e~tes como os lavradores protestaram contra a v iolencia que se lhes fazia, as
sim mesmo foi árruinaclà ! A facção maçonica, que tinha jurado a perda e guerr::t 
eterna a tudo qu~ possuiamos ele bom, pr eferiu o dinheiro elos inglezes {L fé dos 
c0ntratos, ~ís lagrrmas elos lavr adores e protestos dos accionistas . 

Da mesma sorte milhares de pessoas foram privadas ele seus officios e pensões i 
uma guerra, uma contribuiçl'.:o e um r ecrutamento veiu pôr o sêllo aos nossos ma
les !• Que horror ! que desgraça ! E maior ainda quanclo vemos coúcluzirem as 
mesmas victimas á tribuna r evolucionaTia felicitações pelas diligencias com que ella 
tem assalariado o seu proprio assassínio ! 

Portuguezes ! Pó de hav~r uma desgraça similhante ? Onde estiL a clignicla~e 
nacional? D e que serve a vtcla cercada de tanta ignomínia? Podereis ainda rn~ns 
soffrer? Não. É chegada a hora da vossa ree~empção; uni-vos commigo iL causa 
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qne eleveis defender; não r ecems um governo intruso, clesacreclitaclo e cheio -ele 
oppr?brio, eclificaclo sobre as ruínas ela humanidacle ! O desprezo com que os ca
p~tahstas nacionaes e estrangeiros têem r ecebido as suas proposições para nego
Clar~m o novo emprestimo que ha tanto· t empo mendigam ; o escarneo com que o 
) ubhco tem r ec bicTo as suas ditas patrioticas subscrilJÇÕes ; a absoluta menoridade 
c 0 8 votantes que appareceram nas ultimas eleições ; o summo prazer e g osto com • 
qne se lêe1u, as noticias e os papeis que atacam o systetna1 e o desprezo com que 
sito tratados os que o louvam; o similhante ou talvez peior estado ela facção ela 
~espanha ; a convicção das potencias alliaelas e ele todos os homens ele juizo ela 

tu·opa, ela natmeza elas ::,~.pregoadas liberdades e felicidades elas constituições lu
so-hespanhola, que consistem na r ebellião elos talentos ousados e emprehencledo
l'e_s ele uma facçao pobre e mis()ravel ele aventureiros, contra toda a propriedade que 
Pi escreve, rouba e assassina; tudo annuncia a sua fr aqueza, e a sua lJroxima quéeb. 
ele P~rtuguezes! A caberr;os com os tyrannos1 "'clese~volv_amos a cora.gen: que . her-

án:ws ele nossos paes ; cl esse momento a facçao can·á amcla com mms vwlenc1a elo 
fl.le se ergueu; unamo-nos uns aos outros; e as nossas desgraças serão r emedia
c a~ . A felicidade da monarchia depende ela uniao ele todas as suas provincia,s . A 
na~ureza 1 que collocou e dividiu em tantas partes distantes o territorio elo imperio 
ro~'tuguez, . não obsta que a, ar te o unã; a r eciprociclacle elas leis assegm·ará a fe
lCldaele _ele todas as províncias ; assim clesapparecerão as injustas violencia,s e cle 
) enclenclas oppressivas 1 e todas as antecedentes contendas e oclios, com a ruina 
c a facção, como primaria m·igem elas nossas desgraças. · 

b
? . nosso adorado r ei será r estituído á sua alta cligniclacle, e como elle nada 

am lClona tanto como a felicidade elo seu povo1· elle lhe dará uma carta fundada 
~as soliclas bases da virtude, que assegure a felicidade e lJrosperidacle dos portu
gnezes. 

Vi va a r eligião catholica apostolica r omana, viva el-r ei :o senhor D . J oão \ TI 
e toda a clynastia ela casa ele Bragança, viYa a união elo imperio portuguez ! 

Quar tel general ele Villa Real] 2 ele março ele 1823. = C'oncle ele Amcwcmte., 
general em chefe. 

Proclauua~ão 

fi ~oldaclos :-É chegado o momento ele dar ao mundo humano uma, prova ele 
~ehdade e elo amor que eleveis á r elig ião, á patria e ao r ei . Illudiclo~ em 24 ele 

agosto de 1820 l)Or homens que nao tinham religião,. n em honra, nem vergonha, 
~e~ p~·o biclade, vós fostes · com a mesma patr ia sacrificados ::tos impulsos ele seus 

esvar10s ; os seus procedimentos attestam esta verdade ; faltaram a qc1anto pro
~etteram; os' seus inter esses particulares, o desprezo da r eligião e elo -r (:)i forma
lam a unica base elos seus projectos ; para os conseguir 1 t êem postergado tudo 
qllanto ha ele mais j usto e ele mais sagr aclo. As antigas e brilhantes cores elo laço 
qlle distinguiu o ·exercito pOTtuguez no t empo da sua maior glor ia, foram s~m ver
?0llha substituídas por outras a que chamaram nacionaes. Os. clireitos que por tão 
Jllstos títulos haviam adquirido não escaparam á sua fouce devastadora . 
to Soldados: Os transmontanos1 reconhece~clo os justos . moti;os que ? brigam a 

do o e:z;m·cito portuguez a arrancar elas maos elo s p eclre1ros livres a hbercl;;tcle e 
~ Poe~er, que s6 compete ao soberano1 não cl eixarão ele ser seguidos pelos outros 
Seus Irmãos de armas . · 

Sol~laclo s , marchemos to~los com ufania e firmeza á capital elo r eino a r esgatar 0 
nosso amado soberano 1 pois só cl 'este modo se clesaggrava a r eligião1 a honra e 

a glor~a elo povo portuguez, acclamanclo com her oico enthusiasmo : viva a r eligião 
cathol · 1 · · b · ·t ~ t Ica romana1 v1va o nosso eg1t1mo so 01·ano

7 
VlVa o exerci o e a naçao por-

t1gtleza. 
Qna~-tel gener,a.l . ele Villa Real, 3 ele m:;trço ele 1823 . = Conde ele Arnamnte., 

general em chefe. 

Proclal!lla~ão 

P or tugnezes :-Os auctores ela r evolucão ele 24 ele agosto aleivosa e atrai
çoadamente vos enganaram. P rometteram.:"vos que a r eligião catholica apostolica 
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romana seria a unica elos portug uezes ; que o senhor D. João VI continuaria a ser 
o r ei jurado da n~ç~io e tocla a sua dynastia ; que a agricultura, as artes, o _com
mercio, o exercito e a marinha seriam elevados áquelle es tado ele prospen clacle 
de que er am susceptíveis ; que o direito ' ele proprieclacle, a fé elos contra:os _c a 
divida publica seriam mantidos e r espeitados; que a boa administração da JUS~lç~, 
a e:colha dos ministros e a prompta execução das leis firmariam as bases pnncl
paes da felicidade da monarchia. Mas que vos deram em troco de tantos bens 
prometticlos? Eu vol-o digo .• Os mais profundos e ::;agrados dogmas ela nossa santa 
r eligião foram atacados, estabelecendo de clireito que a r eligião de nossos. paes, 
catholica romana, não seria a unica tolerada. O seu primeiro chefe, o patnarcha 
de Lisboa, foi exterminado elo reino . Os ministros da 1·eligião foram obrigados a 
prégar aos povos, em lagar das doutrinas do Evangelho, principias subversiv?s e 
anarchicos. O nosso adorado r ei, depois de ter sido ignominiosamente viliperrchad~ 
e obrigado a jurar uma constituição que em certos casos o exclue da corôa, fo~ 
posto na mais apertada coacção e captiveir o, ele modo que não teve mesmo poder 
de livrar a sua augusta esposa das gaiTas dos ímpios que o cercam. A agricultura, 
as artes, o .commercio, o exercito, a marinha sentiram logo os effeitos ela sua des
truição total. O credito publico, a fé sagrada dos contratos e o numeraria cles~p
pareceram com a s®mbra ela decantada coustituicão . A administracãa ela justtç.a 
foi confiada só áqnelles que pertenciam á ordem 1~açonica, e por iss~ nunca se "VI

ram as leis t ão postergadas. A divida public~L foi no cm·to espaço ele dezenove Jlle· 
zcs augmentada com mais 20 milhões ele cruzados . O erari.o roubado, o que unucíli 
antes t inha acontecido . O Brazil, q:ne fazia a principal parte elo imperio po~·t~I
guez, foi por estes mesmos monstros revolucionado e incencliaclo da guerra c1-v1l, 
e .talvez separado para sempre ela mãe patria. Uma grande contribtúção clecret~
da., assim como um formiclavel recrutamento, a fim ele comluzir vossos filhos as 
campinas ele H espauha a .combater exercitas que só v;em em auxilio ela nossa ?~u~
sa. Que horrores, 6 portuguezes ! Um governo que forma a base elos seus pnnc~
pios nos seus particulares interesses, na clestruiçã.o elo thron,o e elo altar, poste,:· 
ganclo tudo quanto ha ele mais . sagraclo para conseguir seus perversos fins, Jl~LO 
eleve mais existir. 

Portuguezes, prosigamos na nossa santa causa com aquelle socego e tranquil
liclacle que vos caracterisa; não cleis credito nem mais escuteis ordens de Lisboa. 
emquanto sua magestacle não estiver em sua perfeita liberdade, elo contrario eu 
vos farei r esponsaveis perante elle e a nação. 

Habitantes ele Lisboa, o exercito portuguez, que ele todos os pontos marcha a 
r eunir-se a mim, em breve entrará na vossa cidade ; elle vae levar-v,os a l)az, va~ 
quebrar as cadeias em que os ímpios têem atado o mais humano dos monarcbas' 
no emtanto vigiae que se não escapem os malvados com o dinheiro elos cofres e dos 
bancos para a Am~rica . Vigiae-os . · , 
· Portuguezes ! Vós só podeis ser felizes, só pocleis ser venturósos pelo Dleio clt: 
instituições que dimanarem ela realeza . · 

Viva a nossa santa religião, viva el-rei o senhor D. João VI, viva a nação 
portugueza. Abaixo com essa infame constituição, promotora de todos os nossos 
males . 

Quar tel general ele Villa Real, 3 ele março ele 1823 . = Conde de .ihncurcunte) ge-
ner a.l em chefe . , · · .. 

Proclama~ão 

Habitantes ele Lamego : -Eu proclamei 11.'esta proVincia a soberania elo Jlle~ 
lhor dos reis, tão vilmente escr avisado por um punhado ele facciosos e traidores. O 
meu grito foi seguiclo em tocla esta província e com enthusiasmo repetido peJas 
valorosas tropas trausmontanas, que, jurando ele novo não deporem as armas eJJl: 

·quanto não r estituírem á sua plena liberdade o nosso amado mona.rcha, têeDl as ~ 
siin expiado a vergonha ele haverem uma vez prestado o seu braço e o seu "'alor 
ao serviço ele mua facção traidora. P ersuaclirlo que ereis portuguezes e que err; 
vossos peitos existiam iguaes sentimentos,. eu corri com parte cl 'aquellas tropas H 

margem direita cl,o Douro, na tenção de que, marchando a essa cidacle, vós po-



, 
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desseis em liberdade soltar o grito de acclamações e vrvas ao nosso augusto s-obe
rano. 

As minhas esperancas foram iÚuclidas, e os chefes temidos ot~ traidores das tro
p:~ ~ue guarneciam :e;sa cidade e margem esquerda elo Douro continuam a sup
Plnnu· vossos honrados e nobres sentimentos, e ousaram mandar abrir fogo sobre 
~s _valorosas t(opas transmontanas., que marchavam a abraçar os seus irmãos da 
E eu·a e p~·odamar n'essa l)rovincia a libercla,cle e soperania elo nosso amado rei . 

. ~1 mancle1 r etirar aquellas tropas e a muito custo pude conter o valoT que as in
c~ ava a ir vingar n'essa cidade aquelle intsulto e castigar como mereciam os auJ or.es de tão insensata resistencia . Eu tenho clado baixa com infamia ao coronel 

1 °
8~1 Leite Pereira, do regimento de milícias ele Lamego; ao tenente coronel gra

Guac 0 em coronel elo mesmo r egimento, José ele Sousa Araujo ; e ~o cor_onel José 
uecles ele Araujo Osorio, do regimento de milicias ele Arouca ;_e em nome de sua 

rna~e~tacle :6.c1elissinia declaro sus1)enso e riscado elo serviço do mesmo real senhor 
~o .)Ulz ele fóra cl'' essa cidade, pois que uns e outro se tê em tornado indignos elo 
.Jrn~ portuguez, pela opposição que têem mostrado em se unirem com esta pro-

llCla á. mais justa e á mais santa de todas as causas. , . 
>til B~bltantes ele Larnego ! Conhecei os perfidos que vos allucinam, fechae os ou-

8 
c os as .suas insidiosas fallas; as vent.uras que vos promettem são phantasticas, e 

e Vos na J. J' • . .c ll.1 · ·O c aes pressa em sacucm· o Jug·o que vos oppnme e em 1azer causa com-
o ~m. com esta pr?vincia, . um abysmo ele males v a. e sepultar na sua ultima ruína 

osso .bello pmz e. a mms generosa das nações . · 
. Babttantes de Lamego ! Só a vossa prompta i·esolução, uniclã á de todos os 

~O\h~guezes, p ócle restituir á sua plena liberdade o nosso adorado soberano, ver
s ac tlro prisioneiro e escravo de uma facção, que só lhe conserva o titulo, para, á 
~lll. ra do seu nome augusto, commetterem aos olhos de uma nação, que lwocla
a '~~·am livre, os mais inauc1itos.despotismos ; só a vossa prornpta resolução poél.'erá 
br.:a.ucar do peito elo mais virtuoso rei a pungente mágua e 9 aviltamento que co 
cllll: sua sagrada pessoa, quando se vÍLl força.clo a assignar com seu punho r eal o 
c:~leto· <;~.ne expulsou elo throno e elo terr.itorio portuguez a filha elos r eis, a sua 
~la esp?sa e nossa adorada soberana ; só a vossa resolução, finalmente, unida aos 

111e~:s esforços , pocler,á ainda conciliar a Portugal as províncias do Brazil, que pri-
euo qt ' h · "' 'd I ac te nos con eceram a trmçao e se armaram contra _os trm ores. gnoraes 

111 a~o que um formiclavel exercito pisa já o territorio hespanhol, e que em breve 
atchar1 h f · · · 1 · · J b · 

110 .. , t so re nossas ront01ras para restttmr ao p eno exermctQ' na so erarua o 
tit-:~ adoraclo monarcha? ,Soffrereis acaso que as bayonetas francezas venham res
do . 1 ao throno portuguez o monarcha adorado que reina e r eino LI sempre em to-

s ~s c.orações portuguezes? 
o- IIabltautes ele Lamego! Ainda é t empo, salvemos a patria elos horrores da 
cllerra 'cl - 1 · tt . ' com que os tra1 ores querem asso ar o nosso pmz; pou1Je-se o sangue por-
t~~llez, .. que jamai.s seN clertamou senão ~m fa:vor do seu rei e d~ sua pat:·ia; sol
cl'a 0 gnto que a lllusao ou medo suppnme amda em vossos peitos . Desgraçados 

111 quelles que l)Ol' mais temr)o se conservarem no fatal erro que vos cega; ne-
~t· . . á a orça l)Oderá .conter as valorosas tropas transmontanas, para não levarem 

' Vossa · l l J fi ll l · l a b c c~c ac e to eLos os age os c a guena, se poT ma1s tempo recusaes proc amar 
soV~rama d~ ~~sso actot:a~lo monarch~ o senh?r D . João VI. N • 

hou· Iva a rehg1ao cathohr:a. romana, v1va el-r e1 o senhor D . Joa.o VI, v1vam os 
8 portug;uezes . = C9ncle ele Amantnte) general em chefe. 

Proclall:nai~J~ILO ' 

st B~·avos soldac1os transmontanos : - O rio·or da estadia e mil outras circum.-aucla, o , 
pl c s que o vosso general não pôde r emediar, transtornaram por um pouco- o vm110 que deveria pôr fim á lucta o·loriosa que emprehen.c1estes, quando n'esta 
do .a' ao primeir0 aceno, proferistes ~om enthusíasmo o gí·ito sagrado que em to
tr \ 08 tempos foi o signal ela reunião para os bons portuguezes . Vós tendes mos
Stlac 0 guanto sois dignos cl' este nome pelo valor e constancia com que t endes 

Ppol'taclo as mais penosas e fatigant~s marchas s~m desmaiar por um só instante 
12 
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do honrado proposito _que vos reuniu ao vosso gener~l. Este não tem expressõ~s 
com que louve e assàs e dignamente agradeça a vossa conducta e briosos senti
mentos . Perseverae n'elle, briosos soldados, e estae certos que as tropas que con
tinuam a ser seduzidas por commanclantes perficlos e r ecusam ainda tmir-se .com
vosco á causa do vosso amado r ei, pagarão bem caro o ar_rojo ele ha:ver em p1sado 
o t erritorio transmontano. Confiae no vosso general e nos dignos <:~hefes que v-os 
commanclam ; guarde-se a mais exacta disciplina, a qual só é capaz ele vos con
duzir gloriosamente ao fim ela heroica empreza em que vos achaes empenhaclos. 

Viva el-rei nosso senhor, viva a religião, viva o exercito restaurador. 
Quartel general ele Chaves, 11 de março ele 1823. =Conde de Arncwante, ge-

neral em chefe . ' 
Proclan1ação 

V alentes e honrados-soldados : - O clia ele hontem foi o elia da vossa gloria e 
o primeiro t riumpho eom que a mão elo Omnipotente se dignou coroar o valor elas 
tropas trm:~.smontauas em favor da gloriosa causa da legitimidade elo throno e s~
berania elo nosso a dorado monarcha o senhor D . João VI. ·Os fastos militares uao. 
recordam acção mais brilhante, n'em victoria mais completa, e a batallul. elo monte 
ele Santa Barbara sení para ' gloria· vossa etemisacla· na, m emoria ele tpclos os bon_s 
portnguezes : ella serà ouvida com espanto elo mundo inteiro, e apenas se ac~edl
tara, pois que se em todo elle o nome e o valor _portuguez se ha feito respei_ta.r, 
estava reservado para as tropas que tive a honra ele empenhar em t ão glonosa 
lucta o. fazer -ier ao mundo inteiro que soldados portuguezes só podem ser cotn
pletamente vencicl:os quando, arrastados por chefes degenerados, emprestam o vr,
-lor elas suas armas em favor de uma causa injusta, e que j amais o são quanc 0 

no campo ela batalha elles invocam contra a tyrannia e contrq. a impiedade o nome 
elo seu Deus e elo seu rei . • 

O denodado valor com que os briosos comman-clantes, o:ffi.ciaes, o:fficiaes iufe-
. ri01·es e soldados elos regimentos 6, 9 e 12 de cavallaria, os batalhões 12 e 24 ele 

infanter ia e companhias ele milícias ele Villa Real e Chaves se hão distinguido ll
0 

para sempre memoravel dia 13 ele março, n.em póde dignamente descrever-se, neJJl 
ser dignamente louvado, e apenas poderá calcular-se o vosso v:;1.lor e enthusiasJ?0 

pelo mais feliz e glorioso resuJltado que jamais exercito algum consegtúu em cJl'· 
cumstancias taes . 

Os aguerridos e bem elisciplinaclos batalhões 7, 9, 10 e 11 ele caçadores, ba
talhão ele infanteria n . 0 21, :form~mclo a divisão ligeira elo exercito que, enganado 
pelos tyrannos que no's dominam, marchava a sn:lf'ocar n'esta província os honra
elos sen.timentos que 'vós jurastes defender, deveriam :intimidar a outros solc1aclos 
que não fossem tro.pas transmontanas . A qu[l)lidade do terreno e a posiç~Lo forte eJJl 
q nc se achava~ J?ost.ados, tornava mai~ formidavel a an:.J?-a ele . caçadores? ele sdn~ 
natureza a mms forte contra a cavall runa em terreno cles1gual. Mas as chfficnl a 
eles augmentavam o vosso valor, e aql'l:elles batalhões, que~ tantas vezes vencern-JJJ 
os invencíveis ele Napoleão, apenas por poucos instantes stlpportaram .a valer~~ 
carga ele cavallar.ia transmontanà ;· e, cedendo em fim ·por toda a parte e na c 1 

tancia ele 2 leguas ao vosso valor e sagrado enthusiasmo,. largam as armas e ~e 
l · - · b l · b "' 1 de tão r ene em pnswnetros com suas a nc etras, trens e n,gagens; n.ao restanc o • _ 

brilhante divisão causa alguma que não caüse em vossas mãos, escapando-se a;pe 
nas a favo r ela. bgeireza elo seu cavallo o general em: chefe. LU:iz elo Reo·o Barreto, 

t . · l t 1 · J ' ::::> sn& para no lCHLr aos c espo u,s, a· quem serve, a g ona Ctas armas transmontana.s, a · 
vergonha e a infeliz derrota da mais brilhante cliYisão que ao seu commanclo se. 
tinha confiado. f 

~soldados, hoj e estar eis conven~iclos ele que o plano elo vosso g~neral em cbed: 
e. dos srs . generaes q1,.le tanto coaCJ.Julvaram, e que comvosco se cobnram hontem 
ta,nta gloria, só retardaram conduzir-vos ao campo ela •hom·a com o fim ele obter n)ll 
successo tão feliz e g lorioso . . 

Oontinuae pois a prestar-lhe a mais inteira confiança, nem o vosso g·eneral t~~ 
mais que r ecommcridar aos bravos soldados elo monte ele Santa Barbara. B.e_::e ;1. 
d'elle o mais publico testemunho dos seus agradecimentos e inteira approvaçftO ' 
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vossa conclucta briosa e valoroso ·comportamento; uma medalha de pom·a será dada 
aos ~r:wos que se distinguiram n'esta primeira batalha, que faça •recordar aos vos
sos filhos e ao mundo . inteiro o brilhante successo com que o céu coroou o grito 
sagrado que vos reuniu em torno ele mim a favor do rei, da religião e da patria 
0pprimicla . 

. Qllartel general de Chaves, 14 de março de 1823. =Conde de Arnantnte, ge
neral em chefe . 

Exposi<eão 

O grito, que em favor d,t patria opprimida por uma facç í;-to que a tem em fer
ros eu proferi primeiro n'esta província, foi em toda ella repetido com ~nthusias 
B~' porque os por tuguezes jamais recusam unir-se ao grito ele viva o rei e a re-

p1ão . Este grito, porém, que eu tenho proclamado á testa. elas valentes t ropas 
a. esta província, nem por mim ·nem por ellas foi proferi elo na intenção de enthro
ntsa.r o de~potismo ou de destnlir de todo a representação nacional, qlle nos bons 
tempos de Portugal fez a sua gloria, e foi sempre olhada como a unica garantia 
do.s nossos usos, fói·os e costumes. O povo n~io sabe proferir outro grito que não 
seJa o de viva el-rei e a sua reHg ião, e nega-se a proclamar el-rei constitltcional, 
porque entende, e talvez não entenda mal, que debaixo e a coberto ele um simi
lhaute grito se proclama, não o governo de um rei livre, qual convem a portu
gnezes, mas ele um rei phantastico, e dominado em tudo por uma facção ímpia e 
des_organisaclora,. que, assumindo a si a totalidade ela r epresentação nacional pelos 
~e1os que ninguem ignora, dieta a lei dentro das côrtes, e fóra d 'ellas se empresta 
llnpunemente um nom e sempre aclarado elos portuglcezes, para á sombra d'elle avil
tarem el-rei, cujo nome invocam, e tyrannisarem a seu s!"lvo a nação mais gene-
rosa, elo mundo . · 

E sómente contra esta facção que eu levantei a minha voz, é contra este pu
uhaelo de exaltados que, sequiosos ~e sangue, tratam já ele estabelecer o reinado 
elo terror pela espionagem decretada por elles' mesmos em côrtes, n'essas côrtes · 
e~ que elles têem hoje, e tiveram sempre a mais escanclalosa e privativa ascenden
~1a,. e nas quaes desde a sua installação levantaram o throno ela sua dominação 
lmpta; é contra estes, que esta província inte~ra se tem cleclaraclo· sem aquella 
coacção e violencia com que o rei constitucional é proclamado por tristes e ame
drontadas vozes cl'aquellas terras, em que as bayonetas seduzidas, O"Ll ele boa fé 
euga:naclas, suffocam ainda os sentimentos ele todo o portuguez honrado. 

E finalmente contra os tyrannos que nos opprimem, e não contra o systema 
l'epresentativo, qual convem ;:í,s nossas circumstancias, · que o 'brioso exercito que 
ten.ho a honra de commandar ha protestado verter até á ultima gotta de seu san
gcle, e não depor as armas senão quando virem a patria livre cl0 jugo tyranno e 
llos ferros affrontosos com que essa facção, apregoando a liberdade publica, agri -
hoou para sempre a liberdade indiviclua.l de toclo o cidadão pacifico. 

O grito que em 24 ele agosto se proclamou no Porto foi a pouco custo e com 
l)eq~1enas e:s:cepções universalmente repe'ticlo pelos portuguezes, porque lhes r e
corctou deveres mui caros ao seu coração, e lhes afiançou as vantagens soliclas ele 
qc:e só haviam gosaclo, quando as tres classes ela naçao, de accorclo com o seu 
l'et, faziam as leis, e o sangue elos })OVOS e o thesouro da nação não era exigido 
0

l1 administrado 'ao abrigo e capricho ele 11m só. 
Se os males que a nação soffria, e as desgraças talvez exageraçlas que a amea

Çavam, tinham a sua Ot'igem n'aquella fonte ela arbitrarieclacle, não estava, senho
res, não estava tudo remediado em se iustallar em côrtes a representação nacional 
~or aquella mesma fórma que fez em outro tempo a g loria· e a fortuna da nação? 
.JC ão f0i n'este sentido que nós proclamámos estas côrtes, sem que para: ~sso fosse 
ne?essario romper o pacto sagrado que já J.i.gava os portuguezes aos leglt1mos her
den·os da casa ele Bragança? Não foi n'este unico sentido que a vontade geralcl a 
JJ.ação se uniu ele boa fé ao grito que nos illucliu, e que poz no throno os tyrannos 
{;1e hoje zombam ela nossa credulidade? Fomo~ nós livres nas p,rocurações que. eu-

- ao clémos aos nossos representantes, ou n~to recebemos para aquelle fim a lm no 
momento mesmo em que n?s acclarnavam povo soberano ? · 

;. 
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E qual ha sido o resultado ele um tão fatal engano ? Remediaram as côrtes 0 

enorme deficit ele nossas finanças, ou não é verclacle que ao passo que os impostos 
cresceram, ou pelo menos pão diminuíram, e na sua cobrança se tem .empregado 
a maior activiclade, parado as enormes r emessas de numeraria, que a casa real e 
o exercito chamavam ao Br azil, coarctado o numero ele empregados publicos e 
pensionarias do estado, lançado mão ele extr aor dinarios r ecursos sobre os bene:fi
cios e ·commenclas vagas, e z;ombado ela l)ropriedade sagrada da igreja para e~: 
torqtur elos ecclesiasticos o que elles chamam super:B.uo de suas riquezas só imagi
nm·ias i não é verdade que, apesar ele tudo isso, aquelle cleficit tem enormemente 
crescido, sem que já se possam accusar desperclicios ele magnificencia real i e 
qÚando o thesom·o é administrado por creaturas ela · inteira confiánça e :fideliclad_e 
abonada pelos chamados regeneradores e 1)aes ela patria? Que é feito da integn
clacle ela monarchia portugueza, que elles nos prometteram garantir ? Não foram 
elles os .que primeiro provocaram a clissidencia de nossos irmãos brazileiros1 que 
com igual boa fé e talvez maior enthusiasmo h aviam acucliclo ao nosso grito? Oncle 
está o logar distincto e horu:oso que Portugal nas suas relações cliplomaticas sou
be sempre com esplendor conservar em todas as naço.ões cultas? Ou não é ele tocl_o 
o mundo sabido o estado de aviltamento a que se acham r ecl:uziclos os nossos IUI

nistros e encarregados cl'aquellas côrtes, em que interesses apenas commerciaes 
têem demorado a inteira expulsão elos agentes dé um governo que, ou não reconh~
cem legitimo, ou a cuj a t esta pelo menos não reconhecem um rei livre clescle o dia 
24 ele· agosto? Mas lance-se um véu ele eterno luto sobre tanto opprobrio e t ant(!J 
clegraclaçã.o . 

Nã.o seria no sentido e com as vistas ele se conservar ás classes privilegiadas 
os direitos e regalias que os serviços feitos ao estado lhe grangearam, e sobre
tudo a prerogativa ela sua representação, que essas mesmas d asses se cleraJ11 
pressa em serem as primeiras que ::mnuiram áquelle grito e ,ás reformas ' que elle 
proclamava? Mas que se ha feito, senhores ! Vós o sabeis, e não ignoraes que os 
princípios que se acham j á sanccionados pelos nossos clespotas, e as suas vistas e 
mais ardentes desejos só t endem a fazer r einar entre :q.ós, ou a mais perigo s~ de
mocracia ou a mais tyranna e mais desmascarada ar istocracia philosophica. E isto 
o que todos nós jm·ámos, ou foi para 19sse :fim que o bravo exercito portuguez 
prestou n'aquella epocha a força ele suas armas, para levar triumphante elo Porto 

.até Lisboa o projecto cl'aquelles facciosos, que hoj e havemos r econhecido n ão te
rem menor oclio á t ropa que os apoia, elo que ás outras classes, que sem a nossa 
intervenção lhes haveriam disputado a dominação que usm·param, .e com que nos 
Op!Jrimem ? 

Senhores, eu tenho-me explicado assás para conhecerdes meus sentimentos i 
. elles são os mesmos que animam a tropa do meu cornmanc1o, e a todos os h~
bitantes cl'esta província, que commigo t êem n'este sentido IJroclamado a el-rei, 
porque é cl'esta fórm~1. que um povo leal e generoso sab e quebrar os ferros elo des
potismo. 

Estes sentimentos, porém, hão sido mal interpretados, e muito ele má fé dene
gridos por esses mesmos contr::t os quaes só a quelle grito foi proferido, elles têeJJJ. 
em seu poder, e a seu soldo as typographias e os p eriodicos (porqut? a liberdade 
ele imprensa j á expirou para todos os que não forem pregoeiros de suas impostn: 
ras) e em todos elles se t em assoarlhaclo, que o meu grito e o cl 'esta província fot 
proferido paTa o :fim ele destruir todas as reformas uteis, e ele novo collocar no 
throno os satellites elo despotismo do governo absoluto i a minha conclucta é apre
goada como uma r ebellião, que va~ chamar sobre os povos todos os horrores ele 
uma gueFa civi'l, e põe-se a preço a cabeça ele quem teve a nobre ousadia. ele e-s:
pressar primeiro 'as queixas de um povo livre e generoso contra ' os tyrannos que, 
abusando da sua boa fé, o t êem precipitado na sua ultima ruína . Mas que outro 
meio restava . a essa facção clominaclor a par a se manter em r espeito n os ultiroos 
momentos ele tregoa., que ao despotismo que ella só odeia na mão elos reis, e 
que na sua mais que em nenhuma outra se ha tornado pesado e oppressivo, pó~le 
conceder a distancia que o exercito francez t em a vencer desde Madrid até LIS

boa ? 
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E p~elerão as tropas· portuguezas supportar com inelifferença que uma nação 
estrangeira seja mais generosa a favor de um monarcna que r einou sempre em 
nos~os :orações; ou soffr eremos que bayonetas francezas pisem de novo o nosso 
t~rntono para com vergonha elas nossas armas, menoscabo elo valor poriuguez, 
VIrem supplantar a facção · que nos avilta, e que nós mesmos seduzidos pozemos 
no throno? 

. Esta consideração, senhores, mais que nenhuma outra fez com que eu por 
lllais tempo~ão contivesse em silencio os sentimentos elo meu coração, e que a 
toclo o risco me declarasse á face d'esta província, que nfLO esperou senão ouvir 
0 llleu primeiro grito para manifestar com o mais decidido enthusiasmo os senti
lllentos que animavam a todos e que em todos suffocava o medo. 

E não são porventura aquelles sentimentos os que nutre clentro de seu peito 
toclo o portuguez digno d 'este nome? Se vós, senhores, estaes, como creio, ele ac
~orclo n'aquelles princípios, dae-vos pressa, eu vol-o rogo, em fazer ver á tro1m 
c 0 v-o.sso commando e aos !':>ovos cl'esse districto, que o conde ele Amarante e o " 
e:x:erc1to que commancla nao são os fautores elo despotismo ; fazei-lhes ver que os 
~~ss~: e nossos sentimentos são os. mesmos, apesar elo inte.resse ~om que os ver-

aelenos despotas que nos tyr anmsam, pretendem clenegnr a mmha conducta e 
âonverter o sentido. das voze~, .3-ue eu ~om esta província inteira te~ho proclama
• 

0 e~ favor do re1 e ela religrao ; fazer-lhes ver que o bravo eJÇ:er clto que tenho 
l eumdo debaixo d 'aquelle grito sagrado, bem louge de ser inimigo do systema r e
presentativo, ao contrario, firme _ sómente em não depor as armas sem ver por terra 
a facç::'o impia, que domina o rei e a nação, nenhuma duvida terá em se unir . 
colllv-osco para de novo proclamar uma constituição, que, salvando ao r ei as pre
rog;ativas que jurámos, e convem ao chefe ele um povo livre, se não r econheça 
o?ra de uma facção, mas sim ele r epresent:1nt es nossos, livremente designados em 
~ortes, em que haja liberdade, e escolhidos por aquella fórma, e ele entre as clas
bes de qu·e a nação n'outro tempo livre nomeava os seus deputados em plena li-

erdade. . , 
Dm exercito tão bravo e generoso como o exercito portug~1ez não cleixari~ ele 

~Jrestar a todos os partidos dissidentes em opiniões políticas todas as garantias e 
s:g;uranças, que necessarias se julgarem IJara pôr a cobe'rto de partimuares vin
ganças os indivíduos mais comprometticlos . Os cornmanclantes da força armada, ele 
nccordo com a nação livremente representada, estipulaJ.·ão quanto for para simi-
Iaute fim necessario; mas não sofframos, senhores, por mais tempo, que o sangue 

~ortnguez se derrame no serviço dos nossos proprios tyrannos ; não quejramos ser 
t espousaveis pelos males incalculaveis que uma guerra de portuguezes contra por, 
t llgnezes vae cumular sobre uma nação já deprimida, e tão indignamente 1\vil
l'l.c~a por esses mesmos que, depois de lhe lançarem as mais vergonhosas ca
c ~las, a ::; i mesmos se apTegoam· e canonisam como paes e r eg·eneraclores da pa
tna. 

~aes ·foram os sentimentos de nobre inclignação, que o rei e a patria a:ffi:onta
clos Inspiram a todo o portuguez honrado, e nenhumas outras as vistas com que 
â?J- torno de mim reuni as briosas tropas d ' esta província; com ellas eu fui bater , a 

rffereutes }Jortas· das províncias elo l\1inho e Beira, não }Jara constranger, mas 
Para pôr ~m liberdade as vozes que contra a tyrannia suffocavam o medo. Eu as 
e~contrei fechadas e os ca1pinhos cheios ele solclaclos portuguezes, que illudiclos 
U.Iuc~a, e ·servindo ainda o qespotismo, se preparavam a disputar-me o passo, e em 
lastrgar em mim a ousadia com que emprehencli primeiro derribar o colosso 
c a ty1~annia philosophica, mascarada com o nome de soberania nacional. Recon
centrei-me em Chaves, e a muito custo pude conter nas clifferentes marchas os 
soldaclos cl'esta divisão, que nada ambicionavam tanto como o avistarem-se com o 
ellercito que contra elles se clirigia, ou para se abraçarem como irmãos, se com 
: es se unissem ao seu honrado oTito de viva o rei e a r eligião, ou para ver
.ehrelll a ultima gotta de sangúe p~la causa sagrada, em que eu os havia empe
n ado . 

. As esperancas d 'esta união foram frustradas, e eu esperava ser por momentos 
atacado, sendo~me a final forçoso annuir aos desejos da vaiente e briosa tropa. O 
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céu quiz mostrar n'est e primei1·o encontro o qu anto prótege _a sua caus.a e ~ do 
rei, pela victoria mais completa e decisiva, que em iguaes circumsta11cias Jamais se 
recordou nos fástos militares. Vós já sabereis , senhores, o resultado ela acção ~ue 
debaixo elo meu commanclo se apresentou á brilhante divisão ligeira elo exercito, 
que contra min;t se dirigiu ; eu vol-o não recordo senão com o fim ele attestar a 
toda a nação que aquellas valentes e aguerridas tropas, cujo valor não cedeu ap 
valor, mas só á ju.stiça da causa que eu defendo, hoje se acham unidas com 0 

mais decidido emperrho para combater ao lado do exercito transn:w.ntano, pela 
: causa da religião e elo rei. A união ele taes sentimentos é o unico trophéu que so-• 

bre tão valentes tropas eu quero comrervar para memoria · elo dia 13 de março. 
JVIas que triste me não é por outro lado a gloria cl'este dia, se ella custou algum 
sangue portuguez ! Eu a não desejo r enovada por similhante preço, e só a tena
cidade ou illusão dos que recusarem por mais tempo unir-se ao grito el'esta pro
víncia e nob1·es sentimentos ele todo o portüguez honrado poder á fazer r enovav 
scenas cl'esta ordem. . 

Poupemos, senhores, sim.i1hante desgosto á nação inteira . Salvemos o rei, a 
religião e a patria; . a união ele nossos sen~imentos é bastante para sem mais e:ffu
são ele sangue derribar os tyrannos que fazem o nosso · opprobrio e a nossa verg~
nha, A sua impudente t emeridade tem chamado sobre nós uma invasão estrangei
ra; ella está imminente ás nossas fronteiras, e os barbaros se compra:liem ele ver 
que a obra elo seu delírio é coroada nos ultimos instantes de sua dominação tt 
r anna com uma guerra civil e com a e:ffusão do sangue portuguez, derramado as 
mãos ele portuguezes . . . L i\Temos, ainda é tempo, a nossa cara patria de tantos 
horrores, e guarde-se aquelle sangue para emprezas mais dignas do nome e do 
valor portuguez. 

Quartel ge;neral de Chaves, 15 de março de 1823 . = Concle de Ama?·ante, ge
neral em chefe. 

Em consequencia da Tebelclia das províncias elo Brazil, a que se i·eferero os 
decretos ele 14 ele janeiro e 17 ele fevereiro ele 1823, resolveram as côrtes altera.r 
em parte a fórma organica da deputação p ermanente, como consta cl'esta 

Car-ta <t:ll.e lei 

D. João, por graça ele D eus e pela constituição ela monarchia, r ei do reino unic1? 
ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e cl'alem mar em Africa, etc . Faço saber a 
todos os meus subclitos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a lei seguinte : 

.As côrtes, em observancia elo § ultimo do artigo 117.0 da constituição, visto 
que algumas províncias elo Brazil t êem perdido o direito de ser repr esentadas 
em côrtes, decretam provisoriamente o seguint e : 

1. 0 Dos sete deputados que elevem forn;tar a deputação permanente elas côrtes, 
seis serão europeus e um ultramaTino. Os clois substitutos serão eleitos ·ele. entre 
os cleputaclos europeus e ultramarinos, para cada um d'elles r espectivamente ser-
vir na falta ele qualquer elos deputados. , . 
. 2. 0 <?s .n;:,embros ela deputação. permanente, quando houver côrtes extraorclm::L

rias, ass1st1rao a todas as sessões que podérem combinar com os trabalhos ele q~1e 
são encarregados. . 

Lisboa, paço elas côrtes,· aos 20 de março de 1823 . ,., 
Port~nto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execu~ao 

elo r efenclo decreto pertencer, que assim o t eBham entendido e executem tão m
teiramente como n'elle se contém. O secretario de estado dos negoc,ios do re~no 
a faça imprimir, publicar e correr. Dada no palaci:o ela Bemposta~ aos 22 ch~S 
do mez ele março ele 1823 = EL-REI, com guarda. =Filvppe Fe?'?'ein~ de A1·a~~o 
e Cqst1·o. 

Em 21 e 22 de março procedeu-se á eleição r espectiva, ficando a deputação 
assim composta : 

Deputados europeus: Agostinho José Freire~ José Joaquim Ferreira ele Moura, 
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D. Fr. Fra-ncisco de S . Luiz (bispo conde de Coimbra), Francisco Antonio ele Cam
ros, Anto~o Marciano de Azevedo, Francisco Xavier Monteiro, lJroprietarios; Car
. 
08 Bonono de Gouveia. Osorio, substituto . 

. Deputados ultramarinos : Luiz Paulino ele Oliveira Pinto ela França, p~·oprie
ta.rw; Manuel Patrício Corre!a ele Castro, substituto1• 

I 

No ultimo, dos dias mencionados (22) foram presentes ás côrtes mais outras 
ínformacões xel0-tivamente ás operações militares ao norte d0 reino. 

Officio 

uh I~l. mo e ex. mo ~I" . -De ore~ em ele s~u: magestacle transmitto a v . ex. U, para c:-
0 e~Imento das cortes, as ultimas notiCias que hontem teve o governo por d01s 

1ffi?IOs, um elo general Barros, datado 'do ~lia 19 do corrente, e outro elo general 
Ulz elo Rego, escripto de Amarante em data de 18. 

No dia 19 o general lbarros, tendo fortes suspeitas ela pouca fidelidade do es
q.uaclrão de cavallaria destacado no Porto e pertencente ao r egimento de cavalla
l'~a 11. o 9, que se acha entre os facciosos, logo que n'aquella cidade entrou o 're-
1llnen~o 22 ele infanteria, o mandou por este desa•rmar, o que se ·fez sem resistencia 
c a I>a,r,te , ela cava.llaria. Os cavallos · d'este esquadrão ficam assim em. deposito e 
l)Ohdem servir para remonta da brigada de oito esquadJ:Ões que brevemente se 
ac a1;á reuni~la ás ordens do genm~al .Luiz do Rego . . 

dO regimento 10 estava a entrar no Porto e seguiam a . sua retaguarda os ca
Ça Ores, cavallaria e artilheria, que se mandaram marchar para o J:\IIinho. 
Oh O general ~uiz do Rego par_t~c~.pa que os !acciosos se COJ?Servavam ainda em 

aves, que tmham algumas mrhmas na Regua e que em Vrlla Real mandaram 
emb~1·car algumas bestas de bagagem. Participa tambem que em Traz os lVIontes 
corrra o boato de que os facciosos se preparavam para se porem em movimento, 
e que elle tinha dado as suas ordens para os prevenir, qualquer que fosse a direcção 

, qne tomassem. Acrescenta que havia recebido a noticia de que elles haviam desta
cado algumas forças con:tra lVIiranda, por se haver armado contra elles . Finalmente 
Lffirma que a cavallaria-dos faccios<;>s so:ffrêra consider,avel perda no combate do · 
c a .13, e que elles se acham em tanto desalento quanto era grande o ardor e im
Pac.Iencia das tropas constitt1cionaes por marcharem contra 'os fac.ciosos e vingarem 
a, affronta feita aos valorosos cacadores seus camaradas. · 
IU rnJ?eus guarde a ~·v. ex~~~. PaJ~cio ' d~ Bemposta, em 22 ele ma,rço . de 1823. -

· e ex. "' 0 sr. J o ao ~aptrsta, felgumras. = 1V.[ambel Gonçalves ele lVb?·ancla . 

. O secretario Basilio Alberto de Sousa Pinto participou que a deputaç'ão enéar
leg-acla de ·pTeveni.r el-rei elo proximo encerramento das côrtes cumpríra o. selJ, de
'~"er, l)l'Ouuricianclo Roque Ribeiro de Abranches Castello BI"anco, .e.scolhiclo para 
orador, e seguinte 

Discurso 

t Senhor : - As côrtes ordinarias, a quem a constituicão prescreve o dever de el· . , . 1111nar ,as suas sessões no fim ele tres mezes e o IJocler de as pro'rogar por mms 
~n.l, se vossa magestacle o peclir ou se ellas sentirem que isto é ~ecessario pelo 

oto ele duas terças partes dos seus deputaclqs, t êem continuado os se1.1s trabalhos 
e os continuarão até ao fim do quarto mez. E pois, senhor, no dia 31 do corrente 
~lle as côrtes .elevem fechar-se . Elias enviam a vossa mag~stade uoma deputação 
I e cl.eze de seus membros lJara lhe annunciar este acto e o dia em que elle deve ter 
~gar,. eN para sa~er se vossa mag:es~ade quei· ser-~he presente. ·T,al ~: - senhor, a 

spos1çao do artigo 80.0 da constlturção, que as cortes· cumprem religiOsamente. 

e 1 Iust~llou- se em 1 de abril, elegendo presidente o bispo co11C1e D : Fr: Francisco ele S. Luiz 
J secretano Agostinho José F1·eire · no mez de maio eleo·eu para o prnnen·o cl'estes cargos José oaqt · F . . , o nm < enerra de Moura, e reconduziu o ultimo. 
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E asseguram .a vossa magestade que, correspondendo aos sentim.entos que vossa 
magestade outr'ora exprimiu, cllas a1)roveitam com o mais vivo empenho esta oc
casirto que a constituição lhes permitte de verem a vossa magestacle em o seu 
seio, e que aproveitarão com igual empenho todas aquellas occasiões que ~e lhes 
offereçam ele patentear a vossa magestade os sentimcimtos ele amor e respmto que 
lhes infundem suas eminentes virtudes sociaes, o apoio que vossa magestacle ~it, 
por sua consummacla sabedoria, ao systema 'r epresentativo que nos r.ege e o lileJo 
e activiclacle com que promove o bem da naçãq. N' esta nação, senhor, aonde tu,_, 0 

attesta o seu genio, a sua grandeza de alma e os seus beneficios, não ha seuao 
um só voto, este é o da viela, saude e gloria de vossa magestacle e da permanen
cia da sua augusta dynastia sobre o throno dos seus p1:edecessores . Este voto, se
nhor, pr0testam a vossa magestade os deputados das côrtes, ordinarias em nome 
de toda a nação que elles r epresentam. 

Ren;;pos'ta de el-rei 

Contemplo, senhores, com muito agrado o objecto da vossa mensagem . Fico · 
inteirado do dia destinado p::M.:a a conclusão das côrtes ordinarias . A firmeza com 
que ellas ·t ê em defendido a causa da liberdade, apenas ameaçada e o:ffendichu em 
parte de uma província ; a confiança, adhesão e amor que têem manifestado á 
minl1a pessoa, tornam dohradamente preciosa a faculdade que me concede a con
stituicão de concorrer ao seio da r epresentacão nacional. 

Dizei pois, senhores, ás côrtes, que co~ a melhor vontade assistirei a esse 
acto nacional, e que em tudo que r espeita ao inter esse e gloria da naç~io me mos
trar~i sempre fiel ao jmamento que prest ei á constituição, coherente com os meus 
proprios sentimentos e digno ela confiança e amor dos por tuguezes . 

No proprio dia 22 assignou sua mages tade el-r ei, como prova ele qüe a.nnu!a. 
ás deliberações elo corpo legislativo, a segwute 

P:rocla:n:~.açã o 

rrransmontauos : - A guerra civil manchou o vosso tenitorio com o sangue 
portuguez. N'esta crise de verdadeira a:ffiicção foi preciso adoptar e é hoje neces· 
sario executar medidas fortes contra aquelle horrível :8.agello ela sociedade. As cõr
t es fizeram e eu mall!do executar com a maior promptidão a lei de 20 de março, 
qqe vos entrega ao rigor das leis militar es se continuarcle;; a n~to ouvir os clicta
mes elos vossos representantes, as admoestações patern aes do vosso r ei, a indigna-
ção elos vossos camaradas e a opinião de todos os vossos compatriotas. . 

As le1s justas e bene:ficas deixam desde hoje de proteger os que se · rebellaan 
contra a sua auctoridade. A força é clescle hoje o vosso direito. Eis o fructo ela. 
vossa insania ... 

Não ha garantias constitucionaes para aquelles que. qu erem destruir a consti
tuição. Os procuradores de tod o o povo portuguez, homens que o mesmo povo 
considera como os primeiros defensores ela sua liberdade, ela sua igualdade e da 
sua propriedade, estabeleceram um plano de restauração geral, e vós agora, sendo 
uma tão pequena facção cl'este povo egregio, quereis destruir Üi.o grande obra! 
E ele que modo? Accendendo os archotes ela discordia. matando-vos uns aos ou-

i 
, , I 

tros, derramanc o o sangue dos vossos irmãos e provocando a vinganca elas leJ~ · 
Soldados, q1.1.e vos deixastes illuclir pela perfidia e pela má fé ele~ meia clul'lJ.a 

de ambiciosos, abanclonae esse posto da infamia, execrae e abanclonae esses iuch
guos chefes que vos quyrem s::~.cri:ficar. Ainda é tempo, soldados · escutae as vozes 
salutares da amnistia. E a nação que vos percloa. Em que outr~ cousa:· podeis pôr 
a vossa confiança? Se é u~s vossos camaradas, todos elles protestaram contra a 
vossa 1·ehellião e correm hoJe-contra vós em grande numero . E se é nos vossos. 
compatriotas, todos elles vos criminam, todos vos aborrecem e todos imploram ~ 
rigor das leis contra os desvarios da vossa insurreição. Ah! evitae, emqua.Jnto e 
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tem~)O, os males que vos amea.çaín. As vossas casas incendiadas, os vossos irmãos 
sacnficados á justiça publica, e os vossos bens vendidos para indemnisar as cles
pezas da guerra, serão os efl'eitos da vossa allucinação . Se vos demoraes um dia 
~ :assa desgraçada sorte ficará decidida . Eia, transmontanos, abandonae as ban
e etras ela r ebellião, obedecei ás ordens ele vosso rei, abracae os conselhos elos vos
sos 

1
1:6Pi'esentantes, escutae as vozes ele Portugal inteiro , ~ que vos chamam á con-

Cot·c 1a A t't · ~ ' · l d t · cons 1 mçao e o voto c e to os os por uguezes . · 
~ haverá portuguez que, a custo ela sua honra, ela sua vida e ela sua fazencla, 

qnetra trahir o seu juramento e r ebellar-se contra a vontade ele todos os ·portu
~~lezes ~ · .. Se . o houver, a espada ela justiça lhe f~rá perder a viela e a fazenda, 
J qpe a perfi.dta lhe .fez perder a sua houra e atrmç2ar o seu .c~~ver . , . 
A.. ~ço da Bemposta, 22 ele março de 1823. = JOAO VI -== l" ·tl~ppe J!e?·?·e~m ele 

1 Cb~lf)o e Cast1·o, ministro e secretario ele estado elos nego cios llo r eino . 

a ~ntretanto a guerra prosee:uia, tendo obticlo as trOI)as liberaes vantagem n'uma 
~w ~ u . 
~ ' ' con.corme consta elo documento que segue, apresentaclo ao congresso em 26. 

O:flicio 

Ill. mo e ex. mo sr . - Por um proprio, mandado pelo general Barros, acaba o 
âO'Verno de r eceber um officio do dito general, transmittinclo o periodi·co Bo1·boleta, 
a 0 qual, por ordem de sua magestade, aqui incluo um extracto pa.ra ser presente 
'

0 soberano congresso. Pelo dito extracto o soberano congresso poderá conhecer 
qu~l foi a -victoria que as nossas tropas alcançar~m no ataque que os facciosos fi
het.am sobre Amarante no dià 23 elo con ente, cujo c·ombate chu·ou ·desde as sete 
a?l as ela manhã até á.s quatro ela tarde, sendo por ora as noticias que t emos 
t ;ste acontecimento, visto que o dito general no seu officio se remette ao con
ttclo no dito p eriodico e ás duas parti cipações que recebêra elos capitães Praças, 
fo~ cava;llaria, e Barros Lobo, de ar tilheria, em que lhe asseveram que o combate 

1 
bdiaclo, mas ele grande glori a para as tropas constitucionaes . 

Ill 
010 

eus guarde a v . ex. a Palacio ela Bemposta, em 26 ele março de 1823 . 
. e e:x. mo Sl' . João Baptista Felgueiras . = Jl1a?1/L6el Gonçalves de Mintnda. 

se . O e:ctt:acto alludido não foi inserto na r espectiva sessão, porque quando esta 
lU ltllpnmnl j á o governo tinha mais amplas noticias das operações militares e 
si andou-as publicar em supplemento ao Dicwio elo gove?'?io de 27,. informando as
O lU as côrtes e todo o paiz ela victoria das tropas constitucionaes em Amarante. , 
tn~~? seguimos o plano de transcrever os documentos de maior importancia sub
h ll'~dos ao congresso, e n 'esse numero se incluem alguns concernentes á r e
me Iao ~e Traz os Mont es, necessarió era não omittir os que supprem vantajosa
che~te a nanativa ele um periodico sem caracter official. Eis as participações elos 

eLes: 

O ffi.cios 

i .• 

l'al ~l,mo e ex.mo s1·. - São seis horas da manhã, .e r ecebo o officio incluso clo .gene
Stàu .ego, que vem com direcção a v . ex. a, e que creio será o detalhe, circum
com ~tas e ?Per~ções do exercito no dia 23 elo corrente, em. que alcançámos uma b eta VIctona sobre os facciosos. 

Dou~ratulo-me com v . ex.a por tão feliz acontecimento ._ · 
lU.n10 eus g~arcle a v. ex.a Quartel ge:q.eral do Porto, em ~b de mar~o :1~ 1823 .= 
1•0 b ~ e:x. 0 sr. Manuel Gonçalves de Miranda. = Antonw Lobo Te~xez1·a ele Bcw-

8' rtgacleiro governador das armas. 
2~ . 

DI mo · J 1 · · · l a · e ex. mo sr. - T .endo, como nos meus officios antececLentes 1e1 parhmpac o 
v. ex: .a; posto todos os meus cuidados na defeza da linha elo Tamega, com obj e-
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cto de frustrar aos facciosos a tentativa de pass::wem a esta margem, ·e poder effe
ctuar seguramente a j'uucção de forças mandadas pelo gQverno de sua magestade 
a unir-se debaixo das minhas ordens i fui informado n.o dia 22 que, vendo os fac-
· ciosos ser-lhes impossível · 0 forçarem alguns post0s elo centro, se dirigiam a A:na
rante, qu(;l não parecia offer~cer~Ihes ~ma resistencia muito pertinaz._ ~r~ esta ] 1~
tamente a manobra que mars nos p0d1a ser favoravel, porquanto o 1mm1go1 teu 0 

abandonado a sua linha e caíndo sobre Amarante, emprehenclia um feito ele que 
resultaclo algum podia tirar, ainda mesmo quando depois de uma grandissim~ p_ercla 
forçasse a ponte, pois se isto conseguisse seria ·esmagado no seu flanco clirert~ e 
frente pela :nossa cavallaria, e na retaguarda pela infanter ia n. 0 22,. que. a seg1.ua, 
emquani:o eu obtinha livrar-me da incerteza do seu ponto de. ataque, e por conse-
guinte poder ·com desafogo formar a juncçã.o das minhas forças. · . .. 

Os facéiosos pozeram-se em marcha ele Mondü:ri de Basto para a nosí)a drrel'ta 
ás oito botas da noite do referido clia 22, unindo todas as forças sobre o ce~tro 

· da linha, cujos lJontos deixaram guardados por algumas milícias elo paiz e pmza.
nos que tem armado e que nos incommodam ext1~aorclinariamente. Para reforça·l' 0 

ponto ele Amm:ante, havia ordenado que o batalh!1o ele caçaclores n .0 5, chegado 
a Penafiél no dia 22, forçasse a marcha, e chegasse a esta villa quanto antes~ e 
h ontem fiz eles tacar ele Freixieiro um b atalhão elo regimento n . 0 22, que foi segtuclo 
por outro, e est e pelo n . 0 9 de infanter.ia, não só para proteger a Amarante, roas 
tambem para occupar a retaguarda elos inimigos, se elles forçassem a pon~e i .~0 

. mesmo tempo fiz co:abamarchar os esquadrões 1 e 4 pelo caminho ele Frenoe~O 
á Lixa, com clirecção á mesma villa ele Amarante, os ·quaes no sobredito caso to
mariam os facciosos pelo flanco ela direita e 0s r eduziriam sem duvida a estado 
de depqrem as armas. Entretanto, com uma bôca ele fogo, :tiz um reconheçiroento 
sobre. a ponte velha de M0nclim, aonde os inimigos · tinh11m um canhão i . o D:osso 
fogo foi corresponcliclo pelo i'llimigo, que fez alguns tiros eom . uma peça que :tnuha 
o c culta . 

Na verdade não esperava eu q.ue a .força do a'bque fosse hontem_ mesmo, de
vendo crer que os facciosos, .trazendo cansadas as tropas com penosas marchaS 
por um paiz cliffl<>:i~, fariam um reconhecimento e se-preparariam para a em pre~a. 
na madrugada seguinte ; ma.s apesar d'isto nfto clesacautelei a marcha elo 5.0 c e 
caçadores e um batalhão elo 22, como levo r eferido . 

Qnerenclo os facciosos effectuar o ataque mais a seu salvo, romperam ao nas· 
cer elo dia um fogo vivíssimo sobre Villa Pouca elo Tamega e Gatão, a :fim ele 
divergirem para aquelle lado uma parte elas forças defensoras, e para melhor co· 
brirem a manobra quizeram lançar ao rio uma ponte movei ou j angada; empenhO 
que lhes frustrou cora;jo'sa.mente um destacamento de quarenta homens elo 15 e 
milícias de Basto, que foram auxiliaç1as pelo capitão José Antonio Pereira ele Eç~, 
aj-udante ele ordens elo general Barros e hoje ás minhas, que a toda_ a pressa cor· 
reu dy Freixieiro áquella parragem. 

Tomando os facciosos as alturas ela Feitoria, a certa distancia cllaqui, elas no-v:e 
para as c1ez horas ela manhã, l0go sobre a marcha foram atacando os Rossos pt· 
qnetes avançados, que clenoclaclamente lhes resistiram. 

Da participação junta, elo coronel Soares, commancbnte ·militar encarregacl~ 
ela clefensa ele Amarante, verá v. ex.a os detalhes ela acção, que tão gloriosa fot 
:is armas ela patria., pois que os facciosos soffreram um clestroço formiclavel. 

O bravo batalhãó ele caçadores n .0 5 teve a fortuna ele chegar a Amaran~e 110 

calor do éombate, vooa onde a honra o chamava, o s'3u enthnsiasmo constituctonal 
deu novos brios ao valoro'sü 15 ele infanteria, milicias ele Villa elo Concle e Feira, qtle 
muito se distinguiram i a victoria se seguiu depois, e com ella a vergonhosa fug~ 
e derrota elos rebeldes ; mu1itos f.oram os prisioneiros e extraviados, que aiucla es
tão chegando, e poucos nscapariam elos inimigos, se fosse possível que os esquft· 
clrõGls ele cavalbria 1 e 4 vhegassem a tempo; porém, não pôde vencer duas h@
ras antes a longa marcha que fez, COJn smnmo desgosto elos commanclantes, o~
ciaes e soldados cl'estes corpos, que ardiam por dar ·provas elo seu valor e ze 0 

pela causa ela patria. 
Os inimigos retiraram-se fugi tivos em chias columnas na clirecção ele Campeã, 
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urna pela estrada velha do Marão, e outra pela estrada nova ela mesma montanha, 
Jll~ ambas confl.ueJ?-1. pr~ximo de_ CampeãA em ~1irecção a Villa ~:ai. Muitos ?aça
. oles elos cm·pos pnswnen·os do d1a 13 se .teem vmdo apresentar; na? podem ao .JUsto 
cr cnlar a perda do inimigo; . pelas casas dos caminhos deixaram muitos feridos; 
tgnus elos quaes se têem ido buscar; emquan.to aos mortos posso dizer o mesmo. 
ho certo que a nossa perda foi pouco consideravel, attenc1enc1o ao vivo fogo que 

tlve. Os facciosos foram durante o combate bravamente acossado15 pelo fogo da 
: ssa artilheria, ao commando_ do capitã~ ~osé Joaquim de Barros L?bo, que se 

rn comportado de uma manmra assás ·custmcta. 
O cansaço c1as 11.pssas tropas, fatigadas com tantas marchas em tão escabro

}0~ terrenos, não permittia sem sacrificio de todas ellas CfLle perseg·nissemos )301' 

aiglo espaço a retirada dos facciosos, o que farão debaixo de ll.ID r!ano combi-
llacoes l . . . eguro, ogo que as ClrcumstancJas o permlttam. 

111 
• Grande tem sic1o . o trabalho que estas mesmas tropas hão supportado, e ainda 

e alOr a sua resolução e coragem, p-osto que durante algums dias fosse necessario 
rnpeuhal-a toda, para resistir ás .fadigas que -temos tido . 

c Para o bom resultado d'estas operações é innegavel que hão. contribuído os 

0
;
1umaudautes dos corpos e officiaes encarregados da defensa das posições, toc1os 
quaes elevo nomear se tiver de nomear um só. 

tem O coronel Soare~, commanclante do 15 . ~, .gover~ado:· militar de Amarante, se 
"' a·coberto c1e g-lona ; a ordem' a lJruc1enC1a, o valor te em regrado todas as suas 

. '-'-'e Idas. 
~lle é. cligno da contemplação immec1iata de sua magestade. 

c capitão Antonio Peito de Carvalho, tambem do 15.0
, ás ordens do .mesmo 

a 01'?nel, esM nas circumstancias c1e merecer o maior elogio por seus serv1ços e 
Ckvidude. · 

c O commanclante do batalhão n. 0 5 ele caçadores, com o seu batalhão, teve uma 
g O~clltcta notavelmente admiravel; entre a brava officialiclade el' este corpo clistin-
lUn-se o tenente Cardoso. 

c1 O ~enente coronel Queiroz, do 12 de caçadores; ·o t enente coronel P erestrello, 
têo reg1~ento de milícias ele Barcellos, encarregado da defensa ela ponte c1e Cavez, 
1 ern feito os serviços mais relevantes, semp're infatigaveis, sempre activos e intel
cl~e~~es . O major Lima, coinmandante do 7. 0 ele caçadores, que soffreu o desastre 
.A. la 13, tem feito optimos servicos . Muito elevo tambem ao tenente coronel 
ta~eveclo, ele caçadores 10, que veiu ele Chaves, depois ele prisioneiro, apresen
p'01~se para continuar o serviço á patria. Ao major Lima tenho encarregado dos 

11/liols avançac1os, e a sua intellige:m.cia em serviço de tropas ligeiras ha sicll:! de 
1 c acle 

s . ~ll f~ltaria aos meus deveres se passasse em silencio quanto sou devedor aos · 
Je1v1Ç?s elos o:fficiaes que tenho acldidos ao meu quartel general. O capitão Manuel 
A~aqt:uu Berredo Praças, do r egimento 4 ele cavallaria, e o tenente Balthasar ele 
ll ~e1da Pimentel, c1o 12 de caçadores, me têem sido ele um soccOlTO extraorcli- . . t~110 • As luzes, activiclade e iutelligencia d'estes dois · officiaes são superiores a 
c1i.c1 ° o elogio. Elles têem servido com um zêlo e valor que não podem ser exce-
111 ~si e se cada dia me dão _maiores provas do merecimento que os adorna~, o 
jtle~JUo digo elo capitão Eça, ajudante ele ordens do general Barros, que está. 
sa~t 0 ao. ~eu 9-uartel general ; eu o tenho encarregado ele lJenosissimas e ~n.teres~ 
temes ~1genC1as, a que tem dado ac1mirayel desempenho, e merece a mmor con
clo P,la~ao . Tambem tem servido com m1uto louvor o capitão José L1úz ele Brito, 
llle leglmento 9 c1e infanteria, que serve ele ajuc1ante general. Eu sou singular
ch llte _devedor aos conselhos elo brigadeiro Antonio José Clauc1ino Pimentel, que 
ll.o arne1 de Traz os Montes ao meu quartel general ·e que tenho. nomeado s~gundo 
l'eiacommauc1o das. forças de ?perações. Tambem ao brigadeiro Manuel L1~1z Cor
qlle t>tou em mmto agrac~ecnnento lJela boa· execução ele todos os m.ov1mentos 
01•1 enho orclenado na aJa esquerda, de que elle é commandante. O meu aJudante de 
coe· ens Francisco Luiz Alfaro tem ·cumprido bem com os seus c1everes . O tenente 
fe·~onel commanclante ele artilheria, José Baptista da Silva Lopes~ tem igualmente 

1 0 e:x:ce1leutes ser vicos. Grandes obrio'acões elevo ao snrJerintendeute das alfan-
3 o " 
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degas do Minha, Bernardo G01j ão Henriques, que ~'\.nela acldiclo ao meu qua:1iel 
general, e por suas medidas muito tem contribuído para 3: boa ordem e c?ns~c a· 
ção do systema, não sendo menos j udicioso jurisconsulto que soldado, po1s na_o se 
poupa a perigos e fadigas, em tanto que reconheço utilidade em seus _s~1:V1Ç~~i 
Antonio de Vasconcellos Bandeira e L emos, ajudante reformado de m1hmas 
Villa do ' Conde, t em feito extraordinarios serviços . . 

Eu faltaria ao meu dever se não fizesse menção de um amigo meu ele ba Jll~U
tos annos , só porque é meu amigo; fallo do official ela secretaria ele estado c 0~ 
negocias ele justiça, Roclrigo da Fonseca Magalhães, que anda junto ao meu qual 
t el general, e que j á no campo, j á em objectos ele outra qualquer natureza J)le 
tem prestado e continua prestando os mais vanta;j os os auxílios . rn 

Tambem menciono o coronel José J ustino V az Osorio, de milícias de \ 1 ').a 
Real, e o tenente corone'l do mesmo regimento; o tenente Lima1 de caçadores 1"'' 
.e o t enente COl'onel Cibrão1 de milícias de Ba,r cellos . 

Nada posso dizer que chegue ao merecimento do majOT Leopoldo1 coroJ)lau· 
clante do r egimento de infanteria n. 0 91 bem como dos bravos officiaJes e solda elos 
d'este digno corpo1 que tantas fadigas tem soffrido. 

Recommendo a v. ex ." os serviços de F elix da Rocha Paris e Araujo, ~o
meado secretario · militar d'estas forcas, que t em servido com muita clistiucçao: 

, ' t ·el Emfim, o bom porte tem sido a dmiravel, e se eu omitto alguma pessoa, es al 
prompto a r eparar qualquer dissab or logo que me constem os seus merecime?tos

Não ~ possível for~ar ainda com Nexn,ctidão o rriappa dos c~çadores que ders:; 
a s banclmras dos facciosos e que estao chegamlo a todo o mstante. A rese 
cl'esta força só se poderá ultimar quando cessem de chegar soldados. . 

Juntam ente com a participação ~lo coronel Soares, r emetto a v. ~,:~x . " a d? co~o 
mandante do 5. 0 de caçadores, que tudo t"lrá a bondade de levar ao conheciD1°n 
de sua magestade . te 

Por copia remetto a v . ex." o officio que agora acabo de r eceber do tenen 
5 

coronel Queiroz, ele caçadores n .0 12, em que me participa o passarem pal'í\ci
tropas do me~1 commanclo os soldados do r egimento n. 0 21, com as suas ba.nc 
r as, e tres pecas ele artilheria. 

Deus gnar~le a v . ex ." Quartel general em Amarante, 24 de março em 1823 --
Ill.mo e ex.1110 sr. Manuel Gonçalves cl:e lVIiranda. =L~bÍZ elo R ego Bct?'·1·eto. 

3 .0 

Ill.mo e ex .100 sr.- T enho a honra e o indizível prazer de levar ao conhecilll00to 
ele v . ex. a o detalhe da acção alcançada .sobre os faccio.-os no dia ele hontero, bern 
como da ·Conclucta heroica que tiveram as tropas debaixo do meu commanclo- ._ 

Chegou ao meu conhecimento que os facciosos atacavam ao amanhecer os P
1
_ 

quetes em fi·ente ela Villa Pouca, trazendo uma barca para verifi1~arem a passílo 
gem do Tamega n'aquelle ponto ou sobre Gatão; destaquei sem perda ele teiJJP 

0 
para Vüla Pouca o major Magalhães com o capitão Gouveia, e o alferes B~rro~c 
e Caldas, do r egimento 15, eom <;>itenta homens Çl.'este regimento e milíCias 1~ ViUa de Conde, para reforçar os piquetes do commando do t enente Manso, elo f~ 
e sustentar a todo o custo· a passagem ,do rio; pouco depois foi observado_ pe _ 
capitão Peito, que serve de major de brigada, que uma. g l'ancle columna ele 1nfa.J1

0 
t eria e tocla a cavalla.ria se dirigia sobr e a esqu erda el e Gatão , mostrànclo qne ~e 
queriam .. dirigir . s_o~re Amarante, e q1.1_e sobre Villa P.ouca_ e Ga~ão era s6D1°uto 
com o fim de ch v1chT Et tropa que eu tmha, tornanclo-se asSlm ma1s fraco o P0~ .I 
de Amm·ante ; não tardou muito tempo que n ão se r ealisasse o que este o.flicH

1
_ 

me participou, pois que vi ter cessado quasi todo o fogo 'sobre a· minha esquercla1: 
logo que os postos em frente de Amarante principiavam a ser atacados colll de 
guns caçaclores, mandei immecliatamente reforçar os postos sobre a estrada _ 
:M:esão Frio e Gatães, com a r ecommenclação de se sustentarem; os faceiosos atas 
caram com força est es dois postos, e tenho a consolação de clizer a v . e:x:.."- qnet~J' 
tenentes Antonio Alexandre ele Brito e Luiz Carlos de Sousa soub eram susten ,J_ 

os esforços· do s inimig·os por mais ele cluas horas, sem que perdessem algum te~~ 
reno, a1)esar· do immenso fogo que so:ffriam, e vendo eu que se approximavam Pla.1 

• 
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t:·opas para levarem este p.onto , os tornei a reforcar com soldados do -15 e mili
~~8. da Feira. O fogo e o ün1Jeto elo inimigo tornava~se cada vez ma.is forte; quando 
:6_~1 lnformado que ~ bravo lJatalhão ·de caçadores 5 n~o tard~va a chegar -~ .villa 
l que este batalhao apressasse sua marcha, e ordenei aos piquetes que nao ce
: ~ss~m. Ü posto do Cal vario era enUto tambem atacado vivamente, }JOÍs que o 
~1Igo tinha feito passar para o seu lado esquerdo bastante infanteria e quasi 
c Ols esquadrões de cavallaria; foi n'es-te momento que chegou o 5. 0 el e ca.çadoref:', 
que depois ele uma marcha de 4 leguas entrou no fogo com um enthusiasmo 
~ uma coragem indizível, dando immensos vivas á constituicão; os piquetes foram 
1gual · ~ 

.c mente reforçados por companhias ele caçadores, sustentando-se sempre os 
nossos postos; porém, como fosse necessario chamar a sexta companhia elo 5.0 ele 
~açaclores , para ser substituída pela primeira, pois que aquella se achava ha muito 
bempo empregada no fogo, toda a tropa cl'aquelle ponto se r etirou, julgando tam- · 
s~m q~1e a chamada era para ella, e por esta persuasão viu-se o piquete cl~ l\1e-
0:0:6 Fr~o obrig~do a ceclei:, ~·etirao.do-se para a entrada ela ;illa, es~abelecencl~-se 
111 ~cc10sos, somente por mmutos, na capella de Santa Luz1a; pOTem, foram nn
dedlatamente repellidos, logo que ordenei se retomassem as posições, comprehen
c}i:~c 0 a d~ Calvario, que cedeu_ J?Ol~ algum tempo pel~ mesmo n:~tivo1 levancl_o 
ra nte de SI toda a tropa que o lmimgo lhe oppunha; nesta occas1ao fo1 que cm
e~ rn lm nosso poder o maior numerá de prisioneiros, pois que tropa nenhuma pôde 
) ~ec er ao valor e coragem que então cles~nvolveram o 5.0 ele caçadores, e a 
~arte elo regimento 15 e milícias ela Feira empregado no fogo; e vendo que se alon
)~'Vam muit~ os atiraclor~s de todos os corpos, se?~o _só o meu fim ?onservar os 
L.-~\os que tmha1 mandm fa.zer alto, havendo os 1~1m1go? emJ?rehendt~o a sug, re
lll;'l.c a sobre Gata'.es, sustentados por toda a sua cavalla~m ate ao anoltece1:. E do 
a 11 dever o lJedir a v . ex. a que faça chegar ao conheCimento de sua magestade 
i· conclucta elos commandantes, officiaes, officiaes in:feriores e soldados, tanto de 
<~ como milícias e artilheria, debaixo elo commando elo capitão José Joaquim 
de . a1~ros Lobo; porém devo confessar que o batalhão de caçadores 5 e a parte 
r0°, leg1mento -15 não se pó de exceder em bl·avLua; muitos soldados ele milícias 
oat:U empregados com estes dois corpos e cumpriram bem o seu. dever; to elos os 
de1~taes se port::tr~n;t dig;nament~, poré~ as situações Nem que alg~ms se achavam 
co am logar de cl1stmgmr-se ma1s partwularmeute; nao poss.o clmxar de louvar o 

08 
lllportamento elos tenentes Antonio Alexandre de Brito e L uiz Carlos de Sousa, 

g caclete · Alexanclr e Magno e João Leite Pereira Bernanles, e o primeiro sar
b e~ to J eronymo Antonio, to·dos do reg·im ento n . 0 15, assim como os tenentes elo 
<ttlhao ele caçadores 5, J osé Carcloso Carneiro e P atrício José Ahranches; os ca
te ~s José Ant0nio L uiz de Sequeira, Antonio Maria de F rias e o sargento An
lh~10 ela Silva se. distinguiram briosamente ; t ambem o commandante cl'este bata
R ao me assevera que são dignos de clistincção os sargentos J osé de Carvalho, 
lllU~t~olomeu lYiacbaclo, Luiz E steves e JYliguel de ~ousa Guedes; o .coro~el de 
do tc~as da Villa do Conde r ecommenela o tenente graduado José Anton~o Pe1xoto, 

· seu r egimento . 
f O sarg'ento elo reginiento de milícias ela Feira, João Francisco ele Azevedo, 
az.se tambem digno ele recommenc1ação pelo seu comportamento . 

ca .~11 seria injusto se deixasse ele recommencla.r mui pa-rticularmente a v . ex. a o 
bt-p~tao do r egimento n .0 15 Antonio Peito de Carvalho, que serve de major de 
se ~g~cla; este official tem tido um grande trabalho e sou-lhe muito devedor pelos 
de1"

1ços que hontem me prestou_; esto-u igualmente obrig-ado ao commanclante elo 5. 0 

galh~çaclores Antonio de Sousa Arat-0 o V alde~, e aos majores José Joaquim de Ma
l; . ~es e Mariano José Barroso, ambos do regimento 15. O tenente coronel Carcl: Ooneia, de milícias ele Villa Real, tem-se prestado da melhor von~acle a ~udo. 
e que o tenho incumbido. Envio junta-mente a-v. ex. a a r ela cão dos mortos, fenclos 
di e~tl'aviaclos que teve a tropa elo meu coÍnmanclo ; tendo, porém, a sat!sfação. de 

a Zel· a v . ex .a que quasi todos os IJrisioneiros e extraviados se têem hOJe r eumdo 
c os s ·. . . d eus cprpos · o numero elos pns1onen·os que houve e elos solclaclos que passaram 
~'1. Parte elos fa~ciosos será pouco me:p_os ele trezentos homens, fóra os feridos, que 

e assegtu·am ser duzentos ou mais, tendo os facciosos a prevenção ele os levar 
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comsigo. Não posso deixar ele louvar a conducta elo capitão de artilheria _n .o i' 
commanclante ele artilheria, José Joaquim ele Barros Lobo, pelo ac~rto e mte -
gencia· com qu_e se conduziu. ' . 

D eus guarde a v . ex.a Quartel ele Amarante1 24 ele março ele 1823: 
In.mo ' e ex .100 sr. Luiz elo Rego Barreto. =Antonio José Socwes Bo?·ges e Vascon
cellos; coronel elo regimento n . 0 15. 

P. S .-Tenho igualmente a honra ele levar á consicleracão ele v . ex. a os nomes 
elos tenentes elo r egimento 15, Victorino José ela Silva "r; J eronymo Caetano de 
Almeida Manso, que merecem tambem ser recomme_uclados pelo seu comporta
mento no campo . 

E .stá conforme. Secretaria elo · ex ercito ele operações e~n Amaraute, 24_ ~~ 
março de 1823.=Felix ela Rochc6 Pcwis e A1·çw:jo; official ela secretaria, servtn 
de secretario militar. 

R ela ção das pr_aças mortas, f e ridas e pris ione iras dos dHl"e-rentes corpos 
no dia 23 do corre nte 

R egimento n .• t5 

Morto 1, feridos 5, prisioneiros 6; somma 12. Foi fm;ido o capitão Peisoto, 
levemente. 

C a ça d or es n. 0 5 

Morto 1, ferido s 71 prisione~·os 14 ; somma 22. Foi ferido o tenente Carc1oso, 
levemente. 

Milícias da F eira 

Prisioneiros 9, extraviado 1; somma 10. 

Milicia s qe Villa d~ Conde 

Mortos 2, feric1os 5; somma 7. 

Somma total 51. 
Quartel ele Amarante, 24 ele março ele 1823. =Antonio José Som·es Borges e Tfas· 

concellos, coronel elo regimento n. 0 15. 
- 4 .• • 

Ill.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra ele levar ao conhecimento de· v . ex .a que, 
tendo chegado hoj e pelo m~io dia a esta villa, com o batalhão elo meu comma:ndo, 
opportunamente elle se aproveitou ela occorrencia, r ebatendo os facciosos, qtt<l 

cuiclo com tocla's as suas forças pretendiam forçar o difficil passo da ponte; logo 
que cheguei foi destacada a sexta companhia, que vinha em guarda avança.cla e qn~ 
abriu o seu fogo, subindo pelas alturas da clireita e esquerda ela ponte; como, ~o 
r ém, por este começo, os facciosos avivãssem m rtis o seu fogo, mandei mar:chal ~~ 
primeira companhia para. r eforçar a sexta ; passa~clo _algum tempo, mancl~r _! .5 e 
guncla e quinta companhias para renderem as pnmen·as nas mesmas pos1çoes_, . 

- immecliatamente a quarta, por então se ter estencliclo mais o cordão de tirote-I~ ) 
durante o longo tempo que se achou o batalhão engajado (até ás quatro ela tar ~'I 
se comportou com um brio digno ao maior elogio, e os facciosos, r econheceu ~ ~ 
nossa :firmeza, correram a entregar-se-nos em grancle numero, vinclo quasi toTO _ 
armac1os ; comtuclo tive alguma perda., ele qc'--e abaix o menciono a conta cl' ella. 0

3 

c1os os meus officiaes- se comportaram dignamente, e ele vo r ecomm encla.r a v. e:S::·. 
os tenentes J osé Cardoso Carneiro e Patricia José Abranches, t endo elles sido P01 

muito tempo engaj ados no fogo e animado 'com o seu bom exemplo aos s-oldadoS~ 
Ig·ualmente elevo mencionar a v . ex. a o bom servico que :fizeram os sarP·entos se 

> o ]Jl' 
gunclos1 José Carvalho, ela sexta compannia 1 Ba.rtholomeu Machado, ela quarta cD 
panhia1 Luiz Antonio E steves, ela segunda , e Miguel ele Sousa Guedes Asse-c 0

' 

da primeira, t endo todos feito muitos pri ~ioneiros aos faccíosos, tanto officiáes c?f~ 
officiaes in~eriores_ ~ sold:;tdos, pelo que os ach~ muito dignos de serem promoVJla~
aos postos Immecllatos, amc1a que para elles n~o tenho vacaturas . Nas outras c _ 
ses inferiores observei grande clerrodo, e assim este batalhão correspond.eu ple:nao 
mente á bo.a opinião que d'ell11. fazia e que tive a honra de manifestar perante 

81 
soberano congresso nacional. E quanto se me o:fferece participar a v . ex. a, e 
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conta ela minha perda é a seguinte: morto, 1 soldado da sexta ; feridos grave
m1 en~e , prim~ira companhia 2 solclaclos, segunda 1 dito , quarta 1 dito e quinta 

dito ; levemente, @ tenente José Cardoso Carneiro, .e 1 soldado da ter ceira 
companhia e outro da seguncla; extraviados, primeir a companhia 3, segunda e 
sexta 10. 

Deus guarele a v . ex. a Quar tel na villa ele Amarante, 23 ele março ele 182,3.-
lll .mo e ex: .mo sr. Luiz elo Rego Barreto .=Antonio ele Sousa ele Amtu;jo Yalclez_, te-
nente coronel elo 5 . 0 ele cacadores . . ' 

E , 
stà conforme. Secretaria do exercito ele operações em Amamnte, 24 ele 

darço ele 1_823._ . F el?:x ela Rache& Paris e Am~r!Jo, official ela: secretaria, servindo 
e secretano 1mhtar. 

5.• 

IU.mo e ex.mo sr :-Tenho a homa ele participar~ v . ex.a que na noite ele 23 
)assaram para as duas companhias do meu batalhfto, destaca<ilas nos pontos e vaus 
c_~ Athey e Moroussós, ·commanclaclas pelo major Menezes, todas as praças elo re-
1lmento 21 com as suas bandeiras, que tinham sido feitas prisioneiras no dia 13 
c 0 co~Tente . 'rambem passaram mais 3 peças ele artillieria e 1 sargento de ca
~allarJ.a ; e immecliatamente que possa verificar com eviclencia •o numero inc1ivi
c 1lal, enviarei a v. ex. a um especi-Jicado mappa da respectiva força. ' 
TI Deus guarde a v . ex .a Acantonamento no Arco, 24 de março de 1823.
. l_mo e ex . mo sr. Luiz do Rego Barreto. = Anselmo José ele QgeÍJ·oz, teJil.ente coro -

J:tel de cacaclores 12. · 
E stá ~onforme . , Secreta.ria elo exercito ele Ol)erações em Amaraute, 24 de 

~arço ele 1823. =Felix da Roclw Pm·is e A1·au,_fo, official ela secretaria, servindo 
c e secretario militar . 

6 .• 

r u. mo e ex. mo sr . - Segundo tenho informado a v . ex.a em alguns aos meus au
~ceaentes officios, chamei ao meu quartel general o brigadeiro Antonio José Clau
c no' Pimentel, por assim ser importante ao serviço nacional e ao bem ela causa 
queN defendemos. Como digo em meu officio dataelo de hoje, em :_que dou parte ela 
acçao elo clia de hontem so bre Amaraute, muita· utilieÜLcle me resul ta: da sua pre
sença aqui; eu o nomeei general em segundo; temos organisado o piauiJ ele ata
~lle con~ra os facciosos ; e v.enclo eu qu_an~o prov~ito restüt_a ao bem da riação que 
l ' e, ass1m que · ponha os pes n·a provmCla de 'Iraz os lVlontes, t enha o govern,o 
c ella, o nomeei interinamente governador das armas1 e espero .. que v . ex.a ponha 
~a p resença de sua magestade as ·r asões por que tomo esta deliberação, a fim de 
llle haja por bem confinual-a por seu r egio decreto. · 

O general Clauclino Pimentel é tão affecto á causa ela patria quanto o sabe a 
nação inteira; natuTa.l ele Traz os Montes, tem na provincia um g-rande partido, 
~ue crescerá prodigiosamente assim que seja nomeado ; alem d'isso é h9mem cl~ 
fi rme caracter e rígida disciplina, partes estas que são inclispimsaveis a quem na 
Presente conjunctura exerce aquelle cargo militar. Por todas estas rasões e por 
ellas mesmas espero a prompta approvaçã.o cl<!l sua magestacle. Entretanto que du
rarem os movimentos, elle marchará na concliçã0 que disse e que não implica ele 
sorte alguma com o cargo para que o peço, })Ois umas e_ outras funcções póde exer 
cel', e ainda com mais proveito pllblico elo que se fosse em separado . 
DI Deus guarcle a v. ex. a. Quartel general em Amarante, 24 de março ele 1823.

. mo e ex. mo sr. Manuel Gonçalves ele Miraucla. =Luiz do R ego Ba1·reto . 

7.• 

Tenho a honra ele communicar a v ._ ex. a, para ser presente a sua magestade, 
: g-_ostosa noticia ele ser apprehenclido todo o destacamento ele cavallaria n. 0 2, _ ~ue 
ugin das proximidades de Villa Viçosa e do qual têem tratado os meus officws 

h.os 179, 182 e 186. Entre as villas de Sarça e Salvaterra teve logar esta arlpre
) :nsão ; eu não posso ainda ,informar detalhacla~ente a v. ex . a sobr~ _os meios en~
lleg~clos, porque o general Azereclo não me qmz clemora:r_ esta . uotlCla com partl
llllarlclacle, mas é certo que o bom exito ele similliante diligenma se eleve ao cabo 
c e esquadra de cavallaria n . 0 8, collocac1o em 1\fontalvão, que teve o accordo de 

• 
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supprir as minhas participações ao general A:?Jereclo, quanclo as viu intercept_adas, 
com um aviso seu dirigido por um pai:?Jano disfar çado e pratico n os caminho~, 
alem do mais que fez, tudo digno de um portnguez honrado e militar iutelli-
gente . . 

Eu tenho dado em consequencia a ordem que remetto inclusa por cop1~ a 
v. ex.a e espero que mereça a approvaçã.o ele sua magestacle, e p1e v . ex.a fa,ea 
conhecer o merecimento elo mesmo cabo de esquadra. 

D eus guarde a v . ex .a Elvas, 25 ele março ele 1823, ás oito horas e meia da 
noite.- lU. '"0 e ex . mo sr . Mannel Gonçalves de .i\liranda.= Thomaz Guilhenne Btubbs. 

P. /3 . - 58 foram apprehencli~os . 

Orc1em geral a qne se refere o officio anterior 

Quartel general de Elva ·, 2-:1: ele março de 1823. - Ordem geral.- Sendo in· 
foÍ'Jnaclo ela honra e intelligencia com que se houve em I\'Iontalvao o cabo ele cs~ 
quaelra ele cavallaria n .0 8 , Manuel de Almeida1 quando no dia 22 elo corrente foi 
surprehenclido e instado pelo allucinaclo destacamento ele cavallaria n. 0 2 para se
guir o estandarte ela rebellü~o, eile r esistiu fortemente, clespre:?Janclo toclas as fal
sas promessas q Lle lhe offer eceram, e avisou com todo o discernimento o sr . ge
neral da Beira_ B~ixa, é do meu dever dar os competentes agt·aclecimentos. ao 
sr. coronel Mma, ao mesmo regimento ele cavailaria n .0 8, por haver promovtdO 
immediatamente o r eferido cabo ele esquaclra a fLwriel, e interpor as minhas re
comrn,enclaçoes para s . ·.", a fi m ele o promover quanto antes a sargento, accesso 
este que mtlito mereceu pela sna boa conclucta. . 

.c 'esta occa iã.o tambem faço constar ao. corpos d'esta província que no r egt· 
mento ele cavallaria n .0 2 houve bons exemplos ele firmeza e le~;tlclacle . 

Um cabo ele esquadra saín lo meio elo destacamento r ebelde e desprezou todos 
os ameaços, e um soldado brig·ou contra os sargentos cabeças ele motim. . 

O sr. coronel Torres promoveLt logo estes bravos militares, e eu dou por JS50 

os meus agradecimentos ao mesmo sr . coronel. . 
Está conforme. Qnat·tel general ele Elvas, 26 ele março de 18~3.=José Antonto 

P estana; official ela secretaria. 

Proclaiuação 

Ltliz elo Rego Barreto, do conselho ele sua magestacle, fidalgo ele sua r eal casa, 
commendaclor elas ordens ele Ohristo e Torre e E pacla, marechal de caJJlpo 
elos e:xer citos nacionaes, geneTal em chefe, commandante elas forças pacifica
doras ela provincia de Traz os Montes, etc . 

, 'olclaclos que seg·ui · as bandeiras elos r ebeldes : - O delírio a que \OS arrast<~
ram as suggestões perlidas do faccioso ex-conde ele Amarante j á não pócle por rolll5 

• tempo existir. Momentaneamente vos illuclistes por nma ligeira vantagem conse
gnid~~ á força ele traições e perficlias; mas o dia 23 elo corrente assàs vos mostra. 
que nem força, nem coragem, nem constancia podem ter os malvados que se ar
r oj am a dilacerar o seio ela l)atJ:ia. Perjuros á nação e ao rei, pretenderam os n1nl· 
vaclo cingir o diadema da magestacle! 

Soldado:, vós sois desgraçados instrumentos elos mais infames traidores . Quel)l 
diria que soldados portnguezes, sempre celebres por seu patriotismo e fidelidade, 
haviam ele cobrir-se com a mancha vergonhosa ela trn.içao? 

Soldados, ainda t encles um momento; eu tenho o poder êle castigar-vos; eu :e
nho encarregado ele punir os crimes ; mas ett offereço os meus serviços a el-ret e 
em remuneração c1 elles peço a sua mage tacle o percUto el'aquelles que, clesa~pa~ 
r anclo as fileiras elo perverso, vierem entregar-se nos braços ele seus companheiro~ 
ele armas : aos q ne desprezarem esta voz ele pieclacle, a rigorosa espada ela let 
exercerá sobre elles o seu officio. O bravo r egimento 21 acàba ele elar-vos o e:s:eJJl
plo elo procedimento que eleveis ter i elle já se salvou elas g·arras elo inimigo col)l 
as suas gloriosas bandeü·as . 

Povos ela província ele Traz os Montes, o r ebelde e pe1juro ex-concle de Aro•t
rante mandou que vos armasseis contra os vossos concidadãos i vós o :fizestes, ten-
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eles s~do uns barbaros fi·atricidas; deponcle immediatamente as armas. O exercito 
const:tucional vae entrar em vosso territorio; obedecei á lei ou preparae-vos para 
0 m~1s atroz castigo; eu vos perdôo em nome de el-rei os crimes passados ; mas 
sabet o que vos espera se forcles surdos ás minhas vozes. · 

. Todo o habitante ele Traz os lYiontes que for achado com armas na mão sem 
llllnha licenca será fuzilaclo. · · 

Todo o que fizer fogo sobre as tropas será fnzilado e a sua casa arrasada. 
b' Toda ~ povoação aoncle se fizer fogo ás tropas_ s~erá incencliada e os seus ha- , 
atantes ch spersos sem excep~ão ele pessoa ou conchçao . 

Transmontanos, ainda tendes tempo ele entrar em vossos deveres, aproveitae 
0 8 momentos. 1 

Quartel genera-l de Amarante, 24 ele março de 1823 . =L~tiz elo Rego Bct?'?·eto. 

1 9 disl)Osto no artigo 2. 0 da carta de lei ele 15 de março parece que não pro
c u~nl. immediatamente o effeito desejado, porquanto, dez clias depois de se publi
cat, a!J?-cla a 'auctoridade superior do partido elo Porto dirigia a similhante r espeito 
a segtunte 

Proclalrnàção 

O g;overnador das armas ch cidade e partido elo Porto aos habitantes elo mes
~?:- Cidadãos que eleveis ser os · defensores ela gloria e ela indepenclencia ela pa
na ! O momento ele adquirirdes um nome eterno e ele mostrardes que sois fieis 

fottuguezes, descendentes d'aquelles heroes que levaram o nome ele nossa immor
al nação aos confins do universo; sim, esse apreciavel momento se vos o:fferece. 
Q~e tardaes em alistar-vos debaixo das bandeiras portuguezas, depositadas nas 
~aos valorosas ele vossos irmaos, que, excitados pelo verdadeiro patriotismo, man-
eem e defendem a gloria nacional? To elo o cidadão deve defender a patria quando 
e~l1a d' elle carece; e não carece agora a nossa cara . patria dos esforços ele todos os 
~Ic aclaos? lVIas vós, a quem mais directamente toca unir-vos aos valentes e briosos 
solclaclos que constituem o impavido , exercito constitnci_onal, porque t arclaes tanto? 

. Qual será ·pois mais glorioso para vós e para a patria, a quem elevemos bens, 
~ela e tudo, alistar-vos voluntariamente e participar das ~antagens que por alis-
al11~~to similhante vos concedem as lei1:1, ou serdes forçados a fazel-o perdendo a 

glorra ele serdes << voltmtarios defensores>> cl'ella? Reparae bem que os inimigos ela 
~olsa liberclacle ameaçam derribar a constituição que todos jurámos, e imitilisar 
clc.os os bens qu~ por eHa .já todos l~avemo s experimentado. Sereis ~ri~s especta-
OJ e~ ele tal arrOJO·( Quereis tranqtullos r eceber os ferros ela escrav1dao, ver r e

surgw direitos banaes e pesados foraes, extinguinclo_-se os rnilliares de bens que · 
estaes gosando? Quereis sobretudo faltar ao sacrosanto juramento que havemos 
Prestado de sustentar a constituição? Cidadãos, :filhos da patria ! ella vos chama, 
b~a exige o vosso valor, ~ v~s ficareis. Sl~rdos? Apressa~-vos . a encorporar-vos aos 
Iav?s regimentos constüucwnaes ;. diSSlpae essas antigas porém mal fundaclas 

~reoccupações que vos tyrannisam; prezae, como eleveis, ser vohmtarios defenso
\es ela vossa patria, que é nossa mãe acloptiva; }Jrestae ouvidos á voz ela verdade, e 
c es~rezando illusões vãs, triumphae ela vossa i~resolnção ; lembrae-vos que, ou por 
~:.ou por outro . mo_:lo, vós, os que estaes _nas circu~stan~ias ela lei, haveis de 
c lh·Vos a vossos 1rmaos á sombra das bandeiras. E he.sltarms um momento na es
n? a'? Conto com o vosso patriotismo e com a vossa honra ; e espero ver que 
t ~ste particlo, que tenho a g loria ele governar, vós caminhareis com pressa a alis-
ai-vos voluntariamente . 
. Ciclaclãos, a honra vale mais que a viela; aquella não morre e esta não tem 

1tancle duração; a vossa honra vos chama, obedecei-lhe . Corramos toclos ,a clefen
~:i· a nossa liberdade, e, abrazados ele fogo patriotico, nós tríumpharemos infalli-

mente de t odos os despotas do universo. , 
a Quartel genera-l elo Porto, 611;1 25 ele março de 1823 . = Antonio Lobo Teixei?·a 
~ }ja?'?'os, governador das armas elo partido elo Por,to = JoctqttÍ?n Nogueint Gan
e ct-, o:ffi.cial da secretaria, a fiz. 

113 
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* 
Em sessão ele 29 ele março . apresentaram-se ao soberano congresso as duas 

seguintes 
Indicações 

1." 

O valor e a lealdade dos amigos da constituição vae-se elesenvolveJ+dO em to~o 
o reino ele um modo que não permitte demorar-lhe o premio, assim como se n~w 
deve demorar o castigo aos pe1juros e aos traidores . 

As· côrtes têem-se ap~·essado a designar castigos extraordinarios e até mesmo 
têem prescindido ele fórmas tutelares i parece que deve haver presteza ig ual em 
proporcionar o premio aos benemeritos ela causa ela liberdade. 

A legislatma acaba hoje; ainda havendo côrtes extraorclinarias essas só po
dem tratar de um especifico objecto. O governo t em á sua disposição alguns pre
mias, mas não são adequados . E portanto necessario que as côrtes facilitem algu
mas remunerações de condecor ação por um acto legislativo, emquanto os tempos 
feliz'es da monarchia nos nfio trazem meios de premiar com maior e:fficacia. Pro
ponho pois: 

1. 0 Que a ordem da Torre e Espada seja d'aqui ·em diante exclusivamente 
destinada a condecorar os benemeritos da causa ela constituição, que a tiverem de
fendido com valor e com lealdade, com as seguintes clifferencas : 

2." Que em logar da legenda actual se lhe acrescente «'ao valor e á lealclac1e 
constitucional n . 

3 . 0 Que o emblema sej:a a figura ele el-rei jmanclo a constituição. 
4. 0 Que á fita se acrescente uma, orla branca para reunir as cOres nacionaes. 
5. 0 Que el-rei seja pelas ·côrtes declarado o primeir0 benemerito da causa d(t 

constituição. 
Peço que este projecto vá a uma commissão acl hoc e peço que se declare ur

gente. 
Lisboa, paço das côrtes, 29 ele março ele 1823. =José Joaquún Fe?·?·eÍ?'Ct de 

JJ1ou?'Ct. 

Que ás viuvas elos officiaes e elos soldados mortos na guerra actual contra os 
facciosos fique o governo auctorisaclo par~ se lhes dar uma pensã.o igual ao soldo 
dos seus maridos, dt custa dos bens elos · mesmos facciosos, isto alem elo que pelas 
leis lhes compete. =José Joaq_Ltún Fm·reint ele l.VIotwa . 

Julgadas u~~gentes p or mais de dois terços dos votantes, remetteram-se á colll
·missã.o de segurança publica para ainda n'esse dia emittil· sobre ellas o seu · 

Parecer 
' 

A comm1ssao encarregacla de examinar :3: indicação do sr. deputado Moura ~o 
bre um premio de conclecoração com que é necessario adornar os que têem felto 
serviços á- causa ela constit-uição, pensa que é mais conveniente .crear uma orcleJJl 
nova elo que fazer um mero aclclitamento á ordem já estabelecida da Torre e Es-
pada; é por isso de opinião que se faça um· decreto elo teor segLúnte : · 

As côrtes, etc., attenc1enc1o a que é necessa.rio dar um cli::;tinctivo a todo e qual
quer cida~ão que ~iver f~ito serv~ços relativamente á causa constitucional, em9-uan{~ 
as urgenCias pubhcas nao permlttem remunerar de outro módo os benementos c 
mesma causa, deCI·etam o seguinte: . . 

1. 0 Que uma ordem cívica, tendo esta clenominacão « ordem do merito coustl
tuciona1 », seja exclusiyamente destinada a conelec~rar os benemeritos ela c~•t~, 
da constituição, que tiverem defendido com valor e com lealdade os fórós de ClC a
dão }Jortuguez, ou seja na paz ou seja na guena. ·. 

2 .0 Que as medalhas te~bam de uma face a palavra « constituição ll e da on
tra .a imagem de el-rei D . João VI jurando a mesma constituição. 

3. 0 Que as íitas sejam c~as duas co.res nacionaes, azul e branca. 
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4.o Que ~l-rei constitucional o senhor D . João VI, como o primeiro benemerito 
da ~a~sa ela constituição, seja o grão-mestre cl 'esta ordem . 

. b . Que o goveino fique auctorisaclo para fazer todos os reg-ulamentos neces
sanos que desig-rrem as diversas dignidades cl'esta ordem e numero elos grau-cruzes, 
comme,ndaclores, cavalleiros e seus diversos clistinctivos . 

G.o Que ás viuvas elos officiaes, officiaes inferiores e elos soldados que morre.
rem na guerra actual contra os facciosos se conservem os soldos elos seus mariclos. 

. Sala elas côrtes, 29 ele março de 1823. = Frc11ncisco Xavim· JJ!Iontei?·o = F?·an
c~sco Simões JJI[a?·giochi = José T1icto1"ino Bct?Yeto Feio = Antonio JJ{a1·ciano de Aze
vedo = José JoaqtbÍ'11~ Fe1·1·eint de Jl1ou?·ct . 

J\pós breve debate, resolveu-se que entrasse desde logo em discussão sómente 
0 arttgo 6. 0

, o qual foi approvaclo . ' 

Em 1_3 ele fevereiTo fôra apresentado ao congresso o parecer sobre a indicação 
que Marmo Miguel Franzini fez em 28 de dezembro de 1822, relativamente a 
augr~ento na dotação ele el-rei, mas que só entrou em discussão a 29 ele março, 
e CUJO teor é o seguinte : 

Parecer 

. · A commissão encarregada ele examinar os negocias relativos à r ecusação do 
ihram_ento ela rainha "'~in a indicaçf~o elo sr. cle1)utado Franzini, que 1Jelo congresso. 

e f01 mandada tomar na consideração que merecesse; e ponderando que el-rei o 
~enhór D . João VI fez tudo quanto cl'elJe de1Jenclia, a fim ele prevenir o erro que 
separou da .nação a sua augusta consorte, e que senclo contra os sentimentos elos 
l)Ortuguezes deixai-o encarregado dos alimentos ela mesma senhora sem o habilitar 
]?a~·a o dito fim : pa-~·ece á maioria da commissão dever apresentar ás côrtes o se
gl:Unte projecto ele decreto. 

A~ côrtes clecretam o seguinte: 
Artigo unico. Ficam á disposição ele · el-r ei os rendimentos de apanagio, cha

~iclo vulgarmente <<casa elas rainhas JJ, par~, d'ahi supprir á sua esposa, sem eles
a q11e ela real dotação, os alimentos que lhe forem necessarios. 

i~A· Pa~o das côrtes, 2 de janeiro de 1823. =José Correia ela Se?'1'Cb = João Pe-
0 R~bei1·o = l'vlcmuel José · BazJtista Pelgueints . 

Os membros d~ commissão, abaixo assignaelos, concordam com a maioria da 
~es_ma co;mmissão em que, attenclenclo ás virtudes elo senhor D . João VI, cumpre 
~l cligniclade da nação portt1gueza concorrer para que não recáia sobreea dotação 
. e sha magestacle o encargo que lhe sob1;eveiu de prestar alimentos á sua con
sorte; entende porém que para este fim J5e deve pôr á sua disposição uma quantia 
~~nnal cleterminacla, pag,a pelo thesouro publico, a qnal pócle ser de 1:000~000 
~els mensal, devendo cessar, logo que por qualquer principio os ditos alimentos se 
Ornem clesnecessarios á dita senhora. 

Na mesma data. = Anton·io Lobo de Bcwbosct Fm·reinb T eixeiTCt Gi1·ão = Jl1a
n1tel Borges C'cwneú·o . 

te. Ap~s largo debate foi r~jeitaclo o parecer, e substituído pe•la fórma constante ela 
specüva carta ele lei ele 5 ele abril. . * 

ela Con:encida a auctoriclad~ s~1p~ri~or m~Íitar • elo Porto de que ali se tramava 

l 
b.clestmamente contra as mstümçoes vigentes, e querendo prevenir qualquer 

Jerturbação ela ordem, resolveu fazer bem publica a seguinte 

Proclalll.ação · 

d . 9idaclãos portuenses : -A inimitavel tranquilliclade com que vos haveis . con
uUZl~o desde que esse monstro arvorou o sanguinari~ estan~art~ ela rebelli ã~; a 

ltntacla confiança que haveis depositado nas auctonclades mtmramente ded1ca-
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elas ao serviço ela patria; o patriotico enthusiasmo que haveis clesenvolvic~o, tor
nando-vos cada vez mais dignos elo nome portuguez, tem produzido as mms van
tajosas consequencias . Vós tendes gosaclo ele perfeita segurança, pois q:1e toclo 0 

cuidado se emprega em mantel-a.; vós tendes visto que todas as disposrções ten
dentes a destruir essa indigna e abominavel facçã,o liberticicla t êem sido executa
das com a maior energia e com a necessaria ordem; e vós, pelo vosso inalt~ravel 
e exemplar comportamento, tendes çoncorriclo para :alvar a patria ela anarcbra e~ 
que a queriam envolver perversos, ambiciosos e degenerados portuguezes! Q:u
zera ter expressões com c1ue podesse devidamente tecer o elogio que merecms, 
mas este ficará sempre áquem do yosso merecimento ; no emtanto acceitae meus 
sinceros e cordiaes agraclecimentos como um publico testemlmho do meu reconh~
cimento; nada ha mais glorioso do que ter a honra de governar cidadãos, cn.JO 
timbre é zehr a sua liberdade, obedecer á lei e respeitar as auctoriclacles ! A g~o-

, ria que haveis adquirido passará á admiração dos vinclom·os, que ao vosso herors-
mo serão devedores da pacifica fruição elo nosso cocligo constitucional. . . 

Cidadãos portuenses ! Vós sabeis, comtudo, que no vosso seio exist<?m inuwgos 
occultos ela nossa r egeneração política; escuclaclos com a enganadora mascara ela 
hypocrisia, procmam todos os meio: de pTomover a cliscorclia e a desconfiança; 

· têem estudado toclos os artificios e perfidias para seduzir os incautos e inclispor 
os inexpertos; com apparencias ele constitucionaes não cessam ele ir vertendo 0 

mortífero veneno ela anarchia. Estes monstros insaciaveis antes querem ver correr 
o sangue, que só clev~ verter-se em defeza da patria, elo que cecler a um atolll0 

de suas anti-sociaes pretensões ! Acautelae-vos de perversos taes; reprimi sua ou
sada temeridade, é mesmo um dever sagraclo, um tributo necessario e devido ao 

1 hem ela sociedade manifestai-os ás auctoriclacles, que com as provas su:fficientes 
farão sobre elles descarregar o inexoravel rigor elas leis; attentanClo contra nos~as 
juradas instituições, pretendendo promover a desordem publica, elles têem l)er:cltdo 
todos os clireitos ele cidadãos; j á não são nossos irmãos, são inimigos decicliclos, 
e cravam o punhal no seio da mãe patr;ia ! Permitti que outra vez vos recaiU· 
mencle a maiol" prevenção contra esses. s·atellites do despotismo, sedentos elo vosso 
pr01)rio sangue ! 

Cidadãos portuenses ! P er severae no honroso compor tamento com que tanto 
vos haveis illustraclo; imitae o digno exemplo elo melhor elos monarchas, cloro qne 
o grande Deus, que todos adorâmos, concedeu para sua fortlma e gloria aos por
tuguezes fieis e honrados ! 

E vós, valorosos milicianos, acceitae tambem os agradecimentos que vos rendo i 
e. se emqnanto tão zelosamente faz eis a guarnição d' esta heroica cidade não ~~
nhaes os louros que dignamente vão colhendo vossos irmãos ele armas, adqlurr~ 
comtudo a gloria de ter cooperado com prornptidão admiravel para manter a or
dem publica e para vos opporcles ás tentativas elos malvados que ousassem per
turbar a fnúção pacifica ela tranquillidade çlos cidadãos honrados 1 

Cidadãos portu,enses ! Emquanto existir tfLo. íntima união e confiança nas alt
ctoridacles encarregadas da administração dos negocias publicas, nós gosarelll~ 8 

todos ela segurança individual, e veremos intacta a constituição que j1lrámos . PM.a 
o c~claclão :fiel · a seus cleveres não ha meio entre a constituição e a :rp.orte; seja P018 

sempre a nossa divisa « constittúção ou morte >> . 
Quartel general elo Portb, em 28 ele março de 1823. =Antonio Lobo Teixei?·cb 

de Bct?'?'Os, g.overnador elas a.rrnas elo partido . do Porto . 

A fim de melhor se cumprir o penultimo artigo da lei 'sobre organisação elas 
guardas nacionaes em Lisboa, a camara publicou esta 

Procla:n:naQão 

Aos illustres cidadãos da mlúto nobre e sempre 'leal cidade ele Lisboa e s~"1 

termo, a sua camara constitucional: -Havendo-se reunido a mesma camara no clia 
de hoj e, para o objecto da carta de lei de 22 cTo corrente, r espectiva á formação 
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cl?s clifferentes corpos da guarda nacional, e não lhe esquecendo convidar t1ma 
c1J~na commissão composta de illustres e benemeritos cidadãos, a favor elos quaes 
existe a opinião publica, para coadjuvar bs seus trabalhos, sem que comtuclo se 
re.tar~lem os passos que podém avançar-se em respeito ao artigo 22 .0 ela r eferida 
le1 : Julgou elo seu dever franquear aos mesmos illustres cidadãos a sala elas suas 
sessões em todos os clias successivos clescle 31 do corr ente inclusive, das dez ho
ras da manhã até ás duas da tarde, para que possam concorrer a assignar os 
seus nomes; declarando as suas resiclencias, occupações e idades, a fim de que, 
por occasião do alistamento geral a que se vae proceder, se verifique o assento ele 
praça voluntaria que eleve competir-lhes . 
i] ~ caiJ?-ara ~se perst;acle corresponder cl'este modo aos gm~aes sentim:ntos. elos 

1-Llstres ctdaelaos ele L1sboa e seu termo, que, sendo voluntanamente tlillclos asa-
1rada causa que proclamaram, quererão mos~rar-se t ão voluntarios na columna 
c a sua defeza como o foram nos princípios da sua installação . 
l f: firmeza de caracter é o apr eciavel dom de q11e são possuídos os illustres ci
c ada~s portuguezes, e quando os .braços têetn ele manter aquelle mesmo caracter, 
a deh_beração é inseparavel ela verdadeira gloria. . 

E1s qua:nto n'este momento lhes diz a camarn. constitucional ele Lisboa, em ve
~ação. ele 29 de. múço. de .1823. . Como .:pres.idente, João Rufino Alves Bc,sto. 
·L~ctqw.m, arego?"W Bonifacw = Jac~nto Jose Dws ele Ca?·valho = J.ltlamwl FeT?'eM'CL 
ptm:' =João Antonio Alves = Antonio José ele · S m•sa ·Pinto = 111anuel Co?'?'eia ele 

1 cw~a = Peel1·o Alexcmcl1·e Cc,m·oé: 

No proprio clia ele fechar o so'9erano congresso publicava-se em Villa Real e'sta 

ProclaiDn.ação 

.Antonio José Claudino ele Oliveira Pimentel, brigadeiro elos exerci tos nacionaes 
e reaes, commanclante em segunclo elo exercito de operações e governador in
terino da província de Traz os Montes . 

; Povos de Traz os Montes : -O gl'lto ela sedição resoou em vosso paiz; após 
~ le phalanges armadas seguiram as bandeiras perfidas dos r ebeldes, dos inimigos 
CLa p t · ' 

< a l'la, e· estes ensanguentaram a terra portugueza, que só devia ser regada 
colll o l . . . sangue c os nossos 1lllm1gos externos. 

Transmontanos, vós cominettestes o mais atroz de todos os crimes; vós lan-
castes N f ] . 'l , ' a naç1:1o no uror na guerra Cl VI . · 

. As armas constitucionaes, as armas defensoras da nação e do rei voaram dos 
~~hl1los confins do sul elo reino . a castigar o crime dos rebeldes; ellas estão clen-
810 elo_ vosso territorio, e os perverso~ provarão o f1uor dos guerreiros patriotas 
e ousarem pôr-se-lhes de encontro. -

Transmontanos, o erro trouxe o crime, e o crime muitos crimes e atrocidades; 
Conhecei a vossa &ituacão e tremei . . 

. Chefes dos corpos' de milícias d'esta bella provincia, vós vos· deixastes pela 
~~tlor parte arrastar das infames seduccões dos malvados, e segtúnclo os clesva-
l'los do l · · l ' h · ' ' s corpos c e pnme1ra m a sms seus co-reus. 
se , ~!(as a clemencia elo monarcha, á similhança de um Deus que aclorâmos, ainda 

nao esgotou. 
I' Povos illucliclos, resta-vos um recurso unico; pecli perdão ao r ei, tornae logo aos 
P~:sos deveres, abandonae os malvados e vinde a mim, que e11. levarei as vossas 

ces aos degraus do throno do monarcha, que vos attenderá. 
t .· Soldados da pr imeira linha, fugi elos perversos, armae-vos na clefeza da pa
lia, correi a; alistar-vos debaixo das bandeiras de ·el-rei constitucional. 

el- . \)orpos de milícias, armae-vos contra os perfidos, e vincle receber as ord.ens .de 
1 e1, da bôca elos seus delegados; apress1.uae-vos antes que o alfange da JUstiça 

~: clescarre!Sue sobre vós. E l-rei vos concede amnis~ia, ~u vos ~nn:'m.cio este rasgo 
l 1.c~emenCia do monarcha, senão, desgraçados, serms m1seraveis vwtunas do vosso 
c e ll'Io e da mais nefanda cegueira. 
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Villa Real, 31 ele março ele 1823. = Antonio José Clatodino ele Olivei?Yt Pi
mentel. 

No ultimo dia elo mez effeituou-se, como estava determinado, a sessrio real do 
encerramento da sessão ordinaria elas côrtes:Oerca elas onze" horas ela manhã entrou 
el-rei no paço do corpo legislativo, com os membros do ministerio, o:fficiaes móres 
e m·eados ela sua casa, e subindo ao throno leu o seguinte 

Discurso 

Senhores:- Devendo hoj e terminar -se, na fórma ela constit-uiç~o, os tr~b~lho~ 
ela actual legislatura, venho congratular-me comvosco pela sabedonru e patnotJsDJ 
que haveis clesenvolviclo nas medidas legislativas que julgastes necessarias, ou.P?ra. 
a execução e progreSSO da COnstituição, OU para segm·ança da liberdade ClW e 
restabelecimento ela o1:clem e tranquillidacle publica, que o espírito de facção ou-
sou perturbar em uma elas extremidades ·elo r eino . . 

Esht circumstancia tão dolorosa para o meu paternal coração offereceu ao mes
mo tempo inclelevel t estemunho ela pureza elo espírito constitucional e elo amor ela 
patria na maioria ela naçã.o, assim como do brio e firmeza com que seus r epresen-
tantes r esponderam á confiança de seus constituintes . , 
. ?im, senhores;., e~ elevo á nação, ~os seus dignos representa~tes e a? mund~ 
mtell'o a declaraçao JUSta e consoladora ele que a grancle maiona do remo é fie 
ao j uramento que prestou á constituição; e todo o portuguez que é digno cl'est~ 
nome sabe que assim como o seu r ei perderia primeiro a viel a do que faltasse ' 
santidade elo seu juramento e á dignidade elo seu caracter, assim tambem qua~s
quer de seus subclitos, que deixaram de seguir o seu exemplo, se tornaram obJe
cto da sua irrevogavel indignação. 

Não r eceio que as criminosas tentativas elos inimigos intm·nos ou ext ernos pre
valeçam contra a vontade geral ela nação . Sinto porém que a estreiteza elo te.~P0 
e affi.uencia dos negocios vos não permittisse estabelecer todas a s leis organ1ca;, 
jucliciarias , :fiscaes e administrativas, ele que depende a marcha e a consoliclaçao 
elo systema constitucional. . . 

Contemplo pois .em taes circumstancias necessaria a profnpta r eunião cl~ re
. presentação nacional á roda elo throno, pela fórma que determina a ·constitUição, 
porque assim o exigem a segurança publica e a perfeiçíJ.o elo systema. -

Resta-me, senhores, afiançar-vos, assim como á nação que tao clignameute re
presentaes1 uma cooperação t fio fiel e efficaz na causa ela liberdade nacional, ~oJl!lO 
são puros os meus sentimentos, ele que nao posso o:fferecer-vos melhor garantHt do 
que a minha conducta e o meu caracter. 

. o 
Quando el-rei terminou a le~tura deram-se os vivas do costume, a que seglll11 

D iscurso da presi<Clencia 

Senhor : --:- As expressões solemnes com que vossa magestacle desde a eminen~ 
cia elo throno acaba ele manifestar á face ela nação portugueza os magnanimos sen 
timentos e soberanas virtudes que adornam o seu r yal coração; os altos pens~
mentos que o illustraclo espírito ele vossa magestacle . t em concebido em bene:ficlO 
ela prosperidade de seu povo; e ,o generoso e.mpenho com que vossa magestade 5~ 
digna revelar-nos seus desejos e paternaes intenções sobre a necessidade de r emo 
ver os obstaculos que ainda r etardam o pleno desenvolvimento da constituição,_, e 
de fazer e:ffectiva por sabias leis a sua feliz influencia sobre a 01·clem publica, nao 
podem deixar de penetrar ele profundo reconhecimento os r epresentantes da u~: 
ção, ele produzir em seus animas as mais gratas commoções e ele Clar novo e~tl 
mulo nos coraçêles ele todos os portugnezes aos unanimes sentimentos de respe1~' 
veneração, amor e confiança ele que elles se acham possuídos para com a sagra a 
pessoa de vossa magestade. a·-

Longo tempo ha, senhor, que vossa magestade t em adquirido incontestavel 1 
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reito a estes sentimentos e dado um grande exemplo aos r eis elo mundo, recoi:J.he
ce~do que a maior e a mais solicla gloria elos monarchas consiste em rp.anter iUesa L J.n~ta liberdade dos povos, em. respeitar e ~ust~ntar ~eus c~ireitos ~ sua natm·al 
c gmclacle, em restabelecer com Jgualclacle e· JUstiça o rmpeno ela ler, e em coar
c!ar o proprio poder e arbítrio dentro elos limites prescriptos }Jela sabedoria ela na
çao no sagrado cocligo ele suas leis fundamentaes. 
l l\{as ainda que este tenha sido o caracter constante de vossa magestade, e haja 
c e ser um clia o mais seguro funclam\')nto ele sua gloria e o amplissimo assumpto 
ele. seus immortaes louvores, eü não duviclo presagiar, senhor, que quando a his
to~·1a t1·açar nos fastos portuguezes o magestoso quadro elas eminentes qualidades 
e Illnstres feitos de vossa magestacle, lhes dará 1rm particular e novo realce ao es
~rever o notavel período que · tem decorrido desde o principio ela presente sessão 

a . act71al legislatura, perioclo marcado por tão extraordinarios suc'cessos e pelas 
rnals , .ch:fficeis e es}Jinhosas cireumstancias. 

~u~1, senhor, um acontecimento domestico tão doloroso como inesperado, que 
a sensibilidade e o respeito me obrigam a passar em silencio; 
.· A dura e penosa necessidade çle continuar a empregar no continente ela Ame
llc~ a força elas armas contra irmãos nossos, contra filho's ela mesma patria, des
b~n·ados pelo exageraclo e intempestivo impulso de uma lJaix[to, ali~ís a mais no-
~e cl_o coraçrio humano, o amor da inclependencia, e iniquamente prevenidos pelar 

astncwsa calnmnia dos inimigos da paz e ela união contra as puras intenções dos 
portnguezes ela Europa; · . 

. O aspecto guerreiro ele uma nação poderosa, cujo governo, arrastado ele ingrata 
e.1111potente ambição, fechando os olhos ao temeroso abysmo em que vão a preci
l)ltal-? conselhos perficlos, ameaça os principias liberaes em que são fundadas as 
constituições dos povos livres, e parece querer subverter em toda a península a 
ordem social, para ter o barbaro prazer ele dominar sobre escravos e ruínas; 
t .· A facção, emfim, pmjura1 que dentro mesmo de Portugal, no seio cl'esta pa
'Ila adorada, d' esta terra classica da honra e ela lealdade, se t'em ultimamente le
:aut.aclo, armanclo de ferro parricida os pacíficos mas allucinaclos cidadãos, para; 
servu· aos projectos iusanos elo orgulho e ambição estrangeira ou para firmar sobre 
as P~lblicas desgraças e sobre a humilhação elo povo a sua propria elevação, e as 
S"llas vN l . . . 

< as e c 11mencas prerogatlvas : 
.· Todas estas circmnstancias, senhor, todos estes acontecimentos, que pode
liam abalar uma alma ordinaria, um caracter menos forte e generoso, em nada 
a t~raram os sentimentos verdadeiramente reaes de vossa magestade, que, su
ael'lo.r a todas as affeições pessoaes, a todas as considerações ' estranhas á ver
. acle1ra gloria, e guardando com iufl.exivel firmeza a sagrada obrigaçà'o elo ju
~'tilJ.ento, tem sido constante~erite ~ominaclo ele um u~ico pensamen~o, a felici-
ct~e do sen povo; de um so e umco empenho, a exactct obseTva_nc~ct do pacto 

~~cu~lJ a salvação ela pat1·iaJ a hon1·a e a dignidade ela co1·ôaJ a indepenclencia e a 
g 01'Ut ela na cão . 

:Feliz, se~hor1 o povo que tem uin tal r ei! mas feliz tambem o rei que assim 
sabe elevar sobre os coracões dos seus subclitos o mais nobre, o mais l)ermanente e . , Á 

· o mais glorioso throno! 
Debaixo de tão felizes auspícios e mediante a benigna protecção do céu, nós 

Till:Ü~mos, senhor, que a causa ela patria1 conduzida pelas luzes e prudencia elo 
~ 11111nado governo ele vossa magestacle, clefendicla pelo experimentado valor e lealillc e do exercito portuguez, auxiliada pelos esforços e virtuosa união de um povo 
t' nstre. pela sua docilidacle e amor ela ordem, e suste:J?.tacla pela sua propria jus
lya, tr!llmphará ele todas as machinações estranhas e domesticas, ganhará cada d la lllaior fGrça e mais vigoi·osa consistencia, e chegará por ultimo áquelle g;·au 
e fu:meza e estabilidade que é não poucas vezes o resultado elas grandes cnses 

e que constitue ao presente o obj~cto de nossas esperanças e de nossos ardentes 
v-otos. . 

. É sensível e penoso ao nosso coracão dizer a vossa magestacle que as mesmas 
lll'Cllmstancias ha pouco indicadas dividindo as attenções, os cuidados e o zêlo 
c os representantes da nação, reta.r

1
claram a marcha regular ele suas discussões e 
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lhes não permittiram ultimar, em tão curto perioclo ele tempo, as importantes pro-. 
-videncias legislati-vas que a constituição e o estado publico imperiosamente de
mandam. 

Expediram-se em -verdade, senhor, algumas resoluções uteis sobre di-versos 
objectos da administração interna; pro-veu-se ao augmento e organisação da força 
,armada ele mar e terra; prepararam-se importantes trabalhos, que de-ve~ pro~o
-ver e auxiliar a boa ordem da administraç.ão, e- estabelecer sobre bases sohda? a JUl

parcial distribuição ela justiça, regulando a responsabilidade dos funccionanos pu
blicas; e consagraram-se os mais assíduos desvelos ao melhoramento do thesouro 
nacional, pelo miudo e refl.ecti-vo exame do orçamento ela sua receita e despezn, 
pelas reformas que se fizeTam ou projectaram em muitos dos seus ramos, e pelos 
novos e seguros fundamentos que se subministraram á confiança da numerosa e 
mui attencli-vel classe elos credores elo estado. 

Comtudo, senhor, ·não o ele-vemos dissimular, toelas estas }Jrovidencias estão 
mui longe de preencher a -vasta extensão de um plano geral de reforma, que 
abranja a todos os ramos ela publica administração; que stlj a }Jro-veitoso pela sua 
unielade e simplicidade, e pela harmonia de todas as suas partes;. que dê á coro
plicaela machina do governo um movimento r egular, uniforme, constante i' e que, 

' pelos .seus beneficos effeitos sobre a felicidade elos cidadãos, faça patentes as v~
tagens do systema que a nação tem adaptado, torne le-ves e até gostosos os sacn
ficios que elle demanda para o seu 1Jleno desenvolvimttnto, e extinguindo de uron 
vez o facho funesto da discordia e su:ffocando todos os interesses }Jessoaes una a • 
grande família portugueza em roda da constituição e do tbrono, e restitua a este 
bello paiz as delicias da paz e da geral concordia, e com. ellas a sua antiga glo
ria, esplendor e prosperidade. 

Os representantes ela nação, observamlo com prazer e reconhecimento que a 
necessidade ele promover quanto antes estes grandes resultados tem já occupaclo 
a alta consideração ele -v.ossa m::Jgestaele, e tem feito o objecto de seus paternae~ 
cuidados e desvelos; possuídos, por outra parte, elo mais ·sincero e ardente aDl01 

da patria, fieis á honrosa confiança que n'elles pozeram seus constituintes, e eron
los elo zêlo e elas virtn.des de que vossa magestade lhes o:fferece o mais nobre 
exemplo, obedecerão com promptidão ao chamamento legal e se reunirão g·osto
sos em roda do augusto throno ele vossa magestaele; }Jara empregarem todas · as 
suas applicações, toda a sua energia e todos os seus esforços no desempenho elos 
importantes e arduos deveres ele gue estão encan:egaclos, tendo por unico objecto 
de seus pensamentos, por unico fim de seus trabalhos manter em sua pure2ia a 
religião santa de nossos paes, observar e fazer observar a constituição ~la monar
chia, sustentar e defender a corôa de vossa magestade e promover a felicidade e 
fortuna ele todos os portuguezes . 

Viva el-rei o senhor D. João VI, viva a augusta dynastia de Bragança, vi"9'f.t 
a religião, -viva a constituição, viva o povo portuguez. · 

Em seguida, el-rei, levantando-se, disse: <<Viva o ~oberano congresso ». . 
Depois de sua magestade se retirar o presidente disse: <<Está fechada a pn

meira sessão das côrtes orclinarias, hoje 31 de março ele 1823 '' . 

Das cartas de lei e decretos promulgaclos posteriormente ao encerramento elas 
côrtes orc1inarias, cumpre mencionar os seguintes, por terem ligação com asslnn
ptos políticos. 

Carta de lei 

D. ~oão, por graça ele. Deus e pela constituição da monarchia, rei do reino 
uni.do de Portugal, Braz1I, Algarves, cl'aquE;m e d'alem mar em Africa, ~te . 
Faço saber a todos os meus subditos que as côrtes decretaram e eu sanccionel a. 
lei seguinte : 

As côrtes decretam provisoriamente o seguinte : , 
As viuvas dos officiaes, officiaes inferiores e soldados, que tiverem siclo mor-
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tos . ' ou morrerem na o·uena contra os facciosos, receberão emquanto v1verem os 
soldos que venciam s~1s maridos. . 

Lisboa, paço elas côrtes·, aos 29 ele março ele 1823 . 

1 Port~nto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução 
c a refe~·Icla lei pertenc(3r, que a cumpram e executem .tão inteiramente como n' ella 
se contem. O secretario ele estado elos negocias ela guerra a faça imprimir, publi
car e coner. Dada no palacio ela Bem posta, aos 4 de abril el e 1823. =E L-REI, 
com guarda.= J.l!Ja1mel Gonçcdves ele JJ!l.inmcla. . 

Ca:~.~ta de lei 

llni D, João, por graça de Deus e pela constituição ela monarchia, r~i elo reino 
F elo de Portugal, Brazil e Algarves, el'aquem e d'alem mar em Africa, etc. 
1 ~ço saber a todos os meus subclitos que as côrtes decretaram e eu sanccionei a 
e1 seguinte : 

As cô;rtes decretam pTovisoriamente o seguinte : 

1, . lh. ° F 1ea extincta a j urisdiccão e exercício do conselho ela casa e estado das 
U.ln as. ~ 

c1 2· 
0 

.Aos membros e empregados do r eferido conselho se conservarão os ordena-
1,~~ 11~a vez que a s~u: qua~tia, sommada c~m os v~ncimentos que elles percebe
d por ?utras re1Jartrçoes1 nao exceda a 300ts000 r é1s. Quando porém o r esultado 
c 
0b >'enc1mentos s~j a superior a esta quantia, :fica ao arbítrio dos empregados re-3;0e;· ambos os orclenaclos, fazendo- se-lhes desconto na parte que exceder a r éis 

wOOO, ou r eceber o o,utro ordenado, deixando .ele vencer IJOI' esta repartição . 
at , 3. 

0 

Todas as clespezas dos ministros territoriaes e dos offi.ciaes de justiça que 

P 
e agora se faziam pelas folhas da casa das rainhas, serão feitas d'ora em diante 

01' conta e ordem do thesouro nacional. 

8 
4.o Serão sómente abonadas aquelbs esmolas que, debai_,·,w de qualquer titulo, 

s~ acham conferidas a r ecolhimentos ou conventos de freiras . Das esmolas ou pen
q~:s e~ dinheiro, concedidas a l~~rticu]ares, ser~o conservadas .sóme.nte :quell~s 
fi 

1
nao excederem a 100~~000 re1s; :ficanclo ex tmctas as superviVencJas nao ven-

caS as em o 1.0 de j aneiro de 1823 . 
re , 0

1
· 

0 

Os ordenados, ordinarias e esmolas a particulares pagas em generos serão 
aogn ados pelas regras estabelecidas nos artigos antececl en'tes, fazendo-se a conta 
. ~a~or do genero pelo · preço media ela tarifa da camara elo r espectivo lagar. 
fa .

1
: Para pagamento dos m·eados e creadas que até agora venciam pela folha ela 

P~ ~~la a cargo do cofre da casa das r ainhas, se dará annualmente pelo thesouro 
b·

1
t . co a quantia de 30:000/JOOO r éis á disposição de el-r ei; :ficando a seu real ar-

1 tlo fa .c · ] · J • t 'b · ~ l' t' . < zer as r e1ormas que Jtl gar conven·1entes na CllS n mçao c esta quan ta. 
ia- ?.o Os credores IJela repartição da casa das rainhas serão contempla.dos 
sflal:neute que quaesquer outros crédores do estado em igualdade de circum-

anctas. 

seut~.ol ! icam revogadas quaesquer disposições em quanto se op1Jozer ás da pre
er. 

Lisboa, paço das curtes, aos 29 de março de 1823. 
da ~ort~nto mando a todas as auctoridades, a qup,m o conhecimento e execução 
se l efe~1da lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteiramente como n'ella 
e contem. O secretario de estado dos negocios do reino a faça imprimir, publicar 
da~~e~ .. pada no })alacio de Queluz, aos 5 ele abril de 1823 . =EL-REr, com guar-
~Ftltppe l?e?'?'eÍnt ele A?-oc~tdo e CastTo. 

C arta de lei 

u11 • P· João, por• graça de D eus e pela constittúção ela monm:chia., rei elo r eino 
s~ blc 0 de Portugal, Brazil e Alg·m·ves d'aqnem e d'alem mar e.rh A.frica, etc. Faço 
•• er a t d ~ ' · · I · P-t · • o os os meus sub ditos que as ·côrtes dec~retaram e eu sancc10ne1 a e1 se-

t> llnte : , 

.As côrtes decretam o seguinte : 
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1. ° Fica extincta a intenclencia geral da policia · com todos os sens officios e 
empregos. , 

2. 0 A j urisclicção propriamente ele policia e a inspecção ele theatros ~e c1Nevol
verá ás r espectivas auctoriclacles territorial=ls, debaixo ela immediata fiscahsaçao elo 
governo peia secretaria ele estado dos negocies de justiça, por onde farão todas as 
convenientes participações, observando os regulamentos ele policia em tudo o que 
não encontrarem os princípios constitucionaes. 

3. 0 Poderá aua:mentar-se a r eferida secretaria ele estado com dois até tres ama· 
~ . os 

nuenses de 1. a classe para o expecliente que lhe acresce, dando preferenCia a 
officiaes ela secretaria da extincta intenclencia. . 

4 . 0 A inspeccão elos r ecolhimentbs elo Calvario, rua ·ela Rosa, :Mouraria, seJ!ll· 
nario da CaridaêÍe da rua .ele S. Bento e casa pia pertencerá á secretaria elos ~e
gocios elo r eino, assim como a distribuição elos dotes ás orphãs ela mesma casa P1a, 
e elas consignações aos alumnos em Coimbra e em l!..,rança . . 

A inspecção da illüminação e limpeza da cidade fica pertencendo á cat1;1a~a 
constitucional, que receberá por inventario tudo o que pertence àquella adm~rosÓ 
traçao, e perceberá annualmente pelo thesouro publico a quantia de 60:000iJJ00 
réis para a illuminação, e de 24:0ooaooo r éis para a limpeza, tudo pago em me· 

· zadas, de que dará conta no fim de cada anuo pela secretaria ele estaclo elos nego· 
cios elo reino. . 

6 . 0 A inspecç[to elas calçada.s, fontes, pontes da cidade e termo passará jut~
rinamente para a das obras publicas, recebendo para este fim do thesotuO réiS 
24:000!$000 annualmente. 

7. 0 T odos e quaesquer. r endimentos r eceQ.idos directamente p ela intencleucia se 
arrecadarão no thesouro nacionaL . 

8. o o~ créclores da repartição ela intendencia geral da policia t~rão a mesJJllt 
consideração que os outros crédores elo estado em iguaes circumstancias. 

1 
. 

9. 0 Os empregados da intenclencia geral da. policia ter ao a mesma. contemp a 
ção que os proprietarios vitalício~ de officios que se extinguem. 

10.° Ficam r evogadas quaesquer disposições na parte em que contrariare!ll as 
da presente lei. ' 

Lisboa, paço das côrtes, aos 26 ele março de 1823. ., 
Portanto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execnçao 

da J'eferiela lei pertencer, que a cumpr~m e executem tão inteiramente como n'.ell~ 
se cont ém . O secr etario ele estado dos negocios ele justiça ·a faça imprimir, publica:. 
e correr. D ada no palacio ele Queluz, aos 7 de abril ele 1823 .=EL-REI1 com guai 
da.=José 'da Silva Ccwvalho. 

Carta de lei 

D. João, por graça ele D eus e pela constituição ela ·monarchia, rei elo r eino un~~~ 
de Portugal, Brazil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, etc. Faço s.a . 
a todos os meus sub ditos que as côrtes decretaram e eu sanccioneí a lei segtu!lte · 

As côrtes ele~retam que a clot~ção provisoriamente estabelecic~a para el-rei~ 63~ 
decreto ele 7 ele Jillho ele 1821, fique augmentacla com a quantia ele 1 : 000~. 

6 0 

r éis mensal, emquanto se não fixa a dotação p ermanente na fórma do artigo i B · 
da constittúcão. 

Lisboa, paço da:s côrtes, aos 29 de marco ele 1823 . , ., 
P t J 1 · • · 1caO or anto mancLO a toe as as auctondades, a quem o conheCimento e exect 111 

da r eferida lei pertencer, que a cumpram e executem tão inteir amente como n'e a 
se contém. O secretario ele estado dos negocias ela fazenda a faça imprimir, pn
blicar e correr. Dada no palacio ele Queluz, aos 5 ele abril ele 1823. = EL-RIDI, 
com guarda. = Sebástião José de Ccwvctlho . · 

Decre-to 

· ' T encl0 as côrtes mandado communicar ao governo, em data de 26 ele março ~o 
corrente anuo, que a lei ele 20 elo dito mez ·~obre a i·ebellião declarada na proV'ln; 
cia clé Traz os Montes é extensiva a to elas as províncias elo reino unido onde 

5 
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derem ~s mesmas circumstanéias : mando portanto a todas as auctoridacles, a quem 
compettr o conhecimento e execucão da referida declaração,' que assim o fiquem 
entendendo e facam executar i ~ 

Paço da Be~1posta, em 11 .ele . abril de 1823. = (Com a ?'Ub?·ica de sua ma
gestade.) = JJ!Ianuel Gon9alves de J.ltJ..inmda . 

D e cre-to 

. ~c~ando-se em vigor as leis n .05 285 e 2972, pelas circumstancias a:ctuaes ~la 
P~OVJ.nc1a ele Traz os Montes: hei por bem suspender provisoriamente a organisa
ça~ e exercício das guardas nacionaes n'aquella provincia até que se tenha v~rifi
cac 0 o perfeito r estabelecimento da ordem e sujeiç~Lo á lei. As auctoridacles a 
quem COI~lpetir o tenham as~im entendido e o fa~~m executar. 
t d Palacw da Bemposta, 6 de maiq de 1823 . =(Co?J~ a ?'ttb?·ica de sua mages
a e.)===='= Filippe Fe?"?'eim de Amtrjo e C'ctst?·o . 

* 
l Depois da noticia remettida ao soberano congresso pelo minist;o dos negocios 
~t\ gl~erra, em 26 de março, sobre a acção ele Amarante, em que as tropas con
:tn~l~lCI~~aes ficaram victoriosas, proseguirani ainda por algun~ dias as operações 

lta1es. As forcas do commando do marechal de campo Ltuz do Rego Barreto 
~~centliam em lÓ de abril, segundo os boletins officiaes, a 12:440 homens, senclo 

1g138 ~le primeira linha e 5:302 de milícias; d'aquelles pertenciam ao estado IJ?aior 
' art1lheria e conclnctGJres 178, cavallaria 939, cacadores 1:544, infanteria 4:459 ; E material de artilheria constava de 1 obuz, 2 peÇas ele calibre 3 e 7 ele calibre 6. 

doste co~·po ele exercito entrou em Bragança sem a menor resistencia ela parte 
. 8· habitantes da cidade, a 13 do mesmo mez, data em que o conde de Ama
lante, tendo-se ·evadido com a sua tropa para Hespanha, publicou a seg~linte 

Procl:an'!.ação 

d ~espanhoes. : - As .briosas tropas que formam .o exercito elo meu commando, 
;ris ele l~averem P!·oclama~lo em Portugal a ~oberania c~? ~elh01~ ~los reis, V:il
l 

1
nte trahlclo por uma facçao que o tem rcch1z1do ao capt1ve1ro mms mfame, hoJe, 

~~as occorrencias da gner~·a, em qu~ a .beneficio elo r ei e ela ~·eli gfã.o se acham 
las pe~haclos, começam ~ p1sar o terntor10 h~spanhol, ~ eu me hsonJelO d~ que el
lll seJam por vós i'eceb1clas, como b:opas all:iaclas e am1gas, e comvosco umclas nos 

esmn interesses e nos mesmos' sentimentos. · 
. Vós, assim como os portugJ,lezes, sois victimas elo liberalismo mais exaltado e, 

as:;nm como elles, lamentaes em silencio a dura sorte do vosso adorado monarcha; las não espereis assim mesmo que eu venlia entre vós apoiar as dissensões, ou 
c eclarar-me com a força do meu commanclo em 'favor de qualquer dos partidos 
~~~ tem dilacerado · o vosso bell.o paiz .. A ~archa: que eu emprehendo pelo .t~l~ri-
0 1? h~sp p,nhol n~io tem por obJecto o mfl.un· de fórma alguma em vossas opm10es 

qu Instituições políticas ; e é só ela vossa lealdade e ela generosidade hespanho1a 
lle eu reclamo todo o bom acolhimento que é devido a. tropas a.migas e alliadas. 

11 O cleploravel estado ela Hespanha mereceu as attenções dos grandes sobera
lllos. da Em·opa, e a Franca, de accordo com elle e com os desejos sem duvida ela 
se ::t.lor _parte da nação h espanhola, se teÍn encarregado ele restituir á. Hespanha . o 

\\ ~·e1 verclacle]ramente captivo, a sua Tepresentação perdida, e a paz e a tran
{lllliclacle que as paixões e os partidos afugentaram ele entre os pacíficos habitan
es ela península. 

aos ~ a.i~cla que eu não posso deixar de accorclar toda a protecção aos P?VOS e 
l' 1. ~~chviclnos, que, por se unirem commigo em sentimentos a favor elo re1 e da 
e 1g1ao, temerem ser perseguidos por suas opiniõ_es, as tropas elo meu commp.nclo, 

1 l ' ' 
,. o;;:~b. resoluç;ão ·das côrtes em 24 ele mnrç;o. 
' Sao !LS de 28 de fevereiro e 21 de mat·ço, insertas a pag. 595 e 64 7, 
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no seu transito pela ~-Iespanha, saberão respeitar o estado politico actual _ele . cada 
um elos povos e das auctoric1ac1es civis nos mesmos constituídas . Ao exercito fra.n
cez, que a grandes marchas se adianta pelo vosso territorio, está entregue ~ . con
solidação el'aquellas grandes vantagens, e é elo seu destino que em poucos clias es
tarão pendentes os destinos da Hespanhà. A cooperação que as tropas elo men 
commando podem dar a tão grandes fins, e sobretudo o brioso caracter hespanhol, 
me afiançam que as mesmas serão bem acolhidas, e r eceberão em toda a parte d~s 
auctoriclacles civis os soccorros que estejam ao seu alcance, prestando-se ás req~u
sições que para o seu fornecimento lhes forem feitas pelos empregados elo_ exe:tclto 
a ct\io cargo · está Q prompto pagamento dos generos, ou o seu necessano ~bano 
aos proprietarios; e nada me será tão sensível, como o ver-me em a necess1clade 
de empregar a força. e a violencia para obter, ou uma livre passagem ou o neces
sario fornecimento elo exercito. 

Hespanhoes, permanecei tranquillos em vossas casas, nem temaes que o exel:
cito portuguez elo meu commanclo perturbe o vosso socego ; as ordens mais terun
nantes estão dadas para se manter n'elle a mais exacta disciplina, e para ser cas
tigado com o maior rigor qualquer insulto ou violencia que contra vossas pessoas 
ou propriedade se commetta. · 

Quartel general em Puebla ele Senabria, 13 ele abril ele 1823. 

Os r evoltosos percorreram varias povoações elo r eino vizinho, sendo persegn_I
clos pelas tropas constitucionae~, e em Palencia formaram ;uma «junta de regeucHt 
interina em nome ele el-rei D. João VI durante o seu captiveu·o », que ficou c?JJl· 
posta elo conde ele Amarante, presidente ; José V a:t. Pereira _Pinto Guedes, ~1?0-
presiclente; Francisco Cabral Teixeira ele Moraes, secretario; José Osorio Colnnen·o 
de JYioraes ela Veiga Cabral Caldeirão e José Botelho de Sousa. ,., 
' Assim constituídos, fizeram actas da,s suas deliberações e proclamaram a:scle,., I 
ele maio; mas como parte c1'esses documentos têem data posterior à da · extiucçao 
das côrtes, mencio1;1a-se tnclo seguichtmente no ultimo capitulo. 
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O goverllo !lOnde . d t - . ]' . t ' t A fim d' •· ra. a. cpu açao per manente a. nccessJdadc de se convocarem cxtl?Ol'( ma.rta~en e as cores, e para csso 

gad lll gem-sc . a.v1sos a todos os 1nc mbros d,cUas. - Notn do min istro dos negoCias estrangeu-os de Portugnl ao encarre
cns .0~05 u e.s·o?ws da JJ..,ra.nça junto ú. cô rte _de Lisboa., commmiic~urlo:lh e tcre11? aqui ~~sado as suas ft:ncções cli~l~mati
Cl·re· A.bett~ua do soberano congresso e di scurso do presidente 1otenno. -É tncumbulu. uma deputnçao de parttctpa.r a 
lUCllt

1 ~- acto tu stnllatorio; discurso do orador c l'Cspostn. de s un. mHgcs tncle. - O ministro da gu e rra pede n,um officio a 
b . JH:'"" de algun~as classes elo exercito e patenteia os abusos cvnnnett,idos com o recrnt:tmento. - Fuga do in fante 
form g~tel e do regtmento de iofanteria. n. 0 23 . -As CÕ I' tcs dcclnra.m a patria. em p_e rigo, e o bri gade iro Sepulvcda. dú in
dind~~io~s ve.rbaes. sobre a. crise poli tica.. - .Approva.-se uma indicação pn.rn. o congresso diri gh· mcn snf!:em a el-rei, pe
che he g.uc, ?uvtclo o conselho de estudo e se o julga.r convcnienlc, deponha o miDisterio. -Lê-se 11111 pa.ret~e r , que não 
lieu g~ 1~ cl !.scutu·-se , donçgando prorogação elo ltabeas CO'I"J.n.ts, c~nforme propunha. o minisLTO dos negocias rl e justiyn.no 
assu

10 
ator10, emqu:mto o governo não der circumstn.nciu.da. conta do uso feito da lei de 28 de fevereiro úcerca do mesmo 

0111 ,mp~o. - POrtaria. expedida pcHo mlniste rio ela. gnena :t todas ns n.uctoridndes militn.1·es para que o infante seja detido 
tcch~ua quer lo~ar onde se encontre . - Discurso ela. deputação q ue foi perante sua magestadc por causn. dos ullimos acon
dare lentos em Lisboa.. - O brigadeiro S epulv eda. é encarreg-a elo I)clns côrtcs de manter aqui a. segur~mçn. e socego até se 
Port1~1 l0 l~tr~s prov~clcn cin~_.- qfTicio e pro~~n.mação do dilo general sobl'e os n.Iludidos f~ctos. - D. Miguely~·oclama ao.s 
ia! g Àczes e enYIO. de V1lla. 1• ra.n ca de X1ra umn. carta a, seu pa.e, expondo-lhe os motrvos por que se r et1rara da c apt
' 'iJ.~f;-d 8 côrt~s conferem no teneJltO gener:.tl grad uado .Torg(j de Avi.ll cz Juzn.rtc d e Sousa. 'l'avnres o comrnando e 1n 
,.cru 0 exerc_tto. - P roclamações da. c'amara constitucion n.l de Lisboa.. - Ordens preventivas e demissões dudns pelo go
llha 0·.- O mmistro ela g ue rra declnn" no congresso que alguns corpos de primeira linha. c o lJri gadciJ·o Sepulve du. se ti
clor m lrlo. 1·eunit· ao inf:':mte D. 1\'Iig ne l. - Ultima cleput-:tç2io enviada. a. e l-re i e discm·so pronuuciHclo peJo r espectivo ora
Pr·~ ~Da-se conhecimento á s c8dcs da. pTocla muç:i.o de 30 d e maio e de que sua ma~estade fÕl'a ta.mbem pnrn. Villn. 
br~ncn. de X ira, arompn.u,bn.ndo-o o rcgimE.nto de i11f:toteria n. 0 18. - 0orrc!'õpondencin. enta·e o congresso e o goyerno so 
ros e~te S' L"ave successO.··-Proclama.ções clu. caruara. e do commancla.nte em chefe elo excrci lo.-Officio cl1es te ultimo a 
clatCito do bom comporta-mento dos corpos Jw.cionnes e socego n-'uqnelln. conjunctura.. - Proclamn.çito de D . João VI 
b~- a<In d~ 31. -Officio ele JosC1Ant.onio Guerreiro, acompanhando copia ela rcpre~entação que dirigira. ao monarcha, so 
Side consJdern.r-se exonerado d e minist•·o da justiça. - Po1· este facto a.~ côrtes manda m expedir um a.viso para o pre 4 

se en:c da camnra. de Lisboa, encarn~ganclo-a , juntamente com o commandn.ute e m tlle fe, de providenciar .:.i.cerca da 
· d,f.tllança publica na cidade.- Cn.rt.a de José l...,crrcira Borges a D. João VI.- D ebates suscitados no corpo legislativo 
q11~~n;e ns st~as tres dcrrn.deil·~~ sessões.- Protesto de sessenta ~um deputados em nome dos constitu!ntes, contra qu~l 
cias ·llte_1·u\·ao no corligo pohttco de 1822. - Resenha a.lphabettcn. dos deputados, de 1821 a. 1823, tles1gnnndo as provnt
llle ~ 0~ <h vi sões por onde fo ram e le ito-s, as data.s da. approva.ção dos <lil>lomas e dojuran1ento.- Nomes dos membros ela' 

.. a c nrunte a referida epocba. - Nota. d0s dias em que se r ealisarmn sessões do cong:-esso nas duas leg- islaturas. 

ct A intervenção de algumas potencias nos negocios internos ela Hespanha, o fa
r 0 

.. elo exercito francez invadir as suas fronteiras para obr.ig·al-a a restabelecer o 
o-e~~men anterior a 1812, os conluios de altos personagens portuguezes e estran
t;enos contra as idéas constitucionaes, a virulencia ele linguagem elos periodicos 
:1~ se haviam constituído orgão ela parcialiclacle absolutista para incitar o clescon
]) 

11 Jmento e a guerra civil, tudo isto creou serias embaraços aos ministros de 
s · oão VI, acoimados já de pouco energicos pelos proprios indivíduos affectos ao 
:Ystema representativo. 

sf ?s snccessos no paiz vizinho eram tidos como prenuncio de mudança nas iu
lltut~ões políticas de Portugal, e essa circumstancia, robustecendo a força moral 
a?ffi C~tssielentes, engrossando-lhes clescle logo as .:fileiras, resolveu O governo em tão 

1 cü conjunctma a dirigir á ·deputação permanente elas côrtes o seguinte 

Offi.cio 

a lii.mo e ex . mo sr. - Tendo observado o governo que a sua acçao é paralysada 
a cl~a passo por ser impossível executar-se a constituição pela maior parte sem 
~1~ ~ls organicaS' e regulamentares, ele que depende não só a marcha ela aclminis
'V aç~'l.o publica e o progresso elo systema constitucional, mas até mesmo a conser
e açao ela tranquilliclacle publica, jA. altetacla pelas tentativas elos inimigos interuos 
c au:eaçada proximamente pelos externos :, entende ser de absoluta e urgente ne-
essl~lacle que se convoc1uem extraordinariamente as côrtes, IJOr. se verificarem as 

~on.chções elo § 4. 0 do artigo 119. 0 ela constituicão, porquanto é forço so, nas cir·
l~staucias que occorrem, propor medidas ele ~lefeza e segurança publica que não 
~a em nas attribuições ela go-verno, assim como r emover as difficuldacles que se 
f ncoutram na administração ela justiça, fazenda e economia publica , sendo assás 
reql.leutes as duvidas e conflictos entre as leis 'existentes e a constituição, de que 
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procede clivea·gencia de opm10es e o perigo ele extraviar-se o espi!·it? publico, P0~ 
se não verificarem logo todas as vantag·ens que promette a constttmçao,_ e que 5 

podem realism·-se em toda a extensão quando estejam feitas as leis orgamcas . 
N'es~as circumstancias sua magestacle manda participar á deputação perm~

nente que entende se elevem convocar extraordinariamente as côrtes, na conformi
dade da constituição, para os seguintes objectos; a saber : . . . r 

1.0 Resolução elas propostas que o governo, segundo as circumstanCias, fo 
obrigado a fazer a respeito da segurança e defeza publica emquanto as côrtes es~ 
tiverem reunidas. 

2. 0 Lei da divisão do territorio. 
3 . 0 Lei dos contadores e administração ela fazenda publica, regulação elos tri

butos inclirectos e organisação das alfandegas. 
, 4. 0 Organisação do supremo tribimal.de justiça, systema juclicial em todas as 

suas partes e extincção dos tribunaes. 
b . 0 Administradores geraes, juntas ele aclmini.stração e regimento das ca;naras. 
6. ° Conclusão das leis do orçamento e responsabilidacle dos funccionanos ptl

blicos. 
7. 0 Organisação elo conselho elos jui.zes de facto, conforme os artigos 177.

0 
e -

178.0 da constituição, a fim de pôr em harmonia a lei da liberdac1e ele imprensa e 
fazer os melhoramentos convenientes . 

8. 0 E, finalmen-te, a instrucção publica. 
O que -v . ex. a. fará presente á mesma deputação, para 'ella expec1ir as ordens 

na fórma da co'nstituicão. 
0 

Deus guarde a -v . ' ex. a· Paço ela Bemposta, em 18 ele abril ele 1823. - DLm e 
ex . mo sr. Agostinho José ,Freire. =Filippe Fer,·?·eú·.a ele Ana~fo ê Castr,·o . 

Offi.cio 

DI. mo e ex. mo sr. - A deputação permanente das côrtes, tendo recebido e1n of!:i
cio ele 18 elo corrente a communicação ele que el-rei julga ele urgente e absolut~ 
necessidade que se convoquem côrtes extraorclinarias para tratar c1os objectos_ de. 
signados no mesmo officio, conformando-se 1~estrictamente com a proposta de el-1'81 

e desejando veT~ficar tão justas intenções de sua magestacle com a brevic1ac1e qne 
as circumstancias permittem : tem resolvido convocar uôrtes exteaordinarias e et· 
pedir as ordens convenientes para que a sua reunião e abertura tenha logar no 
dia 15 ele maio proximo. . . 

1
• 

· O que, de ordem da. deputação perman~nte, communico a -v. ex. a para o leva 
ao conhecimento de sua magestade. 
· Deus guarde a -v . ex.(! Lisboa, paço elas côrtes, <?m 22 c1e abril ele 18~3 - 

Ill .mo e ex. mo sr. Filippe Fen:eira de Araujo e Castro. =Agostinho José F1·e~1·e . 

Em conformic1ac1e cl'este acc01·d.o mandou-se expedir a cada um dos membrOS 
do corpo legislativo o seguinte 

Officio 

A deputação permanente elas côrtes, em virtude ela ' communicação de el-redi, 
transmitticla em officio elo secretario de estado dos negocias do r-eino na data e 
18 c1o corrente, não tenclo que addiciouar á proposta ele sua magestacle, teQl re
solvido convocar côrtes extraorclinarias, crtja reunião e abertura se -verificará Jl~ 
dia 15 ele maio proximo, a fim de se tratar precisamente elos objectos seguintes' 
a saber : , 

' fo'' 1. 0 Resolução das propostas que o . go-ver-no, S{(gundo as circumstancias, ~ 
obrigado a fazer a r espeito da segura;nça e defeza publica emquanto as côrtes es
tiverem reunidas. ' 

2. 0 Lei ela divis'ão do territorio. 
a\ a ' trl-3.0 Lei dos contadores e a ministração da fazenda publica, regulação os 

butos inclirectos e organísação das alfandegas . 
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4. 
0 

Org-anisação elo supremo tribm1al de justiça, systema judicial em todas as 
Stlas partes e extinccão ele tribunaes. 

5. 0 
Lei dos acl~inistradores g-eraes, jtmtas ele administração e regimento das 

carnaras. 

b
6. ° Conclusão das leis do orcamento e ela responsabilidade dos funccionarios 

Pt1 licos. . . ~ 

178 ~·
0 Org-anis!"ç~oN elo conselho de juizes de ~acto, ~onfor:ne os artigo~ 177.0 e 

e c1 · ela consütmçao, a fim de pôr em harmoma a lm da hberdade de rmprensa 
e lhe fazer os melhoramentos convenientes. 
8.o E, :finalmente, a instrucção publica. 

li 0 ·. que a deputaç~i.o permanente elas côrtes faz constar a v. 's .a para sua intel
gencra e devida execucã.o. 
. Deus guarde a v . s. I Lisboa, paco das côrtes, 22 de abril ele 1823. = F1·. Fntn-

tc~s~o> Bispo Conde Rejo?·mcú:lo?· Reito?'> presiclente=Agostinho José F1·eire> secre
arlo·. 

con No _entretanto, complicando-se as relações externas, o poder executivo julgára 
venren.te enviar ao representante do gabinete francez esta 

No-ta 

c Tendo-se verificado a entrada de um exercito francez no territorio hespanhol 
s or o fim ele auxili.ar os bandos ele facciosos que, derramados por toda a pen:in
• ll a., têem espalhado por toda ella os horrores da guerra civil; e devendo, em 
conseqnencia, ter cessado ele exercer suas funccões na côrte de París o encarre
ga~o de negocias de Portugal, segundo as instt=ucções eventuaes que a este res-
1etto lhe t êem sido expedidas: o abaixo assignado, ministro e secretario de estado 
< ?s n.egocios ,estrangeiros, recebeu ordem ele sua magestade para significar ao 
~1 ·,Ncavallei~o de Lesseps, encarregado· elos negocias de F-1·ança, não poder, pelas 
~asoes expostas, continuar as suas funccões cuHlomaticas n'esta côrte. Como r:JOrém "lla . ~ r F'' magestacle, ao mesmo tempo que tem mandado cessar entre Portugal e a 
c tança, ~hnante estas circumstancias, todas as r elações que não sejam puramente 
P 0~n1erc1aes entre os IJar ticulares de uma e outra nação, ordenou que os consules 
d~~tuguezes em. França continuassem, a bem do reciproco commercio, no exercício 
d se~1s empregos emquanto não r ecebessem ordem .em contrario ou pelo governo 

81
? Paiz não fossem cl'isso inhibidos : ha por bem mandar outrosim declarar ao 

8 
i cavalleiro de Lesseps que, achando-se s. s. a aliás r evestido do caracter de con

~1 geral da nacão fnmceza n'este reino, lhe é livre continuar a exercer n'elle as 
lncções d'este ~eu carP·o. 
1
, O abaixo assignad~, d~pois de haver preenchido o penoso dever de fazer ao 

81
,'
1 

encarregado de negocies elo governo fráncez; as declarações que lhe têem sido 
01 < ena 1 · l · l · l N c as, r eitera a s. s .a os protestos c a sna partteu ar cons1c eraçao . 
fJ ·z.Secretaria de estaclo dos nego cios estrangeiros, em 20 ele abril de 1823 . = 

~ vest1·e Pinhei?·o Fe1·1·ei?·ct. 

cl tA. sessão e:x:traorc1inaria clqs côrtes abriu-se no clia 15 ele maio, como estava 
e erJn.iuado . tomando a presiclencia o bislJO conde D. Fr. Francisco ele S. Luiz, 

qlle pt·of · ' · enu o segumte 

Discurso 

e 
1
Senhqres: - Lembrados estaes, sem duvida, elas palavras que o nosso augusto 

l ac orado monarcha o senhor D . João VI se dio-nou dirigir-nos pouco ternpo h a, eles-
< e o lt J ' ' ' o . . . . li a o Cto seu throno n êste n1esmo saoTado recmto annunCianclo-nos como 1nc s-
~ensavel a p1·om:ptct ?'ezmião ele côrtes ~xtraordinari~s, tanto para prover aos im-

l ortautes interesses da seaurauça publica como á necessidade elas leis organicas, 
< e qu o ' · t't · al · ch e essencialmente depen.cle a consolidação elo systema cons 1 ucwnc · e, a mar-

a regular da publica administração em todos os seu~ r~mos. . 
Nenhum portuguez, amigo da patria e que ainda ligeiramente houvesse cons1-
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derado a sitnacã.o interna e externa ela monarchia, deixou então de forma.r votos 
por aquella r eu;;_iao e ele reconhecer quanto o pensamento ele el-rei era justo, qu:1nt_o 
digno elas luzes e ela sabedoria elo throno, e quanto proprio elos paternaes scntl
mentos com que sua magestade ama o seu povo, e elo desvelado empenho coro 
que promove a publica prosperidade. , 

A Providencia elo céu, sempre solícita ern favor elos portuguezes, dignou-se r~
mover um elos prineipaes males que então nos aflligiam, desviando elo nosso tern· 
torio os immediatos e mais funestos estragos ela guerra civil; ficaram porém pro
fundos e dolorosos vestíg ios cl' esta terri vel calamidade; realisou-se a inva~ão es
trangeira, que então ameaçava a península, e subsistem todavia as outras mrcum
stancias internas que haviam inspi_raelo as vozes do throno, que tornaram caela vez 
mais eJiergicos os votos publicas e que não podiam deixar ele solici~ar á deputa
ção }Jermanente .o empr egar os r ecursos elo seu zêlo, fazendo uso da auctor1clacle 
que lhe é confiada no artigo 119. 0 ela constituição . 

O governo ele sua magestade preveniu sabia e pontualmente as intenções ela. 
deputação permanente, pelo seu officio ele 18 de abril, que logo vos será presente, 
e cujo conteúdo, ajustando-se perfeitamente com os sentimentos da deputação, ro~· 
ti.vou a convocação de côrtes extraordinarias, que agora me dá a feliz opportunt· 
dade de congratular-me comvosco, tanto pelo zêlo e pres teza com que respondes· 
tes ao chamamento legal, como pela bem fundada esperança que toclos devemos 
conceber de que a causa publica tirará muitas e inapreciaveis vantagens do vosso 
patriotismo, da vossa pru.dencia e ela r eunião das vossas luzes. . 

Seria temeridade, senhores, se eu pretendesse dirigir-vos agora intemlJestnras 
r eflexões sobre a ordem e methodo ele vossos trabalhos ou sobre os sentimentos 
que devem animar-vos em vossas deliberações. A singular benevolericia porém cor 
que me honraes e o respeito elo lagar que occupo, me auctorisam ele algum moc 0 

a üazer á vossa lembrança que, sendo tantos, tão graves, e ele mo alta import~n
cia os obj ectos que tencles ele tratar, nacla parece mais necessario do que po1~ nnt 
parte restringir a elles só e ,precisamente as vossas applicações, em· conform1clac e 
do artigo 120.0 ela constituição, e por outra parte combinar ele tal maneira a roa· 
dureza aa discussão com a economia elo t empo, que a nação possa sentir quanto 
antes os felizes melhoramentos qtre ides a preparar-lhe e applaudir-f\e por mais este 
motivo ela escolha ele t ão dignos r epresentantes . 

Depois de se proceder á eleição elos membros ela niesa, e es tes tomarem os res: 
pectivos lagares, o novo presidente disse : <(Estão installaclas, hoje 15 ele maio ele 
1'823, as côrtes extr aordinarias da nação portugueza>> . . 

Foi nomeada a cleputaç~o para ir participar .a el-rei a installação e abel'tura 
elas côrtes, a qual desempenhou similhante incumbencia no dia immecliato. 

,X, 

O cleputado José JYiaximo Pinto ela Fonseca Rangel, como orador ela deputação 
nomeaela em -15, deu conta em 17 ele que aquella se apresentára no paço real, pro· 
ferindo elle o seguinte 

Discurso 

Senhor : - Depois ele t antos, t ão patentes e expressivos testemunhos dados p~r 
vossa magestade á nação portugueza, de· que · tem por honra distincta, por C1111" 

nente gloria · ser-lhe o rei, o chefe e o pae, communicanclo-lhe n' estes bem roere· 
. ciclos títulos a ve~tura, ~ ufania,. o prazer e~e possuir elos reis, elos paes e. elos ch~; 
fes o melhor, ma1s bemg no e JUSto; clepo1s ele tantas demonstrações, cl1 g·o, e c 
tantos sacrificios e exemplos com que .vossa magestacle tem ensinado a todos os 
n;wnarchas que seus elireitos comecam e acabam dentro elos limi-tes que os dos po· 

' > • l os vos lhes prescrevem ; que sómente, UD;mclo-se com estes no cuidado e empenho c e 
fazer felizes, podem tambem ser ditosos ; e que é tão,illnsoria, injuriosa ao racionaJ ~ 
vacillante a grandeza ele imperar sobre escravos violentos, quanto é excelsa, ~
COl'osa e segura a prerogativa de exercer um determinado poder sobre home~s 
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yres que voluntal'iamente Ih' o outorgam : outra evidente e publica prova cl'estes 
1talt~raveis sentimentos produziu vossa magestade na ultima sessão das côrtes or
e tnanas, quando ::'t frente ela nacão, ali repr.esentada, com ella sentindo intrerJida-
m~t • · ~ e ~L:e um particlo perfi.clo tentasse perturbar o sereno progresso da r egenera-
~hoo P~~ltlca, e cles~j_and~ que ~ systema co~stituc~oJ?-al tocass: quanto antes o mais 

grau ~le ·consohclaçao, assim fallou (sep-me hCito, p enmt ta vossa magestade, 
que el~ r epita a s formaes palavras) : ((Contemplo pois,· em taes circumstancias, ne
cessana a prornpta r eunilto ela representacão nacional á r oda elo throno pela fôrma 
que cletet·m· · · ~ ,. · bli fei ~ ma a constltmçao, porque ass1m o extgem a segurança pu ca e a per-

çao do systema)J . 
m Persistiram as mesmas circumstaucias : a solicitude, a vigilancia, o zêlo ele vossa 

1 af'es tac~e? . que através mesmo de nebulosas dissimulações, evaporadas da frmldu
c;u a pohttea, nunca perde de vista a segurança ela nação, commnnicou à deputa
]~'~ lJ.ermane~te a urgencia d\3 convocar côrtes extraordinarias, inclicanclo-lhes ob
pe~· ~s. escolhidos segundo o peso ele sua importancia na balança ela política mais 

8PICaz e pnldente. , 
"Vi ·t El consequencia d ' este procedimento, o mais natural e propdo elas sublimes 

01.\.uc e~ de vossa magestade, foram immediatamente convocadas as côrtes extra
l&~~~l'Ias , Cl:0.a inst allação e ab ertui·a teve logar no dia ele hontem 15 ele maio ele 
etn'-'~ · lo.go fm por ellas nomeada a pr\'}.sente clep~ltaç~o, cuj a mensa.ge:n consist.e 
go ... 

9
aze1 a vossa magestade a expenchcla part.Icipaç~o, em observanCia elo art1-

l · 
0 ela constitui cão . · A A • 

sel' 8 cortes extraorclinarias serão solíci"iias, conspícuas e corajosas, como elevem 
na ~e quanto couber nos humanos esforços, para sat isfazer aos deveres ele que a 
cl~ Çao as encarregou . ElJas es'peram :firmemente (sejam quaesquer as convulsões 

0 estado) continuará constante e ' sempre exacto o accordo e harmonia com que 
f~ lloderes legislativo e executivo têem caminhado n. par, unidos sem .que se con
lll. nc a111 e separados sem que se desunam, pelas linhas das suas attribuições na 
l'el~~-~ empreza e para o desempenho mesmo ele firmar e sustentar o res·peito ela 
ela 

1g1LLo, _ela_ lei e do rei, bem como a prosperidade dos portuguezes sobre as bases 
Pet constJtmção jurada em 1822, que é e será o titulo authentico, legitimo e per
Pat~o ela soberania nacional, e que inviolavel, intacta, ~ si sómente suj eita, occu-

cNpara s~mpre ~o r egi? tbrono a direita c~~s monarchas .lusitano~. 
se ff es ta smcer a, mfrachvel e magestosa. um ao, que profundo e sohclo flmclamento 
e 

0
° erece ás mais lisonjeiras e . seguras esperança.s de Portugal! Ella será o t error 

C[tlal espanto elos inimigos; ella a muralha inexpugnavel elo imperio porttiguez, á 
aso' nenhum barbaro invasor ousará approx imar-se impunemente . Sim, senhor; 

·•lm se ' 1 1· · l se . · poc e asseverar , porque se um povo Ivre, generoso e guerreiro, que c e 
ci~s] co~~ções forma o throno ele um rei virtuoso, não é feliz, respeitado e inven-

eA nao pócle no mundo existir nação que invencível, temida e ventmosa seja. 
sa . causa em que vossa magestacle e a nação se acha empenhada ~ a mais 
bo~t ac1a, é protegida pelos direit0s divino, natural e elas gentes; é justíssima . Em
stj:a. 0"' despotismo ou a perficlia concebam o orgull10 e audacia ele fulminar a con
ca~lliÇao política ele Portugal, os raios buscarao, como con cluctor, a pura obstina
, 'Ji'l. homogen.ea rebeldia elos tyrannos, elos per:ficlos mesmos que os cl espedirem . 
pol' \a opnlencia immensa elo divino poder nenhuma mercê, n enhuma dadiva t emrua; pócle haver t1e maior valor para os portngnezes elo que a existencia de vossa 
ele estade no throno constitucionaL Praza pois ao Omnipotente conservar a viela 
elas vo ... ssa magestacle e ela r eal familia . Estes são certamente os votos ela nação, e 

cortes e t J. • x raorcunan as os puros · e constantes votos. 

Resposta de el-:rei 

.A.cc~ico inteirado, senhores, ele que as côrtes extraordinarias se acham installaclas . 
ç[(0 ~o e se_i apreciar os sentimentos ele amor e confia.nça .q:1e po~r vossa interven 
l!:linha e envram os r e-pre.sentantes ela nação. Eu me hsonJeiO ele os merecer p ela 

·· Po :6.:1 cor:respondencra ao voto geral elos pOTtuguezes . N • 

deis po1s7 senhores, assegurar ele novo aos r epresentantes ela naçao, ql~e sem-
14 
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pre coherente com o meu caracter, :fiel ao meu j~·amento e inalteravel no roe~t 
proposito de guarclar e fazer guardar a constituição, susten tarei a liberdade e a cli-
gnidade da nação á custa de quaesquer sacrificios . . 

O exito n ão é Ç-uvidoso, porque a causa é justa; e a Proviclencia protege a JUS

tiça e o valor, porque a nação quer seT livre e tem brio e coragem, e porque Nos 
r epresentant es ela nação por sua sabedoria e zêlo justificam a confiança da naçao. 

As côrtes tiveram conhecimento em 23 ele um officio do ministro da guerra 
sobre a precaria situ~ção dos o:ffiçiaes inferiores, pi·omoções, exiguidade dos soldos 
dos subalternos e de:ficiencia da lei e abusos no r ecrutamento , r esolvendo-se que 
fosse r emettido á commissão de defeza publica. 

Officio 

In. mo e ex. mo sr. - D e ordem de sua magestade communico a v . ex. a, para ser 
presente ás côrtes extraordinarias, a seguinte exposição, a :fim de que, sendo por 
ellas considerada, se sirvam dar as providencias que a prompta organisaç~o elo 
exercito, assim como a conservação da disciplina. dos corpos que o formam, nnpe
riosamente exige . 

O governo deve proceder desde j á á promoção geral do exercito, tendo em vista 
pôr á testa dos corpos os o:fficiaes ' ele maior merecimento e dispor o accesso ~o~ 

-mais, por maneira que aquelles o:fficiaes que se acham nos postos inferiores e wat~l 
aptidão mostrarem para o ser viço, pelo conhecimento das leis militar es e pela sua apt~
dão, conducta e adhesão ao systema constituciOnal, se lhes franqueie a porta pala 
subirem aos postos de que dignos se fizerem . A lei rigorosa das antiguidacles, qu~ 
por consuetudinaria pratica se tem seguido, e o sentido pouco explicito a este :·es 
peito do r egulamento ele 1816, a n ã.o ser para o accesso dos postos de .alferes, poetll , 
o governo na necessidade de recorrer ás côrtes extraordinarias, para que, towa.ndo 
este obj ecto na sua alta consic1eração1 se sirvam dar, com a urgencia que a rof.lite· 
ria exige, · as providencias que julgarem mais proprias para se obterem os fiUS 
actma ponderados . . . 

A classe dos officiaes inferiores merece uma muito particular attenção, e P01 -

que o nascimento e qualidades n~queridas para o r econhecimento dos cadetes etll 
um governo livr e e justo não merece attenção quando áquelles não se ajuntare~ 
as partes essenciaes para serem bons o:fficiaes, e em tal caso seria injustiça roa.n~~ 
festa não dar uma decidida prefereucia aos officiaes inferiores, que pelos seus 613! 
vicos e aptidão devem ser promov'idos; assim como o elevem ser em concorrenciil 
CO~TI OS cadetes, ainda quando estes mesmOS sejam · dignos, e acontecenclo pol' . ~Ll: 
tra parte que muitos o:fficiaes infer ior es, aliás muito dignos e acredores á conSI~ 13

• 

ração do governo e ela nação, excedem a idade ele vinte e quatro annos, a J11!l·
101 

que se estabelece para qualquer d 'estas duas classes ser promovido ao posto ele alfer.es~ 
faz-se necessaria uma resolução a este r espeito, pois ele outra maneira o g·o;relde 
se vê na necessic].ade de vedar todo o accesso áquelles o:fficiaes inferiores cuja 1clà 
exceder- a vinte e quatro annos . 

Quanto á utiliclade que resulta a bem do sei·viço militar ele que os majores se· 
j am tirados da classe dos capitães que mais babeis se julgar~n, assim como ~~ 
brigadeiro,.-,; da classe dos coroneis que mais aptos forem par~ o co mmando de b_:~
gadas, é de _tal ~atureza que não pócle deixar de expor-se á consicleração .das c~~e 
tes extraordmanas, a fim de :fixar em de um modo explicito uma providenCia a e to 
respeito, visto que o gover no de sua magestad·e, no sentido litteral elo regula~ell 

6 
de 1816, encontra uma falta de clareza, sem a qual o governo .não póde des~~~·-so 
de uma pratica consuetudinaria, que poderia fazer acreditar como puro arbit0 0 

'que deve ser por lei auctorisaclo. . s 
Atten~e~clo á d~sigualcl~de d<:,s soldos dos officiaes e a que os de todas as cla~~

com exercwm, ou t eem g ratl:ficaçoes ou soldos su:fficientes, menos a classe dos su nr 
t ernos, e não sendo possível que elles possam em tempo de operações ou acp.nto~~s 
mento em campanlía occorrer ás suas ordinarias despezas, fa'lta de que por J11l.U 
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1~otivos soffre o sé'rviço e disciplina, pareceu ao governo que era inclispeusavel apre
s~ntar este objccto á consideração elo soberano congresso, a fim ele que dmante a 
gue1:ra contra os inimigos das nossas instituições se clê uma gratificação a estes 
ofiiCiaes. O maximo ela despeza aunual que acresce é ele 9:240t!OOO réis por cada 
!~OOO réis de augmento a cada o:fficial subalterno, e danclo-sé uma gratificação ele 
0 000 réis aos alferes e ele 4h000 réis aos tenentes, vindo assim a ficar os primei
ros com o vencimento ele 206000 réis e os segundos com o ele 22~000 réis, o 
acrescimo ele clespeza não, excecle por anuo a 40:000h000 réis. 

Outro objecto que actualmente merece grande attenção é o recrutamento a 
rue se tem procedido. Apesar ele se haverem emittido pela secretaria ele estado 
c a guerra as ordens mais positivas, marcando a.té a cada concelho as recrutas que 
em relação á sua população devia fornecer, e havendo-se activado estas ordens 
P.ara as províncias do Minho, Beira e partido elo Porto, depois da evasão elos fae
ClOs~s, onde se havia retardado por se acharem empregados em c·ommanclos os 
d~Claes. ele milícias que deviam proceder ao 1:ec~·utamento; e apesar. ele -_:oclas as 
~~enCias elos generaes governadores elas provmc1as, que a este i·esperto teem pro

cec tclo e procedem com todo o zêlo, o recrutamentq não tem produzido aquelle 
numero ele recrutas que era ele esperar se achassem promptas até o :fim elo cor
rente mez. 

u . Segundo as partes semauaes que dão os generaes elas prov.incias e ele que as 
t ttmas são · ela data de 18 elo corrente mez, faltando comtuclo as ultimas elo Mi
~~o, . Porto e Beira. Alta, o numero ele recrutas qu~ têem assentado praça até ao 
~~ endo dia 18 é ele dois mil novecentos e quinze, sendo muito de notar que en
t:e estes se encontram mil qtúnhentos e cincoenta e tres voluntarios, os qtmes se 
eem apresentado como taes para gosarem elo beneficio ela lei. 
. Os ofiiciaes enc~~rregaclos do recrutamento informam elo grande numero de apu

la_;los que, depois de sorteados, não é possível apprehencler, por se evadirem para 
esta capital e seus suburbios, assim como para os casaes e montados elo Alemtejo, 
)ara. o qtte concorre a falta ele medidas de policia, que não se acham estabeleci
~ as, e não havendo as camaras praticaclo a este respeito o que se observava no 
tl~po elas extinctas ordenanças ; alem cl'isto as excepções ela carta ele lei ele 21 
/Janeiro elo corrente anuo, muito especialmente a terceira, que deixa uma porta 
_rauca a evadirem-se. elo recrutamento um grande numero ele indivíduos que cleve
~llll seryir a patria nas fileiras do exercito, clão azo a miútas excepções, que um 
b andest111o patronato torna ainda mais exuberantes. Sobretudo o que maior em-

araço causa no recrutamento é a concorrencia ele duas auctoridacles, a elas cama
~as e as militares, que pelas suas attribuições, por essencia independentes e por 

attn-eza oppostas, têem, geralmente fallanclo, uma n?otural clivergencia, que ape
~as"'pócle destruir o commum amor ela patria, que com clifficulelacle suffoca no co
laçao humano as rivaliclacles elo poder e ela competencia elas attribuições. Este in
~onv-euiente s6mente poderá desvanecer-se quando o recrutamento ficar ao cargo 
c 08 commauclantes elas gtmrclas nacionaes, debaixo ela clireccão elos aclministraclo
l'es elas prov-íncias. Quando as auctoriclacles encarregaclas cl; recrutamento assim 
~e acharem r.egulaclas, quando as tábuas ela nossa população ·se acharem recligiclas 
1' 0~ n1~is precisão, quando as listas elos apm'aclos em cada anuo se fizerem com 

0 
~gttlanclacle, q'uanclo houver outras meclidas ele policia e penas estabelecidas para· 

Ps dqu~ occultarem ou facilitarem evasão aos sorte~clos, então e s6 então o governo 
0 

lera saber o numero ele recru'tas ele que pó de dispor; então e s6 então é que Plc erá fazer promptamente entrar nas fileiras os que forem necessarios para com
~ etar os corpos . Este objecto é em toclas as suas partes ela maior transcenclencia 

llle~·ece toda a attenção elo soberano ,congresso. 
c Oorntuclo, ainda que se não tem chegado a esta perfeição, espera o governo 
ltle o 1' l l . ·a . d ~ c ecrutamento poe erá u trmar-se com algumas proVI eumas e qu.e se _po erao 

1•
0~Pletar os batalhões que ainda estão incompletos . O governo, attendenclo que o 

X: atdamento que pócle haver em se preencherem os corpos não eleve obstar a to
~ arelU-se desde já medidas efficazes para pôr as províncias a coberto elas correrias . 
dos guer~·ilhas~ que á maneira ele cossacos vagueiam na frente e sobre os flan.cos 

0 
exercito invasor ela peninsula, tem expedido as suas ordens para se orgamsa-
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rem sobre as margens do Douro duas divisões, em cuja compos1çao cleveHJ. entraJ.' 
os batalhões e esquadrões que se acham qt1asi ,ou de todo completos, :ficanclo as 
praças r<~ stantes nos seus quarteis. Por esta maneira facilita-se a r eme'ssa _elos re
crutas, abre~ia-se a sua instrucção e ,evita-se o embaraço e clespeza ele mmtos de: 
positos, que só deverão oi'ganisar-se quando, levados os corpGs a maior fOl'ça, for 
n ecessario organisal-os p ara servirem como ele r eserva para supprir as faltas que 
nos corpos houver . · 

As providencias que parecem necessarias p ara remover muitos embm~aços e no 
mesmo tempo tornar menos oneroso este p esado, posto que honroso encargo pes
soal, e que julg o dever levar ao conhecimento de v. ex. a para serem presentes ao 
sobRrano congresso, são as seguintes: . 

1.a A suppressão ele algumas excepções da carta ele lei de 21 de janeiro ~11~
mo, especialmente ela te1·ceira, admittinclo- se, CÓmo Se acha aclmitticla, a snbstl~Ul
ção e admittindo-se tambem a _r em.is.são , pois com o producto cl'esta o estado pode 
alliciar muitas r ecrutas exceptuadas pela lei ou mesmo 'soldados de-milícias, qne, 
com um pequeno augmento no soldo, voluntariamente passarão a servir na tropa 
de linha . · 

2 ." Dando-se escusas aos recrutados para milícias que apromptarem uma r ecruta 
dos isentos da primeira linha, ainda que o não sejam da segnncla, para serviT no:> 
corpos ele linha. , · · . 

3 . o Promettendo as suas escusas no fim da guerr a contra os inimigos das In
stituições peninsulares a toclos aquelles milicianos_ que, tendo os r equisitos neces-
sarios, passare1;n a servir nos corpos de linha, se ella durar menos de dois annos, 
ou no fim ele dois ou tres annos, caso de que ella seja. muito n.turada, alem ele ou-
tras yantag-ens que lhes poderão ser couccchclas . ,., 

Quanto ao recrutamento ·ae Traz os :j\1optes cumpre não fazer agora menÇ110 

elas vistas elo governo , por circumstancias que são obvias, a fim de uno promover 
a evasão elas recrutàs, e por i;:;so parece necessario que o governo seja auctor.isa;1o 
para o faz er .como melhor lhe convier. _ .- . 

Por esta ,occasião, de m·clem de sua mR.gestaele, rogo a v. ex .a faça subn· ao 
sober ano congresso a necessiclaele de uma decisão ácerca do~ corpos que falta-UI 
pela 'defecção dos çla, provincia ele Traz os :Montes, cujos numeros faltam nas re-
lações actuaes do exercito. ' 

Deus guarcle a v. ex.11 Palacio da Bemposta, em 22 ele maio ele 1823.--Ill.mo 
e ex. 1110 sr. Antonio Vicente ele Carvalho e Sousa. =1/lan~wl Gongcdves ele J.l!fircmclct-

Foi enviado á commissão ele segurança e clefeza publica. 
Recebeu-se t ambem .um officio elo ministro elos uegocios ele justiça, r emettendo 

o relatorio ele cli:fferentes projectos concernentes .á sua r epartição, e nomeou-se HUl11 

commissão acl hoc para dar parecer com urgencia . 

Na mamhã ele 27 começou a propalm:-se em Lisboa a noticia · de que o regt
ment0 ele infanteria n . 0 23 , sob o commanclo do br.igade.iro gracluaclo José ele Sousa 
P ereil:a e Sam1Jaio , se eva~íra ao romr>e:· ela aurora, indo-se-lhe unir o_ i~fD~nl: 
D. M1guel com um esquadrao de cayallana n. 0 2 . Isto despertou a cunos1cla 
publica para saber o· que occorreria no soberano congresso, e o povo clirigil.l-se ao 
palacio elas Necessidades, onde houve as participações officiaes ele similhante facto . 
Entretanto os corpos ele linha e milícias reuniam n os seus quarteis, correnclo_ taUl
bem ás praças cenh·aes elos respectivos districtos os batalhões da guarda naCionttl, 
de modo que cerca do meio dia a cidade estava em posicão bellica. 

Quando se abriram as côrtes para começar os trabaÍhos, um dos secretarias 
apresentou e leu o seguinte 

Officio 

In.mo e .ex. 1110 sr . - Por uma ~arta do brigadeiro. graduado José ~e Sousa Pereít~ 
e Sampaio, cpmmanclante elo r egunento n. 0 23, escr1pta ao general Sepulvecla, aca,.. 
de saber a deputação permanente, que aq uelle brigadeiro tomára o partido 'ele se P01 
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á testa c~o ~esmo regimento, e que p1·otestava pela quécla do ministerio e mudanca 
~~ const.rtm~ão; consta ~ais á deput~ção peTm,anente, pel? officio junto elo minis

ela Justiça, que o mfante D . .M1guel fugu·a esta nmte com o mesmo regi
mento. 

A deputação IJermanente officiou ao governo ainda antes de fazer esta ultima com · ~ 
l~umcação, e fez chamar o .o·eneral Sermlveda rmra ele accorclo se daTem as 

Prov l · ' o . rc enClas necessarias . · 
A cleputacão penminente julga . elo seu dever levar ao conhecimento das cOrtes 

e:s:traord· · ' · · -1 • 'fi d 
; • < manas estes acontecunentos, nos quaes Jcuga ngorosamente ven ca as a,s 

c.rcumstancias ·perigosas ao estado de que falia a constituição no artigo 119.0
, para 

tlle .as cô_rtes extraordinari:as possam tomar toclas as mecliclas ele segurança e cle
eza pubhca gue julgarem convenientes. 

e e Dn~ous, guarde ~ v . . ex."' Lisboa, paço das côrtes, 27 ele ?J-aio ele, 1823: - Ill. mo 
:x: . sr. Antomo VICente de Carvalho e Sousa. = Agostmho Jose F1·ww·e . 

Oflicio a que se :í•efe1•e o anterio1• 

rn fnO e nJQ s l b ' l N c1 pa ·f : ex. sr. - ua magestac e, com astaute magna c o seu coraçao, mau a 
co 1 lCrpar a v. ex. a, para o fazer presente {L cleputação permanente, a fim de obrar 
se ~o entender~ que o inf~tnte D. Miguel fugíra esta noite com o regimento 1)-. 0 23, 

gnnclo elle chz em uma carta que cleixou para ser entregue a el-rei . 
ob ~.ua ~nagestade mandou j á pelo seu camarista intimar-lhe que voltasse á sua 
at el .1enc1a, e continua o governo a dar todas as providencias para que se possa 
~ a t'tr qualquer mal que. ta,o .extraordinari? acontecimento .possa produzir. 
e, mo eus guarde a v . ex. a mmtos annos . Lrsboa, 27 ele maw de 1823. - In.mo e· 

:x:. sr · Agostinho José Freire. = José ela Silva Carvalho . 

Árerca: elo que fica exrJosto, arwesentou-se sem clemora ao soberano congresso este 

Parecer 

ta .,A commissão de clefeza e segurança publica examino~r o officio· que a depu- · 

1;~~? permanente enviou ás côrtes, e é a sua opinião : 1.0 , que se · declare que a 
res~~~ está em perigo i. 2~, que se envie. t~ma ~nensagem a el:rei, peelindo-lh~ -~ui 
tt I ertosamente a demrssao ele todo o mmrsterw e a nomeaçao de novos mims-
860~ i 3.o, que na fórma elos poderes extraorcl.ina'rios que concede a constituição, 
pit<\ev-e encarregar o general Sepu~v~cla ~1e man~r a segurança e . soce~o ela ca-
s ~ e1nqua:uto, nomeado o novo nnmsteno, se U<LO derem as providenCias :neces-
arias. , ' 

lJ;[. Paço das ' côrtes, 27 de maio de 1823 . = Fmncisco .Ll!lan·uel T1·igoso ele Amg.ão 
d orctt? ,· José Ignacio .Pm·eú·a Dm·1·amaclo = José Victo1·ino Bm·1·eto Feio = Jo?·ge 
b e i:l.tnllez J~tzcwte ele Smtsa Tavcwes = José Pe1·ei?·a Pinto= Antonio Lobo ele Bcw-
1208ct 2eiccei?·a Gi1·ão = F1·an cisco Socw·es Fninco =Luiz . elc6 Cwdw ele Cast1·o e .lVIc-

ezes ~ r , ;ur . p . l 1. " R l ~ uose .1uaccmw ~nto c a tonsecc6 Lctnge . · 

a A J?rimeira parte não foi impugnada, e por unanimiclacle ele votos se clecicliu qqe 
A l~a~I?a estava em perigo; mas sobre a seguncla houve largo debate e o deputado 
a gl stl~ho José Freire concluiu IJOr dizer «que -era esta a occasião ele se mandar' 
~o e -rel uma mensagem, felicitanclo ~o pela sua co:qsta.ncia, e pedindo-lhe que, unido 

l) 
1110 senJJJre tem estado ao corrJo leo·islativo ele commum accorclo trabalhem todos ara 1 o ' . 

ale~ a,.s,a vação da patria, que as côrtes acabavam ele d~clarar e~ pengo; que 
e t · dir.,to, na mesma mensagem se lhê pedisse que, ouvmclo o seu co~selho de 
q" aclo, se o julgasse conveniente, depozesse o seu ministerio, e bem ass1m quaes.-

fil.ter outros altos empregados publioos substituindo-os :gor homens ele toda a con-
anca>> . ' 

t , Co~sta.nclo achar-se no edificio ~las côrtes o o·eneral Bernardo Correia de Cas
to e Sepnlvecla, um deputado suscitou a conve~iencia de ouvil-o, para se poder 
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votar com conhecimento de causa; ~ssentiu o congresso, e sendo introduzido na 
sala por dois dos secretarias, o presidente convidou~o a emittiT a sua opinião rela
tivamente ao assumpto, que se limitava a isto: «se uma mensagem das côrtes de-
via pedir a el-rei a deposição elo ministeriOll. ' 

O brigadeiro respondeu que depois elos acontecimentos ultimos e ele coropa.re
cer no congresso fôra ao paço da Bemposta fallar com sua magestade, a quem ro
deavam os conselheiros de estado, mas profundamente maguaclo da indiscrição e 
desobecliencia de seu filho o infante D . 1\lliguel; apesar porém da pungente dor lhe 
afiançára a firmeza nos seus propositos, isto é, de manter á custa elos maiores ~a
crificios a constituição promulgada pelas côrtes ele 1822, que espontaneamente Jtl-
rára. . 

Enthusiasticos vivas prerornperam ela sala e galerias quando o orador proferiu 
aquellas palavras; descobriu-se o retrato de D. João VI e continuaram os bra~os 
elo costume e aos portuguezes que preferiam a morte á escraviclão . Restabele?1~lo 
o socego, Sepulveda acrescentou que a opinião publica pedia a demissão do m1J11S· 
terio, senclo esta tambem a voz geral da tropa, e sem isso talvez houvesse em?a
r aço . Do palacio dirigíra-se á secretaria da guerra, onde o cbamára o respectr~o 
ministro, e julgava intempestivas algumas das meclidas que suppunha elle quel'la 
tornar. 

Perguntando-se-lhe como presumia do espírito da tropa ele Lisboa disse qne 
«era toda a favor da constittúção que jurou)). · 

Após taes declarações o general retirou-se, e posta á votação a segm1da yart~ 
do parecer, foi rejeitada e substituída pela emenda qe Agostinho José Frmre i .' 
t erceira e ultima parte fizeram-se ligeiras observações, approvando-se com o a~cli· 
tamento: <<até se tornarem novas providencias ou el-rei nomear novo minister10 '' · 

'!i< 

No intervallo entre a apresentação dos dois o:fficios e o respectivo parecer 
houve o que abaixo segue, não chegando porém a discutir-se. 

Parecer 

A commissão especial encarregada ele interpor o seu parecer ~obre a materia 
elo officio elo governo, expedido pela secretaria ele estado elos negocios de justiça 
em data de 21 do corrente e apresentado ás côrtes e;rn sessão ele 23 · do mesJJ1° 
mez 1, tendo examinado o referido officio, acha que n'elle, clepoi's elo relatorio so· 
bre as principaes causas e circumstancias da rebellião ele Traz os Montes e sobr~ 
o actual estado publico do reino, conclue o governo com as seguintes propos~as, 
a saber : La, que se prorogue ó tempo determinado para os poderes extraordina· 
1·ios concedidos pelo decreto c1e 27 de fevei·eiro do presente anuo, acrescentaudQ 
·que por agora se não póde dar conta plenarià do uso que d'elles se fez, porqn~ 
d'ahi podia seguir-se prejuízo á boa administração da justiça e ao effeito das JJle 
didas ; 2 . a, que se trate da reforma dos estudos e professores ela universidacle de 
Coimbra; 3. a, que se reforme;rn os tribunaes de justiça para prover estes cargos 
em homens ele virtude e talento, independente de antiguidade; 4. a, finalmente, que 
se resolvam as propostas feitas nó r elatorio ela 1·epartição elas justiças apresentado 
na abertura elas côrtes ordiriarias. 

A co~missão especial entende que a segunda e seg1.úntes propostas r eferidas 
se acham encarregadas a outras commissões, e por isso, limitando a sua tarefa ao 
primeiro objecto, isto é, á necessidade da prorogação elos poderes e á conta qn~ 
deve dar-se elos que foram concedidos ; attenclendo que no fim do corrente ro~0 ~:s: 
pira o tempo determinado pelo citado decreto de 27 ele fevereiro : a commissa.o~ 
escrupulosa observadora da constituição, é de parecer que o governo deve lo~o 1; 
metter ás côrtes, nos termos elo artigo 211.0 da constituição, a relação root1va : 
elos proceclimentos que se verificaram em virtude d'aquelle decreto, e que ante 

1 N.ão foi publicado no Dicwio elo gove?·no,. uni co repositorio dos trabalhos do ~on~·ed~ 
áquella data, porque as· actas da segnnda legislatrn·a deb:aram de imprim:U:-se e o D~ctrW 
cô?·tes terminou com a sessão de 21 de maio, pag. 65 do vol. nr. ' 
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c~' essa conta e de uma mais clara demonstração da necessidade de prorogar os men
ClOnados poderes, não de-ve deliberar-se sobre objecto de tanta magnitude, como é 
a sus:pensão das formulas protectoras das liberdades publicas. 
Ji ~Isboa, paço das çôrtes, 27 de maio de 1823. = João Bcvptista Felgt~eints = 

?se Jo_aqtti?n Rocl1·igues de Bc~stos =José Libemto F1·ei?·e de Ca-r•valho = F?·an
~tsco ~tmões jJifa?·giochi = F1·ancisco Antonio ele Almeicla Montes Pessctnhct =José 
gnacw Pe1·eint Dm··nmnaclo = J.l!Iamtel Bo1·ges Ccwnei1·o. 

~' 

O governo mandou expedir a todas as auctoridacles exemplares da seguinte 

Por-taria 

Manda el-rei, pela secretaria ele estado elos negocias ela guerra, communicar :o · · · que tendo fugido o infante D . Miguel, e havendo conspirado contra el-rei 

0 
~~ pae, a fim ele o depor, ordena. sua magestacle que o dito . . . expeça as suas 
1 

.ens com a maior ce~ericlac1Ei, para que o . infante seja logo detido em qualquer 
r~~ te onde se encontrar, e conduzido a esta capital com a clecencia devida e com 
lll .a a segurança ; o que tudo sua magestacle muito lhe recommenda debaixo da 
á aior responsabilidade, promettendo o mesmo . . . um premio em seu real nome, 
litu~Ues que o apresentarem n'esta capital, sendo um posto de accesso se for mi
es~' . alem elo ma~s. que . sua mages~acle reserva conferir áquelle que desempenhar 

Irnp?rtante d1hgenC1a da manmra recommeudada. 
Prevme-se-lhe . .. que n'este instante corre boato de que o regimento n.0 23 

qlle est_a noite se poz em marcha para Almeida, fôra convidado a formar partido 
fi0lll o mfaute, sobre o que ainda não ha noticia certa; não obstante, esta cidade 
c1 ca no maior socego e possuída do maior enthusiasmo, e em uma tal attitude que 
P~:e aterrar ?s~ inimigos ~1~ con~tituição, r einando. em . todos os. cidaclãos e nos cor
c da guarmçao um espulto tal que ao go-verno mspn·a a mawr confiança; e em 
clonsequencia ordena o mesmo senhor que . . . expeça as mais positivas ordens 
d~/revenção, fazendo manter· toda a disciplina e subordinação, a fim de que to
St tos Corpos, logo que ali chegue este boato, conheçam que é elo seu dever o 
c~s eutar a constituição, assim como a sua r eal pessoa, Cl:úa causa está identificada 
0 ~ a mesma constituição, motivo por que os inimigos cl.'ella a pretendem depor; 
cnYtoverno tem dado as mais acti-vas providencias, e espera que o referido ... , oc
das ando es~e bo~to até ao tempo_ que a sua publicidade seja indispensa-vel, dê · to
i)a. as prov1cl.enmas que necessanas fo1•em a fim de manter .a ordem, r eclamando 

q< t a . seu effeito e com toda a circumspecção a coadjuvação das auctoriclacles a 
116 Jnlg-ar de-ver dirigir-se. 

1, Pl alacio ela Bemposta, em 27 ele maio de 1823. = Jll[amtel Gonçalves de jJI{i-
ccnG a. 

* 
q .Na sessão ele 28 a respectiva. deputaçã.o cleu conta elo resultado ela mensagem 
~te has côrtes na vespera tinham mandado a el-rei, perante o qual lVIanu eL ele Serpa 

ac aelo pronunciou este 

Discurso 

tra . ~e~bo~· :- Vem á presença ele vossa magestacle t~ma cle]Jntação elas côrtes ex
conohch?anas da nação portugueza exprimir os sentimentos do mais respeitoso r.e
zer-l ecimeuto pela franca e leal communicação que -vossa magestacle aca"?a de fa-
0 he dos desastrosos acontecimentos da noite passada, que penetram VI-vamente 

coraçã c1 1 1 · fi · A. < o e paes 1onrac os e "VIrtuosos e de todos os bons e eis portuguezes. 
co s c?rtes mandam mais participar~ vossa magestade que, em vü·tud~ d'aquella 
c· lUIUnmcação, tomaram a unanime resolucão de declarar perigosas as circumstan-
tas do t d b . , d ~ ffi si es a o, e em assim assegurar a -vossa magesta e a cooperaçao e caz e 

· sanc~·a que hão de empreo·ar dentro dos limites da constituição, para sustentar a 
ac~ldclade do juram~nto qu~ a ella prestaram, do que nenhumas considerações ou 

entes. as pocler~o arredar. 
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As côrtes, senhor., solícitas em tirar aos inimigos elo bem publico todo_ o pre· 
texto ele allucinar os incautos e de excitar-lhes temores ou esperanças, deseJam que 
vossa magestacle, chamando á roda elo throno o seu conselho ele estado; faça as 
reformas convenientes no seu min.isterio e nos grancles empregados elo estaclo, a 
fim ele serem nomeaclas por vossa magestacle pessoas capazes ele sustentar a C?~
stituiçfio e as publicas liberdades , em quem r epouse a connança ele tocla a famllta 
portugueza e que c)lamem os ciclad~LOS á união e á concorclia. 

As côrtes, emfim, usando dos poderes que a constituição lhes confere em J?0 -

mentos ele perigo, acabam . de nomear o general Sepulveda comma-nelante elas for
ças da capital, encaneganclo-o da defeza e segurança el'ella, emquanto vossa ma
gestaele não r esolver sobre a presente mensagem; e offerecem á sancção de vossit 
magestaele a lei sobre · o percUto elos desertores. 

Eis-aqui, senh or, a mensagem que as côrtes dirigem ~ vossa magestacle e que 
deixo substanciacl.a . Vossa magestacle tomará na sua a lta consideração a importan
cia ele _seus cli:fferentes objectos . Na sabedoria e acerto elas meclicbs que vossa ma
gestaele houver ele t omar vae m uito á sa-lvação elo est ado. As côrt e's cleixa·l~ a 
vossa magestacle. em toda a plenitude elo exercício do poder ,real que lhe confia a 
constituição, têem em vossa magestacle a mais illimitacla confiança, bem como vossa 
magestacle pócle estar seguro que a.s côrtes se acham unidas com v ossa mages
t n.cle em um unico centro, que é o bem geral ela nação, o que se n ão pócle obter 
sem a observancia ela constituição e das leis, sem que os grandes poderes elo es
tado, conser vando a sua inclependencia, cooperem par a a publica felicic1acle, s_eJJl 
que as auctoridades constituídas conservem a sua dignidade, e sem que, em:firu,. 
se restabeleça a disciplina militar, e por meio cl 'ella se possa utilmente empregal 
a força armada na elefeza externa é na conservação ela tranquilliclacle publica. 

Resposta cel.e el~:rei 

Que daria a devida attenção aos clifferentes obj ectos que lhe ponderavam a~ 
côrtes, que nunc::~. duvidou ela su a coopéração, nem estas podiam duvidar elos seus 
septimentos e elos seus esforços a bem ela nação ; que muito havia penetrado o se:l 
co'raçã.o a clesobediencia ele seu 1-ilho, c que elle havia ele empregar a sua auctol'l· 
clacle como pae e como r ei para o trazer ao seu dever. · 

Durante a mesma sessão chegou ao conhecimento elo congresso o segtúnte 

Officio 

DL mo e ex~ nw sr. ·- Tenho a honra ele levar á presença ele. v. ex. a, para c~ e~ . 
gar ao conhecimento elo soberano congresso, a seguinte exp osição das providencias 
que. julg uei conveniente a~lO]Jtar hontem, a fim de que a tranquillic1ac1e cl'es~~ 
grande capital nao fosse ·perturbacla, e que os arsenaes, alfanclegas, prisões e roalS 
estabelecimentos publicas estivessem a coberto e com a segurança conveniente .. 

. Fiz tomar as armas a tc!clos os corpos ele primeira e segunda linha da g narDl
ção, o que foi executado com a mais prompta subordinação e r eguln.ridacle, e as
sim se tem mantido até agora sempre com a mesma firm,eza. O caracterí stico gne 
tanto distingue os 110bres habitantes cl 'esta capital, que é o amor da. ordem 8. ~ 
confiança nas sua~ auctoriclades, j amais se desenvolveu e manifestou com m~\.1°1 

evidencia elo que na crise ac,tual; são portanto creclore.s elos maiores elogios, os 
quaes eu, muito gostosamente lhes tributo . · . 

Collocaclos estes corpos nos pontos convenientes, foram objecto ela minha pn
meira att enção os grandes armazens de lJolvm·a ele Beirollas · e V alle Form0~ 0 7 

p~ra· onde mandei marchar um batalh ão de milícias . O:fficiei á camara cou stituc~o
nal cl'esta cidade, pedincló-~he quiz~sse concorrer commigo para a s providencl;~ 
que a marcha das cousas fosse p eclmdo : é do meu dever confessar qne a este 1 

lustr e corpo, que tanto se distingue por seu zêlo patriotico, eu elevo a mais franca 
e cordial coacliuvação e boa intelligencia . 
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. ~Constando -me que no arsenal elo exercito se estavam fornecenclo armas e mu
~rçoes ele guerra ás g uardas nacionáes talvez com demasiada profusão, e conside
~anclo quanto eleve ser pesacl·a uma similhante deliberação,· pedi ao brigadeiro in
spector elo mesmo arsenal suspendesse esta distribuicfLo , e só continuasse com 
~~?ressa ordem minha, e officiei á camara pa.ra que me dirigisse uma r equisição em 

· orma de t aes objectos, se os julgasse necessarios, no que ficámos ele accorclo . 
1\~anclei observar por uma força ela guarda ela policia a clirecção que levavam 

os clhors corpos dissidentes, e n'esta occasião r ecebi as participações que por copia 
pon ~ nas mãos de v . ex .'L para · conhecimento elo augusto congr esso :1. . 

Frz as necessarias• participacões das occorrencias do dia ele l1ontem -a.os com
~b~dautes militares c1e Torres Novas e San~arem, e a est e que_ as tran_smittisse a 

1rautes ; t enho orclenac1p a marcha elo r egunento n. 0 19 de mfanten a, que se 
~~ . a em Cascaes, para Belem, onde deve chegar esta manhã, assim como o:ffi-

181 aos geueraes elo Algarve, Alemtejo e Porto. , 
q Por portaria elo ministerio da guerra foi mandada sustar a marcha elos corpos 
ri~e es~avam nomeacl?s })ar a este fim, sendo l~m cl'elles o regimento 7 ele in~a.nte
to ' CUJ O coronel a qm se achava, e lhe orclenm se r ecolhesse logo ao seu regmren-

' encarregando-o elo commanclo geral ela província elo sul. 
iliesA.os corpo~ ele milicias mandei f~rnecer ~1e etape e ~os d"'e primeira li_nha .o 
perc~ forn-eCimento áquelles que nao pr efen ssem- a coutmua.çao dos 20 r Éns que 

em . 
g· .• Os exemplares inclusos sao ele ·uma proclamação que julguei conveniente diri-

11 ~os 1!abitantes. cl 'esta cidade, para lhes acalmar a sua effervescencia. 
·a Inmba ambição será satisfeita se as medidas que t enho exposto merecer em 
< approvação elas soberanas côrtes. ' 
1li _Deus gna i:cle a v . ex. a Quartel general da calçada das Necessidades, em 28 ele 

0/Llo ele 1823.-111.1110 e ex . mo sr. Antonio Vicente ele Carvalho e Sousa. Berncwdo 
0?' . l ?'eta c e Cast1·o e Sepnlvedcc . 

.Procl a-mação a que se refere o officio s u pra 

ho. eB:ab~ta~1tes ele Lisboa : - Amados concicladr~os, . os . acontecimentos do dia ele 
pel· , vos sao assás conhec1clos ; eu me abstenho, pors, do doloroso dever de o re
lll ll:' cumpre-me só prevenir-v0s que os nossos dignos r epresentantes acabam de 
:6.: rn:urnbir ela segurança e clefeza ela capital. Eu n ão cle·smentirei t ão alta con
prula' ~eu dever como cidadã.o, como militar e como general será guiado pela 
qtl1C ~llCl~ e O r espeito devido {LS legitimas auctoriclacles i coufiae em Ull homem 
l)t

1
bl}ama1s t eve outras vistas elo que a felicidade ela sua patria. Minha conclucta 

~;~ lCa e p articular vol-o afiança, e eu ele novo vol-o juro em meu nome· e dos di-
111 os chefes ela primeira e segunda linha que me rodeiam ; animados todos elo mes
c ~ ?om espirito, promptos estamos a sacrifi car as nossas vielas por nossos pnbli
e 

08 
Juramentos e intimas sentimentos de a.mor e r espeito iL 'r eligião, á constituição 

alt~0. melhor dos r eis. Attenclei, porém ; se este é o meu dever e o dos meus su~
a lnos, o vosso é a confianca em mim, sem a qual serão paralysaclas as mms 

<::ertacl .Ir. J • J ~ J s · de as e elllcazes mecncLas eLe segurança. ocegae po1s, e estae certos que a or-
Vo ~ será mantida, e quando novos acontecimentos, que não espero, n ecessitem a 

ssa coadjuvação, eu me apressarei a pedil-a. 

28, ~a?f?.?io de B ento Maria Lobo Pessanba, coronel chefe da guarda da policia, em data ele 
alls;e bllpando tm·em cleser tado, de um piquete que mandánt para 8acavem, o sa,rgento, dois 
alfere~ac ~s e doze sold(tdos, 1:estando ~l'es'ta ulJ:irna classe apenas sete, nos quac~ o respect~vo 
fautc 'Í 11~0 confiava. Cornmumcava ma1s o segumte : ccPelas nove horas ela manha chegou o ~n
fautc ' . pr~~a de Villa Fmnca com trinta e tantos cavallos e trezentos e sei:se.nta e tantos m
do c s ? ~h1 proclamou a religião, el -rei e ·a i·ainba e morra a constittúção; alojou-se eu: casa 
ll:leict1J~tao mó r; faziam tenção de saír á uma hora' da noite em direitura ao Porto e d'ab1 a Al
VacJa a '.18 presos da cadeia foram soltos, e foi ordem para Santarem para se faze~ o mesmo, ~ e
coll:l pe o cabo José Roquete. O marquez de Bellas chegou das qu~tro para as cmco da tmcl~ 
Ueral111a carta ele el-rei (dizem) , e como o inúmte estivesse a clormn, I~ ficou espemndo. O ge
illlldac{ f:nuel I &'na.cio ?3..I?-IJlon~ es~ú unido ao infante ; dizem pelo cammho que o g~verno e~tá 
fo1·a 0 > ba .hoJe a n01te Illummaçao e1n Villa Franca ; os soldados que estav?'m ali _ao veHle 
Lisbill montados em cavallos que t inham a ma is . detiveram as malas do conew que vmba para 

oa.; nada }Jassa sem ser examinadon . . ' 
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Quartel general na calçada das Neç.essidades, em 27 ele maio de 1823.=Ber
nci!J'do Co?·?·eia de ÇcLst?·o e Sep'ldvedct . 

O secretario Carvalho e Sousa participou haver recebido n'aquelle momento uDl 

officio do ministro dos negocios do reino, remettendo, por ordem de el-rei, a carta 
que o infante D. Miguel lhe dirigíra e uma proclamação aos povos; aquella :rou.n
dou-se publicar e esta foi enviada á commissão ele syndicancia. 

Car'ta 

Meu pae e meu senhor : -=- O uni co pezar que tenho é ter saído do palacio de 
vossa . magestade sem sua licença; mas esta não teria eu alcançado da prr 
clencia ele vossa magestacle, e não poclendo ver por mais tempo o abatimento 0 

tbrono contra a vontade ele todo o reino, tomei um partido que vossa magestad~ 
como rei não pócle desapprovar. Nós elevemos conservar illesa a magestacle real, 
é um deposito que DOS é confiado. Só pretendo servir a vossa magestacle, como 
rei e como pae, e libertar a nação; espero que o céu nos ajudará, e que vossa J)).a
gestade me deitará a sua benção como pae, ainda que como rei o obriguem a actos 
exteriores· contra o seu real coracão. 

Beijo a _mão ele vossa magest~de, filho o mars obrigaelo ·. = J.l!!iguel. 

A proclamação acima alludida, escripta no dia 27 de maio em Villa Franc~ ~le 
Xira, e mandada affixar nas esquinas elas ruas cl'aquella localielacle, ordem poreJ]l 
a que os respectivos magistrados não deram cumprimento, po'r estarem vacillantes 
e ignorando as occorrencias 1;1a côrte, é do teor seguinte : 

Proclamação 

Portuguezes :--É tempo ele 'quebrar o ferl'eo jugo em que ignominiosa:roent~ 
vivemos em nome do melhbr elos reis i assás temos so:ffrido o mais intoleravel eles 
potismo . O meu coração, combatido entre o firme proposito ele não falt~r á obe
c1iencia ele meu augusto pae e meu senhor e a dor que me causam os males da na
ção genero:;;a a que pertenço, hesitou em tomar uma resolução a que por outra Jlle 
impellia a obrigação ele filho sem sua real approvação . 

A fo1·ça elos males nacionaes, já sem limites, não me deixou escolher; a honra 
não me permittiu ver por mais tempo em vergonhosa inercia a magestacle real, ul
trajada e ~ei~a luclibrio elos _facciosos, todas as classes ela nação com diabolico ~~~ 
tudo clepnmtdas, e to elos nos o desprezo ela Europa -e do mundo, por um so:fl1 
mento que passaria a cobardia; e em logar elos primitivos direitos nacionaes q:~ 
vos prometteram recobrar em 24 de agosto de 1820, deram-vos a sua ruína, 0 ~ , 

reduzido a um mero pbantasma; a magistratura diariamente despojada e u~traJ~ 
da i a nobreza, á qual se aggregaram successivamente os cidadãos benemer:tos 

0 
á qual eleveis vossa gloria nas terras ele Africa e DOS mares da Asia, reduzada n 
abatimento, despojada elo lustre que outr'ora obtivera elo reconhecimento real i a 
religião e seus ministros objecto de mofa e · escarneo. · 

Que é- uma nação quando so:ffre ver-se assim aviltada? Eia, portuguezes, nJ)l!!> 

mais longa pruclencia seria infamia. Já os generosos transmontanos nos p.receclerall
1 

na lucta; vinde juntar-vos ao esta,nelarte real que levo em minhas mãos; liberte
mos o rei, e sua magestade livre clê uma constituição a seus povos; fiemo-nos e~ 
seus paternaes sentimentos; e ella será tão alheia do despotismo como da licença, 
assim reconciliará a nação comsÍQ:o mesmo e com a Europa civilisacla. · ~ ' or-Acho-me no mew de valentes e briosos portuguezes, cleciclielos como eu a :rn _ 
rer ou a restituir sua magestacle á sua liberdade e auctoriclacle, e a todas as ~la~e 
ses ~~us direitos. ~ã.o ~e-~teis, ecclesiasticos e cidadãos ele todas as cl:sses, vllJ;c !!> 

auxihar a causa da religtao, ela realeza e de vós todos; e juremos nao tornn.l . 
beijar a real mão senão depois ele sua magestacle estar res'tituiclo á sua auctol'l' 
clacle. r 

Não acrediteis que queremos restaurar o despotismo, operar reacções ou toJ))S 
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vinganças ; j 1.u·emos pela r eligião e 1)ela honra que só queremos a união de todos 
08 pVo~·tuguezes e um total esquecimento das opiniões passadas. 

llla F ranca, 27 de maio de 1823. = JJ1ig~tel '1, . 

9,uando o infante enviou a carta a el-r ei -veiu outra com a mesma direccão 
escnpta por um dos principaes conselheiros que o acomp anha-vam. ~ ' 

C a r-ta 

nh 8en_hor : - Retirado ha tres mezes, com licença de -vossa magestade, na mi
r a ~umta de Subserra, em Alhanclra, com a unica occupação dos meus torrões, 
Jhceb: esta manhã uma ordem de sua alteza real o senhor infante D. l\figuel para 
c1 e Vlr .fallar a Villa Franca . P ara cumprir esta m·clem passei pela contrarieclacle 
pel me ~pr~sentar a sua alteza r eal com chapéu r edondo e traje camponez. Soube 
c e a pnmen·a vez da bôca de sua alteza r eal a sua r esolução e os seus moti-vos 
c1~1n a ordem c~ e o acompanhar. V enclo eu este príncipe sem nenhum elos seus crea
qus, i persuachdo do moti-vo que o determinou, julguei do meu dever, pelo muito 
P l c e':"o a yossa magestade, de não abandonar um príncipe em tão t enra idade 2 ; 1': i~ clispos1ções que observo, não -vejo nenhum p erig o pela pessoa ele sua álteza 
ti a ' e se o houvesse, eu seria o primeiro a sacrificar a minha vida ; este é o mo
tt: o que me determina a seguil-o;e porque em todos os discursos nada ouço con-

' a a~1ctoridade pessoal de vossa magestade. 
e A. illlnha ambição, já de todo extincta, só se limita, a servir o senhor infante 
nh relação a -vossa magestacle ; vossa magestacle acreditar á esta asserçao, pois co
"' ece que nunca tive a temeridade de o enganar, nem mesmo podia ser outro o 
.o.uen mot· · ~ ~ l' .. 1vo em uma occas1ao em que eu nao p oc 1a prever. 
]' , BeiJo a r eal mão de -vossa magestacle.=.lVIcmmel Ignacio .Ll!lcwtins Pcwnplona. Villa 

1 anca de Xira, 27 de maio de 1823 . 

~s~ deputado Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, por parte da com-
6id lo ele segurança e defeza publica, leu um parecer, no qual propunha a neces
entc e de se nomear comm~nclante em chefe elo exercito, podendo ser escolhido de 

1 e os deputados das côrtes . · · · 
po p. ·ou da palaví·a Nuno Alyares Pereira P ato Moniz, apoiando o parecer e pro
Jt nc 0 que .fósse nomeado para tão importante cargo o general J m·ge de A villez 
ci~arte ele Sousa Ta-vares, em quem r econhecia todas as vil·tudes sociaes, conhe-

entos militares e a mais decidida aclhesão pela causa ela patria . 
Por ~lllgou-se este assumpto l.ll'gente por unanimidade e o parécer foi appro-vac1o 

· 1 votos contra 4 . 
c , Depois ele breves r eflexões, r esolveu o co.ngresso prescindir de escrutínio se
al eto e que er a sufficiente a maiori~, para a escolha do com'rnanclante em chefe, 

qnal r ecaíu no. individuo já incligitado, obtendo 88 votos. , 

111 Decidiu-se tambem que o general ·prestasse nas mãos do presidente o jura
lo en~o prescripto p ela lei. Então J or ge ele Avillez largou a sua cadeira e foi col
qt~al·se em frente da mesa, cl'oncle a p1·esidencia leu a r espectiva nomeação, e disse 
çã~ ~ nação confiava · do setf zêlo e patriotismo, entregando-lhe as côrtes a salva
j0.1 l a patl'ia, na certeza de que a sal-varia ainda com risqo ela propria vida ; e 
0 10 confiança tinha n ' elle 0 exercito. 

0 •
111

• general chegou-se á mesa, os deputados levantaram-se, e ele joelhos prestoü 
J C arnen~o. sobre os Santos Evangelhos . 

C onchudo este acto romperam das galerias enthusia~ticos vi-va_s. - . 
onforme o que :fica exposto, r edigiu-se e deu-se o clestmo con-vemente ao segumte 

I Ü ' - -" .. l Seere .:uanuscripto d 'on~le ext1:ahimos a copia acrescenta isto : oEsht cm'!o1:me com o ~~·1pna . 
b . JYr{an a ele estado das 1mmech atas resoluções de sua alteza real o ser eruss1_mo senhm: -mfaute 
c'·et !SUel, em San tarem aos 29 de maio de 1823 = O encarregado elo expechente ger al da se-
• arla J. é ' · 

2 T1 os J oaqzâm de Ca1'Vallto e S equei1·a» . 
1nha vinte e um annos ·incompletos. 
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Decre to 

As côrtes extraordinarias, attendendo a que nas actuaes circumstancias, . em 
que a pat>J:Ía está. declarada em perigo' são precisas para manter a seguranç-a v~
blica as medidas extraorclinarias estabelecidas no artigo da constituição 123. ' 
p .0 6 .0

, §§ 2 .0 e 3. 0
, e no artigo 101. 0

, clecretam o seguinte·: 
Fica nomeadQ cornmanclante em chefe do exercito portuguez o deputado em 

côrtes, tenente g enera.l grnduac1o, Jorge ele A villez J uzarte de Sousa Ta va'res, 0 

qual ficará usando de toda a auctoriçlad.e que as leis conceclem a est e emprego eU1 
t empo de guerra . , . , N 

· Paço das côrtes, 28 de maio de 1823. = João ele S ousa Pinto ele 1J!Ic~gallw,e~, 
.presidente = Antonio Vicente ele Carvcdlw e Sousc~; de~utaclo secretario · Baszl~o 
Albedo ele Sousa P into, deputado secretario. · 

A camara constitucional de Lisboa fez publicar os dois seguintes documentos: 

JProc hunaÇão ' 

Nobres e clistinctos cidadãos de qt{e se com1)õem os dez corpos da guarda na
cional ele Lisboa : - A camara constitucional não tem expressões bastantes para 
vos fazer persuadir do sincm:o r econhecimento em que a constituíram as zelosa~ 
demonstrações pela prompticHio, energia e subordinação com que no dia ele ~on
t em fizestes conhecer em g-eTal o mesmo ele que a vossa r:!amara · estava antec1pa· 
damente persuadida, e vem a ser, que os cidadãos portuguezes sfi.o capazes ele 
manter a ordem e de faz er respeitar as leis. 

A camara se congratula comvosco, e tributando o merecido elogio aos srs, 
majores commandantes, offi.ciaes e 'soldados como a cada um c1istinctamente tocn, 
co?-fia cada vez mais em uma. medida que a. lei estabeleceu, que a camara e:s:~
cut.ou, e que vós, no primeiro ensaio, spubestes desenvolver em a1)oio ela. tra~qnil-. . 
liclade publica e objecto dos maiores e mais justos cuid.aelos da camara. Continua.~ 
no mesmo espírito, na subordinação e na ·firmeza elos v.ossos elevm·es, e- se .houver 
momentos que peçam os vossos ultimos esforços elles terão logú. 

Dada nos paços ela camara, a 28 ele maio ele 1823 . = (Seg16em,-se c~s assignc~
tzLms.) 

Proc.laJ!:n.açã o 

Illustres cidadãos ele Lisboa: -A vossa camara é por "Vós e comvosco ; ella 
não sabe largar os seus deveres, nem vós os ele Wo nobres sentimentos, quaes ha
veis desenvolvido. 

É, porém, ele todo o interesse da camara, porque é o vossÓ, que a tranquilliÇI.ac~e 
publica se mantenha, e ella não pócle ser mantida sem affecto, subordinação, acti-
viclac;le e pruclencia . · 

O silencio, a confiança e a corresponclencia são as columnas ela boa sorte: é 
quanto a vossa -camara vos r ecommencla e ele vós o espera. . . 

Dada nos paços ela camara, aos 29 de maio de 1823, em sessão extraorcliu&rJ.::t 
e permanente . = Como presidente, João Rnfino A lves Basto = JoaqtbÍm G<J·ego1·zo 
B onijcLcio = J.l/famwl Fe1·1·ein~ Lima = P ecl1·o Alexancl1·e Cav1·oé. 

· No dia da procissão elo Corpo ele Deus, em que as tropas se r euniram confor
me o costume, o governo expediu as següintes ordens, mal prevendo ainda a re~
posta categorica dada pelos corpos de primeira linha ela guarnição ele L isboa a 
uma cl' ellas. ' 

Portaria 

Manda el-rei, pela secretaria ele estado dos negocias ela guerra, depois de t.e~ 
' tomado na sua real consideração o que por parte do brigadeiro encarregado do go 
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verno elas armas da côrte e provincia da Extremadm·a lhe foi lXtrticipaclo verbal
lUcute., a r espeito do . espir.ito que actua.lmente se tem manifestado nos corpos ela 
~arn1ção d'esta capital, que o mesmo brigadeli·o faça subir, sem perda de tempo, 
: 8"';1~ real presença, por esta secretaria de ·estado, uma exposição por escripto do 

1
spmto de que se mostram animados os mesmos corpos e do que póde esperar-se 

c a sua :fidelidade e subordinacão . ' 
Palacio da Bemposta, em 29 de maio de 1823 . = J osé Antonio Gtte1·?·ei1·o . 

• 
Portaria 

Manda el-rei, pela secretaria de estado dos negocios de justiça, que o gover
naclor elas justiças da relação e casa elo Porto fique entendendo que, tendo-se au
~entaclo elo real palacio o infante D . Miguel, sem licença nem auctorisação : ordena 
sua magestade que não seja cumprida ordem alguma que não seja expedida pelo 
foveruo de sua magestade e pelas auctoriclades legitimamente constituídas, con-
~rme a constituição e as leis; e esta portaria será pelo dito governador commu
~tcacla a toda· as auctoridades civis do clistricto da relação do Porto e tambem 
'1quellas que, nri.o senclo elo districto, esti.,·urem comtudo ao seu alcance, para que 
c e accordo com as camara.· lhe lêem inteiro cumprimento. 

Pa.Iacio cb Bemposta, em 29 de maio de 1823. =José Antonio Guen·ei1·o. 

Po:J.·taJ.·ia 

M:ancla el-rei, pela secretaria le estado dos negocios da guerra, communicar ao 
con:unandante do regimento de milícias de Thomar, que não execute ordem algama 
~ue lhe seja dil·igida da pru·te do infante D. niiguel para reunli· o seu regimento; 

cando o mesmo commandante na illtelligencia de que só deverá obedecer ás or
~cns qu~ cl~manarem do governo de sua 1'?age tade, elo general governador cl~s armas 
, a provmCia, bem como as que lhe envJar o tenente general Jorge ele Avll1ez Ju
zarte ele Sousa 'l1avare: 1 que se acha nomeado commanclante em chefe do exercito. 

Palacio ~a Bemposta, em 29 ele maio ele 1 23. =José Antonio Guerrei1·o . 
. Identicas se e:s:pedli·am aos commanclantes elos regimentos ele milícias ele Tor-

188 Vedras, Leiria e Coimbra. 

Ás nove horas da noite os corpo· ele primeira lillha da guarnição ele Lisboa, 
e'!<cepto o n . 0 18 de illf,:mteria, saíram da cidade sem ordem elo governo, parte 
~a estrada de Lom·es e o resto pela ele Sacavem, em dll·eitura a Villa Franca ele 

·a, onde chegaram no dia immccliato ás sete horas ela manhfi. 
"' O governo mandou c:s:pcclir, em consequencia dos factos alludidos, as exonera-

Çoes segtlintes : . 

Decre-to 

. Fiei por bem demittir elo carg'o ele inspector geral de infantaria, para que tinha 
yao nomeado por decr eto ele 10 ele setembro ele 1822, o marechal ele campo José 
c e Vasconcellos e S{t. 
C} 0 COnselho de g·Llerra O tenha assim entendido e faça executar COp:l. OS clespa

lOs necessarios . 
Palacio da Bemposta, em 29 de maio de 1823. =(Com a ?'Ub?·ica de suct ma-

9CStade) = J osé Antonio Gtte?'?·ei?·o . 

Decreto 

cl Rei por bem de1nittir do governo das armas ela côrte e pTovincia da Extrema
h ll.ra, ele que se achava encarregado por decreto de 23 de fevereiro de 1822, o 
l'lg-adeiro Bernardo Correia ele Castro e Sepulvecla. 

ch O conselho de gL1erra o tenha assim entendido e faça executar com os despa
os necessarios . 

Palacio ela Bemposta, em 30 de maio de 1823. =(Com, a ?·ub1·iw ele suct ma
[Jestacle.) =José Antonio Gttm··reiro . 
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Pouco depois de aberta a sessão de 30,· o secretario Antonio Vicente ele Car
valho e Sousa deu conhecimento ao congresso elo seguinte 

Offi.cio 

Ill.mo e ex . mo sr. -Sua magestade manda participar ás côrpes extraorc~narias, 
para seu conhecimento, que havendo concedido a demissão, que lhe pechram,_ a 
Filippe Ferreira de Araujo e Castro, ministro e secretario de estado elos n0goc~os 
elo reino ; a José da Silva Carvalho, ministro e secretario de estado dos negomos 
de justiça; a Sebastião José de Carvalho, ministro e secretario de estado elos ne
go cios da fazenda ; a Manuel Gonçalves ele Miranda, ministro e secretario ele e~
taclo elos negocios ela guerra; e a Silvestre Pinheiro Ferreira, ministro e secretano 
ele estado elos negocias estrange~ros : houve por bem nomear pa-ra lhes succecle:·e~ 
nos. ditos empregos, a saber : para o ministerio ela justiça, José Antonio Guerreu·o) 
para o ela fazenda, José Xavier 1\!Iousinho da Silveira; para o da guerra, Jose 
Maria das Neves Costa; para o dos negocias estrangeiros, Hermano José Bra~un
camp elo Sobral; e designando para os nego cias do reino José Antonio Faria de 
Carvalho, ficando eu entretanto· encarregado elo expediente cl'esta repartição. 

Digne-se pois v. e;x: .a fazel·ó assim presente ao soberano congresso. 
Deus guarele a v. ex.a Palacio da Bemposta, em 28 ele maio de 1823. -Dl.mo 

e ex. mo sr. Antonio Vicente .de Carvalho e Sousa. = Filippe Fe1'?"eint ele A1·cmjo e 
Castr·o . 

. Quando o presidente annunciou a ordem elo dia (a lei dos contadores), o cl~
putado Bento Pereira do Carmo ergueu-se e disse :- <c A ordem elo dia, sr. presl
clente, é salvar a patria' ou acabar com honra, victima ele uma causa immorta.l i 
nós o elevemos a nós mesmos, á grande nação ele que somos r eHresentantes, á En
ropa, que tem os olhos fitos na península das H espanhas, e á posterielade. Quando 
nossos vindouros perguntarem á historia quaes foram os acontecirnentos d'esta epo
cha memoravel1 eu quero que a historia lhes responda: ccQuasi todas as tropas da 
<cprimeirq, linha ela guarnição ela capital desertaram para as bandeiras dos que pre
<<tencliam dar cabo elas liberdades publicas, apesar ele haver em no s io do congresso 
<macional jurado á face elo mundo ele não desembainharem suas espadas senão paJ.'!l. 
<c as manter i mas os r epresentantes da naçã.o guardaram seu posto até á ultima e:s:
<ctremiclacle>>. E então nossos vindouros dirão: ecO nome portuguez não }Jercleu de 
<etoclo o seu lustre n'estas graves circumstancias>>. . 

«Eu vou pois, sr. presidente, propor tres medidas que occol'l'em a meu attribn
laclo espírito : 1. a, que os ministros ele sua magestacle informem elo estaelo actnal 
da segurança publica; 2.a, que se proclame á nação, em nome das côrtes, fazen
do-se uma exposição franca e fiel do estado actual dos negocias publicos e da firll1;0 

resolução em que se acha o congresso de sustentar até á extremidade a consti~L11 Í 
ção que jtuou; 3. a, que se declare a sessão permanente emqnanto durar a terrrve 
crise que ameaça a nossa existencia politica . >> (Apoiados e ene1·gicos vivas elos de
P'Utaclos e povo elas gale?·ias.) 

O deputado Alexandre Alberto ele Serpa Pinto observou que n'aquella conjnn· 
ctura o congresso devia mostrar :firmeza e dar a maior publicidaele· aos seus tra
balhos, fazendo as sessões no Terreixo elo Paço, e sendo possível se clispozesse a 
saír contra os facciosos. 

O abbaele de JYieelrões (Ir;mocencio Antonio ele lYlira.ncla), pediu licença para ler 
U:ma indicação, a qual foi r ejeitada antes de concluir, por propor que se convidas
sem as cail).aras a dar parecer sobre a fórma de governo que os povos queriam·. 

Antonio Lobo ele Barbosa F erreira Teixeira Girao }Jrotestou. clefencler a constitui
ção até á ultima gotta do seu sangue, o:m no -congresso, aonde o chamava o dever, 
ora com as armas, ao nele o chamava a honra; asseverando que sem cessar se occu
paria, como o fizera na precedente noite, na defeza ela patria, á frente dos seus 
camaradas das guardas nacionaes. 

Seguiu- se-l~e José lYiaximo Pinto ela Fonseca Rangel, proferinclo estas pala-
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vras:- << Que horror! Eu me sinto tremulo no conflicto de a:ffectos e deveres, que 
porfiam qual primeiro se expresse . Nunca esperei que dentro d'este santuario soàsse 
U~a proposição que não induz, mas parece induzir ao pe1jurio, á transgressão sa
cnlega da constituição ele 1822, para· cuja clefensa' e progresso fui auctorisado pe
los meus constituintes, os portuenses famosos. Eu não sou um revolucionaria, sou 
nm cidadão constante no exercício de meus dever es. Quando ella, me ordenar que 
outros deveres acl~ogue então o farei, porque só então pmjuro não serei; mas em
qu:anto só uma facÇão de illucliclos ou escravos me intimar o contrario, impavido 
lhe resistirei; emquanto este braço poclér sustentar esta espada eu serei livre ; se 
0 poder ela tJl·annia me arrancar cl'este r ecinto, nos degraus do patíbulo, no meio 
das fogueiras, exl)Írarei clamanclo: «Constituição ele 1822, liberdacle ou morte>>. 
Emfim, de qtialquer modo que eu não estej a n'este t emplo, quanclo similhantes 
proposições aqui soarem, vós os sagraclos angnlos, abobadas sagradas cl'este san
tuario, repeti, se é possível, clizei, votae por mim.: «Liberclacle ou worte». ( Apoia-
dos~ vivas á constittbição e ás cô1·tes.) . 

O padre Joaquim Pereira Annes ele Carvalho disse:- «A constituição não pócle 
se:· alterada nem modificada senão pelos meios que ella aponta; foi esta a consti
t1nção que eu jurei manter e fazer manter; é só mente assim que eu a · quero e é 
por ella que hei ele fazer todos os sacrificios . Minha long·a e penosa molestia,' 
meus avançados annos, me t êem posto em estado ele nem poder dispor ao menos 
ele minhas icléas e ele minha cabeça; mas estes poucos dias que me 1·estam os quero 
acabar com honra; sim, os quero acabar com honra; ou sentado n 'es ta cadeira, ou 
e~ qualquer parte, r eceberei o fatal golpe, mas como um digno r epresentante da 
bnosa nação portugueza; e no momento que baixe á sepultura serão minhas ulti-
rnas palavras: «Constituição sem alterações ou modificações» . · 

Manuel Borg·es Carneiro estyg·matisou o procedimento elos faccio sos e disse 
qnaes eram, no seu entender, os intuitos cl' elles, :finalisanclo por protestar não que
rer outra lei alem ela constituição ele 1822·; que embora lhe arrancassem a vida, 
_receberia o golpe sentado na sua cadeira, preferindo em todo o caso acabar os dias 
entre os argelino · elo que entre pe1juros e despotas. . 

Approvaram-se as medidas propostas por Pereira do Carmo, e a r equeTÍmento 
elo ·mesmo nomeou-se a commlssão para r edigir a proclamação, r ecaínclo a escolha 
no bispo conde D . F r . Francisco ele S . Luiz e Joaquim P ereira Annes ele Carvalho. 

Participou-se que talvez fosse desnecessaria a proclamação, porque o ministro 
· ela justiça, José Antonio Guerreiro, que estava na deputação p ermanente, assegu
rára ter el-rei já dirigido uma aos povos ; por isso ficou suspensa aquella delibera
ção, e o congresso m::tnclou chamar o r eferido secretario de estado para esclar eci
mentos. 

Introduzido n a, sala com as formalidades do estylo, o presiclente convidou-o a 
fazer um r elatorio circumstanciaelo dos ·ultimas successos ele Lisboa. 

O ministro disse que sua magestacl e, plenissimamente identificado com a causa 
nacional, nada mais queria alem ela constituiç~i.o ele 1822, por cujos sentimentos 
elle orador, a ser necessario, se r esponsabilisava ; el-rei tinha convidado tres cida
dãos para o miuisterio ela guerra, mas nenhum quiz acceitar, sendo um d'elles o 
gederal da Beira, que estando na vespera perante o soberano e o conselho de es
tado até á uma hora da noit e, pouco depois fu:gíra para os facciosos! Sua mages
tacle desejava, pois, que as côrtes, na fórma elo cocligo fundamental, deixassem 
saír elo seu seio os deputados José Max imo Pinto ela Fonseca Rangel, Antonio 
Marciano ele Azevedo e João Francisco de Oliveira, o primeiro para exer cer o 
cargo de ministro da guerra, o segundo elo reino e o ultimo dos negocias estran
geiros . 

. . O orador foi interrompido por demonstrações ele · jubilo e r epetidos vivas a el
l'ei constitucional, á constituição e ás côrtes . 

Proseguinclo no seu succinto r elatorio, o ministro ela justiça mencionou os cor
pos que desertaram e o numero ele praças ele cada um, formando o total de 2:760; 
E]nanclo e corno se comecou a desconfiar ela traicão elo general Sepulvecla e a ma
neira por que escapára ~ás mãos das guardas ;ivicas; quaes as medidas tomadas 
pelo g-overno e o general em chefe, que estava no Campo Pequeno, aonde passa-
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ria a maior parte do dia1 e · a força e designação das tropas sob as suas ordens 
n' aquelle ponto; o r egimento n. 0 18 conservava-se firme ao juramento1 confiando 
o governo tanto no valor e patriotismo d'elle1 que não duvidou entregar-lhe a 
guarda da ]Jess oa de el-rei; dos corpos de mipcias apenas desertára o do coro
manclo do conde da Cunha; as guardas nacionaes continuavam a manifestar o me
lhor éspirito, mantendo o socego da ca.lJit?-1; a camara funccionava em sessão pei:
manente, propondo ao govàno as providencias necessarias, e o general em chefe 
desenvolvia grancle zêlo para defende'!· a causa da naçi'to; tinham-se feito as pre
cisas p,articipações a todos os generaes elas províncias do nor te c sul, empr?gan
do-se para esse fim o barco de vapor, sendo as ordens enviadas por um o:ffiCI~.l do 
r egimento n .0 18, de plena confiança. Disse mais que os facciosos subtrahmtro 
600t$000 réis elos cofres ela clecima em Villa Franca e tudo quanto possuía o ela 
r emonta de cavallaria, levando t arnbem os cavallos; o corpo de milícias de Torres 
Veclras estava em armas, prompto a defender a constituição; e, finalmente1 expoz 
outras medi elas adopbdas pelo governo em tão melindrosa · crise . 

Quando se re~irou o ministr o, as côrtes resolveram p01; acclamação que os tres 
deputados requendos por sua magestaele podessem saír elo congr esso para occupa
r em os logares de secr etarias ele estado, 

Antonio lVIm·ciano de Azevedo cleclarou que desde tenra idacle tencionira não 
acceitar sequer o emprego de almotacé, conscio ela insufficiencia elos seus conhe
cimentos ; assini persistíra até ao momento de o elegerem cleputaclo

1 
honrosas ÍL1nc

ções a q'ue por exce1Jção s~ prestou; na actual crise ela patria, porém, esta-va 
prompto a entrar no minister io, clesejanclo ,só que o Omnipotente o esclarecesse 
para clefencleí· a constituição 1 pela qual daria gostoso a viela. 

A r equerimento ele Bento Pereira elo Carmo votou-se que as côrtes ficavam eJ11 
sessão permanente. . 

Então pediu a p~tla vra José Victorino Barreto ] eio e disse :- c1 Sr. presidente] 
par ece-me que nas funestíssimas circumstancias em que nos ach~tmos , elevemos 
lJroclamar a esses incautos qu,e tiveram a desgr aça ele se r ebellarem. A ignorau
cia e o so~·clido ·interesse es tão em campo contra a rasão e j ustiça; o estandarte 
da r ebellião está arvorado, e os desertores ela causa da patria correm ele uma e ele 
outra parte a reunil·-se-lhes, clis1mtanclo entre si a gloria ele serem os pi·imeiros na 
crime . Ah ! senhores, eu não posso occultar a minha mágna, esconder a miuba 
vergonha, conter a minha indignação, quando considero que ha portuguezes que 
preferem a escravidão á libenlacle1 quando vejo· que mesmo aquelles a quem a nl1-
ção tinha confiado a sua c1efeza1 e "que em troco d' esta honra tinham j nrado ro~r
r er combatendo por ella, esquecidos ele t ão sagrado juramento e illneliclos por ans
tom·atas e fanaticos 1 voltar am as armas contra seus p aes e irmãos, voltaram coutr~ 
a sua patria as armas que só deviam· ferir os in imigos ela nossa liberclacle. E sera 
isto ver dade? Sim, é desgraçadamente. E stremeço ele horror só em 1Jensal-o. EJ1J 
tão desesperadas circumstancias1 pois que a arma que nos r esta é a lingua1 e não 
temos outro apoio · senão o coração elos fieis portugnezes1 as gL1arclas naciouaes) 
esse corpo instituído para ser o sustentacu1o ela constituição e elas liberdades pu
blicas,· e os corpos ele segunda linha, dignos l)Or certo ele grande louvor, tenclo os 
ela primeira segLlÍdo O Ca!Uinno ela traição, . á excepção ele poucos 1 creclor es por issO 
ela estima nacional; em tão desesperachus circumstaucias 1 digo, nós elevemos pl·o
clamar a esses r ebeldes, mostrando-lhes a enormidade elo seu crime e convidan
do-os a depor as armas parricidas; lancemos mão d'este ultimo recurso e quando 

. 1 ' . ) n ão as· qum.ram c epor, n este augusto r ecmto os esperaremos a pé firme coJlJ 
aquella chgmclade que convem aos representantes ele um povo livre lhes offerece-
r emos inerme o peito e morreremos com a liberdade ela patria l' . 

1 
- • 

0 presidente disse que a proposta fôra jà approvada, nomeando-se a COIDflllS' 

são incumbida tl e r edigil-a1 mas esta suspendêra os seus trabalhos em conscquen
cia ele dizer-se que sua magestade tambem proclamára. 

O deputado Marciano ele Azevedo observou que, quando a Franca se viu n 'uma 
crise analoga, a assembléa constituinte não só proclamára, mas at6 mandou cliffe 
rentes ele seus membros como emissarios a chamar os povos ao seu clever1 colhendo 
cl'isso grande fructo. 
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;Foi unanimemente r esolvido que as côrtes proclama sem sob a base offerecida 
por Ag·ostinho José Freil:e, limitando-se a manifestar que ellas estavam dispostas 
a conservar a constituição de 1822, conforme a jurgtram. 

AlJprovou-se tambem, que ás milícias e guardas nacio:qaes em armas a pró da 
c?nstituição, se abonassem os solelos e etape do t empo de guerra., satisfazendo as-
Sim uma proposta incluída no relatorio do ministro. . 

A sessão suspendeu-se ás onze horas da manhã e continuou ás quatro ela tarcle, 
usando logo da lJalavra .o bispo conde para ler a proclamação, que foi approvacla, 
lUas não chegou a publicar-se. 

~ Na qualidade ele orador ela deputação que apresentou a el-rei o decreto das 
Brtes para amnistia elos desertores, o deputado Rodrigo ele Sousa Castello Branco 
c sse que durante o traj ecto elas Necessidades até ao_ palacio da Bemposta a mes-
111~ Ncleputação fôra applaudida com enthusiasmo pelo povo, clanelo vivas á consti
~uçao, . ás ~ôrtes e a el-rei constitucional; aquelles brados reclobratam em frente 
~ r es1dencm de sua magestade, correspondenclo a elles a guarda, que era do Fe

gQ·lruento ele infanteria n. 0 18,, e a brigada nacional e real da marinha, ali postada. 
naudo compareceu perante o monarcha pronunciára o seguinte 

Dis Cll.ll.l."$0 

Senhor:-As . côrtes extraorclinaria's, solícitas em prestar a vossa magestacle 
toda a coadjuvação que as circums tan cias do estado, por certo mui maguantes para 
io~los os bons portuguezes, demanclam hoje ela sua energia, acabam .ele decretar uma 
e1 que classifica as deserções militares no tempo em que a patria periga como 

deserções feitas em tempo de guerra . Trazer á sancçã.o real esta lei e declarar a 
yossa magestacle que o praso assignaclo para a sancção é o de oito dias faz o ob-
Jecto da presente mensagem. -

Senhor, esta medida de rigor não "deixa de o ser ele justiça, porque emfim é 
llecessario plmir os pe1juros, 1mnir os filhos ingratos que pretenclem clila~erar as 
entranhas ela mãe patria, e que cl<:l nada menos ctüclaclosos que elos interesses cl'esta, 
a pret xto elos mesmos t ratam ele executar o nefando projecto ele caminhar aos 
sens fins particulares por entre vagas ele sangtle ele seus irmaos. 
. Não ha que contemporisar com taes malvaelos! Uma pena que iguale, a seve-

' l'lcl~cle á aleivosia commettida eleve perseguil-os -com a rapidez do raio. E neces
sarlo, .·enhor, escarmentai-os, supprir com o freio do castigo a falta de moralidaele 
~le que vem o seu arrojo; é necessario ainda excitar os pusillanimes e advertir os 
111cantos, e dar á posteridade um nobre documento ela firmeza, q·ue só póele salvar 
a l)atria nas grandes crises . 

As côrtes extraorclinarias não duvidam por isso (nem podiam cluvidar, attentas 
as repetidas provas· elas virtudes e conhecida aclhesão ele vossa magestacle ao sys
tem.a constitucional) ele que vossa magestacle se dará pressa a sanccionar esta lei, 
Cflle ellas consideram ele granel e vantagem nas occorrencias actuaes. , 
· ~enhor, a deputação de que tenho a honra de ser orgão, fiel interprete elos 
sent1mentos que animam as côrtes extraorclinarias })ara com vossa magestade, 
aproveita com ardor ·a occasiM ela sua mensagem para testemunhar a ma.is fi rme 
aclhe8ao elas côrt~s ft sagrada pessoa ele vossa mages tade, e para p1:otestar a vossa 
ll:lagestacle a continuação ela sua mais activa coadjuvação em tudo aquillo que for 
c~uclucente ao bem e salvaçã_o ela patria. A cleputaçã.o .acrescenta aos votos elas 
cortes extraorclinarias, os proprios Yotos que faz pela ventura ele vossa magestade 
e l)ela conservação do throno constitucional. 

Resposta de el-rei 

. Q·ue faria a respeito da sancçao ela lei o que a constituição lhe f~culta; que . 
clissesse o illustre omdor ás côrtes que elle se achava pe~etraclo ela ma1s profund.a 
l11água pela deserção ela tropa; que elle tinha dado sobeJas provas da stu~ fideh
clade ao juramento -que prestára no memoravel dia 1. 0 ele outubro, e esperava 

,15 

, 
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que as côrtes o acreditariam, e cl'ellas esperava toda a coadjuvação de que ne
cessitava. 

Resolveu-se mandar inserir na . acta que as côrtes ouviram com geral satisfa
çã-o os puros e sinceros sentimentos ele sua magestade, e bem assim com agi·ado 
as demonstrações ele firmeza e lealdade elo regimento n .0 18. 

O presiclente deu as ordens necessal'ias para que em caso m'gente se podessem 
chamar os deputados . 

Em supplémentq ao Dicvrio elo gove?YW ~ da data abaixo inclicacla, apparecen 
esta · 

Procl:a:ur:tação 

Portuguezes : - Meu filho ·o infante D . Miguel .fugiu de meus reaes paços .e 
uniu-se ao regimento n .0 23 . Eu já o abandonei como pae, e saber ei punil-o como rel · 

Pouco a pouco algumas das tropas da g~1arnição cl'esta ciclade, mandadas por 
seus offici_aes, se têe~ escapado E( me têem desobedecido . Aquelles que aincl~ .ha 
pouco ratificaram o .)tll'amento de guardar e fazer guardar a constituição poht1ca 
'da monarchia portugue.za., que repxesentantes seus e por elles escolhiclos fizeram, 
acabam de pmjurar! 

Fiel ao meu juramento, fiel á religião de nossos paes, eu saberei manter 
aquella constituição, que mui livremente acceitei . E eu ainda não faltei uma só 
vez á minha palavra. Se quereis ser livres e continuar a merecer o nome que por 
tantos seeulos conservastes, sêcle fieis a vosso juramento . Ninguem tolhe, . nem to
lheu até h oje a minha liberdade . Ninguem desacatou -ainda a minha auctoriclacle 
r eal. Não deis ouvidos aos aleives com que pretendem alhear-vos de vossos deve
res e da vossa fidelidade . Quem vos attrahe ao pmjnrio, deseja lançar-vos fer.r~s 
Confiae nas côrtes, descausae sobre o meu governo, . obedecei á lei; só assim fa-
r eis a minha e a vossa felicidade. ' · 

Palacio da Bemposta', em 30 ele maio ele 1823 . = EL-REI, com guarda. 

'Ó(' 

Á clesagradavel impressão que procluzili. entre a maioria elos membros elo con: 
gresso a fuga do infante e da tropa, veiu juntar-se a inesperada partida ele el-rel 
para o mesmo sitio onde se clirigíra seu filho, a esse tempo já em SantareJJl· 
Occorreu isto a 30 ele maio, senclo o monarcha acompanhado pelo regim ento ele 
infanteria n·. 0 18, uni co do s corpos de primeira linha da guarnição ele Lisboa que 
se conservár a firme. 

Divergem os historiadores sobTe as causas cl'aquella resoluç~-Lo, contando-as ao 
sabor das suas icléas · -partidarias, mas parece fora de dúvida que D. João VI re
cusou a principio r etirar-se ela capital e só o fez a muitas instancias dos seus ca
maristas, mórmente elo marquez de Loulé, pretendendo esses fieis servidores frus
trar assim os plano.s de poderosas influencias, que mais tarde r edobraram ele 
esforç?s contra a politica seguida pelos conselheil·ós da corôa . 

Quando. se abriu a sessão de 31 o secretario Antonio Vicente de Carvalho e 
Sousa leu o seglunte 

Officio 

ru.mo e ex . mo Sl' . - Sua magestacle saíu h ontem do seu paço da Bem posta, c~
pois elo sol posto, acompanhado pelo regimento n . 0 18 . Os ministros existentes nao 
têem podido vir no conhecimento elas causas imm ediatas que determinaram snll 
magestacle a t op1ar esta resolução repentina ; ainda que bastavam para mover 0 

seu real animo os ultimas aj~mtamentos cliant.e elo paço, e o grito das pessoas que 
ali concorriam, e que não podiam ser r eprimidas })Or falta de força de que o go
verno podesse clispor; tbclos os esforços que o ministro e secretario ele estado . dos 
negocios ele justiça fez esta noite para encontrar sua magestacle foram perd1clos 

. I 
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P~r uma serie de acontecimentos que não 'se póde agora expor ; a segu1·ançª' pu
b~lCa está compromettida, e é ;;í. sua conservação (até ag·ora existente) que os mi
msn·os vão l imitar todos os seus cuidados, para o que pedem a .cooperação da cle-
putação permanente. · · 

. Deus g uarde a v. ex. a inecretaria de estado dos negocias de justiça, em 31 ele 
mmo de 1823.-Ill.mo e ex.mo sr . AgostinhoJosé Freire.=José Antonio Gum·
?'eú·o . 

. O lJrimeiro a usar da palavra ácerca cl'este grave facto foi José Joaquim Fer
_reu·a ele Moma, dizendo: - ((Sr . presidente, hoje é 1lill dia inopportuno para grau
ele ~ raciocínios e discussões ; é só para emittir cada um or.; seus sentimentos tran-. 
qtullamente, segundo o dictame ela sua honra e da sua consciencü1. O genero 
ht~mano, s1·. presidente, govenia-se ha muitos se·culos por cluas qualidades de di
reitos, um illegitimo, que é a ·força ; outro legitilllo, que é a vontade geral, ou ex
p~·essa ou tacita: IJOr esta vontade geral ~stavamos nós aqui como rep1·esentant es 
cl ella, mas se a força é superior e intenta .revogar-nos, é necessario que cedamos 
;, ella, porque o contrario seria r esisteucia inutil; mas é necessário que cedamos á 
orça com aquella digniclacle e .com aquella honra que convem a r epresentantes 

ele _uma unção, .que mostra no es1Jirito publico que quer ser livre, lJorque se o não 
qu~zesse ser não estaríamos hoje reunidos tão trauquillamente n'este recinto. De
b~rxo d'estes princípios e d'estn convicção digo, pois, que é inutil toda a resisten
Cla á força ; digo tamb~m que é inutil esperarmos ceder quando venham as bayo
ne~as fazer-nos esta civilicbele ele nos obrigar a. saír d' este logar ; ba.sta a intimação 
efficaz e proxima. O que acho portanto melhor é que, e1.n resposta f\ esse officio 
elo _ministro da justiça, se diga que as côrtes :ficam inteiradas, que nada têem que 
clehberar sem coacção, que n~i:o se clissolvem, antes pelo contrario :ficmn j untas, 
mas só para seTem con '' ocaclas quando o sr . presidente o j nlgar conveniente em 
attenção aos acontecimentos ulteriores . Isto me parece que exige a nossa cligni
clacle, a nossa honra e a segurança pttblica, que pocleriamos ele outro moclo compro
toetter. Emquauto eu poclér combinar estas tres co usas hei ele permanecer :p.o meu 
·Posto, e quando eu não estiver n'estes bancos estarei na minha casa, pr01\1pto a 
:ornparecer á ordem elo sr. presidente, logo que assim o exija o bem da n ação que 
1 l?lJTes'ento. Este é o meu voto sem mais phrase alguma, que julgo hoje escnsacla>L 
. Da mesma opinião foi Francisco lVIanuel1.\·igoso de Aragão Morato ; mas Fran

Clsco S'imões lVfargiochi fallou em sentido contrario, dizendo que a primeira cousu 
qt1e devia fazer -se era saber o animo dos habitantes de L isboa; no caso de esta
l' en~ dispostos a defender a constitnição, os deputados, :firmes em suas cadeiras, 
devtam esperar os derradeiros resultados, aliás cumpria trasladar as côrLes para 
0l1tro local na fórma })rescripta no coc1io·o político. 

Os cle1mtaclos José Ignacio Pereira Derramado e José Liberato Frei1~e de Car
valho seguiram as icléas emittidas por Ferreira ele IVIom·a; contestou-as porém Nuno 
tlvares Pereira 'Pato Moniz1 apoiando o parecer .ele Simões Margiochi e fazenclo 
c iiferen tes o bser vacões . 

Após estes ora~lores disse João da Silva Carvalho que os seus constituintes o 
encarregaram de manter e ·fazer manter a constihúção · ele 18~2, a qual até á 
ll:lorte defenclerá, pois nunca seria pe1:juro ao juramento que prestou. 

Entraram outra vez no debate Ferreira de Moura e Pato lVIoniz, declaranclo 
aquelle que j amais aclmittiria a trausferencia elas côrtes, porquanto em parte nenhu-· 
lUa podem estar com tanta segurança como na capital, e o ultimo produzindo no-
Vos argumentos em refQrço da sua opinião . · 
, _Seguiu-se Manuel de Serpa lVIachaclo que l)l'Onunciou este discurso: - ccA se
l etuclacle elo meLl espírito, nascida ela t ranquilliclade ela minha conscienciá, nunca 
ll:le abanclonou em lances arriscados, e espero que hoje me assista, quando não te
nho outras vistas mais do que a salvaçEi.o ela minha patria. Todos os illustres de
putados, quando têem apresentado clifferc:mtes opiniões, caminham a~ mesmo fi~, 
lUas por cliversos meios. _Toclos queremos que se mantenha até á ultima e::;;:treml
t:~e. a dignidade _dos 1:epresenta:ntes da nàção, e não vol~em.os cl'este r espeitavel 
0;::,al cobertos de mfanna 011 chews ele r emorsos. Porém nos só o podemos conser-
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var com eligniclacle emquanto gosarmos ele plena liberdade para deliberar com 
acerto ; porém logo que um perigo imminente ou pro~imo abalar nossos ani~os ou 
os ela maior parte ela assembléa·, a cligniclaele está perdida, e então já as clehb~ra
ções não são propriamente nossas, filhas ela nossa espontaneidade, mas nasCidas 
ele uma injusta coacção externa, qu,e aniquila ele facto nossas resoluções leg~es . 
Ninguem tem direito, nem nós mesmos, para fecharmos a& côrtes extraordinana~; 
podemos porém interromper nossas f1mcções quando não as poclénuos bem exph
car, isto é, quando pelo 1)erigo proximo ou imminente perdermos a liberdade de 
deliberar ou vota.r; e no momento em que se perder essa existencia moral do con
gresso pouco importa que elle exista physica e iuclivieluahnente ou que cada um 
mantivesse pessoalmente sua cadeira. Quando pois chegar este perigo immineute 
então suspenderemos nossas fL1ncções, porém. nunca elissolver emos as côrtes, p01:
que não temos para isso direito . Oecupemo-nos no emtanto em dar as pr_ov:t
clencias que podérmos para a manutenção d9 socego e tranquilliclaele ela caprta.l, 
se não poclérmos continuar a faZier outras leis, porque não ha quem as faça e_z:~
cutar ; ao menos façamos este ultimo bem á nação ele promovermos sua tranqmlh
clade na capital, sal vemos em quanto em nós estiver a honra, a viela e o'S. bens elos 
honrados habitantes ele Lisboa, e satisútçamos, de accorclo com o miuisterio, a este 
dever e reconhecimento . N~to concordo com a icléa proposta ela. trasladação das 
côrtes que a constituição faculta, e por uma rasão b em simples, porque em ~e
nhum pon'to de Portugal me clou por t ão seguro como entre os habitantes ele LIS

boa, que ha mais ele quatro dias têem sustentado o socego ela cidade ele-um mod~ 
prodigioso ; eu me lanço pois nos seus braços SE)m temor nem receio, e terminaret 
minhas considerações, não com fastidiosas expressõ~s , improprias do tempo e ~o
gar, ma~ com esta· fnmca e leal declaraçã-o : que a meu comportamento pretento 
e actual será o penhor elo meu fut]J.ro comportamentOJJ. 

O deputado Agostinho José Freire apoiou o seu collega Ferreira ele Moura., 
com a explicação ele· que as côrtes continuavam nos seus trabalhos orelinarios, re
unindo-se toclo.s os eliás, e sendo convocadas para caso extraorclinario quando fos~eiD 
precisas qnaesquer 'mecliclas . 

Fizeram-se ainda algumas reflexões, resolvendo o congresso interromper a ses-
sao por uma hora, a fim ele esperar corresponclencia elo gov8l'no, e enviou-se a niD 
dos seus membros o seguinte · 

O:tffi.cio 

Ill.mo e ex.mo sr . - As côrtes extraorclinarias r esolvem que v. ex." remett~J, 
quanto antes uma relação circumstanciacla elos acontecimentos que tiveram log:ar 
segundo a participação por v. ex. a feita em officio ela. ela ta ele hoj e, bem como lU-

forme elo estaclo actual elo es1)irito publico da ca1)ital. 
Deus guarde a v-. ex." Lisboa, paço elas côrtes, 31 ele maio ele 1823 . =Anto

nio Vicente ele Ccwvalho e Sottsct.=lll .mo e ex.mo sr . José Antonio Guerreiro. 

· Effect-ivamente .a resposta não se clemor oú, e qüando foi reaberta a ses~âo, 
decorrido o praso elas onze horas ao meio dia, um elos secretarias leu o segtuflte 

Officio 

I ll. mo e ex.mo sr. -Satisf~zenclo ao que ;pelas côrtes extraorclinarias foi ,resol
vido em data ele hoje, t enho a honra ele informar a v . ex.", para ser presente ~s 

. côrtes, que n~ ~ma~hã ele h~ntem, já clel)OÍs ela evasão elos corpos ele primeira 1~
nha ela guarmçao d esta capital, o commandante em chefe saíu com. os ela seg·unda 
até ao Campo Pequeno, com o fim ele exercitai-os a fazerem algumas obras que 
cobrissem a capital ; alem cl' estas tropas havia uma parte elo · r egimento n. 0 18, 
por t erem tres companhias fica~o de guarda ao paço da Be~posta~ Quando sobre 
a t arde voltava o commanclante em chefe com a sua tropa l)ara a ciclacle, manc1°~1 
a q uarteis no sitio ele Valle de Pereira; porém o regimento n . 0 18 tomou o carol
nho ela Bemposta, aonde se foi unir com a guarda, e ali deram todos exaltados 
vivas; houve ajuntamento ele povo; foram arrancados alguns laços nacionaes, e 
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~sm::r~"l'aclos os portadores . Foi n'este acto que sua magestade saíu com a sua real 
am1ha pela parte da quinta. .r ao posso affirmar que motivos determinaram sua 

magestade a esta r epentina r esolução ;. quanto se diz é incerto. O meu dever cha
mava-me ao paço ; não achando el-rei no ela Bempost11 fui procmal-o a Queluz, 
onde tambem não estava. Achei n'este sitio mais ele cem pessoas armadas, paiza
~os, e militare do regimento n .0 19 ; foi-me arrancado o laço constitucional; de
l am-se vivas ao r ei nosso senhor, iL r ainha nossa senhora, ao senhor infante, á se
nhora princeza1 etc. As I atrulhas chegavan_l a Bemfica. Tal é a exposição do facto. 

Agora quanto ao actual espírito da capital só digo que tem sido mantido o so
~~go pelos heroicos esforços da ca.mara constitucional e ma.is auctoridac1e 1 pela 

1 me_za e honra dos cidadfios e guardas nacionae. 1 e das milícias e corpo do com
l~erciO , digno · todos dos maiores elogios; e pela cooperação effi.caz do comman
c aute em chefe ; mas todos os espíritos anchm receiosos, desconfiados e encarando 
com um futuro incer to . 

A .tropa e guardas e tão fatigadissimas1 e os sentimentos su:ffocaclos rebentam 
com nolencia. 

As continuadas interrupções de outros deveres têem retardado esta iufor~ação, 
que v · ex. a levará ao conhecimento das côrtes ex traordinarias . 

. Deus guarde a v . ex.a Secretar ia de estado dos negocios de justiça, em 31 ele 
~alO de 1823 . -ru.mo e ex. mo sr. Antonio \ icente de Carvalho e Sousa. =José 
1 ntonio Gtu3r1·ei1·o . 

Depois ele fallarem algLms deputados, r esolveu-se que as côrtes continuassem 
o: seu · t rabalhos orclinari os, r euniuc1o logo que fossem convocadas a qualquer hora 
pelo p1·esidente, para obj ectos .cle segurança publica. E ntre ellas e o g-overno houve 
a seguinte correspondencia 

Officio 

. 111. 111 0 e ex. mo sr. - As côr tes extraorclinarias, em officio ela cl~ta ele hoj e, incum
bJratn á deputação permanente tomal' toda as informações de. que a collStituição 
~ encarrega para verificar a impossibilidade phy ica ou moeal em que sua mages
ade se acha para poder continuar a governar, o que communico a ' · ex .a para 

qtle se sirva dizer-me o que lhe for possível saber a tal r espeito. 
i:l D~us guarde a v. ex. a L isboa, paço elas côr tes1 em 31 ele maio de 1823 . = 

[/Ostmlw José P.reí1·e. = Ill . mo c ex. mo sr. José Antonio Guerreiro. 

O fficio 

. DL mo e ex. mo sr . - Sua magestacle saiu hontem elo seu paço da Beml)osta cle
po~s do sol posto, acompanhado pelo· regimento de infanteria n . 0 18. Os ministros 
e::nstentes n ~io têem podiclo vir no verdac1eiro conhecimento elas causas immediatas 
<p.le determinaram sua magestacle a tomar esta r esohtção r epentina, ainda que 
bastavam para mover o seu r eal animo. os ultimos ~juntamentos diante do paço, e r gritos elas pessoas que ali concorreram, e que não podiam _ser r eprimidos por 
alta ele força ele que o governo poclesse dispor ; todos os esforços que o ministro 

e secretario de estado dos neo·ocios ele ju tiça fez esta noite para encontrar sua 
lll.'lgestade foram perdidos por nma ·erie de acontecimentos que se não póde agora 
e~~or ; a torre de S .. J nlião est<t c1esguarnccic1a inteiramente ; a segurança publi ca 
c:ta ?O:Upl·ometticla, e 6 ú sua conservação (até agora existente) que os ministros 
-v~o limita.r to elos os seus cuidados. O que participo a v . ex. a para que o commn
lllque ao augusto congresso . 

. D eus g uarde a v. ex.a Secretaria ele estaclo dos negocias ele justiça, em ~1 ele 
:a~o de 1823 . - lll. rno e ex .mo sr . J oão ele Sousa Pinto de l\1agalbães .=Jose An

nw G~tm·1·ei1·o . 

O fficio 

lU. mo e ex.1110 sr. - Acabo ele r eceber o o:ffi.cio ele v . ex. a ela data ele hoj e, em 
q·lle, para satisfazer á incumbencia que em officio tambem da d-ata de hoj e fi zeram 
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as côrtes extraordinarias á deputação pennanente, v . ex." me requer que lhe diga 
·o que me for possível saber a respeito ela incapacidade physica ou moral em que 
sua magestacle se acha para poder continuar a governar; a surpreza e mágua que 
.uma tul incumbenci~ me. causa seriam bastantes para embargar-me toda a res
posta, se o respeito devido ao congresso nacional e á deputação permanent~ me 
não forçasse a ella : a capacidade moral de sua magestade, ou, para melhor c1Iz_er, 
a excellencia elo seu j uizo, discernimento e penetração é conhecida e reconhecrd~ 
por to elos aquelles que têem podido approximar-se á sua r eal pessoa ; . quanto a 
sua capacidade physica ignoro se sua magestade está livre ou constrangrdo no la
gar para oncle se mudou; e quanclo a deputação permanente adquira :>Jgnma no
ticia a este respeito, rogo a v . ex . n queira participar-me, para meu governo no 
desempenho cl' esta r epartição e. serviço ele sua magestade. 

Deus guarde a v . ex." Secretaria de estado dos negocias de justiça, em 31 ele 
maio de 1823. -In. mo e ex. mo sr . .àgostinho José Freire. =José Antonio Gum·-
?'eÍ?'O. . 

P. S. -Agora acabam ele receber-se na secretaria ele estado elos ~egocios ela fa
zenda ordens ele sua magestacle. V . ex." poderá, dirigindo-se ao ministro e seCl·e· 
tario de estado d'aqueHa repartição, haver esclarecimentos, que me consta sereDl 
da mais alta importancia política. 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr. - A deputação permanente elas côrtes, a quem foi present~ 0 

o:fficio que v . ex." me dirigiu em data ele hoje, não julga preciso dar provicleucr~s 
sobre a proposta elo governo, por se acharem as côrtes reunidas, e haverem deli
berado sobre um officio identico que v . ex. a lhe enviou. A deputação permanente 
confia na activiclacle ele v . ex." para continuar a manter o socego publico. 

Deus guarde a v . ex ." L isboa; paço elas côrtes, 31 de maio de 1823. =Agos· 
tinha José . .81reú·e.=lil."'0 e ex.mo sr . José Antonio Guerreiro . 

* 
Entretanto a camara ele Lisboa e o comman clante em chefe íam satisfazendo 

a anciedacle publica por meio elos escriptos que ~Lbaixo se mencionam. 

Procla=a~ã.o 

Illustres cidadãos portuguezes:-A vossa camara, nos momentos mais Cl·.iticos 
da viela política elo . estado, tem a satisfação ele haver prmnoviclo a melhor ordeDl 
pela tranquilliclacle publica, e gostou o pesado dever ela lei só porque elle tem pro
duzido o bom resultado que a camara tanto a.ppetece e que só vós, coadjuvando 
os ·seus penosos trabalhos, podíeis alcançar. 

A camara se congratula comvosco ; espern, 11 mesma cooperação para a boa. or
dem ; e sendo este o maior b em real ela' sociedade, elle terú permanencia, por rsso 
que os vossos sentimentos com os da camara são identificados. · 

Assim o espera a camara e vos agradece. 
Lisboa, 31 de maio de 1823. = Como presidente, João Rujino Alves Basto~ 

JoaqMim Grego1io Bomfácio=Jacinto J osé Diccs de Ca?·valho=J.ll[anuel Fe1·1·e~1·a 
Limct =Antonio José ele S ousa Pinto = Ped1·o Alexandre Cam·oé. 

P:n:-ocl,a mação 

Illust~·es portuguezes : - .A vossa camara ü ão se caus~ de· olhar pela vossa f~
liciclade commum. Ell.a nao é mais que o que sao os vossos· sentimentos . ·Ell~ ch- · 
r ige as suas supplicas a el-rei, por mão de tres dos seus membros. O real a:ffecto 
ele sua magestacle para comvosco augmentará., se é possível, pela vossa eKeJJJ· 
plar conducta; contiuuae na mesma,· como a vossa camma vol-o pede, pois u'e~ta 
crise não so confirmaes o quanto .mereceis, mas afi.ançaes o socego ele toclos 05 

concidadãos. 
Camara, 31 de maio de 1823, ás tres horas da tarde. = Como presidente, João 
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Ú rio ~1s leis estabelecidas para o bem publieo, nem aos direitos ele outrem; e que, 
quando a cousa jurada se altera consideravelmente ou torna nociva e pernic.iosa 
ao bem 1mblico, não ha juramento que possa obrigar uma nação a praticaa: o que 
contraría o seu bem publico e a infelicita. Por isso ainda quando esse jmam ento 
~o~se . legitimamente exigido (o que se nega) e não envolvesse tantas injustiças, 
lntqutdades e infracções de leis fnndam entaes, como contém a carta, bastariam os 
d_amuos publicos, impiedade e guerras civis qúe d'ella se têem s.eguido, para con
Siderar a nação desobrigada ele continuar a observar tal carta . P or estes e. ou
tros princípios, que é superfitlO desenvolver mais, se guiou a nação porhlgueza 
em 1640 para sacudir um jugo estrang·eiro, não obstante os reiterados juramentos 
Co~ _que :;;e pretendia justificar e fazer inviolavel tal j i1go ; e por estes mesmos 
prmCipios se têem dirigido todas as nações ela Europa, que em nossos dias tantas 
vezes se têem snbtrahiclo aos juramentos que os emissarios ela r evolução ela França, 
tanto no . . tempo da sua republica como no do seu imperio, costumavam exigir ele 
todas as nações onde entravam. Não temam, pois, os auctores do manifesto que 
os tnonarchas e nações da Europa r eprovem agora em nós o que cllas tantas ye
zes têem praticado em circumstancias analogas. 

Passam depois os homens da tal junta do Porto a quererem abonar-se com o 
ex.emplo elo s ministros· das diversas. poteucias que disseram d erem cessado as suas 
fnucções junto do governo de Lisboa >>. Isto, porém, não demonstra (como preten
dem os taes auctores) os sentimentos dos sob eranos a r espeito do senhor D . Pe
dro, ela senhora D. Maria e da carta, mas apenas a effectiva mudança do gover
no, ou, para melhor dizer, que rep1rtavam findas as creclenciaes que tinhaJ;J.1 a té 
então . E que se segue d 'esse facto ou como póde elle servir para justificar nma 
rebellião armada ? Os anonymos do manifesto o dirãol se quizerem. Entretanto 
ficaremos muito bem persuadidos que elles deviam ficar tranquillos e subordina~ 
dos, e ·nunca arrojarem-se a formar uma revolução que os cobre el e o.pprobrio e 
lhes merece os ferros ele que affectam quererem livrar-se. 

Segtle-se um parag-rapho, em que se attribue a desthronisação elo senhor 
p. Sancho II aos nobres e ecclesiasticos ; mas não é facil entender a que venha 
Isto. JYia.is clara e relativa ao obj ecto elo manifesto é a confissão que fazem no pa
ragrapho immediato, dizendo: «o brioso exercito portuguez, sempre firme na homa 
e . na obecliencia ao rei, secundou a nação que o sanccionou., elegendo a junfa pro
Vtsoria que ha ele manter as importantes funcções ele que se encarregou em nome 
elo s~nhor D. P edro IV)), etc. . 

E bem sabido que o exercito ele P ortuga:l não se limita a esses poucos r egi
mentos cujos chefes adheriram ou fomentaram esta revolução; assim como que a 
nação portug neza não se limita a esse 1mnhado ele demagogos que habitam na cí-

, dade elo Porto e em alguma outra terra; e, conseguintemente, é uma mera e mui . 
diminuta fracção ele portuguezes, uma facção propriamente dita, a que sanccio- · 
nou e elegeu a junta provisoria. I sto, que todos sabiam, tornou-se mais claro e 
tnanifesto pelo manifesto cl 'ella . 

O que, porém, ninguem sabe nem acredita, é que uma facção e junta vercla
~eiramente anarchica e tumultuaria, reprovada por todo o direito e pelo proprio 
Interesse ele todos os monarchas, haja (com0 . ella se lisonj eia) de merecer a appro
vação do senhor D. Pec1ro IV e receber immediatamente as asuas reaes eleter
tnil;taç.ões, o · agrado e a cooperação elos soberanos da Europa, e a protecção do 
Deus ele Affonso H enriques, protector dos reis legitimos>J . 

Os mesmos anonymos do mmüfesto de certo tal não esperam nem acreditam, 
e. ~enos ainda o. acreditará qualquer idiota elo povü, porque todos já conhecem o 
l'lchculo cl 'estas embofias revolucionarias. Os poucos soberanos, que tem cabido no 
tem.po expressarem-se a r espeito cl'es ta facção ou insurreição armada, já têem 
tnostrado quanto a clesapprovam e detestam. 

Passa o manifes to a querer resumir os direitos elo senhor D. Pedro por estes 
termos : «O senhor D. P edro IV é o r ei legitimo ele Portugal. E, se o não fosse, 
reconbece1-o-íam os soberanos ela Europa 'h 

Responde-se. TnJ r econheci,mento nada decicle sobre quem tem ou deixa ele ter 
tnelhor direito a este throno. E um facto e não uma decisão jurídica. 
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vossa tranquillidacle, e contae que estou resolviclo a mantel-a a todo o custo, e se 
alguem tentar perturbai-a, soffrerá infallivelmente um castigo prompto e rig01:o s~ i 
nacla mais vos r ecommenclo do que moderação e ordem ; com isto consegmreiS 
tudo, salvareis a patria, e n ão perder eis os louros que em dias tão arriscados e 
calamitosos t endes colhido. 

Quartel general da, rua do Olival, em o 1.0 de junho de 1823. = JoTge de 
Avillez Ji~zct1·te de Sm~sct Tavcwes . 

Pelo Dicwio elo govm·no de 2 de junho teve-se conhecimento de uma impor
tante peça official chegacla a Lisboa na vespera. Eis o seu conteúdo : 

Procla:n:n.ação 

Habitantes de Lisboa: - A salvação d0s povos é sempre uma lei suprema,_ e 
par a mim uma lei sagrada. E sta convicção, 'que ha sido o meu phar olnos m-rlS
cados lances em que a Providencia me t em collocaclo, clictou imperiosamente a re
solução que tomei hontem, com m~ígua minha, ele separar-me de vós por alg uns 
clias, cedendo aos rogos elo povo e aos desejos elo exercito, que ou me acampanha 
ou me pí·ececle. 

Habitantes .de Lisboa, tranquillisae-vos, eu nunca desmentirei o amor que vos 
consagro i por vós me sacrifico, e em pouco t empo os vossos mais caros desejos 
serão satisfeitos. 

A experiencia, esta sabia mestra elos povos e elos governos, t em demonstrado 
ele um modo bem doloroso para mim e funes to para a nação, que as instituições 
existentes são incompatíveis com a vontade, usos e persuasões da maior parte ~a 
monarchi!'L i os factos por ~ua evidencia vigoram estas asserções i o Brazil, esta ~u
t er essante p~rte ela monarchia, e<>tá despedaçado ; no reino a guerra civil t em fe1to 
correr o sangue elos portugueze~ ás mãos de outros portuguezes i a guerra estran
geira está imminente, e o estado fiuctua assim ameaçado ele uma ruina total, se 
as mais lJromptas e efficazes medidas nrt.o forem rapidamente ac1optac1as . N'esta 
crise melilllclrosa cumpre-me, como rei e como pae dos meus subclito s, salval-os 
ela anarchia e ela invasão, conciliando os particlos que os tornam inimigos . . 

Para conseguir t ão desejaclo fim é mister modificar a constituição i se elb ti
vesse feito a ventura ela nação, eu continuaria a ser o seu primeiro garante i mas 
qmi.nclo a maioria ele um povo se declar a tão aberta e hostilmente contra as suas 
instituicões, estas instituicões carecem de reforma. · 

Cidaclf(os : Eu não de~ejo, nem des~j ei nunca o poder absoluto, e hoje mesmo 
o rejeito; os ·sentimentos do meu coraçâo r epugnam ao despotismo e à oppressão i 
desejo sim a p az, a homa e a prosperidade ela nação . · . 

Habitantes ele Lisboa: Não receieis por vossas liberdades, ellas serão garanti
das por um moela, segurando a dig nidade ch corôa, que respeite e mantenha os 
direitos dos cidadãos. 

Entretanto obedecei ás auctoridacles , esqu ecei vinganças particular es, suffocae 
o espirito ele lJarticlo,· evitae a g uerra civil , e em pouéo ver eis as bases ele um nov-o 
cocligo, que abonanclo a segurança pessoal, a propriedade e emp'r egos devida· 
mente ac1quiriclos em qualquer epocha elo actual governo, dê todas as garan
t ias .que_ a s ociec~ade exige, una todas as vontades e faça a prosperidade da na· 
cão mte1ra. . 
' Villa Franca ele Xira,, 31 ele maio de 1823. = J oão VI, EL-REI, com guarc1a

Pnblicacla por ordem escripta e assignacla por sua magestacle, e r em.etticla á 
secretaria elos negocias ela fazenda n'este dia. Fica o original em 1neu poder. 

Lisboa, 31 ele maio ele 1823 1. = J osé XavÍ M' Mo'usinho ele~ Silveim . . 

1 Na mesma cl ata fôr ::t. dirig ida a el-rei esta carta : 
«Senhor: -Na corresponcl cncia vieram as duas cm·tas que tenho a honra ele enviar a vussa 

magestacle. Senhor, os ministros de vossa magestade nada desejam tanto como 1'eceber as suas 
1·eaes ordens. 

ccLishoa, 31 de maio de 1823. =José Antonio Gne1Tei?·o.• 
Sua magestade poz á margem a seguinte 1·esposta : 
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·
1 

~ conselheiro de estado José Ferreira Borges, querendo justificar a sua saída 
c o remo, dirigiu a D. João VI esta 

Car-ta 

Senhor: - Tendo recebido ele vossa magestacle t antas prçvas ele affeição clu
raute o tempo que tive a honra de estar junto a vossa magestadc;l como conselhei
bo ele estado., julgo dever meu dar a vo ssa magestacle conta elo meu proceder em

arcan_clo-me n' este_ paquete para I nglaterra. 
Fm eu, senhor, elos primeiros que proclamei a liberdade ela minha patria, e 

~em })or · isso deixei, sempre que tive a honra de estar na presença ele vossa ma
gestade, ele ser mui distincta c singularmente por vossa mag;estade t ratado, o que 
lUe provou que vossa magestade não dete.·tava um systema que gar antisse as li
f erclacles e a proprieclade elos cidadãos, que cli~iclisse os pocleras politicos e estabe
ecess~ barreiras ao despotismo. Causas de muita especie fizeram oclioso o systema h arrumaram a sua existencia, confundindo-se mui particularmente os vícios elos 
.~meus com a bondade ela causa . Em:fu:)l, a gua,rnição ele Lisboa tomou a r esolu

- Çao ,que é sabida e ct jo1·ça dictott ct lei. 
E esta a unica rasão ela minha ausencia. Conheço 1mú ele l)erto as virtudes 

ccAuctoriso ao Guerreiro e aos seus companheiros, para darem as providencias que julgarem 
neccssarias, ernqu~nto não i:nanclo o contrario. 

~<Paço ele Villa Fra.nca, em 31 ele maio de 1823. = ( Com ct ntb1'ica ele sua nwgestacle.) •; 
A proposito cl'isto houve corrcsponclencia entre os dois ministros, pela fórm a que segue: 

1 «Ill.mo e ex."' 0 sr. - Accusando a recepção do officio que v. ex." me dirig iu, participando-me 
~avc1: sua magestacle auctorisaclo o actual rninisterio ·para dar as providencias que as cú·cum
~ta~~Ia~ exigirem,, e seD;clO umas elas ele maio~· ur\Sencia as rclat~vas á scgur.a17ça publica, .muito 

eseJana que confcrencJassemos a este r esrJelto, JLmtamente com s. ex." o mm1s t1·o ela marinha e 
,0 general commandante em chefe, na hora e local que v. ex." designasse. · 

1 9 
«Deus guarde a v . ex.' Secretaria ele estado dos negocies da fazenda, em 2 ele junho de 

8~3.- Ill."' 0 e -ex."'" sr. José Antonio Guerreiro. = J osé Xavie1· ll!J.ous-inho da Silvei1·a .» 
. «lll. '"" c cx."'0 sr.-Recebo o otllcio ele v. ex." na data cl 'este, em que v. ex." manifesta o ele 

h(\)~ de que tenhamos m;ua .conferencia sob1·e as providencias rel~_tivas á segurança. publica, n~ 
d ora~ local que eu desig nar, sobre o que tenho a honra de r epetir a v . ex." o que J<L na manha 

e hoJe lhe disse, convem a saber : que entendendo cu que, pe la alteração acontecida no sys te
illa de governo, em que havia tido logar a minha nomeação para o ministcrio, haviam por isse 
~esrn~ cessado as minl1a.s f uncç,õcs ministcri acs i assim o levei á presença. ele sua m agestade, 
1~ ~01.te proxima passada, ao que acresce que, não sendo ·a auctorisação, que sua magestacle 
grac1osamente nos concedeu, a v. ex.", a min1 e a s. ex ." o ministro ela marinha, assignacla por 
i ecretario al.gum ele estado, ju_lgt~e~ não poder ctunJ~ri~ -a~ emquanto não houvess~ uma. r e.vop·ação 
tc~al ~lo arbgo 161.0 el a C_?nshtmçao. Por cst.a~ rasucs na? me parece que etl pos. ·a ass1stlr ~ con
ler encJa (que v. ex." propu e) com caracter othc.ta.l ; se IJOrcm v. ex.• entende que eu, em quahdade 
c~ sub dito fiel de sua mages tacle, posso em alguma c ousa concorrer par 9J bem elo seu r eal sú- · 
"1ço, diga -me v. ex." o local e hora onde quer que eu concorra, e na pron1pticlão mostr a rei a fir 
lllcza da minha obediencia . 
. ' ~<Deu s guarde a v. ex." Lisboa, em 2 de junho de 1823.-lll.mo e ex.'"" sr . José Xavier Mou

SJnbo ela Silveira. = José A ntonio Gue7TCÍTO.n 
. . «Ill."'" e ex."' 0 sr.-Recebi a r esposta de v. ex." e obser vo que sua magestac1e nomeou novo 

~lllllster io, como pócle, e que auctorisou a. v . ex" para, de accorc1o com os seus companheiros, 
c ar as proyidencias que julgar necessarias, isto é, uma commissão cl istincta, que sua magcstacle 
nos entr ega e que sua mages tacle ainda não 'contramandou : espero que v . ex.• obre de accordo 
com a vontade de sua magestaclc, prommciada na sua proclamação, e que xeceba a conferencia 
que se torna bem necessaria, até porque eu tenho de partir para Villa Franca, aonde direi a sua 
~1 ag:estacle como depositei nas mãos de v. ex." a parte elo dever que a ordem de sua magestade 
~m~~~ • 
r .. «Deus g uarde a v. ex.' Lisboa, 2 de junho de 1823. - IH. mo e ex."'o sr. J osé Antonio Guer-
0110· = José Xavier Mm1sinho ela Sil1;eint.» 

b . «ll J.mo e ex."'" sr.- Com o sep;tmclo ofl:icio de v. ex. ' r ecebo o maior conte11tamento, P?r sa
s el que sua magestade nomeou j á novo ministerio, e que muito util h a de ser ao real serviço de 
c~l~ magestacle i. quanto. á s?gtmcla parte elo seu. officio tenho a honra ele ~1izer a .v. e.x:" que te~h~ 
:t fdo todo o cha de hoJe n esta casa ela secretaria de estado elos negocws ele JUstiça a esperar 
, ~legada elo concio que envi ei hontem a. sua mrwesta.clc ·, em quanto aqui estou, e clep01s de 
~an· d' · "' · ·t l · caclas aq

1
m , em~ to~a a parte est01,1· prompto para cumpnr as ol'dens _;lc sua,mage:s, ac ~ ~o~m1l~-

pe o orgao üe v. ex.•, mas v . ex." conhece muito bem que, nao seuc.o eu .J H mims.J.·o, nao 
P~~~o ter juizo discricionario, e IJOl' isso rogo a. v. ex.n que me ordene circumstanciadamente o · 
q cu elevo obl'ar , passando parn isso a competente portaria. . . . 

182 «Deus guarde a y. ex.• Secretaria ele est~ elo dos nego cios ele .JUStJ Ç~, em ~ ~e JUnho ele 
3·- Ill."' " c ex. mo sr. José Xavier Mousin.bo ela Silveira. = José Antomo G1ten·ewo.n 
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pessoaes de ~oss :;t. magestacle. Se a minha segurança pessoal dependesse ele vossa 
magestaele sóm.ente~ nunca de vossa magestade :rp.e arredaria, como disse no memo
rial que a vossa magestade dirigi em 17 de abril proximo passaclo. 

Eu trato sómente ele evitar vinganças })articulares, é isto o que temo, ~ na~a 
mais, porque nem me arrependo do que fiz, nem tenho r emorsos de ter JamaiS 
obrado uma ·acçao contraria; ao meu dever. A yossa ,magestacle, senhor, chaJ?-0 

por testemunha da fi.·anqueza, da verdade e ela lealdade i minha patria coro que 
sempre o aconselhei e lhe fallei . O que fui, se1"ei sempre. Logo que t~nha uma ga
rantia á minha segurança individual, eu voltarei á minha patria, que prézo sobre 
tu elo . 

Faça, senhor, feliz um povo que o men~ce ; faça, senhor, o bem ela maio_: par-· 
te, e nunca se esqueça que não ha mn só portuguez que o não ame e que nao co
nheça que os males que se faze,m em seu nome, não são dictaelos e nem seq;:er 
~abielos por vossa magestaele. A pro'tecção ele vossa magestacle deixo um irroao, 
que prézo por sua homa e lealdade, e que foi fiel a seu juramento, como vossa roa
gestade observou, e que b~m póde ser victima dos seus emulos. 

D eus guaTcle a vossa magestaele como os subditos de vossa magestacle have
mos mister. A bordo' elo paquete D itq_ue de jJ!falbo?·ough, em o 1. 0 .de junho ele 
1823·. =José Fe1·1·ei?·a Borges. 

N'essa mesma data publieou-se tambem na ciclacle elo Porto esta 

JProclamaç::'u.o 

A s auctoriclades constituídas elo P orto, congregadas 'em sessão nos paços elo con
celho, aos illustres e hom·E.clos b :?ubitantes da_eidaele regeneraclora. 

lllustres e homados concidadãos :-As auctorielacles não podem occultar-vos 
que factós mui notaveis, ele que já sabeis e ireis sabendo pelos papeis public?s, 
obrigaram as côrtes extraorclinarias a · declarar a patria em perigo. Em tal cnse 
toclo o nosso empenho e todo o vos. o dever é cooperarmos reciproca e e:ffica'zmente 
par:1 manter ·a ordem e socego publico e a segurança indiYiclual; nenhum cl'e~
tes importa,ntes Hns se poclerá consegu,ir sem a confiança e obecliencia ás auctor~
clacles constituídas, as quaes, seguras ela: subordinação e disciplina, t anto da pn
meira como da seguncla linha, que fazem a gtlarnição ela cidade e que em bre-ve 
vae ser · consieleravelmente aug mentaela, bem como no serviço ela guarda nn.cioní11, • 
que promptamente v~e a entrar no ' effectivo exercício ele suas funcções,. esperaJ)l. 
ver r einar a tranquilliclade, a h n.rmonia e a paz entre todos os habitantes d'esta 
heroica cidade. 

P rosegui firmemente 'no honroso e sempre louvavel procedimento que tencles 
até agora aeloptado, e por elle continuareis a merecer a estÍ!ma nacional. 

Porto, nos paços elo concelho, em r eunião geral ele 31 ele maio de 1823. = 
João, Bispo elo Porto= Fm·nanclo Affonso (}i1·aldes~ governador elas justiças =An
tonio Lobo T eixeint ele Ba1·1·os~ governador das armas = José Joaquim ela Rosr.l 
Coelho1 intendente ela marinha = Flranc·isco J acqtles Salinas de Benevides~ chan
celler da r elação = 1 .. heodo1·o Pinto Coelho ele jJifmw·a, provisor do bispado=A1~
tonio P e1·eint Qz&inlancl~ coronel elo 22 de infanteria= J osé Dias de Oli-vei?·a, Vl' 

gario geral = Dttcwte,. Gnilhe1·nw FeTTB?'Í7 coronel ele artilheria 4 = José Teixei?·a 
F1·ei?·e ele And?-ctcle, corregedor ela comarca interino =José Pm·ei1·a da Silva L eite de 
Be1·1·edo~ coronel ela policia do Porto =D. Antonio de Amo1·im da Gct11w 'Lobo; 
coronel ele milícias elo Porfo =Antonio Telles Dias de Villafcmha Amujo ele Ba?:
?·os, juiz ·elos orphã.os =Antonio Fer1·e'i?·cl CaT?Wi?·o ele Vasconcellos; coronel de J.lll· 
licias da Feira = Mcwcellino jJifctximo de Azevedo e jJ!fello~ iuiz elo crime= Thom:l'P 
Antonio FmTaz de Lúncb e Cast1·o~ tenente coronel ele milícias ela Maia = J eaqU/I!rn 
jJrfanuel de · jJtfenclonça, e Queiroz~ major commanelante ·elo batalhão ele milícias _ele 
AYeiro = O presidente ela camara, Thomaz dct' Silvct F e1·ntz = Antonio Fer1·e~·1 ·a 
Velho = ;Antonio Ribei•J'O BTaga = Ca1·los Viei?"·a ele Fi.guei?·edo =Antonio Alexctn· 
d1·e RoclTigues de Oliveira = A1·naldo W anzelle1· = JVIamwl Alva1·es ela, Cruz = 
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D1'- Agostinho Albano ela, Silvei1·n P.into = João ela Silvct B1·anelão = Joctqzâm 
José ele Sá Passos . 

. No principio ela sessão ele 2 ele junho tiveram as côrtes conhecimento ela se
gurnte corresponc1encia ,. 

Officio 

DL mo e ex. mo sr. - Passo ás mãos ele v . ex. o. o officio elo general comman
cla;:tte em chefe elo exercito, para que o soberano congresso :fique sciente, assim elo 
bnoso comportamento elos corpos que fazem a· guarniÇfio 'da caJlital, como elo so
cego que na mesma tem reinaclo, sendo muito para _ estimar tão digno comporta
mento . 
. Deus guarde a v . ex. a Secretaria -ele estac1o elos nego cios ela guerra, em _2 de 
Junho de 1823. -lll. 1110 e ex:mo sr . Antonio Vicente ele Carvalho e Sousa . = José 
J.Vlaximo Pinto clct Fonsew Rangel. 

Oflicio a que se ~·efere o antecec1ente 

n:. 11~0 e ex.mo sr.-A crise em que se tem achado esta capital não me tem 
permlthclo communicar· miudamente a v . ex. a a couclucta elos di:lferentes corpos ela 
guarnição, porque todo o meu cuidado se tem applicaelo a restabele.cer a ordem e 
a tranquillidacle publica ; felizm ente hoje tenho a satisfação ele annunciar a v . ex. a. 

que _t:.uclo está na melhor ordem possiYel, e que o espírito publico altamente se tem 
reannnaelo, apesar elo empenho com que alguns inimigos da liberdade portugueza 
0 t_êem feito vacilla.r por alguns momentos . O brioso corpo elo commercio, estes 
ass1gnalactos patriotas que, desamparando su:1s fazendas e seus negocias, correram 
ás armas no momento em que a patria se ach0u em perigo, têem dado a prova 
U1ais clecisiva ele que a constituição está ·radicada no coraçfio da parte mais sã , 
d'esta capital, e que sustentarão com suas fortunas e vielas o juí·amento que pres
taram._ V ergonh:1 eterna para os que romperam o vinculo mais sagrado ·que ha na 
~0cieclacle . O corpo ele atiradores occidental tem feito o serviço mais distincto ; os 
batalhões ele artilheria nacional, ri valisanclo conJ. seus ·companheiros c~e armas, a 
nenhum trabalho se têem poupado; e é por esta occasião que recommenc1o a v. ex .a 
a muito patriotica e espontanea ofl:'erta. que o alfer es José da Silva, elo batalhão 
de a~· tilheiros oriental, fez a todos os corpos cl'esta gnarniçã0 ele uma ração gratuita 
d_e vmho e carne. Os corpos de milicias igualmente têem coadjuvado o melhor IJOS

Slvol para a conservação ela ordem e tranc(uilliclacle publica, e· são igualmente di
gnos ele louvor todos ós destacamentos e guardas dos clift'erentes corpos •de infan
teria que ainda ·se conseTvam n'esta capital. Excellentemente se tem conduzido a 
guarda nacional, e é pasmoso ver qne entre um povo immenso e todo armado, 
nem uma atrocidade se tenha commetticlo; ao povo igualmente proclamei e agra
deci a constaucia e t..·anquilliclade com que no meio de tantas adversidades se tem 
consen raclo, e tenho rasõ s para acreditar que minhas falias produziram bom effei
to; muitos officiaes de di:f:ferentes armas se têem apresentado para cooperarem com 
seus serviços em favor ela mesma causa, os quaes vou empregando á lJroporç.ão 
das circmnstancias. Sirva-se portanto v . ex ." levar todo o referido a.o conheci-
lllento ele sua magestadc · 

Deus gua.rcle a v. ex:. a Quar tel general da r ua elo Olival, em o 1. 0 ele junho de -
1823.-lll.mo e ex. mo sr. José l\1aximo Pinto ela Fonseca Rangel.= J01·ge de Avillez 
Júzcwte~ commandante em' chefe. ' 

Officio 

. . Iu .mo e .ex .rno sr. Incluo a copia da representaçrio que acabo ele dirigir a sua 
lhagestac1e; cl'ella verá v . ex.a os motivos que me determinaram a considerar aca
~ac1as as minhas funcções de ministro e secretario de 'estado dos negocias ele jtls
ttça. O que v . éx. a fa.rá presente na deputação permanente para sua intelligencia i. 

1 Identica participação fez ao presidente da camara de Li~ boa, acrescent~r:do no offi_ci_o es 
!as palavras : uE como até nova nomeação de sua magestade íica esta reparbçao sem muustro, 
lncumbe por isso mesmo a essa camara, que por tantos títulos tem desempenhado o g~orioso ti- ' 
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Deus guarde a v. ex. a Secretaria de estado dos negocias de justiça, em o 1.0
• ele 

junho ele 1823.-Ill.mo e ex. mo sr . Agostinho José Freire.= J osé Antonio Gttm·Te~?·o . 

Representação a que se refere o officio supra 

Senhor : -Alterado o systema do governo em que vossa magestacl~ me tinb_a 
nomeado seu ministro e secretario de estado elos negocias .de justiça, àevo ~onsi
clerar que cessaram tambem todas as fuucções elo meu cargo, em consequenCJa do 
que hoje deixo a secretaria e a direcção dos negocias; o que tenho a honra ele le
var ú presença de vossa magestacle, com os mais sinceros votos pela vida ele vossa 
magestade e felici~lade ele seus subclitos . 

Lisboa, 1 ele julho de 18~3 . = J osé Antonio Gi.~m·1·ei1·o . 

Recebeu-se tambem um officio ela camara constitucional ele Lisboa, dando conta 
elas differentes medidas que tomára, r elativas ao socego publico e elo r esultado da 
deputação que levou a SU}Jplica a el-rei para regressar á eôrte, não podendo obter 
outra resposta de sua magestade alem de referir~se á proclamação que a esse tempo 
j á tinha enviado ao ministro ela fazen.cla 1. . . 

Outro offi cio d~ deputação permanente, commnnicanclo a cor responclencia que 
teve com o governo para obter os escbrecimentos }Jelas côrtes em officio ele 31 de 
maio, a qual consistia n'um officio do ministro dos negocias ele justiça e outro .elo 
ministro da fazenda, remettenclo a :proclamação acima alluclicla, como mí ica r es-
posta que 1Joclia dar. . 

O de1mtado Manuel Borges Carneiro leu uma indicação, na qual propunha que 
as côrtes interrom1Jessem as suas sessões até a deputação permanente as convoca·!' 
de novo, não se julganclo por isso dissolvidas e fazendo-se um protesto que ficasse 
r egistado na acta. 

, Sendo admitticla, inscr everam-se para fallar sobre o assumpto alg uns deputa
elos, mas da folha official apenas constam os d.iscur(>OS que seguem. 

José Joaquim Ferreira de :Moura disse : - ccSenhores, é muito triste e muito cle
ploravel a situação em que hoje nos acbâmos . A nação quer a liberdade constitucio
nal, bem o mostra pelo modo com que t em m.antido os seus representantes . Este~ 
acodem ao seu officio, persistem n'elle e correspondem á confiança que lhes fo1 
concedida. O poder militar, em vez ele apoiar sómente, como fez em 1820, dieta 
a lei. Em consequencia pócle-se dizer que tudo está perclido, excepto a honra ela 
nação e a honra elos seus r epresentantes, como dizia um monarcha francez depois 
ele uma grande derrota . 

<< 'l'oclo o ponto está pois em vermos como se ha de correr o panno sobre esta 

tu lo de constitucional, r edobrar a sua vigilancia, zêlo e activi dacle pam manter a, tranquilli ]acle 
publica, como imperiosamente exige o senriço de .-ua. magcstac1e c o bem geral cl'esta illustre ca
pital». 

1 Não se encontrou a supplica acima alluclida. O g·cneral J orge cle ' Avillez tambem dirigiu 
a el-rei uma n'estes tem1os : 

"Senhor! - Com mágua inexplicavel tenho sabido quE\ vossa, magestade está fóra cl'esta. 
capital , c que a isto deu Jogar um acontecimento tão desa,gmdavel ao c01·ação do vossa ma,~~s 
tadc como a todos que conhecem a magnanima condt1cta com quo vossa magestade se tem fmto 
o ídolo ela nação. Porém, senhor, sedt possível que vossa mag-estadc queira, ve r cntreg-tle ao$ 
horrores ela auarcbia e ela guerra civil a ca}Jital elo seu imperio, c quo se nã.o preste a ev itar a 
eii'nsão de sa11gne, que promptamente in\, derramar-se por aquelles que com relig iosidade e pa
triotismo esti:td reso l\riclos a m::tnter a constituição que vossa mugestacle jurou? E u, como com
mandante do exercito, estou cncanegaclo por vossa magestacle da defcza publica; como militar 
tenho sempre mostnLclo o metl amor á s::t.gracla pessoa de vossa magestade, tanto u'este como Jl 0 

novo mundo, sacrilicanclo sempre o meu SQ.ngue e fortuna; c bem lembrado estará vossa mages: 
tade de q ue no Rio de J aneiro fui cu o encarregado de defender a sua sagracb pessoa e mcreCl 
;L sua confiança em circumstauc ias mais perigosas. Nenhum interesse pessoal me move a. clar 
este passo, senão o serviço d::t }Jatria ~ o de vossa mugestade, pot· isso cum1Jre -mc levar ao ª!!" 
ulitecimento de vossa magest.acle o pengo em que outr~L vez se acha o reino pel a: sua separaça.o 
cl'esta capital. Agora poi s, senhor, que ainda é terupo, digne-se vossa magestade ele regressar ao 
seio cl'esta capital c escu tar os votos ele todos os povos ela monarchia, e seja este o ultiu1o sn.· 
crilicio em favor ela tranquilliclacle ele um povo innocente, que, sem. n1ais clelicto que o amor, é 
v ictima de homens imprudentes. Por isso rogo a vossa magestacle tenha a bom consiclcnLr a ter · 
l'Ível attitucle cl'esta cap ital , .e clar-lbe o remedio proprio e clig;1o elo caracter paternal ele vossa 
magestade." 
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sc~~a, e para isso vejamos a situação respectiva dos que figuram n 'elb. O pocler 
militar, o r ei, a nação, os seus r epresentantes sao os quatro interlocutores d 'es ta 
peça celebre. 

ecO poeler militar diz que eleve ser modificada a constituição . Elle j1:u·ou1 r eco
nheceu, applaudiu e consagrou aquelle cocligo . Agora não quer que a experiencia 
ele quatro annos mostre os seus defeitos . Não se deve tratar ele taes defeitos, el e
ve-se tratar ela legalidade ele os reformar . 

« El-rei, vendo-se desamparado da força, e supponclo haver uma variação na 
~ontacle nacion'al, par eceu-lhe inclinar- se á maioria cl 'esta vontade, J?Onclo-se ela 
parte elo poder militar; e n 'este sentido outra vez r econheceu el- ·ei que na von
tade da nação está a soberania . E ste é o sentido ela proclamação ele 31 ele maio . 

c< A naç~o , vendo estas collisões entre o poder da força e o poeler de seus re- . 
presentantes, está silente, porque suppõe arriscada ou infructifera a r esistencia, e 
porque respeita os seus representantes; e se podemos ajuizar pelo que nos mos
tram os constituintes cl'esta capital, que espectacnlo , senhores, é ver um deputado 
atr~vessando as ruas cl ' ella e r eceber por toda a parte, como até aqui, os mesmos 
e amda mais inequívocos testemunhos de respeito, ele attenção e de bellevolencia . 
(G?'a?~;,.Zes cvpplcm_sos.) Não é h~] e dia cl'essas demonstrações., deixemos para ·oútra 
occas1ao estes tnumphos . · 

«Üs r epresentantes fazem as vezes ele fiel pr ocurador . . <cEu não te ceelo o lo
<cgar (dizem elles então )1 toma-o tu por força; tão legal é uma coma como a outra, 
<c porqu e nenh·uma o é. >> 

«Aqui êstá1 senhores, o abreviado 1)ainel la nos::;a ·situação política. Dois são 
os :meios, na minha opinião, de saír ·d' esta crise: ?'esist,h· ou ceclm·. 
. <cResistir é in util e contrario ao bem da patria. Jamais aconselliar ei a r esisten

Cta aos meus constituintes, porque s?i.o povo indefenso. Quando o fanatismo político 
tem concluzido os habitantes de uma ciclaele aber ta ao extremo de se baterem com 
Lrol)as aguerridas, o resultado sempre tem siclo ·verter sangue inutil e pôr mais 
nru degrau para subir algum militar ao throno do el espotismo e para consolidar a 
oppressEio. . 

<c Ceder e JJ?'otesta?' é portanto o meu voto. Ceder é a extremidade a que a força 
reclnz, e a ninguem avilta. A honra tambem capitula dent ro de uma praça ; mas 
0 protesto, ele que nrto ha direito, an tes ha violencia no poder que ataca, eleve fi
car para um capitulo ela histç>ria, e que hoill'oso capitulo ! ... .A:ssignemos pois na 
~cta esse lJrotesto e declaremos que não nos dissolvemos, antes nos consideràmos 
Juntos, ao menos promptos para nos reunirmos quando assim pareça á cleputação 
perman ente, segundo qonclue a indicação. elo sr. Borges Cameiro. 

d \1as a epocha de ced r é hoj e, é l tmanbã ; quando será. a mais opportuna ? 
I sto é o que não vos sei dizer. Esta é outra questão; o que só sei dizer-vos é que 
os repr esentantes ela nação, legislando, sem força executi:'-'a, nem sequer nominal, 
é o cumulo elo inel ecoroso . Este é o meu voto . J> 

Usou da palavra o deputado lVIanuel el e Serpa Machaelo, dizendo:- c< É hoj e oc
casiKo de se unirem to elos os pareceres \'l não de haver clivergencias ele opiniões . Não 
lb.e o ocupar ei da proclamação ele el-rei, e entendo que o nosso silencio sobr e este 
assnmpto será ,o , mais expressivo commentar.io; e elevemos voltar n'cissas reflexões 
sobre a indicação do sr. Borges Garneiro, que alg uem mais t em sustentado . E )la 
se reduz a dois pontos, por qne cl eclaremos na acta que só a força pócle snspeneler 
nossas fnncções, e a ella cedemos e {~ n ecessidade para sustentar nossa dignidade 
como r epresentan tes da nação , da qual a vontade geral livremente exprimida será 
o arbitro no futuro cl' esta impor tante questão . Julg·o porém conveniente honçar 
l'l?-ais esta addição : que as côrtes n 'este ultimo p erioclo votam louvores 'e ageade
Clmeutos ao corpo municipal de Lisb oa, ao corpo ele voluntarios elo commercio, ás 
lllilicias e a to ela. a mais força armada n aciona l que tem mantido e ha de _manter 
o socego e tranquilliclacl e d 'esta vasta capital; e ás mais auctoridades e Cldaelaos 
que se t êem mantido fieis e honrados até á ultima extremidade» . 

A r eferida inclicação foi apoiada por clivel'~os deputados, e Bento P ereira elo 
Carmo pediu q:ue o p1~otesto fosse assignaclo por todos os seus collegas pre-
sentes. , 
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Usaram ainda da. palavra outros oradores, concordan l o unanimes em que. se 
dessem louvores ao general em chefe, á camara, aos corpos do commercio, atll'~
dores, artilheiros, milicias e guardas nacionaes e ao povo ele Lisboa, pelos moti
vos já e ·postos. Assim se resoh·eu. 

As côrtes decidiram tambem nomear uma commissão para recli o-ir o protesto1 a 
qual ncou omposta elo bispo conde D . Fr. Francisco de S . L uiz, Joaqcum Peren·a 
Aunes d Carvalho e lVIanucl Borges Carneiro ; interromper as se sões em quanto 
a deputaç~io permanente ou o presidente não as com·oca se ; e auctori ar a ca
mara e o general em chefe pm:a. providenciaTem sobre a seg·uranc;a d..'l capital, e:s:
peclindo-se sem demora o segtunte 

A viso 

As côrtes extraordinarias, sendo-lhe., presente o o:fficio do ministro e secretario 
de estado dos negocio ele justiça, José Antonio Guerreiro, da data de hoje, em 
que participa haver dado a sua dcmissào do dit Jogar; e considerando que a"?-tes 
da nomeação de outro se póde carecer de proviclcncias sobre a segurança pubhca : 
ordenam que a camara constitucional d'csta. cidade :G.que interinam ute cncarro;acla 
de dai" todas as providencias relativas á mesma segmança de accordo com o ge
neral commandaute em chefe do exercito, no que alem d'is o serú coadjuvada p~r 
todas as mais aucto!:idades publica , tanto militares como civis, a quem ella se dt
r igir e ·a qtlem possa competir . O que v . s.a fari presente na me ma camarn. para 
sua iutelligcncia e x cuçrto . ' 

Deus guarde a v . s .a Li boa, paço das côrtcs, 2 ele junho ele 1823:-Sr. pre
sidente da camara con. tituci.onal ele Lisboa . = D1·. Francisco Xaxier de J:iou a 
Queil·oga, deputado ccretnrio . 

Acerca do mesmo n.ssumpto r ecebeu a camara, por parte elo governo, este 

Sua magestade me ordena faça constar á camarn. constitucional d'csta ci tade 
o quanto lhe são sati;factorias e dignas ch sua r eal appr ovação as medidas que a 
me:;ma camara tem tomado para manter o socego publico ; c es1Jcra qu , firme ero 
tão loLwa>cl procedimento, continue a fazer todo ·o possi>el para conservar tão 
apreciavel socego até á chegada de -ua magestade . 

Secretaria de estado elo negocias a,~ fazenda, em 2 ele junho de 1823. 
Ill. mos srs . pr esiçlente e mnis membros da camara constitucional de Lisboa.= 
J osé Xavim · ,J.l{ousinho da Silvei?·a . 

A CÇ>mmissão apre entou o protest,o de que fôra incumbida, e, appro>ando-O 
as curtes, proceden-:e á assignatnrn . E elo teor segLúnte : 

Decl.araQão e ].:n ·otes"Co 

Os representantes da uaçao portugueza, ora r eunidos em côrtes extraordina
ria , achando-se destituídos de poder ex cuti>o, ·que leve a e:ffeito quaesquer d~
libcrn.ções suas, e desamparados ela força armachy, declaram estar na · impossibilt
dade de desempenhar actualmente o encargo elas suas procm·ações para os obje
cto para que foram convocados; e ·porquanto a continuaç~io das suas ses ·ões 
po(leria concluzir ao perigo de ser a na )io menosprezada na pe soa de seus 1·e
presentante , sem esperança ele utilidade publica, interrompem as suas se soe a~é 
que a deputação permanente, q':le fica continuando em seu exercício, ou o presi
dente das côr tes, j ulgue convementc r eunil: os seus deputados ; e protestam e1n 
nome de seus constituintes contra qualquer alteração ou modificaçri.o que se , faça 
na constittucão do anuo ele 1822. 

~ ' .iJ r Lisboa, paço das côrte , ao 2 de junho de 182v. =João de Sousa Pinto .1.a· 
galhães, presidente, deputado pelo l\linho = Agostinho José F1·ei1·e, deputado pela 
E xtremadtu'a= Antonio J osé de L ima L eitão/ dep utado pela Inclia=Antonio Go-



719 

me~ !-Ien1·iq_ues Gayo, deputado pela provincia ela Extremadura, divisão eleitoral ele 
Lell'lft === Antonio JtGlio ele F1·ias P ·imentel e Ab1·ett, deputado pela divisão eleitoral 
ele Trancoso = Antonio P1·etextato ele Pinct e .Llfello, cleputàclo por Lisboa = B.ento 
Pe~·eint elo Ccw11W, deputado pela divisUo eleitoral ele Alemquer = Be1·nardo Tei
xe:m Coutú~lw Alvcwes ele Cm·valho) deputado por Guimar~Les = F1 ·. Fmncisco, 
B_MP_o Conde> deputado por Lamego = B e?'?WTelo Peres da Silvct) deputado pela pro
~nc1a ele Goa = DO?ningos clct Conceição) cleputado pelo Piauhy = Fe?'7Wndo Anta
mo d~ Almeida Tavcwes ele _ Oliveú·a, depl~taclo pela Feira= Fmncisco Antonio ele 
~lmeula .LVIonws P essanhc6, deputado pela divisão eleitoral ele Villa Real = Fmn
c~sco A ntonio ele Ca1npos> deputado pela divisão eleitoral de Lisboa = Fnmcisco 
Joaquim Ca?·vallwsct) deputado pela provincia ela Extremadura = Fnmâsco qe L e
mos B ette1icmwtJ deputado por Setubal = F?-cmcisco ele ·Pct1da Tntvassos> deputado 
por Lisboa = Fmncisco Rebello L eitão Castello Bmnco> deputado por Vizeu = 
f?'ancis co Si1nõ es · JJtfcwgiochi, elep u tado por Lisboa = F?'C6~~cisco ele Smtsa JJtfo?·eint ) 
c eputaclo pela província elo Pará = G1·egm·ío J osé ele Seixas, deputado pelo iUgar
ve .--João Albe1·to ConleiTo dct Silveim> deputado pelo Alemtejo = João Baptista 
: elgtt.ein6s) de_putado pelo l\1inho= João J.lifantr.el éle F1·eitas Bnmco) eleputado pela 
U~leu·a= ~oao J.lfana S oansâe Castello B1·ctnco, deputado pela Extremaclura = 
~a~ cl.~ J.l!!edei1·os Bm·ges de Amo1·ím, deputado }Jelas ilhas el E) S . Miguel e ele Santa 

, ar1a = João ela Silva Ca1·vcdho, deputado por Arganil = João Cabr·al clc6 Ot6nhc6 
Gooclolphim) eleputaclo por Cabo ·v m·cle =João Y-icto?·ino ele So~Gsa e A.lbugum·q_t6e, cle
putac~o por Vizeu =Joaquim L OjJes clcG Ounhct, deputado pela Guar~1a = Joaq~tÍ?n 
~e Olivei? ·a e Sousa) deputado ~Jor Leir!a = Joaguim P e?·eí?·a Annes de Çcwvallw, 
c ~utaclo por Thomar = J oaguzm Plac~elo Galvao Palnw> deputado por Evora= 
J oaqtGÍ?n 'lYwotonio Segtwado, deputado por Goyaz = J osé Bento Pm·ei?·ct) deputado 
P~la Beira = José Cavalcanti de AlbuqtGe?'qtte, deputado pelo Rio Negro= José 
Ltbe?·ato lf'?·ei? ·e de Cct?'Vetlho, deputado por Vizen =-=José das lleves .LV!asca?·enhas 
e lJ1ello, deputado por Coimbra= José I gnacio Pm·eint De?'?'a?naelo, deputado pelo 
Alemtejo =José Pe1·eim Pinto, deputado pela Beira = José ele Sá Fen·eint Sem
tos elo Valle) deput~Lclo peb Extremadura = José Victo?·ino Bm·1·eto Feio, de]JUtaclo 
pelo Alemtej o = J.ldámtel Antonio ele C'a1·valho, ele1mtaclo por Setubal = 111amtel 
Eo1·,qes Cewnei1;o) deputado pela Extremaclura = lltfant6el Caetemo P -imenta ele 
A.guiciJi·) deputado pela Madeira = J.l1cmuel ele C'ast1·o C'o7'?'eia el6 L ace1·cla, deputado 
P0r , Traz os Montes =lJicmuel Dias _de Sottsa, deputado por Aveil'o=lifanttel de 
JJiacedo P e1·ei?·ct CmGtinho> deputado pela Beira = JJ1ctnuel .Patr-icío Co1•reic6 ele Cas
t?·o, deputado por Angola = .Lltfanuel Pedr·o ele J.lflello, deputado pelo AlgaTve =J.lfa
nuel da Roclw C'outo, deputado por Aveiro =lJ1amwl ele SeTpct 111achaelo1 clepu
taclo peb. divisao eleitoral de Coimbra·= Nttno Alvewes Per·e íra P ato Jl1oniz1 clepu
taclo pela Extremaclui.·a = Rocl?·igo çle So-usct C'astello B?"Ctnco, deputado pelo .{ilgar
"V"e = Roque Ribei?·o ele A b1·anches CastellCJ Bntnco1 deputado por Arg·anil = Tlw
'maz ele A q_ttino de Ca1·valho> deputado por Coimbra= .AlbeTto Ccwlos ele J.11enezes, · 
deputado por Leiria = D1·. Fnmcisco Xavie1· de Sousct· QueÍ?'oga.> deputado pelo cir
culo ele 'l'ho.rnar, secretario = Basilio AlbeTto ele Smtsa Pi?~to) cleputado pela divi
são eleitoral ele L amego, secretario= Antonio Vicente ele C'cm·valho e Sot6Sct) de
putado pela Feira, secretario=F?·cmcisco Botto Pimentel, deputado por Alemquer, 
secretario . 

O deputado Joaquim Placiclo Galvão Pa.1ma propoz, e assim se decidiu, que 
este protesto ficasse na deputação permanente para ser assigna.clo pelos demais 
lllembros do congr esso, sem comtudo se sus1Jencler a ·sua prompta publicação . 

. Foi apresentada por Francisco de Mello Bettencourt uma carta ele José J oa
ql.Utn Ferreira ele Mom·a, participando ter-se ausentado da sala d.as , côrtes por 
cloença que o ata.cára repentinamente. . · 

O cleputa.clo José Igna.cio Pereira Derramado r equereu se declarasse na acta que 
elle protestava contra a ultima parte do protesto, mas não 'se mandou escrever. 

Lida e approvacla a acta d'aqtiella sessão o presidente encerrou os trabalhos, 
eram duas horas ela tarde . 

Eis como terminou a legislatura. elas côrtes ordinarias . 
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Resenha d.os dep1.rtados e subsi;:ii:tutos elei-tos 
ele JUS.20 a 1823 1 

C ôrtes constituint e s 

AFFONSO DE ALBUQUERQUE M.ARA oraXo- Eleito pela província do R io Grande do 
Norte. Não compar eceu nem enviou o diploma . 

AGOSTINHO JosÉ FREIRE - E leito pela província da Extremaclura. Approvação elo 
diploma a 24 e j uramento a 26 ele janeiro de 1821. . 

AGOSTINHO DE MENDONÇA FALCÃO - Eleito 3 . 0 substituto pela província ela Bmra. 
Foi chamado para preencher a vaga elo bispo ele Lamego, que obteve escusa. 
Approvação elo diploma e j uramento . a 5 de mar_ço ele 1821. · . 

A GOSTINHO 'l'EIXETiü\. PEREIRA DE lVIAGALHAES- Eleito pela província elo l\ünho . 
Ap1Jrovação elo diploma e j uramento a 13 de fevereiro ele 1821. . 

ALEXAND~E Gmms FEln~AO -Eleito pela lJrovincia da Bahia. Approvação do di
ploma a 15 e juramento a 17 de dezembro de 1821. 

ALEX-<-\.NDlm THO:i\IAZ DE lVIORÃES SAJUffiN'rO (depois 1. 0 visconde do Banho)
Eleito 1. 0 su bsti tu to pela pro vincia da Beira. Foi chamado a preencher a vaga 
de Alvaro Xavier ela Fonseca Coutinho e Povoas, que _ ficou re1Jresentando a 
Extremaclura. A1Jprovação do dipl<?ma e juramento a 5 ele março de 1821. 

ALYAlW XAVIEl~ DA FoNSECA CoUTINHO E PovoAS - Eleito pelas províncias .da 
Extremadura e Beira. Approvação elo diploma a 24 e juramento a 26 de p 
n eiro de 1821 . 

ANDl~É DA PoN'l'E DE QuENTAL DA CAl\IARA E SousA - E leito pela ilha ele S. l'lfi
guel. Approvação elo diploma e juramento a 10 de julho ele 1821. 

AN'rONIO DE ALBUQUERQUE DO A:wiARAJ_, CARDOSO - Eleito 7. 0 substituto pela pro-
víncia do :Minho . _ -

- ANTONIO DE ALBUQUERQUE MON'l'E:l\'EGRO - Eleito pela província elo Rio Grande 
elo N orte . Approvação elo diploma a 16 ele agosto de 1822. Em carta lida no 
congresso a 19 de outubro pediu escusa, mas r f3solveu-se a 25 elo mesmo Dlez, 
sob parecer da commissão ele poder es, que devia tomar assento em côrtes antes 
ele tratarr-se cl'ella ou ele licença. Não compareceu. - . 

AN'l'ONIO CA:i)ffiLLO FORTES DE P INA (depois 1.0 visconde elas Torres) -Ele:to 
pela província da Beira. Approvação elo diploma e juramento a 26 ele jaueu·o 
ele 1821. 

ANTONIO CA:NDIDO CoRDEIRO PINHEIRO FuR'rADO - Eleito substituto pela pro-vín
cia de Angola . Em 30 ele ago.sto ele 1822 a commissão de ]Joderes fo i ele p~
r ecer que se chamasse para tomar -assento, visto estarem ainda ausentes doiS 
elos deputados proprietarios, mas o congresso resolveu não admittil-o. Na le
gislatura orclinaria enviou á ele1Jutação permanente um memorial e diver sos do
cumentos sobre o assumpto, para serem suhmettidos á junta preparatoria i. eJ)l 
2 ele janeiro e 5 ele fevereiro de 1823 cliscLüiram-se outros pareceres concluwclo 
pelo indeferimento, o primeiro dos quaes ficou adiado, e o ultimo 1 com a data. 
ele 20 de janeiro, teve voto favoravel elas côrtes. . 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE A:l\'DRADA lVIACHADO E SILVA- E leito pela proVIn
cia _ele S . Paulo . Approvaçao elo diploma e juramento a 11 ele fevereiro ele 
1822. Evadiu-se de Lisboa, sem licença das côrtes nem passaporte, a 6 de on
tubro elo dito anuo. Deixou ele comparecer desde 23 ele setembro . 

ANTONIO JOÃO, RODRIGUES GARCEZ - E leito pela província ela Madeira . Faliecel.l 
antes ele serem verificados os seus pocleres, cleclaranclo-se a vacatura a 5 de 
maio de '1821. · 

ANTONIO JosÉ FEmmiRA DE SousA - Eleito pelas províncias da Beira e Traz 0 5 

Montes . Approvação elo · diploma a 24 e j uramento a 26 de j aneiro ele 1821· 

t Quando qualquer deputado do continente do reino obteve maioria absoluta por mais d~ 
uma pr ovincia ou divisão, menciona-se -primeiramente aquella. que lhe pertenceu representar~ 
O signal 'x' depo-is elos nome-s ele alguns deputados pelas possessões ulti·amarinas indica qu~ .fo 
ram eleitos para o congresso constituinte, mas ficaram com direito a toniar assento nas cortes 
orclinarias cmquanto não com1Jarecesse quem os substituísse. 
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Awro~TJ:o· JOSÉ DE LIJ\1A LEITÃO - Eleito pela província ele Goa. Sómente se apre-
sentou na legislatura ordinaria. · 

AN·ro~TJ:O JOSÉ DE MoRAES P.IllillNTEL - Eleito pela província ele Traz os Montes . 
Approvação elo diploma e juramento a 1 ele fevereiro ele 1821. 

AN'l'O~TJ:o J OSB MoREIRA -Eleito pela província elo Ceará . Approvação do diploma 
e JUramento a 9 ele maio ele 1822. 

ANTONIO LOBO DE BARBOSA FERREIRA TEIXEIRA GIRÃO (depois 1. 0 visconde ele 
Villarinho ele S. Romão) - Eleito l)ela província ele Traz os Montes. Appro
vação elo diploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. 

!~~ONio Lurz DE MACEDO BlU'l'O -Eleito ~ubstituto pel?' província elo ~l~arve . 
}lTONio MANUEL DA SILVA BUENo - Eleito 1. 0 substituto pela provmCia ele 

S . Paulo. Foi chamado para preencher a vag·a ele Francisco ele Paula Sousa 
e M~llo, que obteve escusa. Approvação elo diploma e juramento a 25 ele fe
vereu'o ele 1822. Evacliu:-se ele Lisboa, sem licença das côrtes nem passaporte, 

A , ~ 6 ele outubro elo dito anuo. Deixo_u. ele compar~ce~· desde _23 ele seteml;:>_:o . 
NI~NIO lY1A.lUA ÜSORIO ÜABRAL - Elmto pela provincw, eb Be1ra. Approvaçao elo 

cl1ploma a 24 e juramento a 26 ele j aneiro ele 1821. 
AN·roNio DE P.A.DUA VrnmA CA.V.ALCANTI - ELeito 1.0 substituto pela província ele 

Pernambuco. 
!NTONIO PAEs DE BARROS - Eleito 2 .0 substituto pela província ele S . Paulo . 
NTO~IO PEREIRA- Eleito pela província do l\1inho. Approvação elo eliploma a 24 

e JUramento a 26 de janeiro ele 1821. . 
AN'l'o:mo PmmmA CARNEIRO CAN.<\ v..à.RRO - Eleito 2. 0 substituto" pela província ele 

Traz os Montes . Foi chamado para preencher a vaga ele J\ntonio P inheiro ele 
-fizeveclo e Silva, que ficou representando a Beira. Approvação elo diploma e 
Juramento a 22 ele fevereiro ele 1821. 

AN·roNio Prnrmnw DE AzEVE~o E SILVA - Eleito pelas províncias ela Beira e 
Traz os Montes. Approvacão do diploma a 24 e juramento a 26 ele· janeiro ele 
1821. , ' . 

AN·r~NIO RmEIRO DA CosTA - Eleito pela província do Minho. Approvação do 
A diploma a 24 e juramento a 26 ele j aneiro ele 1821. 

Nl'ONIO TEIXEIRA DA CoSTA .:....__ Eleito pela província ele Minas Geraes . Não com-
A pareceu nem enviou o diploma:. . . . 
ROE~ISPO DA BAHIA (D. Fr. VIcente ela Soleclacle) - Ele1tó pela provmCia elo 

B ~1IUho . Approva.ção elo diploma a 24 e jm·amento a 26 ele janeiro ele 1821. 
~ O DE lYIOLELLOS (Francisco ele Paula Vieira ela Silva Tovar, depois 1. 0 vis

conde do mesmo titulo) - Eleito pela província ela Beira. Approvação do di-
B _Ploma a 24 e juramento a 26 ele jane_iro ele _1821. . 

á.SILro ALBERTO DE Sous.á. PIN'l'O ( cleiJOis 1. o visconde ele S. J eronymo) - Eleito 
)_)ela província do lYiinho . Approvação elo diploma a 24 e juramento a 26 ele 

B .Janeiro ele 1821. 
EL,crnoR Prnr-miRo DE OLIVEIRA-Eleito pela província ele Minas Geraes . Não 

B compareceu nem enviou o eliploma. 
EN"To FERREIRA GA.BRAL P A.ES DO AMARAL - · Eleito 5. 0 substituto pela província 

elo Miuho. Foi chamado para preencher a vaga ele João Pereira ela Silva 
Sousa e Menezes, que falleceu. Approvação elo diploma e juramento a 5 ele 

B , ,~arç=>o ele 1822. . . . . ~ 
EN"ro ~ El"I.ETIM .. DO CARJ\IO - Eleito pela provmcia ela Extremaclura . Approvaçao 

B ele> chplom.a a ,24 e juramento a 26 ele j imeiro ele 1821. ' 
ERNA..Rno ÀN'l'O~tro DE FIGUEIREDO - E leito pela província ela Beira. ÀIJIJrovação 

B elo diploma e juramento a 5 ele fevereiro ele 1821 . 
B ~RNAT:mo CAR1\.TEIRO PINTo-Eleito 2. 0 substituto pe~a l)rovincia cl_e l\_i(inal3 G~raes .. 

ERNARDo CoRREIA DE CASTRO E SEPULVEDA - Eleito pela provmma ele Traz os 
B, Nlontes. Ap)?rovação elo cliplom~ a 24 e jur~m~nto a 26 ele j aneiro de 1 8~1. 

ERNARDO PERES DA SILVki- - Ele1to pela provmCia ele Goa. Sómente se apiesen-
B , tou na legislatma orclinaria. _ . . 

ISPo DE AVEIRO ·(D. Manuel Pacheco de Rezenele) - Eleito pela provmCla ela 
Beira. ,Em 30 ele janeiro de 1821 remetteu-se á commissão ele IJocler es o seu 

dG 
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pedido ele esmtsa por impossibilidade absoluta ele satisfazer ás obrigações de . 
deputadó, que se denegou na mesma data, sendo porém· concedida . a .27 ele fe-
-vereiro elo dito anno . Não compareceu. _ . . 

BISPO DE BEJA (D . Luiz ela Cunha 'de Abreu e Mello) - Eleito pela provmCia da 
Beira. Approv'ação elo diplôma e juramente a 31 ele j aneiro ele. 18:61. . 

BISPO DE ÜAS'rELLO BRANCO (D. Joaquim José ele Miranda Coutinho) - Ele~to 
p ela província da Beira. Approvação elo diploma e juramento a 26 ele j Ellnen·o 
ele 1821. · 

BÚ>PO D E CoiMJ3RA (D. Francisco ele Lemos Faria Pereira Coutinho, 21.0 conde 
de Arganil) - Eleito pela província do Rio de Ja'Q.eiro . Em officio de 8 e~e ou

. tubro de 1821 pediu escusa por avançada _idacle e incommoclos provenrentes 
cl 'ella, e foi -lhe concedida a 13 do mesm0 mez. Não compareceu. 

BISPO TITULAR DE ELVAS (D. José Joaquim ela_ Cunha ele Azereclo 8outinho) L 

Eleito pela província elo Rio ele Ja1í.eiro. Approvação elo diploma e juramento 
a 10 de setembro ele 1821. Falleceu a 12 elo mesmo mez e anuo. 

BISPO DE LAM:EGO (D. Jof~o Antonio Binet Pincio)- Eleito pela província da 
Beira. Approvaçí:io do diploma a 24 e juramento a 26 ele ianeü·o ele 1821. EJJl 
9 ele fe-vereiro elo ·ditb anuo r emetteu-se á commissão ele poderes o seu pedido 
de escusa por impossibilidade absoluta ele satisfazer ás obrigaç.ões ele deputado, 
e foi-lhe concedida a 12 elo mesmo mez. o 

BISPO DE LEIRIA (D. João Ignacio da Fonseca Manso)- Eleito pela província 
da Extremaclura. Em 30 ele j aneiro ele 1821 r emetteu-se à com.missrto de po· 
der es o seu pedido ele escusa por impossibiliclacle a.bsolu.ta ele comparecer uo 
congresso, e foi-lhe · concedida na mesma clata. . · , 

BISPO DO PARÁ (D. Ro~ualclo de Sousa Coelho) - E leito pela província elo Par!!>· 
Approvação do diploma a ;37 de março e juramento a l ele abril de · 1822. 

BISPO DO POR'I'O (D. João ele Magalhães e Avollar) -- Eleito 9 .0 substituto pela 
província ela Beira. 1 

BISPO DE . VIZEIJ (D. Francisco Alexandre Lobo) -- Eleito pelas províncias do 
Alemtejo e da Beira . Em 8 ele fevereiro de 1821 r emetteu-se á commissão . de 
poderes o seu pedido de escusa, apresentado em 30 do mez anterior, por rJll· 
possibilidade absoluta ele comparecer no congresso, e foi-lho concedida a 12-

C ... rncrANO RODRIGUES DE MACEDO - ~leito 2. 0 ·substituto pela provin;cia da Beirl1· 
Foi chamado para preencher a -vaga do bispo de Vizeu, que obteve escnsa
Approvaçao elo diploma e juramento r. 27 ele fevereiro ele 1821. 

CARLOS HONORIO DE GouvEIA DuRÃO - E leito pel~ provincia do Alemtejo. Ap· 
pJ;"ovaçrto do diploma a 24 e juramento a 26 de janeiro de 1821: 

Ü.ARLOS JosÉ PINHEIRO - E leito 4 .0 substituto pela província ele lVIinas Geraes. 
CiiRIS'l'OVÃO PEDRO DE MoRAES S.ARiYIENTO (depois 1. 0 barão e 1. 0 visconde dl.L 

Toue ele l\!Ioncorvo) - Eleito 3. 0 substituto pela província da Bahia . 
CUSTODIO GONÇALVES LEDO - E leito 1.0 substituto pela província elo Rio ele Ja

neir o. Foi chamado para preencher a vaga do bi spo titu-lar de E lvas, que fal
leceu . Approvação do diploma e juramento a 17 ç1e setembro ele 1821. 

CYPRIA.NO J GSÉ -BARATA DE AJ,ThiEmA. - E leito pela p~·ovinci.a da Bal1·ia . Appro-v-a· 
Ção elo cliplmna a 15 e juramento a 17 ele dezemln·o ele 1821. Evaclíu-se cl_e 
L isboa, sem licença elas cô1:tes nem passapo•rte , a 6 de outubro ele 1822. Del· 
x ou ele comparecer desde 21 ,ele setembro. 1 • 

DIOG:O ANT?NIO FEIJÓ - E leito pei~ pro-vincia ele S . Paulo . A pprovação elo di
ploma e JUramento a 11 ele fevermro el!e 1822 . Em 2. ele setembro pediu licença 
para ausentar-se elo cong1·esso e a 2 .do l'l'lez seguinte _leu-se o respectivo p"l.re· 
cer, que ficou adiado . Evadiu-se de Lisboa, sem permiss!ào das cô>rtes- nem p8;S· 

saporte, a 6 de outubro . Deixou dé comparecer, a11eganclo doen ça, desde l Z 
ele agosto .· 

Dmv.ITNGOS ALVES L OBO - E leito pela província ele Traz os Montes. Em 7 de fe· 
-vereiro de 1821 IJecliu escusa por doente, mas coneecleu-rse~lhe apenas licença. 
para r estabelecer-se, sob pareceres de . 12 e 17 do mesmo mez; continuando a 

t A pag. 129, ·cal. 2.", linha 36, _eleve corrirg·.h·-·se assím, este non'le. 
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ausencia, resolveram as cfutes mandai-o avisai· em 21 ele agosto para compa
recer no praso de mR mez; a 2 ele setembro instou de novo pela . escusa, em 
consequencia ele se lp.e terem aggrav~oclo as e11fl3rmidades ; :finalmente, a 2 de 
outubro, cleu-se deferimento tÍ pretensão . 

DmfiNGOS ALvES lVlACIEL - Eleito pela província ele Mina.s G~raes, Não compa
receu nem enviou o diploma. 

Doi\fiNc:-os BonGES DE BA:RROS (depois 1. 0 barão e 1. 0 visconcle ela Pedra Branca, 
no Imperio elo BTazil) - Eleito pela província ela Bahia. ·Approvação elo di
ploma a 15' e juramento a 17 ele dezembro ele 182 1. 

Dol\CUWos DA CoNcmç.ao - Eleito substituto pela província ele Piauhy. Foi cha
maelo a tomàr assento em CÔ'rtes, sob condição ele retirar-se quando viessem os · 
deputados pToprietarios; não comparecendo po1·ém um cl' elles (Üvielio Saraiva 
de Carvalho e Silva), conservou-se em exercício até 2 ele junho ele 1823. Ap
prova:ção elo diploma e juramento a 8 ele julho de 1822. 

DmfiNGos lVIALAQ.UIAS DE AGUIAR PIRES FERREmA- E leito pela província ele 
Pe1·nambuco. Apptovtnção elo d iploma e jurrtrnentó a 29 ele agosto ele 1821. 

Eqs~Bro DE QuEIROZ Co uTINHO - Eleito 'pela, província ele Angola . Não compa
receu: nem env.im1 o diploma. 

F:mLISBEit'l'O JosÉ DE SEQ'UJDIÚ: - Eleito pelas ilhas elo Faial e Pico. Approvação 
do diploma e juramento a 2 ele outubro ele 18-21. . · 

FJDLIX DE AvELLAR 'BROTER:o - Eleitd pela provincia ela Extremaclura, Approva
ção c~o diploma a 24 e juramento a 26 de j aneiro ele 1821. Em 9 ele feve,reiro 
elo cltto anúo remettet1-se â comrnissão ele poderes o seu pecliclo ele escusa por 
doença, mas as côrtes não ànnuiram e cm:wecl.m'am apenas licença indefinida 
em 12 elo mesmo mez ; tendo-se aggi·avaclo os padecimentos e instando prqlo 
deferimento ela preterrsão a 4 ele matío; teve emfim voto favo1·ayel elas côrtes 

· tres dias depois . . 
F:mLrx JosÉ T .ttVl%RES LIRA - E leito pela província de Pernambuco • .Approvação 

do diploma e jt1I'~tmeuto a 29' ele agosto ele 18~1. 
FERNA.NDo lVIA:R'.FINS DO AMARAL G-oRGEL E SI.Lv,A - ;IDleito pela pro-vincia ele An

gola. Na:o compareceu nem enviou o diploma, mas a 31 ele dezembro ele 1822 
apreserrtou-se l1ltna representa:çao na qual peclia ser espuso ele tomar assento, 
e assim se deferiu a 4 ele j aneiro elo seguinte anno, sob parecer . ela mesma 
clp,tà. . . ' 

F:aA.~crsco AGOS'.I'INHO Gm:rEs - Eleito pela província ela Bahia. Approvação do 
d1ploma a 15 e j(u·amento a 17 ele clezernbro ele- 1821._ Evadiu-se de Lisboa, 
sem licença elas côrtcs nel'll passapor te, a & ele 0utubro ele 1822. Deixou ele 
coml:>arecer desde 23 ele setembro . 

F.RA:&crsoo ÂN'l'Ol..'IO DE .ALi\miDAI. ]1o:RAES P'Ess:A:.NHA - Eleito pela provincia ele 
Traz .os Montes. Ap]!n'ovação· do diploma: a 24 e j iiramento ~L 26 ele j aneiro de 
1821. 

FRA\Ncrsco· AN'l'Ol..TJIO DE REZENDE - E1eito 1.0 suhstit1:1to pela p1:ovincia da Ex
tremadura. Foi chamado parru preencher a vaga elo bis]!>O ele Leiria, que ob
teve esct'l'sa . Approvação do cliploma e juran:J'en-to a 22 de fevereiro ele 1821. 
PaUecet'l em. L~sboa al 6 de jm'lho elo mesmo an'no'. 

FRANCISCO' .AN'l'01..'IO DOS SRN'l'OS- Eleito pela proviRcia da Extrernaclura. Ap
j)l:ovação do diploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. Falleceu em 
L1sboa a 1!6 de junho ele 1822. 

]'RA.Ncrsco DA ARIWDA . CA]fARA - E leito pela província de Parahi:ba. Não com-
pareceu Rem enviou o c1i:p•}mJ'Jla:. 

]RANcrsco DE Assrs· BARBOS~ - Eleito }!>ela 1oroviacia elas Alagoa.s . Approvação_ 
, elo clipl~ma a 15· e j mra:J'llento· à 17 ele dezem?ro d!e 1821. . . . . . 

]'RA.Ncrsco BARROSO' PEHE:fi:R.&'-Elei<to 1! .0 s~1bsti•úU'úo pera provmCia elo JYhnho. FOI 
. c,hamad0 }Datra preeReher a vaga de José Pech·o <!la: Costa Ribeiro Teixen:a, q.ue 
:lti.con reJ>resenúam:clo· a Beira. AppFovaç·~ue> do· diplom•a e juram·el!lto a 21 de fe
vereir0' de 1821. 

F'RA.Nc;rsco ELIAS RoDRIGUES DA SILVEIRA (clep0is 1.0 barão ela Silveira)- E leito 
~ - 0 substituto peln. pr0viTI'eia da· Bah~a;.. ' 
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, FRANCISCO JOÃO Momz - Eleito pela província da Madeira. Approvação elo di
ploma e juramento a 30 de abril ele 1821. 

FRANCISCO DE Lm.ms BETTENCOURT - Eleito pela província ela Extremadü.ra. Ap-
provação elo diploma a 2L1 e juramento a 26 de janeiro ele 1821 . . 

FRANCISCO DE MAGALHÃES DE ARAUJO PnmNTEL :__ Eleito pela província do )\1:1-
nho. Approvação elo diploma e juramento a 26 de janeiro de 1821. 

FRANCISCO 1'11ANUEL MARTINS RáJIWS - Eleito pela província das Alagoas . Appro
va.ção do diploma a 16 e juramento a 17 de dezembro ele 1821. 

FRANCISCO MANUEL TR.IGOSO DE ARAGÃO MORATO - Eleito pela província da 
Beira .. Approvação do diploma e juramento a 7 ele fevereiro ele 1821. 

FRANCISCO DE lVIELLO BREY1\.TER - Eleito 1. 0 substituto pela província elo Alero
tejo . Foi chamado pa1·a preencher a vaga ele Francisco ele Paula Tr?-vassos, 
que :ficou representando a Extremaclura . Approvação elo diploma e juramento 
a 29 de janeiro de 1821. Falleceu em Lisboa a 25 ele setembro elo mesmo 
anuo . 

FRANCISCO MONIZ TAVARES -Eleito pela província ele Pernambuco. Approvação 
elo diploma e juramento a 29 de agosto ele 1821. 

FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DuARTE - E leito pela província de Minas Geraes . 
Em 23 ele julho ele 1822 remetteu-se á commissão de poderes uma represen
t ação, na qual se queixavá ela falta ele creclenciaes que obstavam a tomar as
sento em côrtes, como já a 17 ele junho fôra participaclo. a seu pedido. :Não 
compareceu. . 

FRANCISCO DE PAULA SousA E lVTELLO - Eleito pela provinci~ ele S. Paulo. :Nfio 
compareceu, mas officiou ela villa ele Itu, em 8 ele outubro ele 1821 , pedindo es

- cusa, .que lhe foi concedida a 20 de fevereiro de 1822. 
]fRANCISCO DE PAULA TRAVASSOS - Eleito pelas províncias da Extremac1L1ra e do 

Alemtejo. ApJ)rovação elo diploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. 
FRANCISCO SnruES ML\.RGIOCIII- Eleito pela província ela Extremadura. Appro-

vação elo diploma a 24 e juramento a 26 de janeiro ele 1821. , 
FRANCISCO Soál'I.ES Fl~ANCO- E leito pela província ela Extremaclura. Approvação 

elo diploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro de 1821. 
FRANCISCO DE · SousA lVIOREIRA- E leito pela província elo Pará. Approvação do 

diploma e juramento a 2 ele julho ele 1822. 
FRANCISCO V ILLELA BARBOSA (depois 1. 0 vísconcle e 1. 0 marquez ele Parana.guá.1 

no imperio elo Brazil) - Eleito substituto pela província elo Rio ele Janeiro . Foi 
chamado para preencher a vaga do bispo ele Coimbr a, que obte-ve escusa. Ap
provaçfio elo diploma e juramento a 16 de outubro de 1821. 

FRANCISCO XA.VIER DE ALilmiDA PnmNTA- Eleito 2. 0 substituto pela provinc~a. 
ela Extremaclura. Foi chamado para' preencher a vaga ele Francisco Antomo 
elos Santos, que falleceu . A pprovação do diploma e juramento a 8 de julho ele 
1822. 

FRANCISCO XAVIER ÜALI-mmos- Eleito pela província elo lVIínho. Approvação elo 
diploma a 24 e juramento a 26 de j aneiro ele 1821. _ 

FRANCISCO XAVIER LEITE PEl'I.EIRA. LOBO - Eleito 2. 0 substituto pela provinCla 
elo lVIinho . Foi chamado para preencher a vaga de Luiz 4,ntonio Branco Ber
narcles ele Carvalho , que obteve escusljt . Approvação do diploma e juramento a 
16 ele marco ele 1821. 

FRANCISCO XAVÍER DE Lacro E..-SEIBLTZ (D.) -Eleito 2 .0 substituto pela pro'\"in-
cia ele Pernambuco. , 

FRA;N'CISCO XAVIER J'lioN'l'EilW 1 - Eleito pela província ela Extremacltua. Appl'O
. vação elo diploma a 24 .e juramento a 26 ele j aneiro ele 1821. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA - Eleito pela piovincia de Parahiba.. 
Appr·ovação do diploma e juramento a 4 de fevereiro de 1822. 

l:!.,RANCISCO XAVIER So1\.RES DE AzEVEDO- Eleito 3. 0 substituto pela província elo 
M:inho. Foi chamado para preencher a vaga ele Joaquim Na varro ele Andrade, 
que obteve escusa. Approvação do diploma e jurame~to a 11 ele maio ele 1821. 
t Usava tambem do appelliclo "ele Barros,, mas l!OS documentos officiaes, incluindo a assi-

gnatura ela constituição, está simplesmente como acima escrevemos. 
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FRaNcrsco W A.NZELLER - E leito pela província do Minho. Approvação do diploma 
a 24 ele janeiro e juramento a 5 ele fevereiro de 1821. 

GoNçA.Lo BORGES DE ANDRaDA. ANDRES- Eleito substituto pela província do Rio 
G-rande elo Norte. . 

GoiLEER.i\IE HENRIQUES DE ÜA.RVaLIIO (depois bispo ele Leiria e carcleal patriarcha 
. ele Lisboa) - E leito 10. 0 substituto pela província da Beira. . 
IrENRIQUE XAVIER BAETA- Eleito pela província ela Extremaclura. Approvação 

elo diploma a 24 e jmamento a 26 ele janeiro ele 1821. 
I:fuRi\fANO JOSÉ BRA.Ai\iCAiVIP DO SoBHAL - E leito pela província ela Extremaclura. 
I Approvação elo diploma a 24 e juramento a 26 ele janeü·o ele 1821. 

GNA?IO DA CoSTA BRA"t\'DÃO- Eleito pela província elo Alemtejo. Approvação elo 
I chploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. 

GN.A.CIO FRANCISCO SIL VEmA DA MOTA - Eleito 1. 0 substituto IJela província ela 
B h. I a 1a. 

GNACIO PINTO DE ÁLi\IEIDA E ÜAS'l'RO- Eleito pela provín.cia ele Pernambuco. 
I ,AlJpro;ação elo di1)loma e juramento a 2J ~e agosto ele. 1821. . . . 

GNACIO XAVIEH :OE MACEDO Ü.A.LDEmA - Eleito 3.0 substituto pela provmCia da 
E~tremadura. Foi chamado para preencher a vaga de Manuel Agostinho Ma
cleu:a Torres, que obteve escusa. Approvação elo diploma e jmamento a 2 ele 
abril ele 1821. 

h"NocENCIO ANTONIO DE MmA"t\'DA - Eleito 1. 0 substituto pela província ele Traz 
- os Montes . Foi chamado IJara preencher a vaga ele Thomé Rodrigue!õ Sobral, 

que :ficou representando· a Beira. Approvação do diploma e juramento a 12 ele 
I . março ele 1821. · 
ZIDoRo JOSÉ DOS SANTOS - E leito pela província da Beira. A1'Jprovaç~o e jura-

J :menta a 26 de janeiro de 1821. . 
aClN'l'O FURTADO DE ME"t\'DONÇA - Eleito pela província. de Minas Geraes. Não 

J, compareceu, nem envíoü o dip~oma. . . • . 
ERO'Nnw JosE Ü.ARNEmo - Ele1to pelas provmCias do Algarve e Alemtejo . Ap

J provação do diploma a 24 e jmamento a 26 ele jaJ?.eiro ele 1821. 
.0 .AO ALEXA"t\'DRINO DE Sousa Q,uEIIWGA - Eleito pela província da Extrema

J "'dura. Approvação do diploma a ~4 e juramento a 26 de j aneiro ele 1821. 
0.AO BaPTISTA FELG-m±mA.s - Eleito pe~a província do lYiinho . Approvação elo cli

J "'ploma a 24 e juramento a 26 de janeiro ele 1821. 
0 .AO BEN'l'O DE lYIEDEmos MAN'l'UA - Eleito pela ilha de S. Miguel. Approvação 

J "'elo diploma' e juramento a 10 de julho ele 1821. · 
O.<~.o. FERREmA DA SILVA- Eleito pela província de Pernambuco. Âpprovação do 

J "'chrlloma e jtu·amento a 29 ele agosto de 1821. 
0 "'\.0 DE FIGUEmEDO - Eleito pela província ela Beira. Approvação elo diploma .a 

J "'24 e juramento a 26 ele janeiro de 1821. , 
0 .AO FORTUN.A'l'O RA.i\ms DOS SANTOS - Eleito pela província elo Espírito Santo. 

J "'Approvação elo diploma a lo e jmamento a 18 ele abril de 1822 . 
0AO _Go~ms DE Luu- Eleito pela província elo Minha . Não pô ele co~parecer ás 

Pnmeiras sessões por motivo ele doença, e foi-lhe concedido um mez ele licença 
a 12 ele fevereiro ele 1821; subsistindo, porém, o impedimento, obteve escusa 

J "'de:fi.nitiva a 7 ele abril elo dito anuo . 
O.A.o Gmms DA SlLVEmA- E leito pela lJrovincia ele Minas Gerae['l . Não, compa-

J "'receu nem enviou o diploma. , · 
0 AO ~OSÉ DE FR.EITAS ARAGÃO -Eleito substituto pela província da Madeira. 

Fo1 chamado para preencher a vaga de Antonio João Rodrigues Garcez, que 
J "'falleceu. Approvação elo diploma e juramento a 7 ele maio de 1821 . . 
O.<~.o .L?PES DA CuNHA- Eleito substituto pela província elo Rio NegT0. F01 ~cl

llll~tlclo com a clausula de retirar-~e quando comparecesse o deputado propne
tano, o que se effeitu.ou por deliberação de 10 ele outubro de 1822. Approva

J "'ção elo diploma a 27 e juramento a 29 de ago~to elo dito a~no: 
0 -<\.0 M.ARU' SoARES DE ÜASTELLO BRANCO - E leito pela provmCia da Extrema

J "'dura. Approvação elo diploma a 24 e jurament? a 26 de jan~il·? ele ~82~. 
0 .AO PERBm.A DA SILVA SousA E MENEZES- Eleito pelas provmCias elo lVImho e 



726 

ela Beh·a, sendo na ultima cem.o 8. 0 substituto. Approv;;tção elo cliploma a 24. e 
juramento a 26 ele jane}Fo de 1821. Falleceu em Coimbra a 28 ele janeiro çle 1822. 

JoÃo RODRIGUES DE BRITO -Eleito pela provjncia elo Alemtejo, ÂlJproyação do 
diploma a 24 ·e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. . 

JoÃo 'SoARES DE Lmws BRA}."'DÃO- Eleito pela pl'ovincia cló Rio ele J anen·o. Ap-
provação elo cbploma e jluamento a 10 ele setembro ele 1821. • 

JoÃo DE SousA PIN'l'O DE MAGALHÃES- Eleito pela província elo Miuho . .Appro
vação elo cliploma a 24 e jcuamento .a 26 ele janeiro ele 1821. 

JoÃo VICENTE PnmNTEL M.ALDQNADO - Eleito pela p11oYinci!'t ela Exh,emadnra.. 
Approvação elo cliplom~t a q4 e j uramento a 26 ele janeiro ele 1821. . 

JoÃo VICEN'l'E DA SILvA- E lejto pela província elo Alemtejo. A pprovação elo di
ploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. 

JoAQum AwroNro VmmA BEL:Jmn.D - Eleito pela província elo Maranhão . Appro-
vação elo diploma a 6 e juramento a 8 de novembro ele 1821. . 

J OAQUii\I DE CASTRO DA FONSECA - Ele.ito 7. 0 substituto pela província da Ben•a. 
JOAQUIM: CLmmNTE DA SILVA. Po~mo - E leito substituto pela p1•ovjncia elo fará. 
Jü.AQUlli JosÉ DOS SANTOS PINrmmo - Eleito pela província elo Minho. Appro~ 

vação elo cliploma a 24 e jma.mento a 26 ele janeíl'O ele 1@21. ~· 
J OAQUiiU NA VARRO DE A}.."'DRADE - Eleito pela província elo 1\iinho. Approvaçao 

elo diploma e jmamento a 1 ele fevereiro ele 1821. Em 21 ele m;:trço elo roesino 
an:i:lo ap1•esentou-se o seu pedido ele escusa por impossibilidade absoluta t3 

comparecer ás sessões, 9 que fez n'um só ê].ia. D eferida a p,:r etens~o em 23 c 0 

dito mez. 
JOAQUIM: PEREill.A A}.TNES DE CARVALHO- Eleito pelas províncias elo Alen:~.t~jo e 

ela Extremaeltma1 sendo na ultima como 4 . 0 substituto .. Approvaçí\o elo çliploma 
a 24 e,jmamento a 26 ele janeiro ele 1821. .., 1 J OAQUii\1 THEOrl'ONIO SEGURADO- Eleito pela província ele Goyaz . A ppl'ovaça~ c 0 

cbploma a 16 e juramento a 18 ele abril ele 182,2. _ 
JosÉ AN':l'ONIO F ..i R.IA DID Ü.AJWALBO - Eleito pela província elo Mínho. AIJlJ11°i'"a 

ção elo diploma e j uramento a 26 ele janeil·o ele 1821. 
J os:ili ANr:t'ONIO GuERn.Emo- Eleito pela província elo Minbo. Approvaç~o elo cl:í-

ploma e juramento a 27 ele j auei11o ele 1821. · li 
Jos:ili AN'J10NIO DA RosA-Eleito 11ela provi1;1cia elo Alemtejo. A.pp1•ovação elo c -

ploma a 2L! de j aneiro e j uramento a 3 ele fe-vereiro ele 1821. 
JoSÉ BERNARDINO BAPTISTA PEREIRA DE ALMEIDA SoDm!J - Eleito substituto pela 

provincia elo Espírito Santo. . ~ 
JosÉ CAn.Los CoELHO üumEIRO P.A.orr:moo - E leito pela provjncia da E:x:tre:lll~

clura. Appro17ação elo diploma a 24 e jm,amento a 26 ele janeÜ'O ele 1821. Fa 
leceu a 23 ele outubro elo dito anuo . · , 

JosÉ CAVALCANTI DÊ ALBUQUERQUE - Eleito pela província elo Rio Negro. Ap-
J?rovação elo clipl'oma a lO e juramer~to a _12 ele outubr?- c~e 1822. . . ·aeS· 

JosB C:ssARIO DE l\1m.ANDá. RIBEIRO - Eleito pela pl'OYlllCJfL ele Mmas Ger 
Não cop1pm•eceu nem enviou o diploma. de 

Jos:úl DA Cosrl'A CmNE - Eleito SlJbstituto pel'a p1•ov.incia ele Parahiba. Emll 0 
julho ele 1822 resolveu-se; sob ·pm,ecer ela r espectiva oommissl'to, que tomf:tS~o 
assento por não terem ainda comparecido dois elos . pl'OlH'ietarios, l'eser-vanc e 

· as cô1•tes deliberar se clevm,ia ou não saír elo c011gresso quando se apresentass 
o ultimo cl'aquelles. Approvação elo diploma a l1 e juramento a 15 do dito wez~ 

Jos:úl CusTbDio DIAs- Eleito pela província ele Minas Gmaes . Não compar•eoe 
nem enviou 0 cliploma, · . le 

JosÉ . ELOY Ü'l"i'ONI __:Eleito pela província ele Minas Geraes . Em 29 ele JuTho. ~o 
1822 leu-se um officio cl'elle, accusando a interceptação elo cbplomfl. e üvze:o.c 
os seus protestos ele amor ela patria. Não eonwareceu . ·w-

Jos:ili F~LIOIANO FERNANDES PINHEIRO (depois 1.0 yisconcle ele S. Leopolclo, ?~ J)J)a 

perio elo Brazil)- Eleito pela' província ele S. Paulo . Approvnção elo chp 0
' 

e juramento a 27 ele abril de 1822. "', I n·&. 
J os:úl FERRÃO DE J\'IE}."'DONÇA E SousA - Eleito pela provincift la Extremac ~ 

Approvaçl'to elo diploma a 2~ e juramento a 26 ele j ane~ro ele 1821. 
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Jos.B FEnR~m.A. BoRGES-· Eleito pela pxovincia elo Minho. App~·ovação elo cliplom~ 
J .~ 24 e Juramento a 26 de janeiro de 1821. 

081<: DE GouvEIA. O somo- Eleito pela província da Beira. A }Jprovaçrio do cli
J J;>loma a 24 e juramento a 2G ele janeiro ele 1821. 
os~ HmmM CORREIA. TELLES- Eleito pela província ela Beú·a. Approvação elo 

J S ploma e juramento a 1 ele fevereiro de 1821. 
08

E. IGNA.CIO Gmms P A.REN'l'E - Eleito . pela província do Ceará. Foi-lhe conce
clicla escusa, por impossib:iJiclacle physica, quando se verificaram os seus poderes 

Jo .~ 9 ~e maio de 1822. . . . . . . ~· 
SE ~OA.O BECKMA..N E CALDAS - -Eleito substituto }Jela provmc1a elo Maranhao. 
For chamado para preencher a vaga de Raymunelo de BTito Magalhães e Cu
nha, que obteve escusa. Approvn,ção elo ~iploma a 6 e .juramento a 8 de no-

J vembro ele 1821. , 
Os.J.b J OA.Ql!IM: DE FARIA.- Eleito pela provincia ela Beira. A pprovação elo djploma 

a 24 e Juramento a 26 ele janeiro elo 1821. Deixou ele comparecer por doente 
l~esde 24 ele outubro do dito anuo; e havendo-se r etirado para Coimbra sem 
rcença das côrtes, estas resolveram, em 7 de outubro ele 1822, que ficasse 
e_s~uso, visto não r estarem es1J erancas ele prompto restabelecimento, como par-

J ~lCJpúra em offic:ios ele 2 t de seteJJi'bro e 7 de outubro . 
os~ J O:A-QUlli FERREJRA DE Mour.A.- Eleito pela província ela Beira. Approvação 

J S 0 chploma a 24 e juramento a 26 ele j aneiro de 1821.' 
J~~~ JOAQUThi D.A RoCHA- Eleito 3.0 substituto peJa província de Minas Geraes. 

SE J ?AQUD:I HODRIGUES DE BASTOS- Eleito pela província elo l\1inho. Appro
J ,;aç~io do cliploma ~ 24 e juramento a 26 ele j aneiTo ele 1821. 

08E ~L:rn:o COU'.l.'INHO - Eleito pela província ela Bahia. Approvação elo diploma a 
1b e Juramento a 17 ele dezembro ele 1821. Evadiu-se de Lisboa, sem licença 
elas CÔTtes nem passaporte, a 6 ele outubro de 1822. Deixou ele comparecer 

J ~lesele 24 ele setembro. · 
08E. LommNço DA SILVA- Eleito pela provincia ele CalJo V m·cle . Approvaçã.ó do 

J ~hploma a 20 e ' juramento a 21 ele marco de 1822. 
08

E DE lVlAGALHÃES E lVIENEZES- Eleito" 6. 0 substituto IJela IJrovincia elo l\1i
nho . Foi chamado para pr.eencher a vaga ele Roclrigo Ribeiro Telles ela Sil~ 
~a, que falleceu. Approvação elo eli}Jloma a 7 e juramento a 9 ele setembro 

J , e 1822. 
OS~:firiANuEL ~I~Fomo FREmE-- Eleito 3.0 substituto pela ~rovinc~a ~e T~·az os 

ontes. Fm chamado para preencher a vaga ele Antomo Jose ] erren·a ele 
~ousa, que ficou I'epresentando a Beira. App.rovação do diploma e juramento a 

J ';'6 de fevereiro de 1821. ' 
08E MARIA DE SousA E AIJlYillillA - Eleito peb. província da ~eü·a. Approvação 

J :lo cliploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. · 
08E lVIARu XAvmn. _DE ARAÚJO - Eleito pe'Ja província do Minho. Approvação 

J :lo diploma a 24 e juramento a 26 ele j aneiro de 1821. 
OSB lVIARTINIANO DE ALENCAR- Eleito 1. 0 substituto pela província elo Ceará. 

Foi chamaclo para preencher a vaga ele José Ignacio Gomes ~arente, que ob
J ~eve escusa. Approvação elo diploma e juramento a 10 ele maJO ele 1822. 
08E~,DE lYIELLO E C:A.S'l'RO DE Ammu- Eleito pela provinc:ia ela Beira. Approva-

J , ~ao elo diploma a 24 e juramento a 26 de janeiro ele 1821. . 
OSB DE MOURA CoU'I'INHO- Eleito 1Jela prõvincia elo J.\.finho. Approvação elo cli- · 

Jo .~loma e jummento a 26 ele janeiro ele 182 L . 
SB DE NA.POLES 'rELLES DE 1\IJ:ENEZES E Bom~BON- Eleito 6.0 substituto pela 

J província da Beira. . 
Os.B PEDRo DA C~S'I'A Rmm:l~o TEIXEIRA -- Eleito pelas províncias da Beira e 

do_ l\finho . Approvação elo eliploma a 24 de janeiro e juramento a 1,3 de feve-
J . ~·eu·o de 1821. . 

08E PEIXOTO S.AP-.~1J:ENTO DE QuEmoz _ Elei.to pela província do lVIinho. Appro-
J ,;ação elo diploma e ju~·amento a 26 ele janeir.o de · 1~21. ., 

OSE DE REzENDE CosTA.....,.. Eleito pela província ele l\1mas Geraes. Nao compare
ceu nem enviou o diploma. 
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JOSÉ RIBEIRO SARAIVA - Eleito pe,la província ela Beira. Approvaçã.o elo diploma 
a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. 

JosÉ RICARDO DA COS'l'A AGUIAR E A~T])RADA :.___Eleito pela província ele S. Pau~o. 
Approvação elo diploma e juramento a 2 el e' julho de 1822 . Evadi-u-se 'de Ll~
boa, sem lic~nça das cô1·tes nem passaporte, a 6 ele outubro elo dito anuo . Dei
xou ele comparecer desde 23 ele setembro . 

JosÉ DA SILVA lVIAFR.A - Eleito substituto pela província ele Santa Catharina. 
J osÉ TAVEIRA PnvmNTEL DE CARVALHO (depois 1. 0 visconde ele Guiães) -Eleito 

5.0 substituto pela província ela Beira e 9. 0 pela elo JYiinho. Foi chamado para 
preencher a vaga de José Joaquim ele Fa.ria, que obteve escusa. Approvação 
elo cliploma e juramento a 26 ele outubro ele 1822. 

J osÉ VAz CoRREIA DE SEABRA DA SILVA PEREIRA -Eleito pela ·provincia ela 
Beira. Approvação elo diploma e juramento a 26 ele j aneiro ele 1821. 

JOSÉ V AZ V .E.LHO -Eleito pela província do Algarve. A pprovação elo diploma a 
24 e juramento a 26 ele Janeiro ele 1821. 

JosÉ VICTORINO BARRETO FEIO - E leito ])ela 1wovincia elo Alemtejo. Approvação 
elo diploma a 24 e juramento a 26 ele j àneiro ele 1821. 

LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE - E leito 'l)ela província ele Santa Catharina. 
Approvação do diploma c juramento a 19 de novembro ele 1821. 

L ucAs AN'l'ONIO MONTEIRO DE B.ARIWS - Eleito pela provinda de Minas Geraes. 
Não compareceu nem enviou o diploma. 

L ucro JOSÉ SoARES - Eleito pela província ele Minas Geraes. Não compareceu 
nem enviou o diploma. . . 

Lurz ANTO~'IO BRANCO BERNARDES DE CARVALHO- Eleito pela província do lVh
- nho. P ediu escusa por motivo ele doença, que lhe foi concedida em 17 de feve-

r eiro ele 1821. Não compareceu. , 
Lurz ANTO~'IO REBELLO DA SILVA - E leito pela pro>.incia da Extremaclura. Ap

provação elo diploma a 24 e jLU·amento a 26 de j aneiro ele 1821. 
Lurz ANTONIO DA SILVA E SOUJA- E leito pela província ele _Goyaz . Não compa-

r eceu nem enviou o diploma. · . 
. Lurz JosÉ DE BARROS L EITE - Eleito substituto pela província elas Alagoas . 
LUIZ MARTINS BASTO- E leito pela província elo Rio de Janeiro. Approvação elo 

' diploma e juramento a 10 ele setembro ele 1821. 
Lurz MONTEIRO - Eleito pela província ela Extremaclura. Approvação elo diploma 

a 24 e juramento a 26 de j aneiro ele 1821. ' 
Lurz NrcoLAU FAGUNDES VARELLA - Eleito pela província elo Rio de Janeiro . 

Approvação do diploma e juramento a 10 ele setembro ele 1821. · 
Lurz PAULINO DE ÜLIVEIRA PINTO DA FRANÇA - Eleito pela província ela Bahia. 

A pprovação do diploma a 15 e juramento a. 17 ele dezembro ele 1821. 
MANUEL AGOSTINHO MADEIRA. TORRES - -Eleito pela província da Extremaclura. 

Approvação elo diploma a 24 e juramento a 26 ele j aneiro ele 1821. Em 28 de 
março elo clito anno apresentou-se um o:fficio el'elle, pedindo escusa por doença, 
e foi-lhe conceclicl~L a 30. , 

JYIAl\TUEL ALVES DO Rro - Eleito pela província ela Extremadura. Approvação elo 
diploma a 24 e juramento a 26 de janeiro ele 1821. 

MANUEL ANTONIO DE CAlWALHO (depois 1. 0 bar~i.o ele Chancelleiros) - E leito pelP. 
província ela Exiremaclura. Approvação elo diploma a 24 e juramento a 2G ele 
janeiro ele 182'1. • 

l\íANUEL ANTO~'IO GALvÃo - Eleito pela província ela Bahia. Não comparE)ceu 
nem env-iou o diploma. 

JYIA.l~UEL ANTO~'IO GOi\IES DE BruTO - E leito 3.0 substituto pela província do 
_AlemtE\jo. Foi chamaclo para preencher a vaga do bispo ele Vizeu, que obteve 
escusa. AJ)provação elo diploma e jmamento a 22 ele março ele 1821. 

MANUEL ANTO~'IO MARTINS- Eleito pela provincia ele Cabo Verde . Approvação 
do diploma a 31 ele julho e juramento a 2 ele ago:?to ele 1822. . . 

MANUEL BoRGES ,CArt-NEmo ·- Eleito pela província da Extremadura . Appr0vação 
elo diploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro de 182 1. 1 

MANUEL FELIX DE VÉRAS- Eleito substituto pela comarca elo Sertão (província ele 
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Pernambuco). Foi chamado para preencher a vaga ele Seraphim ele Sousa Pereira, 
que falleceu. Approvação elo diploma a 14 e juramento a 16 ele agosto ele 1822. 

MANUEL FERNANDES THOMAZ- E leito pela província ela Beira. Approvação elo di
ploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. · 

MANUEL FILIPPE GONÇALVES - Eleito pela província elo Ceará . Approvação do 
diploma e juramento a 9 ele maio ele 1822. 

Má.NUEL GONÇALVES DE MIRANDA - Eleito pela província de Traz os Montes . Ap-
provação do diploma a 24 e juramento a 26 ele janeiro de 1821. , 

:i\L\.};'UEL IGNáCIO 1\'Ú.RTINS P MIPLONA COR':l'E REAL (depois 1. 0 conde ele Subser 
ra) - E leito pela província elos Açores. Appr ovaçã.o do c1 · ~1loma a 13 e jura
mento a 15 ele outubro ele 1821 . 

MAJ\TUEL JOSÉ DE ARRIAGA Bnmr DA SILVEmA - E leito pelas ilhas elo Faial e 
Pico . Approvação elo diploma e jm·amento a 2 ele outubro ele 1821. 

MANUEL J osJ!] CoELHO - Eleito subst ituto pela província elos Açores. 
M.Al\"'UEL JosÉ PLACIDO DA SILVA NEGRÃo-Eleito pela província elo Algarve. 

Approvaç?Lo do diploma a 24 e juramento a 26 ele j aneiro· ele 1821. 
1\iANuEL J osÉ VELLOSO -Eleito pela província ele Minas Gcraes. Não compareceu 

nem enviou o diploma. 
MANUEL MARQUES GRANGEmo- Eleit.o pela província elas Alagoas. Approvação 

elo diploma a 15 c juramento a 17 de dezembro de 1821. 
l'li.A.NUEL MARTINS DO CoUTO - Eleito pela província elo lVIinho . Approvação elo 

eliploma n 24 e' juramento a 26 de j aneiro ele 1821. • . · 
l'liA.NUEL DO NAS CIMENTO CASTRO E SILVA- E leito pela província do Ceará . Ap

provação elo diploma e juramento a 9 ele maio ele 1822. 
MANUEL PACI:lECO Pll\mNTEL-Eleito 2.0 substituto pela província elo Ceará . 
l'li.A.NUEL PAES DE SANDE E Ü.ASTRO- E leito pela província ela Beira. Appx:ovação 

do diploma e juramento a 20 de fevereiro ele 1821. , 
MANUEL PATRICIO CoRREIA DE ÜASTRO - E leito pela província ele Angola . Ap

provação elo diploma a 30 e juramento a 31 de agosto ele 1822. 
MANUEL RoDRIGUES JA.RDii\I - Eleito 1.0 substituto pela província ele Minas Ge

r aes . 
MANUEL DE Sm"l.PA MACHADO- E leito pela província ela Beira. Approvação elo · 

diploma a 24 ,e juramento a 26 de j aneiro ele 1821. 
Má.NUEL DE SousA Pm.ES- Elei to 8.0 substituto pela província do Minho. 
1\fA,'íTUEL DE VASCONCELLOS PER.EmA DE lVIELLO (depois 1. 0 barão ele Lazarim) -

E leito 4. 0 substituto pela província ela Beira. Foi chamado para preencher a 
vaga elo bispo ele Aveiro, que obteve escusa. Approvação do cliploma e jura
mento a 3 ele marco ele 1S21. ' 

lYIA.NuEL ZEFERINO DOS SANTOS - E leito pela província ele f ernambuco. A ppro
vaçao do eliplnma e juramento a 29 de agosto de 1821. 

l'liA.ncos ANTONIO DE Sous.A - Eleito pela província da Bahia . Approvação elo di
ploma a 15 e juramento a 17 de dezembro el e 1821. 

lVIA.Rrno MIG-UEJJ FHANZINI - Eleito 5. 0 substituto pela província ela Extremachu·a. 
Foi chamado para preencher a vaga ele Francisco Antonio ele R ezende7 que 
falleceu. Approvaç~io elo diploma e juramento a 8 ele junho ele · 1821. 

lYIAuRrcro J osÉ CASTELLO BRANCO· lVIANUEL -Eleito pela província ela lVIacleira . 
Approvação elo dir loma e juramento _a 30 ele abril ele 1821. . 

l\'liGuEL J oXo DE MEDEllWS BmWES E A!IIORIM- Eleito substituto pela ilha ele 
S, Miguel. 

MIGUEL DE SousA BollGES LEaL- Eleito pela província elo P iauhy. Ap]Jrovação 
elo diploma a 30 ele julho e juramento a 1 ele agosto ele 1822. . 

Nrc~LAU PEREmA DE CAMPOS VERGUEmo - E leito pela província ele S. Paulo. 
A pprovação elo diploma e juramento a 11 de fevereiro ele 1822. 

NrcoLA.U DOS Rms BoRGES- E leito su bstitnto pela província ele. Cab? ': ercle. 
OvrDro SARAIVA DE CARVALHO E SILvA- Eleito pela provin01a elo P1auhy. A 

junta provisoria do r espectivo governo remetteu á deputação p~rmanente uma 
carta que elle lhe enviá.ra elo Rio de Janeiro, escusando-se ele vn· ao congresso, 
para, em consequencia cl 'isso, ser aelmitticlo. o subst~tuto . 
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PEDRO DE ARAUJO LnvLA (depois 1. 0 visconde e 1.0 marquez de Olincla, no imperio 
do Brazil)- E leito pela província ele Pernambuco. Approvação do cliploma e 
juramento a 29 ele agosto ele 1821. 

PEDRO JOSÉ DA Cos'rA B..~.mn.os - Eleito pela província elo Ceará. Não compareceu 
nem enviou o diploma. 

PEDRO JOSÉ LOPES DE ALlVrEIDA- Eleito pela provincia ch Beira. Approvação elo 
diploma a 24 e jcn·amento a 2G ele janeiro de 1821. 

PEDRO RoDRIGUES BANDEIRA- Eleito pela província da Bahia. Approvaçlto elo 
cliploma a ~5 e juramento a 17 ele clezembro ele 1821 . 

PEDRO DE SANDE SALEUA - .Eleito 6.0 substituto pela província da Extremaclura. 
Foi chamado para preencher a vaga ele José Carlos Coelho Carneiro Pacheco, 
que falleceu . A11provaç~o elo diploma e juramento a 26 ele outubro ele 1821: 

PLACIDO llfonEIRA DE CARVALHO - Eleito substituto pela província ele Goyaz . Fo1 

chamado para preencher a vaga ele Luiz Antonio ela Silva e Sousa, mas só .na 
legislatura orclinaria mandou um requerjmcnto para o dispensarem por mot1vo· 
ele molestia que o impossibilitava ele dirigir-se a Lisboa, pretensão elefericla eUl 
5 de fevereiro de 1.823, sob parecer ele 20 ele janeiro. 

~AYj\fUNDO DE BRITO MAGALHÃES .E CUNHA - Eleito pela província elo J\'[aranbãO· 
Em 31 ele outubro ele 1821 apresentou-se o seu pedido ele escusa por doença, 
e foi-lhe concedida a 6 ele novembro elo mesmo anno . 

RoBEllTO Lurz DE MESQUITA PI!IillNTEL --Eleito pela província elos Açores . Ap
provação do eliploma e juramento a 13 ele outubro de 1821. 

RoDRIGO J OSB JTEHRElRA DA Cos·ü - Eleito 7. 0 substituto pela província da E:s:
tremaclura. Foi chamado para preencher a vaga ele Feli.x ele A vellar Brotero, 
que obteve escusa. A1)provação elo eliploma e juramento a 8 ele maio de 
1821. . 

RoDmGO RIBEIRO TELLES DA. SILVA- Eleito pela província elo Minho . Approva
ção elo diploma a 2L1 e juramento a 26 ele janeiro ele 1821. :B'alleceu nas Cal-
das elo Gerez a 8 ele julho de 1822, ' 

RoDRIG·O DE SousA MACHADO- Eleito 4 .0 substituto ·pela província elo Minbo. 
Foi chamaelo para preencber a vaga ele João Gomes ele Lima, quo obteve es
cusa. Approv::tção elo cliploma e juramento a 7 ele maio ele 1821. 

SEBASTIÃO FRANCISCO MENDO T:Rmoso- Eleito 8. 0 substituto pela 1wovincia ela 
Extremaclura. · 

SERAPHm DE SousA PEREIRA - Eleito pela comarca elo Sertão (provincia ele 
Pernambuco). Falleoeu antes ele verificados os seus pocle,res. 

THEODORO ConDEIRO- Eleito pela comarca elo Sertão (prov.incia ele Pernambu-
co). Não compareceu nem enviou o diploma. · 

THO:.UÉ RODIUGUES SonRAL - Eleito pelas províncias ela Beira e Traz os Montes. 
Approvação elo cliplotna a 24 e jummeuto a 26 ele janeiro ele 1821. . 

VICENTE ÁN'l'Ol-."'10 DA Sn..vA CornmiA - Eleito 2.0 substituto pela provine1a. elo 
Alemt~jo. Foi cham·aelo para preencher a vaga ele J eronymo José Carnen·o, 

· que ficou representando o Alg-arve . Approvação elo cliplomá e juramento a 31 
. ele janeiro ele 1821. ~· 

VIRGINIO RoDRIGUES Ü.fu\1PELLO - Eleito pela provincia ele Paralüba. Approvaça~ 
elo diploma a } L1 el agosto ele 1822. Pediu escusa, mas as côrtes, sob parec~l 
ela commissão de pocleres, r esolveram a 19 ele· outubro ele:> dito anuo, que eleVl::t 
tomar assento antes ele tratar-se cl' ella ou ele licença; n. 25 elo mesmo me.z par
ticipou a im1Jossibilielacle ele ,comparecer. 

Cortes orclinar1as 

AGOS'l'INHO JosÉ Fimm.E - Eleito pelas clivisões ele Lisboa e Leiria. Approvnção 
· elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. . 

ALBERTO CARLOS DE ME:NEZES- Eleito 1)eb divisão ele Leiria nas eleições sup
plementares . Approvação elo .cliploma e juramento a 16 ele maio ele 1823 . . _ 

ALEXANDRE Ar ... BER'l'O DE SERPA PIN'l'O -Eleito pela clivis?i.o ele Penafiel. A~P10 
v ação elo eliploma a 18 e juramento a 20 ele novembr•o ele 1822 . 

I' 



731 

ALEX,A.}.'DTIE Gonms FEmlÃo ~, ::_Representante cb província da Ba)lia. Em 20 ele 
m~wço ele 1823 apresentou-:=;e e seu pedido de eSClJ.sa por doença., e foi-lhe con-
cedida a 29 do dito mez, sob parecer ele 24. · ' 

ALEL\NDRE J OSJÍJ GONÇALVES R.Al\10S .:__Eleito 2, 0 substituto pela: divisão de Bra
ganç/1. Foi chamado paPa preencher a vaga ele Francisco Antonio de Almeida 
lYioraes Pessanha, que :ficou r epresentando Villa Real. Approvação elo diploma 
e juramento a 17 de fevereiro ele 1823. 

A~TO:t-.TJ:O DE AzEVEDO · LOPES SERI~A- Eleito pela divisão elos Arcos ele Valle ele 
Vez, Cl~jo acto se julgou nullo . em 16 ele dezembro ele 18~2 . Foi reeleito . 
.á.ppl'ovação elo diploma a 11 e jqramento a 13 ele mm'ÇO ele 1823, 

ANTo:t-.TJ:O Gmms HENRIQUES .G AYO - Eleíto 2. 0 substituto pela divisão ele L eiria. 
Foi chamadq para pl'eEmcher a vaga de Manuel Borges Carneiro, que ficou re
presentando Lisboa. Approvação elo diploma e juramento a 12 ele dezembro 
ele 1822. 

A~To:mo Gmms RmEmo- Eleito pela divisão ele Barcellos. Pediu escusa, que lhe 
foi conceclicla a 7 ele de?'embro de 1822, sob parecer ele 6. , 

AwroNIO Ho:wmNSIO lVIENDES ÜA.l<noso- Eleito 3. o substituto pela clivisão cb 
Guarda. . 

AN'l'O:t-.TJ:o J OAQUiiU :OE LEwiOS MoN'l'EIRO -Eleito 9. o substituto pela divisão ele 
Lisboa. , 

AN·ro:t-.TJ:O JosÉ ÜERQUEIRA DA SILVA BRANDÃo-Eleito pela clivisão clo13 Arcos ele 
Valle de Vez, cujo acto se julgou nullo em 16 de dezembro ele 18~~L Foi re
eleito.- .á.pprovaçl1o elo diploma a 11 e jura.me14to a 13 ele :p1arço ele 1823. 

AN1'0:mo JosÉ DA COSTA VELLEz-Eleito 3. 0 sub!ltitl1to pela divisão ele Porta
leg·re . 

A.t'~1'0mo JosÉ F ERREIRA DE SousA-Ele~to 3.0 sübstituto pela divisão ele Villa 
Real. . 

AR·vomo JosÉ DE Lii\u.-Eleito 1.0 substituto pela elivisl:to de Oabo Vm,cle. Foi 
chamado pQ.rn preencher a v•aga ele Manuel Antonio M:ntins, que obteve es
C'\.Isa, Reru.etteu o seu diploma a 30 c1~ mncio ele 18Z3, mas não chegou a ap-
pl'Ovar-se. · 

Ampmo JosÉ DE Liii'[A. LEITÃO ~<,-Eleito pela província ele . Goa para as oôrtes 
~onstituintes, mas sómente se apl'esentou c1urq.n'te o exercício elas orclina.ria13. 
O congresso re!lolveu que tomasse, assento [\té ser subt:~tit"Lüclo J?Ol' outro c1epu
~ac1o eleito na conformidade elo ·coelig-o político . Appi·ovação elo cli.plomD, a 17 e 
,)Ummento a 21 ele maio ele 1823. 

ANTONiq JOSÉ MOREIRA':<' - Represent;:n.1te cl11 província elo Çeará, Em 2 ele cle
zembro ele 18;32 a.presentolbse o seu pedido ele escusa., facto exposto no pare
cer ele 31 elo llles.mo mez e apprQvaele a 10 elo seguinte. Não oompa!'eceu n'esta 
legisll0\.t'\.U'I1., e conforme a lei de_ 20 de janBÍl'O de 1823 era,Jhe ap1Jlicavel a 
nota ele cc clespecUclo ». 

Am·omo JosÉ 11-oDRIGUES DE ALMEIDA-Eleito , 4. 0 substituto pela divisão ele 
Lisboa. 

AN'l'omo JosÉ DA SILVA PmxoTo-Eleito pela clivisão ele P ena:fiel. AJlprovação 
' elo diploma a 18 e juramento a 20 .c1e novembro ele 1822. · 
ANTomo JosÉ DE SousA LB.I:A-Eleito :peln. clivis1to elos .Arcos ele Valle ele Vez, 

cujo acto se julgou nullo em 16 ele c1ezembro ele 1822. Foi reeleit0. A 30 ele 
maio ele 1S23 rnanclou-se o seu novo cli.ploma á commissão ele poderes, a qual 
não chegou a apPesentm• pa11ecer. 

ANTO:t-.TJ:o JuLIO DE FIUA.S PnmNTDL E Ammu~Eleito 3. 0 substituto pela divisão 
ele Tra.ncoso. Foi chamado para preencher a -vaga ele Manuel Fernandes 'l,ho

.maz, que falleceu . Approvn,ção c1o cli}:üoma a 12 e jlm:tmento a 13 de dezewbro 
ele 1822. . 

ANTomo . LoBo IiE BArmosA FmmEmA. TEixEmA GnLI'.o (depois 1. o v1sconcle ele 
ViUar-iuho ele ~ . . H.oml'to)-Eleito pelas divisões ele _Yill:1, Real e ~ragança, 
sendo na ultima como 1.0 substituto . Approvação elo cliplo~a a 18 e JUramento 
a, 20 ele novembl'o de 1822. · 

ÁNTomo MARCIANO DE .AzEvEDo - Eleito 1. 0 S'\.lbstituto pela divisão ele Thomar 
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e 6.0 pela de Lisboa. Foi chamado ·para preencher a vaga ele l\1a.nuel Borges 
Carneiro, que ficou representando L isboa. Approvação elo diploma e juramento 
a 20 ele novembro de 1822 . 

AN'I:ONIO PINTO CoELHO SoARES DE MouRA- Eleito l)ela divisão de Penafiel. 
Approvação elo diploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 1822 . 

ANTONIO PRETEXTATO DE FINA E MELLO - Eleito pela clivisão ele Lisboa. Appro-
vação elo diploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 1822. . 

ANTOl-.TIO DOS SANTOS LEAL- Eleito 1. 0 substituto pela clivisão ele Braga. Fo1 
chamado para preencher a vaga do bispo ele Carrhes, cuja eleição se julgou 
illegitima; como porém deixasse de comparecer, avisou-se ele novo, concedeu
elo-se-lhe o praso ele quinze dias, sob parecer ele 28 de maio ele 1823. 

ANTOl-.TIO SEABRA DA MOTA E SILVA-Eleito 4. 0 substituto pela divisão ele Bra-
gança. . 

ANTOf..TIO DE SousA DIAs E CASTRO - Eleito 3.0 substituto pela divisão ela Feira. 
ANTmno VICENTE DE ÜARVAI.HO E SousA - E leito pela divisão ela Feir a. Appro

vação do diploma a 18 e juramento a fO ele novembro ele .1822. 
ANTOf..TIO VICEN1'E TEIXEIRA DE S.A]il'A.IO -Eleito 3.0 substituto pela cli,,isão de 

Penafiel. 
BASILIO ALBERTO DE SousA P INTO (depois 1.0 visconde ele S . J eronymo)-Eleito 

p ela divisão de L amego . Approvação do cliploma a 18 e juramento a 20 de 
n ovembro ele 1822 . 

BENTO PEREIRA DO CARMO- E leito pelas divisões ele Alem quer , L eiria, Setubal e 
L isboa, sendo na ultima como 1.u substituto. Approvação elo diploma a lo e 

· juramento a 20 de novembro ele 1822 . 
BENTO PITA DE CASTRO E MENEZES - Eleito 2.0 substituto pela divisão dos Ar

cos ele Valle ele Vez, cujo acto se julgou mtl.lo em 16 de clezembro de 1822. 
Foi reeleito. 

BERN.ARDO PERES DA SILVA<,,_ Eleito pela 1wovincia de Goa para as côrtes consti
tuintes, mas s6mente se apresentou durante o exercício elas orclinarias . O con
gresso resolveu que tomasse assento até ser substituiclo por outro deputado 
eleito na conformí elaele elo coeligo político . Approvação elo cliploma a 17 e jura
mento a 21 de maio ele 1823 . 

BERNARDO DA SILVEIRA PINTO DA F oNSECA (depois 1. 0 visconcle cl:a Varzea) 
Eleito pela clivisão ele Lamego. Approvaçã.o elo diploma a 18 e juramento a 20 
ele novembro ele 1822 . 

BERNARDO TEIXEIRA COUTINHO ALVARES DE CARVALHO- Eleito pela clivis:fo ele 
· Guimarães. Approvação do cliploma a 18 e juramento a 20 de novembro Çl.e 1822. 

BISPO DE CARRHES (D . João José Vaz Pereira)- E leito pela divisão ele Braga. 
Annullacla a eleição em 17 de dezembro ele 1822, por incompatibiliclacle. . 

BISPO DE ConmRA (D. Fr. F rancisco ele S. L uiz, 22 .0 conde ele Arganil e clepms 
carcleal patriarcha el e Lisboa)- Eleito pelas divisões de Lamego, Trancoso e 
Porto, senclo na ultima como 1'.0 substituto. Approvação elo diploma e jura
mento a 1 de clezembro ele 1822. 

BISPO DO PARA (D. Romualclo de Sousa Co lho) >X, - Representante ela província 
elo P ará . 

BISPO DE PoRTALEGl~E (D. José Valeria ela Cruz)- E leito pelas clivisões cl_a 
Guarda e Portalegre, sendo na ultima como 2.0 substituto. Approvaçfi.o elo ch
ploma e -juramento a 1 ele dezembro ele 1822 . Em 26 ele maio ele 1823 apre
sentou-se um requerimento em que pecha. escusa por doença, o qual foi remet-
tido á commiss:w ele poderes, mas não houve parecer . . . 

BISPO DO PORTO (D. João ele Magalhães e Avellar) -Eleito 2 .0 substituto pelas cli-
visões ele Barcellos e Guimarães e 4. 0 pela ele L amego. · . 

CAN,DIDO RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO E Lnu.-Eleito pela divisão ele V1lla ' 
Real. Aunullacla a sua eleição em 23 de dezembro ele 1822, conforme a clau
sula expressa ~a primeira parte do artigo 6. 0 da lei de 17 ele jull1o elo mesmo 
anuo . 

CARLOS HoNORIO DE GouvEIA DuRÃO -Eleito lJela divisão ele Beja. Approvação 
elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822 . 



733 

CARLOS JosÉ DA CRuz E SousA-Eleito pela divisão ele Barcellos . Approvacão 
elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. ' 

CusTomo GoNÇALVES LEDO ':<, - Representante ela provincia elo Rio ele Janeiro . 
Despedido em conformidade ela lei ele 20 ele janeiro ele 1823. 

Doi\ITNG os BoRGES DE BARROS (depois 1. 0 bai·ão e 1. 0 visconde ela Pedra Branca, 
no imperio ' elo Brazil) ':Í' - Representante 'ela província ela Bahia. Em 4 de 

· dezembro ele 1822 leu-se a sua participação ele doente, e a 7 concederam
se-lhe quinze 

1
clias ele licença i em 8 ele janeiro ele 1823 c0mmunicou que 

subsistia o impedimento, e a 20 ele março pediu escusa pelo motivo j á alie
gado, sendo concedida a 29, sob parecer de 24. Não compareceu n'esta legis-
latura. . 

Dm.wGos DA CoNCEIÇÃO ~í'- Representante ela província elo Piauhy. , 
Doi\IINGOS JOSÉ DE SÁ PINTO - Eleito pela divisão ele Aveiro nas eleições supple

mentares . Approvação elo diploma a 20 e juramento a 21 ele fevereiro ele 
1823. 

DoMINGOS JOSÉ DA SILVA-· Eleito pela divisão ele Brag-a. Approvação elo diploma 
a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. 

Do-nrrnaos LOPE · MAR'l'INS - E leito pela divisão elos Arcos i:le Valle ele Vez, cujo 
acto se julgcm nullo em 16 ele dezembro ele 1822. Foi r eeleito. Approvação elo 
cliplorna a 11 e juramento a 13 ele março de 1823. 

Doi\IINGOS MALAQUIAS DE AáuiAR PmEs FERREillA ,,, -Representante da provín
cia de Pernambuco. Escreveu á deputação permanente pedindo escusa i em 9 
ele dezembro ele 1822 leu-se um ofücio renovando as instancias pelo ma1: es
tado ela sua saucle. Não compareceu pois n'esta leg·islatura, e conforme a lei 
ele 20 ele j anéiro ele 1823 era-lhe applicavel a nota de «despecliclo>J. 

FELIX JosÉ TAVARES L_mA ""' -H.epresentante ela provincia ele Pernambuco. Dei
xou ele comparecer desde 20 ele dezembro ele 1822, e foi clespecliclo na confor
midade da lei ele 20 de j aneiro de 1823. 

FERNANDO ANTONIO DE ALililliDA TAVARES DE ÜLIVEIRA (depois 1. 0 visconde ele 
Baçar) - Eleito pela divisão ela Feira. Approvação elo diploma a 18 e jma
mento a 20 ele novembro ele 1822. 

FRANCISCO ANTO:J\TIO DE ALi\illiDA MORAES PESSANHA - Eleito pelas clivisões ele 
Villa H.eal e Bragança. Approvação elo diploma a· 18 e jmamento a 20 ele no 
vembro ele 1822. 

FRANCISCO AN'l'O:J\TIO DE C.Al"\'il'OS (depois 1.0 barão ele Villa Nova ele Foscôa)
E leito pela divisão ele Lisboa. Approvação elo diploma a 18 e juramento a 20 
ele novembro ele 1822. 

FRANCISCO AN'rONIO H.oLÃo-Eleito 3.0 · substituto pela divis ão ele Castello 
Branco. 

FRANCISCO DE AssiS BARBOSA ,:~ - H.epresentante da província elas Alag-oas . Es
cr·eveu á deputação permanente, pedindo escusa por motivo ele doença, e em 
14 de dezembro de 1822 renovoh as instancias . Não compmecen n'esta legis 
latLu·a, e conforme a lei de 20 ele janeiro ele 1823 era-lhe applicavel a nota ele 
(( clespecliclo >> • 

FRANCISCO BoT'.rO PiilillN'l'EL - Eleito }Jela divisão ele Alemquer . Approvação elo · 
diploma a 18 e j uramento a 20 de novembro de 1822. 

FRANCISCO FORTONA'l'O LOBO - E leito 3. 0 substituto pela divisão ele Lisboa. 
FRANCISCO JOAQUiili CARVALHOSA - E leito pela divisão ele Alemquer. Approvação 

elo diploma a 18 e juramento a 20 de novembro ele 1822. 
FRANCISCO JOAQUiili Gmms FERREIRA DE NovAES - Eleito pela divisão de Bar

cellos . Approvação do diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro de 1822. 
FRANCISCO JosÉ VmmA - E leito 3. 0 substituto pela divisão do Porto . 
lfRANcrsco DE LEiiWS BE'l''l'ENCOURT- E leito pelas divisões ele Setubal, _Alemquer 

e Lisboa, sendo na penultima como 1.? e na ultima como 7. 0 substituto· Ap
provação elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro de 1822. 

FRANcrsco Lurz .. A..LVAHES DA H.ocJu-Eleito 3.0 substituto pela divisão elos Ar 
cos de Valle de Vez, cujo acto se julgou nullo em 16 ele dezembro ele 1822. 
Foi r eeleito. · 
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FRANCISCO l\fA~TUEL lYIARTINS R~ros ,x,- Representante da ptovincia das A lagoas. -
Despedido na conformidacle ela l ei ele 20 ele janeiro de 1823. . . 

FRANCISCO lYI.á.JSUEL rrmaoso DE ARAG-ÃO lYIOR.ATO- Eleito effectivo pelás chVI
sões ele Coimbra e Guarda; 1. 0 substituto pelas de L eiria e Trancoso, 2. 0 pelas 
ele Avei'l'o e Lamego1 3.0 pelas ele Alemqtter e Thomar. Al)pl"Ovaçãb elo eHplo
ma a 18 e j ttramento a 20 ele novembro ele 1822. 

FRANCISCO l\fONIZ TA v ARES~:' - Represent~nte da província ele Pernambuco. ~s
creveu á deputação permanente, peclinelo esçusa por eloe:nça, e r enovou àS m
stancias a ~3 de dezembro ele 1822. Nno compareceu n'esta legislatüra, e con
forme a lei de 20 ele janeiro de 1823 era-lhe applicavel a nota de «despe
dido>> . 

FRANCISCO DE PAULA TRAVASSOS - Eleito pela divisão de Lisboa. Approyação elo 
diploma a 18 e jüramento a 20 de novembro de 1822. 

FI~ANCISCO PINTO BROCII.ADO DE BRITO- Eleito pela divisão de Lamego. Appro
vaç~o elo diploma e juramento a 3 e1e dezembro de 1822. 

FRANCISCO REBE!..:LO LmTÃO'- E leit0 pe~a divisão ele Vizeu. App1'ovadio de di-
ploma a 18 e juramento a 20 de novembFo ele 1822. ~ 

FRANCISÇO SIMÕES lYIARGIOcm- E1ei.to pela e1ivis'ão de Lisboa . .Approvàgi~o do 
diploma a 18 e jm·amcnio a 20 ele novembro ele 18~2. · • 

FRANCISCO SoARES FRANCO- El.eito pela di \ri são de Lisboa . . Approvacão do di-
plO'IDa a 18 e j uramento a 2'0 c1e novembro de 1822. ~ 

FRANCISCO DE Sou, 'A Mo:t-tEIRA ,x, - Representante da província elo Pará. 
FRA'NCISCO YILLELA BAIWOSA (depois 1. 0 visconde e 1. 0 marque?J cle Patanaguá, 

no imperio elo Braz i}) ,x, - Repr·esel1tante ela provinda do Rio ele Janeiro'. Des
pedido na confO'l·miclacle ela lei ele 2ü ele j aneiro ele 1823. 

FRANCISCO XAVIER LErrE PmrE!RA Lono --Eleito pela divisão ele Guima:rães. 
Approvação elo diploma a 6 e jttràrnento· a 7 de dezembro ele 18·22 . . 

FRANCISCO XAVIER l\fo:wrEIRO -Eleito· peia divisão ele Lisboa, Approva~ãG elo di-
. ploma a 18 e jur11mento a 20 ele novembro de 182,2. , 

FRANCISCO X 1tV:lli:R lVION'rE:r:R;O DA FRANCA:."' - Represi:mtante eli.t pr·ovincia ele Pa
rahiba. Despedido. em conformidade ela 1ei de 20 ele j aneiro ele 1823. 

FRANCISCO XAVIER SOARES D'E A ZÉVEDO- E leito 3. 0 substituto pela divisão ele 
Barcellos. 

FRANCISCO XAVIEJ~ DE SousA QuEIROGA-Eleito peJa clivís~o ele Thorrrar. Ap
provaçÊLo elo diploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 18·22. 

FRA:&CISCO W ANZET"'LE:R- E leito 5. 0 substituto· pela divisfbo ·do Porto, 
GASPAR JOAQUIM TELLES DA SILVA E MENEZES -Eleito pela divisEto de Braga. 

Approvação do diploma a 18 e juramento a 20 de novembro· de 1822. 
·GREGO RIO JOSÉ DE SEIXAS Bh.AGA- E leito pela clivisfio do Algarvc. Approvação 

elo diploma a; 18 e juramento a 20 de no-vembro de :11822. ' 
lGNACIO Pr~TO DE ALniEIDA B ÜAS'l':t~o ~'' _:_ ~epresentàn:te eh pr:ovincia1 é1e Per

nambneo . De:ixon ele comparecer por doença desde 17 de dezembro de Hl22. 
Desp·ecliclo na c·onfoTmi>claele ela lei ele 20 clé j aaeiro de 1823, , 

IGN ACIO XAVIER DE MACEDO Ü.ALDEíR.A- Eleito 5 . 0 substituto pela diyisãJo de 
Lisboa. 

IN1WCENCIO ANTONIO DE TI1mAN.D.A- E leito 1. 0 ' sulbsti!tmto 1oelà cliv~sã,o' €lEi Vílla 
Real. Foi chamaclo par-a; preend:re1·· a: vaga aie o~-.:u,ehclo Rodrio·n es Alves ele Fi- . 
gueire<;h e Lim~, c·uja eleição foi an:nu1hcla. Approvação cl~ diploma e j•ura-
mento a 27 ele dezembro ele 1i522 . · 

JACINTO FRANCO LEJtl'Xo·-Eleito 2".0 substituto pe1a: divisãlo clé Alemquer: 
.JAcoi'i'ffi A1'1'TO'NIO' lYIE1RELLES- Elei>to 3 .0 suhstitmt0 pela divisà:o ele Brao·a, 
JmwN;yMo J O'SÉ :bA Oosrtk RE.B'ELLO'- E]eito 4 . 0 s·ull'stitulio ]_!)ela cll~visão5 ele Har-

ee'lro·s. , 
JoÃo DE AnOTi\I PEREIRA GumnmtRO- Elei-to· 1.0 St~bsütuto pela cli-tisao ele 

Beja . · , 
J o .lo ALBERTO OmrE>EIRO D ... 'i. SILVEmA -- Elei!to }J'ela divisão di3 Evora. Ap}>'l"O<Va-

ção do drpfo'JJ1a; a 18 e j :l!ramen:fo a 20' ele· novembTt> de 182'2. . 
Jo.Xo ALVARES PINHEIRO - E leito 1. 0 substituto pela divisão ele B~reeUo·s . Fo1 
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chamaclo para preencher a vaga de Anto;no Gomes Ribeiro, que obteve escusa. 
Approvação do cliploma e jmamento a 1- de janeiro ele 1823. 

Jo.ào BAPTIS'l'.A. FELGUEIRAS - E leito pela divisao elo Porto. Approvação elo di
ploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 1822. 

JoÃo BAPTI.'T.A. PEREIRA. COELHO l\Io" TEIRO-Eleito 4. 0 substituto pela divisão 
ele Villa Real. · 

Jo.ào BERNARDO DA ROCHA LOOREIU.O- Eleito 1.0 substituto pela divisí:io da 
Guarcla. Foi chamacTo }Jara preencher a vaga ele l;rancisco Manuel Trigoso ele 
Aragão Morato, que :ficou representa,ndo Coimbra. Approvação· clp diploma e 
jlli'amento a 3 de dezembro ele 1822. 

Jolo CABRAL DA CUNHA GooDOLPBTir-Eleito pela divisão de Cabo Verde. Ap
provação do. diploma. a 26 e jtrramento a 28 de maio ele 1823. 

JoAo F ERREIRA DA SILVA '·" - Representante ela provincia ele Pernambuco. Dei- . 
xou de comparecer por cloença desde 7 ele clezembro de 1822, tendo-o partici
pado ás côrtes em 9. Despecliclo na confo1·roidade da lei de 20 ele janeiro ele 
1823. . 

JoAo FORTUNATO R.<Ll.IOS DO.' S.A.NTO ,:: -Representante ela pro' incia do Espírito 
Santo. Deixou ele comparecer desde 29 de j aneiro de 1823, alleganclo cloença, 
e em 12 do fevereiro pediu escusa por motivos políticos e agg1•avo ele molestia. 
A commissão ele poderes opinou pelo deferimento em parecer elo dia immecliato, 
que só foi sujeito á discussão a 3 de março; mas a final julgou-se o assumpto 
j á prevenido, porquanto relativamente á respectiva província tinham-se verifi
cado os criterios de rebeldia na mesma data do parecer, ficando assim privada 
elo clireito ele repr esentação o sendo despeclidos os seus deputados . 

.JOÃo FRANCISCO DE ÜLIVEITIA -Eleito pela di visão da Madeira. Approvação elo 
cliploma e jlU'ameuto a _Q ele dezembro de 1 22 . 

JoÃo Jo ·}; BR,U.."DAO PEREIIU DE lliLLO - Eleito pela divisão da Feira. Appro
vaçfio elo diploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 1822 . 

.JoA.o :lYIANUEL DE FnErrA.' DA Srr.NA BRANCO 1 - E leito pela clivisão ela lVIacleira. 
Approva.ção do djploma a 1 e .iuxamento a 2 cl dezembro- de 1822. 

JoXo 1\-LrniA SoAREs DE CAS'l'ELLO Bll.A.NCO- Eleito pela divisão ele Lisboa. Ap
"'provaçãu elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro de 1822 . 

.JoAo DE l'YIEDEmos BOIWM DE AJIORGI - Eleito pela divisão ela ilha de S. Mi
guel. Approvaçao . elo diploma a 21 o juramento a 27 de janeiro de 1823. 

JoAo PEDRO I !BEIRO - Eleito pela divisão elo Porto . Approvação do diploma-a 18 
e juramento a 20 de novembro de 1822. 

JoA.o PEDRO TA VARE. ' R.r:sEIRO - Eleito pela divisKo de Portalegre . Appro,ação 
elo diploma a 18 e- juramento a 20 ele novembro de 1822. 

JoXo RoDRIGUES DE OLIVEIRA CATALÃO - Eleito pela divisão ele Braga. Appro
vação do cliploma e juramento a 20 ele no·vembro de 1822 . 

JoA.o DA SILVA CARVALHO - Eleit? pelas clivisões ele Arganil e Aveiro, sendo na 
ultima como 4. 0 substituto . Approvaçito elo diploma a 18 e jmamento a 20 ele 
novembro de 1822 . . 

J o A. o SoARE · DE Lm.IOS BRAJ:mÃo "'' - Representante ela província elo Rio de J a
nei.ro . Despedido na conformidade ela lei ele 20 de j aneiro ele 1823 . 

Jo.A.o DE Sou A PrnTo DE l\IAGALHÃE ·-Eleito pela divisão do Porto. Approvação 
elo diploma a 18 e jlll'amento a 20 ele novembro de 1822. 

JoÃo \ ICTOPJNO DE Sou A E ALBUQUERQUE - Eleito l.g substituto pela diYisao de 
Vizeu. F<;>i chamado para pt·eencher a vaga de Peclro José Lopes de Almeida, 
cuja incompatibilidade se reconheceu. Approvação elo diploma e juramento a 
4 de elezembr·o de 1822. 

JOAQUDI .ÂNA TACIO :i\tfu~DES VELHO -Eleito pela. divisão de Beja. Approvação 
elo diploma a 18 e juramento a 20 de novembro ele 182'.2. 

,JOAQunr AN'l.'O~rro Vn.."'RA BELFORD ~:· -Representante da província elo IIIaranhão . 
JoAQcr:m LoPES DA CcrNHA -Eleito pela divisão da Guard3l. Approvação do di-

ploma e jmamento a 20 ele noverb.hTo de 1822. , 
. 1 Ordinariamente ~ào us~wa do appelliclo "SiJ\a», mas assim consta dos documentos offi

Ctaes. 
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JOAQUINI DE ÜLIVEm-A E SousA - Eleito 3.0 substituto pela divisão ele Leiria . Foi 
chamaclo a preencher a vag-a de Agostinho José Freire, que ficou representane~o 
Lisboa. Approvação do diploma e juramento a 20 de novembro ele ll.822 . . 

J OAQUThi PmmmA A:NNES DE CARvALHO - Eleito pelas divisões ele Thomar e Bep., 
sendo na ultima como 2 .0 substituto . A}Jprovação do diploma a 18 e juramento 
a 20 de novembro de 1822. 

JoAQUii\I PLACIDO GALvÃo PALl\IA - Eleito 1.0 substituto pela divisão ele Evora. 
Foi chamado }Jara preencher a yaga ele José Victorino Barreto Feio, que ficou 
r epresentando Port.alegre. Approvação do cl.iploma e juramento a 1 ele dezem
bro de 1822. 

JoAQUIM DE SANTO AGOSTINHO BruTo DA FI~ANÇA GALVÃO -Eleito 1.0 substituto. 
, pela divisão ele Penafiel e 4 . 0 pela de Braga. 
J OAQUTII THEO'l'ONIO SEGURADO ':<' - Representante ela província ele Goyar. . 
JoRGE DE AviLLEZ JuzARTE DE SousA TAVARES (depois 1. 0 visconele elo Reguengo 

e 1.0 visconde e 1.0 conde ele Avillez) -Eleito pelas divisões ele Portalegre e 
Evora, sendo na ultima como 2. 0 substituto . Appr ovação elo diploma e jura-
mento a 1 de dezembro ele 1822. · , ' 

JosÉ Accm~sro DAS NEVES - E leito 1.0 substituto pela divisão de Arganil. Foi 
chamado para preencher a vaga ele lVImmel ele Serpa Machado, qne ficou re
presentanclo Coimbra . Approvação elo diploma e juramento a 9 ele dezembro ele 
1822 . 

JosÉ AGOSTINHO DE 1\V ... CEDO - E leito 1. 0 sub stituto pela divisão ele Porta1egre. 
Jos~ ALEIXO FALcÃo \iVANZELLER - E leito 5.0 substituto pela divisão ele 'l'homar 

e 8.0 pela ele Lisboa,. · 
JOSÉ ANTONIO FERREIRA BRAKLAl\IY - Eleito 1. 0 substituto pela divisão elo Al

g-arve. 
JosÉ ANi'ONIO GuERREIRO- E leito 2.0 substituto pela divisão elo Porto . 
JOSÉ BENTO DE BARAHONA FRAGOSO- E leito 2. 0 substituto pela divisão elo Al-

g-arve. ' . 
JOSÉ B:E;NTO PEREmA- Eleito 2. 0 substituto pela elivisão ele Castello Branco. Fo1 

chamado para preench er a vaga ele Manuel Fernandes Thomaz, que falleceu. 
Approvação elo diploma e juramento a 13 ele elezembro ele 1822. · 

JosÉ GA.llfiLLO FEUREmA BOTELT:IO DE SA.JiiPAio-Eleito pela divisão ele Villa l~ea.l. 
Approvação elo eliplo'ma e jmamento a 3 ele dezembro le .. 1822 . 

Josi; CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE~:,- Represenbnte ela província elo Rio Ne
gro . 

JosÉ CommiA DA SERRA. - · E leito p ela divisão ele Beja. Approyação elo cliploiDa 
a 18 e jmamento a 20 ele novembro el e 1822. 

· J OSÉ DA CosTA CmNE "'' - Representante da província de Parabiba. Escreveu á 
deputação permanente, 1Jarticipanclo o seu mau estado ele sauel e, mas que .se 
apresentaria quando podesse. }!ão compareceu, e conforme a lei de 20 el e Ja
neiro . ele 18 ! 3 era-lhe applicavel a nota ele «despedido ll . 

J osÉ CUPERTINO DA FONSECA E BRITO -Eleito 2 .0 'substituto pela elivisão ele J'u·
ganil. 

JosÉ DroGo MASCARENHAS NE'l'O- E leito 3 .0 substituto pela elivisão elo Al
garve. 

J osÉ FEUCIANO FERNANDES PINHEIRO (cleÍJois 1.0 visconde ele S . Leopo1elo, no im-
' perio elo Brazil) '·~' ~Representante ela província ele S . Paulo. Deixou ele coiDpa

recer el escle 9 ele dezembro ele 18~2. D espeeliclo na conformidaele ela lei ele 20 
ele janeiro ele 1823 . , 

JosÉ IGNACIO PErmmA: DERRAMADO-:-- E leit0 p elas divisões ele EYora e Bej a, sendo 
na ultima como 3.0 substituto . Appr ovação elo diploma a 18 e jm·amento a 20 
ele noY~mbro ele 1822. 

JosÉ JoÃo BECKi\rAN E ÜALDAS '"' - Represeutante ela província elo Mar anhão. 
JOSÉ J OAQUIJ\f DO AMARAL- E leito 3. 0 substituto pela clivis?i o ele Arganil. 
J OSÉ JOAQUIM I!'ERREmA DE MoURA- E leito pelas divisões ele Trancoso, Castello 

Branco, Coimbra e Aveiro, sendo na ultima como 3. 0 substituto . Approvação 
elo cl~ploma a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. 
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Jo. É JOAQUL\I RomnGUE DE BA TOS - E leito pelas clinsões elo P orto e Aveiro. 
~1ppro-vação do diploma a 18 e jtu·amento a 20 de no•embro ele 1822 . 

J o 'E LIBERATO FREIRE DE CARVALHO- E leito pelas clivisões ele Vizeu, Coimbra, 
G:um·cla e Trancoso, sendo nas tres ultimas como 2.0 substituto. Approvação do 
cl1ploma a 18 e jm·amcnto a 20 ele novembro de 1822. 

Jo É LOURENÇO DÀ 'ILVA * - Repr e entante da .província ele Cabo Verde. Em 
11 ele março ele 1823 leu-se uma r epresentação, na qual peclia licença para 
r egressar á sua provincia quando se encerrassem as côrtes or clinarias . Atten
clendo á falta ele saucle e esporarem-se brevemente os novos cle1mtados, assim 
se concedeu em 29 elo clito mez, sob parecer ele 24. 

J OSÉ DE 1\L\.CEDO RIBEIRO - E leito 3. 0 substitu to pela di'"'Ísao ele L a.mego . 
. Jo:É J.\Lmu DA NEVES Co TA - Eleito 2 .0 substituto pela cli,"'Ísao ele Lisboa e 
' 3. 0 pch de Setnba,l . 
JosÉ MARTINIANO DE ALENCAR'"' - Representante ela província l o Ceará . Esm·c

veu á deputação permanente solicit:mclo escu ·n, e em 2 ele dezembro de 182~ 
leu-se uma r epresentação , na qual, dizendo que na sua provincia se elegiam 
clepntados para o congresso do Rio ele J aneiro, pedia se mandasse cumprir o 
parecer de 27 el e agosto, approvaclo em 30 elo mesmo mcz ; por ultimo expu
nha que só tinha esperanças ele r stabelecer a sauele r egressando ao paiz na
~al, ~orno effectivamente fez e participou em carta entregue á mesa em 10 de 
Janeiro ele 1 23, sem aguardar a decisão das côrtes . Não compareceu pois 
nesta legislatm·a e, conforme a lei j á alludida, era-lhe applicavel a nota ele 

<< elcspeelielo >> . 
J osÉ l\iA.xnro PINTO Dr'.. F ONSECA RANGEL - Eleito pela clivisão do Porto . Appro

vaçã.o elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. 
J O. É DE MELLO E CASTRO DE ABREU - E leito 1. 0 substituto pela clivisão ele La

mego . 
J O. 'É DAS NEVES :iYIASCARE:NEfA ' E l\i ELLO- E lei to 4 . 0 substi tuto peh di vi ao de 

Coimbra . F oi chamado para preencher a vaga ele Manuel Fernandes Th omaz, 
que falicceu . Approvaç~LO elo cl iploma e juramento a 13 de dezembro ele 1822. 

Jo ~É PEIXOTO S.a.rum:N'rO DE QuEIROZ - E leito 4 .0 substituto pela clivisão ele Gui
marães. 

JosÉ PEREIRA PINTO - Eleito 1.0 substituto pela livisão de Castello Branco . F oi 
chamaclo I ara preencher a vaga ele J osé Joaquim F erreira ele Moura, que ficou 
r epresentando Trancoso . Approvaçã.o elo cliploma e jtu·amento a 1 ele dezembr? 
ele 1 22. -

J O É DE Á. FERREUli DOS SANTO. VALLE - É _eito pela clivisão de Thomar. Â p 
provação do di ploma a 18 e jlll'amento a 20 ele novembro ele 1822. 

,J o. 'É DE SousA lVIELLO -Eleito 4 . 0 substituto pela clivisao elos Arcos ele V alie de 
Vez, cuj o acto se jL1lgou nullo em 16 de dezemb1·o ele 1822 . Foi reeleito . 

J osÉ TEIXEIRA DE Soo 'A - E leito pela divisão ele P ena:fi.el. Approvação elo cli-
ploma a 1 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. . 

J o É V.Az CoRREIA. DE SEABRA DA SILvA PEREIRA - Eleito 4.0 substituto pela cli
vis\l.o elo Vizeu. 

JosÉ VAz VELHO- E leito 4 .0 substituto pela clivisão elo Algarve . 
J osÉ Vrc·roRINO BAURETO F EIO - E leito pelas clivisões ele P or ta.legre, E vora e 

!eii:a, sendo na ultima como 2.0 substituto . Approvação do diploma a 18 e 
Juramento a 20 ele novembro ele 1 22. 

LOURENÇO DE ARROCHELLA V miRA 1\<L\.LHEIRO - .E leito 1. 0 substituto pela divisão 
de Guimarães. 

LouRENÇO RoDRIGUES DE A~TDlUDE oX, - Representante da provincia de Santa Ca
tharina. D eixou ele comparecer desde 10 ele j aneiro ele 1823; em 21 do mesmo 
mez apresentou-se o seu pedielo ele escusa e passaporte para r egressar ao paiz 
natal, e em 5 de fevereiro r enovou o requerimento, allegando a clissielencia da 
_ocaliclacle por onde fôra eleito. Deferido na ultima clata, sob parecer de 30 do 
mez anterior. 

L m:z DA CUNHA DE CASTRO ME:l\TEZES - E leito pela divisão ele Castello Branco . 
Approvação do diploma a 18 e j uramento a 20 de novembro de 1822. 

·17 
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LUIZ FnEmE DE A~'DRADE - Eleito 2.0 substituto pela clinsão de Cabo Verde. 
Remetteu o seu diploma, que foi 1resente ás curtes ·em 26 ele março ele 1823 . 

Lurz JH.,u..TUEL DE EvoiU. lliCEDo - Eleito 3.0 substituto pela divisão de Evora. 
LtJ:Z nliRTIXS B.à.STO ~ - Representante da pronncia elo Rio de J aneiro. Despe

cliclo na conformidade da lei de 20 ele janeli·o de 1823. 
Lurz NICOLAU FAG .l.illES r .állELLA * - R presentante ela província do Rio eleJa

neiro . Deixou ele comparecer desde 21:$ ele dezembro ele 1822 sem allegar a 
cansa. Despedido na conformidade da lei ele 20 ele jn.neiro ele 1823. 

LIJiz P .J..ULIXO DE ÜLIVEllU. PINTO D.J.. FR~Çà. ,;:, - Representante da provincia da 
Bahia . 

nlá.NOEL ALEIXO DuARTE JU.ACII.A.DO - Eleito pela clivisão do Algarve. Approvação 
elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro ele 1822. 

lY.L\.NUEL ALvES DO Rro -Eleito 2 .0 substituto pela clivisão de Thomar. 
nllXUEL A..:TTO:XIO DE CARVALHO (depois 1.1) barão de Chancellciros) - Eleito 

1.0 substituto pela clivisao de Setubal. Foi chamado pru:a preencher a ,r.ga d_e 
:Manuel Borges Carneiro, que ficou representando Lisboa . Approvaç~io elo di
ploma e jm-amcnto a 20 de novembro de 1822. 

l\LI..NUEL AN'l'ONTO CoELHO D.A Rocrr.A.- Eleito 1. 0 substituto pela clivisfio dit 
Feil:a . 

:i\Já).'UEL h"TO~~o ·-IÚRTINS ,., - Representa.nte da província de Cabo Verde. Em 
19 ele· fe,ereli·o de 1 23 apresentou-se o seu pedido de escusa por motÍ\O de 
doença, obtendo deferimento a 3 de março, sob parecer ele 21 do anterior mez. 
Reeleito para as cortes ordinarias, renovou a supplica de desistoncia ante:> ele 
verificados os po leres e foi attendiclo em 2-± de maio . . 

::.\.LD.t;EL .ÂSTO).-:IO Pn"TO DO SOYERà.L- Eleito pela clivisão de Trancoso nas el_e~
ções supplcmentares. ão se apresentou por estar empregado em serviço nnh
tar ; mas a commissão ele poderes foi de parecer, a 2-± ele maio de 1823, que 
se lhe offi ciasse a fim de comparecer sem demora com o diploma. 

n.Lu-.r-liEL Bà.LTHà.SA.TI. ~lE,TDES LEITE- Eleito pela divisão de 'nimarães. Appro . 
vaçí:io do diploma a 6 e juramento a 7 de dezembro de 1822. 

l\LIJ! ... UEL BoRGES CA.R~mmo - Eleito pelas d.insõcs de Li boa, Leiria, Setuba , 
Thomar, Vizeu e Coimbra, sendo na pem!ltima como ~ . 0 e un ultima como 
5.0 substituto . Approvação elo d iploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 
1822. 

11JA};UEL C.A.ETA....'<O PmE:STA DE AG"CLill - Eleito pela divisão ela :i\Iacleli·a. Appro
vação do cliploma e juramento a 3 de dezembro de 1822. 

hl..u..'1JEL DE CASTRO ComtEI.A. DE LACERDA- Eleito pela divisão de Bragança. Ap
provaçao elo cliploma o juramento a 20 ele nov mbro ele 1822. 

1\iANOEL CORREIA. PIN'rO D VEIGA CABML - Eleito pela cli-.,--isão de Villa Real. 
pprovaçào do diploma a 1 e juramento a 20 de novembro de 1822. 

JI.Ln--c:EL DL\. · DE 'o"C" .A - Eleito pelas dinsões ele A.veiro e 0 oimbra, sendo na 
ultim?- como 1. 0 substituto. Ap1)rovação do cliploma e juramento a 20 de no-
vembro ele 1822. ' 

Mru- UEL FELIX DE V ÉRA.S :x: - Rcpreseutante1 da província ele Pernambuco . D e -
pedido na conformidade da lei ele 20 de janell:o de 1823 . 

~I.A....'\UEL Th:Rx.A.::.-.'DES Tamrà.z-Eleito pelas dinsoes ele Castello Branco, Coimbra, 
Trancoso e Aveiro, sendo na ultima como 1.0 st"ibstituto . Falleceu a 19 de no
vembro ele 1822, antes ele tomar assento . 

l\iANUEL FERREIRA C.AJ3RAL - Eleito 4 .0 substituto })ela livisão ele P enafiel. 
:fi.Lu..TUEL FrLIPPE GONÇà.L 'i':ES "-' - R eprcsenta.nte ela província. elo Ceará. E m 2 ele 

dezembro de 1822 leu-se uma carta em que participa\a o seu mau estado de 
sauele e pedia liceoç..'l por algum tempo para rc tabelecer-se, sendo-lhe conce
didos quinze dias em 7 do clito mez, sub parece1· de 6 ; mas nao consta que. se 
apresentasse findo esse praso. Despecliclo na conformidade ela lei de 20 de J1-

neiro ele 1823. 
~LL'\UEL DE FREITA CoSTà. - Eleito 3.0 substituto pela dinsão ele Guimarães . 
l\ill'1JEL Go:.-.rns Qu.J..HE MA DE SEQLEilU - Eleito pela divisão de A'ei.ro . A.ppro

va.çao do diploma e j ur amento a 14 de clezembro ele 1822 . 
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MANUEL GONÇALVES ,DE MIRANDA - Eleito 2 .. 0 substituto pela divisão de Villa 
Real e 3.0 pela de Bragança. 

MAJ.'fuEL JOSÉ DE ARlWGA Bmm DA SIL 'i'EIHA - Eleito pela divisão do Faial. Ap
provação do diploma e j tu·amento a 26 ele março de 1823. 

~ÚNUEL JOSÉ BAPTISTA FELGUEIRAS - Eleito pela clivisiTo de Guimarães. Appro
vação elo diploma a 18 e juramento a 20 ele novembro de 1822. 

MAN EL Josl!; RODH.IGUES ARAUJO E CoSTA - Eleito pela divisão de Barcellos. 
. Approvação elo diploma a 18 e j uramento a 20 ele novembro de 1822. 

MANUEL I)E 1\úcE.DO PEllEIRA CouTINHO- Eleito 3 .0 substituto pela divisão de 
Coimbra . Foi chamaclo para preencher a vaga ~le José Joaquim Ferreira de 
Moura, que ficou representando Trancoso. A pprovação do diploma e j mamento 
a 1 ele dezembro de 1822. . 

MAJ.'fUEL lVLrnQUES GRA.NGED\.0 ':" - Representante ela província das Alagoas . Des-
pecliclo na conformidade ela lei ele 20 ele janeiro de 1823. . 

ThiANUEL DO NASClii:I:ENTO CASTRO E SrLVA~;.-Representante ela lJrovincia elo Ceará. 
Em 3 de clezembro de 1822 particil)OU que deixava de cpmparecer emquanto 
não se decidisse a indicação que fizera para ser demittido das côrtes, visto 
achar-se dissiclente a sua; lJrovincia . Foi-lhe applicavel a r egra prescripta na 
lei de 20 de j aneiro de 1823. 

MANUEL PATRICIO Con.REIA DE CAS'l'RO * - Representante da província de Angola. 
lVIANUEL PEDro DE lVIELLO -'--- Eleito pela divisão do Algarve. Approvação do di

ploma a 18 e juramento a 20 de novembro de 1822. 
JI.'L~NUEL DA ROCHA COUTO - Eleito pela divisão de ·Aveiro . Approvação do eliplo

ma a 18 e juramento a 20 de novembro de 1822. 
,M:ANUEL DE SERPA MACHADO - Eleito pelas divisões de Coimbra, Arganil e Vizeu, 

sendo na ultima colll,o 3 .0 supstitnto . Approvação do diploma e jur~mento a 1 
ele dezembro de 1822. 

MANUEL ,ZEFERINO DOS SAN'l'OS .-x, - Representante da província de Pernambt1CO. 
Não apresentou á cleputaçao permanente a sua lJrocuraç~"io para esta legisla- · 
tura. Em 4 de dezembro de 1822 leu-se uma carta na qual justificava a au
sencia por doen ça, e na conformidade da lei ele 20 de janeiro ele 1823 era-lhe 
applica vcl a nota do <• despeclidOJl . 

MAncos ANTONIO DE SousA"'' - Representante da província da Bailla. Em 14 ele 
dezembro ele 1 22 cliúgiu ás côrtes uma carta pedindo quinze elías de licença, 
que parece ní.'io foi attenclida, pois continuaram a considerai-o ausente sem 
causa justificada; em 2 de j aneü·o de 1823 remetteu documentos do seu impe
dimento legitimo c permanente ; r eiterou a supplica e insistiu ainda pelo des
pacho a ·5 de fevereiro, sendo n'essa data defericlo, sob parecei· de 20 elo mez 
anterior. Presume-se que não compareceu n'esta lcg·islatcu·a, apesar de omit
t ir -se o seu nome entre o numero dos que fa1taram ·~s sessões de 4, 5, 7, 10, 
11 e 12 ele dezembro. 

M.ARINO l\'I:IGUEL FR.ANZINI - Eleito pela clivisão de T homar. Approvação do di
ploma a 18 e j uramento a 20 ele novembro de 1822. 

MIGUEL Günill.' SoARES - -Eleito 2 .0 substituto pela divisão de Braga. 
, J\imuEL DE SousA BoRGES LEAI, '!:' - Representante da província do Piauhy. 
NrcoLAU PEREill.A DE ÜA:i\fi>OS VERGUEmO oJ~, - Representante da província de 

S . Paulo . Escreveu á cleputaçUo permanente, peclinclo escusa por doença. E m 
3 de dezembro de 1822 leu-se uma carta em que declarava não acceitar a 
admissão ~í.s côrtes ordinarias, usando da escolha concedida aos reeleitos; com~ 
tudo considerou-se corRo ausente sem causa justificada até á promulgação da 
lei ele 20 ele janeiro de 1823. 

NUNo ALVA11ES PEREIRA PA'.rO Mo:~;rrz - Eleito 2> substituto pela divisão ele Se
tuba!. Foi chamado para preencher a vága ele Bento Per eira do Carmo, que 
:ficou r epresentauclo Alemqner . Approvação do diploma e juramento a 20 de 
novembro ele 1822. 

PEDRO ALVARES DINrz - Eleito 5.0 substituto pela divisão ele Villa Real. 
PEDRo· ALvARES GATO - Eleito pela divisão ele Bragança. ~pprovação do diploma 

e hu.'amento a 7 de dezembro ele 1822. · · 
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PEDRO DE ARaUJO LLUA. (depois 1. 0 visconde e 1. 0 ma.r quez de O linda, no imperio 
elo Brazil) ,:<, - -- Representante ela província ele Pernambuco . D espedido na con
formidade ela lei de 20 ele janeiro ele 1823 . 

PEDRO J osÉ LoPE." DE ALMEIDA- Eleito pela cliYisào de Vizeu. Julgoll-se o acto 
nullo em 18 de novemuro ele 1 22, sob parecer da mesma data, pela circnm
stancia de ser desembargador da r elação elo I orto, a cujo clistricto pertencia a 
divisão por onde obt ve os vo tos . 

PEDRO lVIou 'INHO DE ALBUQUERQUE- Eleito 4 .0 substituto pela d ivisão de Tho
lnnr. 

PEDRO PAULO DE AL;'IllilDA SERRA- Eleito pela cliYi s~io de Vizeu. Approvação <lO 
cliploma ::~, 18 c j uramento a 20 de novembro ele 1822 . · 

PEDRO RomuCUES BANDEIRA.,):, - Representante da província ela Bahia. Em G de 
elezernbro. de 1822 leu-se a participaç~io de que as SLuts molestins o impossibi
litavam ele comparecer, e por i ·so p e<lia a escusa ou urna licença illirnitacla, re
sohrenclo as côr tc , sob parecer ele \), conceder-lhe quinze dias para tratar-se. 
Em 20 ele março ele 1823 renO\OU a snpplica, que foi attomlida n, 29 elo mesmo 
m ez, conforme parecer ele 24. :Nào tomou pois assento n'cs ta legdattu·a. 

PEDRO DO H SARIO RmEnW - Eleito LJ: . 0 substituto p eln. di vis fio do Porto . 
RAY;.ru:NTIO .A::mn~ VAz DE QoDIA- E~eito pela divisão de Bragança. Approya~·?io 

do diploma a 18 e juramento a 20 de no>embro de 1 22 . 
RoDRTGO DE SQ( A C.A. TELLO BRANCO - Eleito pela <livisão do AlgatTe. Appro

vação do diploma a 18 e juram ou to a 20 ele novembro de 1822 . 
ROQUE FRANCISCO FURTADO DE lVillLLO- E leito pela ehvisfio ela ilha TeTceira. 

Approvaç}io do diploma e jmm:D.ento a 26 de março ele 1823 . · . 
ROQUE RrnEmO DE AnRAN CBES C.A STELLO BRA:NCO (d pois 1.0 v isconcle de llli

dões) - Eleito 11ela. divisão de Arganil. Approvação elo cliploma e jmamento a 
. 1 ele dezembro ele 1822. 
TrrOli1A Z DE AQUINO DE CARV.A.LIIO -Eleito I ela cl ivis~io ele Coimbm . Approvaçfio 

do diploma a 18 e juramento a 20 ele noYernbro ele 1822. 
THO::\IAZ L\ VIER DE ARAUJO VmmA liioxTEnW- Eleito 1.0 substituto pela cli,i

são elos Arcos de Valle ele Vez, cujo acto se julgou nullo em 16 de dezembro 
de 1822. Foi r e leito . 

Vwronrno JosÉ CERVEmA BOTELHO DO A~(ARAL - Eleito 2 .0 substituto pela eli
visfLo ele Penafiel. 

Relaç~t.o dos cl.epu:tados:: elei-tos :n'l.exn.bros da n~esa. 
desde 1821 a 18~3 

Cór te constituintes 

Cnl'gos e nomes I Dntas das c lciçí'ie,; 

Presidentes 

Arcebispo da Bahia (D. Fr. Vicente da Soledade) - interino .. 
Arcebispo da Bahia.- effecti\o ...... ... ..... .. .... _ .... .. . 
Manuel Fernandes Thomaz ... . ......................... . . . 

24 Janeiro ..... 
26 Janeiro .. - .. 
26 Fevereiro . .. 

Hermano J osé Braamc:tmp elo Sobral. . . . . - . ..... ...... . ... . 
Herma.uo J osé Braamcamp elo Sobral .. .. ... . ... . - ... ...... . 
José J oaquim FeHeit·a de Moura .. . .... .... - ... ... ..... . .. . 
Jo é J oaquim Ferreira de l oura ... . . .. .... . .. .... . . .. .. .. . 
José Antonio Faria de Carvalho ........... . .... .. ... . . . . . . . 

26 Março .. .. . . 
26 Abril . . . . - . . 
26 Maio .... . . . 
26 Junho 
26 Julho .... .' .. 

J osé Vaz Velho ............. . .......... . . . . ...... . .... .. . 
João Maria Soares de Castcllo Branco .. ·.· ..... . .. . ...... .. . 
Francisco Manuel Trigos o de Aragão n'Iorato .... . - . . .. ... _ .. 
Francisco Manuel T rigoso ele Aragão Morato . .. ..... . .. . ... . 
Francisco l\{a.nuel Trigoso de Aragão l\Iorato- .. ... . .. - .. . .. . 
Manuel de Serpa. Machado ..... .. .... - · · · · · · · · · · .......... . 
Luiz Nicolau l!~agundes Varella . ... .. .. ·· ·· ·· · ··.-- . ... . .. . 
Antonio Camello Fortes ele Pina. .... . . . . · · · · · · · - . .. . ....... . 

25 Agosto . . . .. ' 
26 I êetem bro ... -
26 Outubro ..... 
26 Novembro ... 
24 Dezembro .. . 
25 Janeiro .... . 
25 Fevereiro . . -
26 Mar ço . . . .. . 

Antonio Camello Fortes ele Pina . . . . .. - .. . · · · · :. · · . . - ....... . 26 Abril ..... . . 

1821 
1821 
18:<ll 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1822 
1822 
1822 
1822 
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C:crgos c nomes Da.tas das eleições 

26 Maio ....... 1822 
26 Junho . . ... . 1822 
26 Julho ..... . . 1822 
2G Agosto .... .. 1822 
26 Setembro .... 1822 
26 Outubro 1822 

C aTlas Honorio de Gouveia Durão ... . .. . . ......... . .. .... . . 
Carlos Honorio ele Gouveia Durão . .. .. . . . . . .......... . . ... . 
Agostin,ho J osé Freire ... .. .. ... .. .... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agostinho José Freire .. ... .. . .......... · · · · · .. · · · · · · · · · · · · 
Francisco Manuel Trigos o ele Aragão Mora to .... . .. ...... . . . 
li'rancisco Manuel Trigoso ele Aragão Morato . . ..... .. : ..... . 

Vice-presidentes 
26 Janeiro ...... 1821 
26 Fevereiro . . . 1821 
26 Março .... . . 1821 
26 Abril ....... 1821 
26 Maio . ...... 1821 
26 Jtmho .. . ... 1821 
26 Julho ... . . . . 1821 
26 Agosto ... . .. 1821 
26 Setembro ... Ul21 
26 OutLlbro ..... 1821 
26 Novembro ... 1821 
24 Dezembro .. . 18::ll 
25 Janeiro ..... 18:!2 
25 Fevereiro .. . 1822 
:-26 Março .. . . _ .. 1i-322 
:2G Abril . .. .. .. 1822 
26 Maio . . . . . . . 1822 
26 Jtmho ...... 1822 
26 Julho ....... · 1822 
26 Agosto ..... . 18:J2 
26 I Setembro .... 1822 
26 Outubro .... : 1822 

Manuel F ernandes Thonlaz .... . .... . ... . .. · · . · · · · · · · · · · · · .' 
H~rmano J osé Braamcamp elo Sobral .... .. ......... .. .... · · 
B1spo ele Beja (D. Luiz ela Cunl1a ele Abreu e Mello) ......... . 
José Joaquim F erreira ele Mama . . ....... . ... . . .. · · · · · · · · · · 
J osé Vaz Velho . . ................ . ... ·· ···· ······· · ··· ··· 
José V<tz Velho .......... . ........ . ............ . ·· ·· ·· · · · 
José Vaz Velllo . ...... .. ........ .. ...... .. ...... · · · · · · · · · 
Francisco Manuel Trigoso ele Ar31gão Mora to . . . . . .. .. . ..... . 
li'rancisco Mmmel Trigoso ele Aragão Mo rato ...... . . . . ... . . . 
li'rancisco t:limõe~ Margiochi . . . ... .. . ...... . ...... . .. .. . .. . 
Antonio Pinheiro de Azevedo e Siha .... . ... . . ... . .. . . . · ... . 
Francisco Simues Margiocbi ....... . ................. : ... . . 
Luiz Nicolau Fagunelcs Varella .... . . ... ... .. .. .... . .... . . . 
Antonio Camello Fortes ele Piua . . . . ... .. . ... . . ... . .... . . . . 
Luiz Paul in o de Oliveint Pinto ela França ... . . . . . .. ..... ... . 
Luiz Paulino ele Oliveira Pinto ela FranÇa ........... ....... . 
Bispo ele Bqja (D. Luiz ela Ctmha de Abreu e Mello) ... . .... . 
Agostinho José l!~reire ..................... ....... ... . ..... 

1 

Bento Pereira elo Carmo . . .. . . . ...... . · . . . .... . ...... . .... . 
Bento Pe~e!~a elo C~1:n.1.o ... ..... .. . ...... . .. · · . . . · . · · . · · ··· · · 
Bento Percua elo Carmo . . .. . . . . ........ . ... . ... . . .. ... ... . 
Bento Pereira elo Carmo .... . ..... .. . . . . ..... . .. . . .. . .. . .. . 

Secretar ios' 

24 Janeh·o ..... 1821 
26 J aneiro . . . .. 1821 
26 Janeil·o ..... 1821 
26 Janeiro ..... 1821 
26 J anciro ... . . 1821 
26 Fevereiro . .. 1821 
2G Fevereiro ... 1821 
26 FeYereiro ... 1821 
26 Fevereiro ... 1821 
27 Fevereiro . .. 1821 
26 Mat·ço .. .... 1821 
26 ~Jarco ...... 122). 
2G MarÇo ..... . 1821 
2G Março . . . . . . 189.1 
26 Abril . . .... . 1821 
2() Abril ....... 1821 
2G Abril .... . .. 1821 
26 Abril .... : .. 1821 
26 Maio 1821· 
26 Maio 1821 
26 Maio 1821 
26 Maio 1821 
26 Junho 1821 
26 Jmtho ...... 1821 
26 Junho ... ... 1821 
26 Junho . . . ... 1821 
26 ,Julho . . . .... 1821 
26 Julho ... . . .. 1821 
26 Julho . . , ..... 1821 
2G Julho .. . . . .. 1821 
25 Agost0 . . · .... 1821 
25 .Agosto . . .... 1821 
25 Ag·osto ..... . 1821 
25 Agosto .. . . .. 1821 

João Baptista Felguch·as -interino . ............... .' ... ... . 
João Baptista Fclgueil·as- ef:fectivo ..... . . . .... ... . ..... . . . 
J osé Joaquim Rodrigues ele Bastos ................. . . ... .. . 
Luiz Antonio B.cbcllo ela Silva . . . ..... . ... ... . ....... : .. . . . 
J osé li'el'l'eira Borges . .. . ........ ' .. .... . . ...... .. . .... . . . 
José F erreira Borges .............. . .. . .... · .... · . · · · ... · · 
João Ba1Jtist:a l<'elguciras ..... . . . ...... . . . .. . . . .... .... . .. . 
Agost.inho José Preire .. ..... . ... : . .. . .. . ...... . .... . · ... · · 
Luiz Antonio Rebcllo ch Silv~t '- não serviu .. . . . , .. .. . ... .. . 
Francisco Barroso Pereira - em logar elo antecedente ....... . 
Agostinho José li'reire . ...... . . .............. : . . . .. . ... ... . 
J oão Baptista Fclgueiras .. . ..... .. .... ~ . . . . . . ..... .. .. .. . . 
lTrancisco Ba·rroso Pereira .... . .. . . . . . . . ........ . . .. . .... . 
AgosLinho de Mendonça li'alcão .... . .. ~ . . .. . ............ . . . 
João Baptista F clguciras ........ . ............ .. .... .. ... . . 
Agosl;?-1.ho ele ~1cnd.onça Falcilo . ... . . . . : .. .. .. . : .. . .. ..... . 
Agostrnbo Jose Fr01rc . .... . ... . ... . .... . ... . ..... . .... . .. . 
Antonio Ribeiro ela Costa .... . .. . ...... ... .......... . . .. . . 
João Baptista F elgueiras . . ... . ...... .' . .. .. ..... · · · · . .... · · 
Antonio Ribeiro ela Costa ... . ... . ...... . ........ . . · . · · ... . · 
Agostinho José Freire .... . .. .. . .. . . .... .. .. . . .. ....... . . · 
Agostinho ele Mendonça li'aleão .. . . ..... . ... .. . ... ........ . . 
J oão Baptista Felguciras ........ . ... .. ........ . .... . . . . .. · 
Antonio B.ibeiro ela Costa .... .. . .... . . . .... . . ............. · 
Agostinho José Freire .......... . .......... .. ............ . 
João Alexandrino ele Sousa Queiroga ... . .... . . . . . . ... .. . .. . 
Antonio Ribeiro ela Costa .......... . . ... . .. . .. . ....... . .. . 
João Alexandrino ele ::lousa Queiroga .. .... . . .. .... : . ..... . . 
J oão Baptista Fclgueira's ............. .. ...... . · ......... . . . 
Agostinho José Frei re .......... . .... .. .. . . ... . ....... . . · · · 
Auton.io Ribeiro ela Costa ..... . .... . .. . ........ . ... ...... . 
J oão Alexandrino ele Sousa Queiroga ............ ....... . . . . 
,Agostinho José Freire .. ............. . .. . . . ........ . . .. . . . 
J oão Baptista Fclgueiras . .. .... ... . ....... . ... . . . ... · · · · · 

1 Os uomes dos secretarias acha.m-sc collocados pela priori~lade da. eleição. 
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Cargos c nomes 

Antonio Ribeiro da Cosüt . .. . .......... . . . : . . ... . . . ... .. . . . 
J oito Alexandrino de Sousa Queirog-a .................... . . . 
João Baptista Fe1gneiras ..... . . . ... . ...... . .. .... .. ..... . . . 
Agostinho J osé Freire ... · = . . . ...... .. . ...•...•.. - .•. . •• . •• 

Antonio Ribeiro ela Cost>t .... ..... .. .. . .. . .... .. . . . . .. .. . . 
.T oão Alexandrino de Sousa Qtteiroga . .. ... .. . . . . ....... . .. . 
Agostinho José Freire ... .. ......... ... .... . . .. . . . ....... . 
João Baptista ];'clgcteiras ............. .. . . . . .... .... .. . . .. . 
Antonio Hibeiro ela Costa ............ .... . ....... - .. . .. . .. . 
Agostinho José Freire ...... . .... ... . . . .... . .. . ... . . .. ... . 
João Alexanch·ino ele Sonstt Queiroga . .......... .. .. .. . .. . . . 
João Baptista Felgneiras .... . . :-. .. . . . .... . ...... . . ...... . 
Antonio Ribeiro da Costa . . . ................. ... .. . .. . . ... . 
Agostinho José Freire .. .. . . ............ . .. . ......... .. .. . 
João A.lexandrino de Sousa Queiroga ..... .. .. . .. . . . .. . . .. . . 
J oão Baptista Felgneiras ........... . . .. . . ... . . . .. . . ...... . 
José Lino Coutinho . ... .... . .. . . .... ..... ... . ..... . ... . .. . 

' J oilo Baptista Felgueixas ............ . .. . ....... .. ..... .. . . 
_João ele Sousfl. P into de Magalhães . ... .. .. .. . .. ........... . 
Agostinho José Freixe . ............. ..... . . .. ...... . .... . . . 
José Li no Coutinho .. .. ............. . . . . ..... ........... .. . 
João Baptista Felgnei:ras . . . . ..... . .. . ........ . .. . .. . . . . . . . 
Agostinho J osé Freire ....... ... .... . .... . . . .. . ... ... .... . 
J oão ele Sousa Pinto ele Magalhães ... . ........ . : .. . ..... . . . 
J oão Baptista Fclgueiras ... . . . .. . ............. . ..... . .... . 
Agostinho José Freil·e . ............ ... ... ........ ... . . . . . . 
Francisco Xavier Soares ele Azevedo . .. .. , .. . .... .... .... .. . 
Francisco Ban-oso Pore ira .'· ... . ....... . .. . ............ ... . 
Francisco Xavier Soares ele Azevedo . .. . ...... . .... ... . . . . . 
João Baptista Felgneiras .............. .. .... .. ... .. ... . . · . . 
Agostinho José Fre:ire .... . ... . .. . ........ ... . ... . . . . . . . . . 
Francisco Bq,n-oso Pereil·a ... . . ....... .. ..... . ... . . . . . . . . . 
Alexandre Thomaz de Moraes Sarmento . . . .. . .... . ...... . .. . 
José Pci..-.,::oto Sarmento ele Qtteü·oz ... . . . .. . . · . ... . . ... ..... . 
João Baptista Felgneir as , . ..... . . . ......... .. ..... .. .. .. . . 
Franci:co Xavier :::ioares ele Azevedo . . ... . . .. .. ... .. ... .. . . 
João Baptista Felgne:iras . . . .... . ... ........ ... .. . . . .... . . 
Alexaúelre Thomaz de· Moraes Sarmento . . .. ..... .. . . ... . .. . 
Frane'iseo X:;wier Soara · ele Azevedo ...... .... ... . .. ...... . 
José PeL--.:oto Sarmento ele Queiroz ......... . .. . . . ... . .. . .. . 
Francisco Xavier ~dares ele Azevedo .. .... . ................. . 
Basilio Alberto de Sousa Pinto . . .... . ... . .. .. . .... .. . . . .. . 
J oão Baptista Felgue:iras ..... . . · .. .. . .. . ..... . .. .. . . . . .. .. . 
Francisco Bm-roso Pereira . ....... . .... . .. .. . . ... .. . . . .... . 
Francisco X::nrjer Soares de Azevedo ... . . .. . ... ... .... . .... . 
João Baptlsta ;D'elg·ueiras . . .................. ..... .. . .... . 
:E'ranci.sco Barroso Pereira . . . ..... : . . ................ . . .. . 
Basilio Alberto de Sousa Pjnto .. . . ...... . . . . . ... . . .. .... . . . 
Francisco Xa-vier Soares el e Azevedo . .. . . . . . .... . .. ..... . . . 
Basilio Alberto ele Sousa Pinto ..... . ...... ~ ... . ..... ... . . . 
Francisco Barroso Pereil·a . .... .. ..... . .. .. .. .. .... .. ..... . 
João · Baptista Felgnei.ras ... . .. ... ...... . .. . . .. . ...... . ... . 
Francisco Barroso Pereira ......... . .. ....... . . . . . . . ... ... . 
João Baptista Fclgneiras .. . .... .. .. ... ..... . .... .. . . .. · ... . 
Basilio Alberto de Sonsa Pinto . ... .... .. .... .. . . .. . .. . . . . . 
:Fmncisco Xavier Soares de Azevedo . . . . ......... . ... . .... . 

Càrtes ordinarjus 

C:trgos e nomes 

P residentes 
José ~ oaqu~l_l-1 ~errein ~1e JY~oma . .. . : ......... .. ..... . . . . . . . 
Fra!lClsco S1mues lYiargwch1 ......... . .. .. - .. .......... . .. . 
Agost inho José F1·ei.J:e ........ .. . ... , . .. .- . - - . - ......... . . . . 
Bispo concle (D. Fr. Francisco de S. Luiz) .. . .... . .... . . _ . .. . 

,Datas dns eleições 

26 Setembro ... ·. 
26 Setembro .... 
26 i::letembro . . .. 
26 Setembro . . . . 
26 Outubro ..... 
26 Ontnbro . .... 
26 Outnhro . .. . . 
26 Outubro .. . .. 
26 Novembro ... 
26 Novembro ... 
26 Novembro ... 
26 Novembro . .. 
24: Dezembro ... 
24 Dezemb1·o . .. 
24: Dezembro .. . 
24 Dezembro ... · 
25 Janeiro ..... 
25 Janeiro ..... 
25 Janeiro ..... 
25 Janeiro .... . . 
25 F e verei I"O .••• 
25 Fevereiro .... 
25 Fevereiro .... 
2:) Fevereiro .. . 
26 Março ... . ... 
26 Março .... ... 
26 Março . ..... 
26 i\'In. I" CO .••••• 
26 Abri l ....... 
2G Abril . .. .... 
26 A.bl"i l . ...... 
26 Abril . . .. . .. 
26 Maio ... . . . . 
26 Maio . . ... . . . 
26 Maio ... .. . .. 
26 Maio . . . . .. ~ . 
26 Junho 
26 Junho . ... . .. 
26 Jnnho ...... 

. 26 Junho . . . . . . 
2G J 11 lho .. . .. .. 
26 Julho . . ... . . 
26 Julho .. ..... 
26 Julho . , . ... . 
26 Agosto ...... 
26 Agosto ... . . . 
26 Agosto . .. . .. 
26 Agosto ... .. . 
26 ~e tem bro 
26 8etembro . .. 
26 Setembro . .. 
26 ::Setembro 
26 Outubro .. .. . 
26 Outubro ... . . 
26 Outubro .... . 
26 Outubro .. ... 

Datas das eleições 

20 Novembr o . .. 
31 Dezembro . .• 
31 Janeiro , ... . 
28 Fevereiro ... . 

1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1 "21 
1821 
1821 
1821 
1821 
1821 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
18í!2 
1822 
1822 
1822 
11-'22 
1822 
1822 
122?. 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 

_1822 
1822 
1022 
182:! 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 
1822 

1822 
1822 
1823 
1823 
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Cargos e nomes 

Vice-presidentes 
Francisco Simões Margiochi . . .•.•. _. • . ... . . .... . .•......... 
Agostinho José Freire .... . : . ... .. . ... .. . . . .. ..... • •. - . ·- . 
Francisco ele Pn.ula Travasses . . ... .... ... .. ... .• · ... . . .... . 
Antonio Marciano de Azevedo .•. . . . .. . . ............. . ... .. . 

Secretarias 

João Baptista F elgueiras . . .. ...... ... .. . . . ........• . • . · ·.
Basilio Alberto de ::5ousa Pinto •....... . . .. . . ... • ... . . · . · .. 
Agostinho José Freire ... . .. . .. . . . . . . ...... . .... . : · · · · .. - · 
~ho_o~az ele Aqui no ele Cn.rvalho .. .. . .... · . .. . .... . .... . .. . . 
T asllw Alberto de Sousa Pinto. , • . ..... . ....•. , ....... ... . . 
J l~omaz ele Aquino ele Carvalho . ....... . . . ...... . . ..... , .. . 

•ROao Baptista F elgueiras . . .. . ....•... • . : .. . .. .. ... : ..... . 
] odrigo ele Sousa Oastello Branco ... .. .. . , .. . .. .. . . .... .. . 
, 3asilio Alberto ele , 'ousa Pinto . . . . ..... .. .. .. ............ . 
~hon:az ele Aquino ele Carvalho . . ... . . .. .. . : . . •..... . .. . .. . 
J o_:1ngo d:- Sousa Ca~tcllo Branco ... . . . : . .. .............. . 
Boa? _Baptista Felguem:w ... . .. . . . ... .. . ............. .... . . 

a:-nho Alberto ele Sousa Pinto .. ..... • .... · ................ . 
Thomaz ele Aquino tle Carvalho . . ... . .. ... ... . : . ..... . •... 
João Baptista Felgueiras ... • • ••... . · ....... . .. . ... .. ..... . 
.Roclrigo ele Sousa Castello Bnmco . . .. ....... . ....... . . . . . . 

Côrtes extraorclinarias 

20 
31 
31 
28 

20 
20 
20 
20 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
28 
28 
28 
28 

Datas das eleições 

Novembro ... 1822 
Dezembro •.. 1822 
Janeiro . .. ... 1823 
Fevereiro .. , .. 1823 

. 
Novembro ... 1822 
Novembrc •. .. 1822 
Novembro .. . 1822 
Novembro . .. 1822 
Dezembro . .. 1822 
Dezembro ... 1822 
Dezembro . .. 1822 
Dezembro ... 1822 
Janeiro .. .. . . 1823 
Janeiro ..... 1823 
Janeiro ..... . Hl23 
J aneiro ...... 1823 
F'evereiro ... 1823 
Fevereiro .• . 1823 
Fevereiro 1823 
Fevereiro ... . 1823 

I 

---------------w---------~----~--~~----·--------------~-------~-
Cargo§> e nomes D atas das eleições 

Presicleute 

J oão ele Sous::t Pinto ele' Magalhites .. . .. . . . ... ... . . ......... 15 Maio . . . . . . . 1823 

Vice-presidente 
J oaquim P lacido Gal~r:1o-Palma ...... . .... . ......... .... .. . . 15 Maio . .. . . . . 1823 

Secretarias 

Francisco Botto Pimentel. .............. . ... . . . . .... . .. . . . . 15 Maio ........ 1823 
15 Maio . .•. ' . . . 1823 
15 Maio ....... 1823 
15 Maio .. . .... , 1823 

Francisco Xavier de 8ousa Queirog-a ... . . .. . . . . . . . . ... . .. . . 
Antonio Vicente c10 Carvalho c Sousa ... . ... .... ... · .. . ~ . . . . . 
Basilio Alberto de Sousa Pinto .. . .. ..... .. ... ... . ..... ... . . 

N . B.- Ás t.res sessões da j tmta prcpm:atoria, realisad::ts em15, 18 e 20 ele novembro de 
1822, presidiu Anselmo José Braamcamp, presidente ela deputação permanente, e serviram 
ele secret::u·ios Francisco Manuel Trigoso ele Ar;tn·ào M:or n.to e José Joaquim l:'erreira de 
Moura, membros da mesma cle}JUtação. A sessão e;):traorclinaria, de 15 de maio de 1823 foi 
aberta c }Jre. idida pelo b1spo conde (D. Fr. Francisco ele S. Luiz), servindo ele sccretnrios 
os .eleitos em 28 de fe\7ereü:o, mas no dito dia tomou posse a nova mesa. 

Nas cô1-tes const-ituintes houve 23 eleiçues ele presidente, 22 de vice-presidente e 24 ele 
secretarias, sendo cl'este.- ultimas 22 de 4- inclivichws e 2 ele 1. Exerceram o logar de presi
cleJ?-te 13, dos qu:1.es 1 eleito por 5 vezes, (j por 2 c 6 por 1 ; representavam a provincia da 
Beu·a 5, da Extrcmadum 3, do Minho 2, elo .tUemt(\jo 1, do Algn.rve 1, do Rio de J aneiro 1. 
9 cargo ele vice-presidente recaíu tambem em 13 }Jessoas, sendo 1 eleito por 4 vezes, 1}JOr 
~' 4· por 2 e 7 por 1; o de secrctn.rio em 15, de que foi eleito 1. por 23 vezes, 1}JOr 15,1 por 
9, 2 por 8, 1 por 7, 1 por 4, 1 lJOr 3, 6 por 2 e 1 a1Jenas por 1. - . 

Nas cô1·tcs orcl-inw·ias procedeu-se a 4 eleições }Jara os diffcrentes cargos da mesa, 
ficando em presidentes 2 rep1·esenta.ntes ela di visão de Lisboa, 1 de Lameg-o e 1 c~e Trajl
coso. O logar ele -vice-presidente foi desempenhado por 4 deputados e o de scCI·etano por 5, 
obtendo 3 cl'estes a maiol'ia dos votos por 4 vezes. 1 p·or 3 e 1 sómente }JOr 1.' 

Nas côdes extmm·cNnct?"ias de 182o effeit'uou-se um só acto eleitoral de mesa, cujo pre- · 
sidente era repre~entante da clivisão do Porto. 

-
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Nota das sessões elas cõr-tes de 1821. a 1823 

Côrtes constituü1tes 

D ias 
Annos e me>:cs - · ~ Total 

------- _=_!_:_ _:_ -=-!~ ~ ~~~~- .:_ ~ ~~.: 13 14 15 lG 17 ts
1

19

1

20 ~~=I~~ ==i=:~~:.::~ :.:: - -
1821 

J aneiro. . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 11 1 - 1 1 1 6 
Fevereiro . . . . 1 - 1 - 1 1 1 1 1 .1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - - - 24 
Março. . . . . . . . 1 1 1 - 1 - 1 1 1 '1. - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 24 
Abril . . . . . . . . - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 - 21 
Maio . . . . . . . . 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 26 
Jtmho . . . . . . . 1 1 - 1 1 1 1 1 1, - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 22 
Juij:w . . . . . . . . - 1 1 1 J. 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 2 26 
Agosto . . . . . . . 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 - 1 2 - 1 1 1 - 1 2 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 28 
Setembro . . . . . 1 - 1 11 1 1 1 - - 1 2 1 I 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 24: 
Outub1·o . . . . . - 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 2 - 1 1 2 30 
Novembro . . . . - 1 2 - 1 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 ·- 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 27 
Dezembro . . . . 1 - 1 1 1 ' 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 23 

1822 

Janeb:o . . . .. . ·. 
Fevereiro . .. . 
Março .... .. . 
Abril . . ..... . 
Maio ........ . 
Jtmho .. .... . 
Julho . ... . .. . 
Agosto ...... . 
Setembro .... . 
Outubro .. . .. . 
Novembro . .. . 

Annos e 1nezcs 

1822 

- · 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1- 1 1 1-- 1 1 1 1 24 
1 - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - 20 
1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 24: 
1 1 1 - - ,- - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 22 
1 1 1 1 - 1 1" 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 24 
1 - 1 1 1 !- 1 1 - 1 1 1 - :- 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - 20 
1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 26 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 2 - - 1 1 1 1 1 1 26 
- 11 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 - 1 - 25 

~~~~~ = ~~~~~~ = ~~~~~~ = ~~~~~~ =~~ ~ ~ ~ 
Côrtes ordinario.s 

Di3S 

"' · 'l'o.J. al 
l :J 3 4J 5 G 7 8 9 lOJlJ J2 13 td i1D lG 17 1S 1!! 20 21:22 23 24,25 2G "27 2E 20 30 1

1
31 ,, 

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

N ovcn1l:n·o . . . . - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 3 
Dezembro . . . . 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 25 

1823 

J anciro . . . _ . . . . - 1 1 1 - - 1 1 1 111 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 24 
Fevereiro ... · 11 - 1 1 1 - 1 2 - 1 - ~.1 2 1 2 - J. 1 1 2 ~ 1 - 1 1 - 2 1 - - - 26 
Março . . . . . . . 1 - 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - - 2 - 1 2± 

C ôrtes e:x traorçlinario.s 

D ias 
.Anco e mezcs - za -- ;:a:e;wz ..__ '"rotal 

1 2 3 •1 5 6 7 8 9 10 1112 13 H 15 lU 17 18 19 20 21!22 23 21 25 26 27 28 20 30 31 
---- --1----- - --- - - - ---------- - --- - - - --

1823 

Maio . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 13 
Junho . . . . . . . - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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Côrtes extraordinal'i.as (1823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 



VIII 
l:iomcação ele mini st.ros em Vi !1 " Frrutct> elo X im . - O inf::tnte D. iiJig ncl é en col'l'cgaelo rlo comm ando em chefe do exer

ctto. - E l-rci r e in tcgr:t. D. Ca. l'l ota. J o.uquin n. nos (\i reitos ci vis c poli ticos inhercntcs i sun. a.lt.u. cntcgoriu., resti tuindo
lh e_ tamb<~m a n.clrni n ist ração dos bens elo estndo e cn::a clttf> r~\inha s . - Nos diplomns ofliciacs ma.nda-se observ ar o formu 
l ~n o a.n tc rior a. 1821. - Ord ens pa r::t f:ie rcm levantados os sequestras fei tos a pa r tida rios dn. causa. a.bsolu t;ista. e pôr em 

' Itberdadc qucu1 incorrê1·a 110 r igor ela j ust ic;a por idcn ticos motivos .- A visos á cnma.1·a. f) O L isboa. - l 'i; l -r t:i pl.'oclama con 
tr a. as cô:tcr; e promettc nm a out ra const ituição.- Dcct·e.to rcs tnbe lcccndo n jn tenclcncia gcrn.l da po licia.-R egl'esso 
de D . Joao VI n. L isboa e a lg un s uctos que o prccedr ra m. - O conde de Amarfln te é r eintegrado n os t it ulas, bmn·as c 
In crcês., e no infa.n tc D. Mig uel con ccdc-s'e a JH'Croga.t.ivn. de assisti r .ao despacho do m in i:; fTo d:t gucna. nos negocias im 
por tant es do exercito. - Ua1·ki regia dil'ig ida ao cardeal JHliTin r cha D. Ca rlos da Cunha. - P rocedimen to cl:L junta de 
~·cgcn ci a. i nte1· in a qu e f tm cciOllOU em Hespanha s•)b o nome de cl-rc i D. J oão VI . - N:t cidade do Pm·to install a.-sc uma 
.l un_t:; ele gove rno; sem; p1· in cipacs actos. - Os bt·i g:1C1CiJ•os S a1clanha c Cn.b1·e ira. pronun cia .. m-se a fa.vor da. nOYU. sit uação 
poht tea .- Circ.ul ar do min istro dos negocias estran ge iros aos r epresentante s de Pot·tllgal em d ive rsos paizc::::, comll\.Ullican
do- lbcs_ os ul t im os succe~sos . - I i!x t ingue m-sc n.s cn mr~ ra.s constitucion:tes, passa.ndo cs tcs .corpos <·o11ectiv os :i :m ter ior fór
lll n. .-. ffi reyoga.àn a lei do 15 ele ma.rço de 1823, qu e crcúrn. n oYos impostos.- H.estnl>e lecc- sc n ccnsm·a dos impressos, c o 
c_orp o ~as ordena nças c legiões volta a serdr.- J?icn. abo lido o conselho de e.5tado .- D isposiçõcs r e lntiva s a vencimen tos de 
f uuc·ctmul r io.c; d iplomati coS e COllSUI:trcs, ao laço nnciona.l c a clin.s de g rande galn..- }~ l- rei, decl a.rmulo uulla a. constituição 
do 1822, n omei a. os juclividuos que devem prc pal'ar o p roj ecto da carta funda.mcntn.l dn. mona.rch ia.. e cria a j unta. pn.1·n. o 
exam e das le is fe itas p cla.s CÕI'tes. - Prohib em-sc, sob pena ::; SC \'C I':.ls, quaesqucr socicdndcs secrctns. - 1\ lecl alhas pa ra. 
C'Onclecornr os m il i.tn.res n.tt'cctos a.o systema absoluto .- Doi :1 11 tigos ministt·os s fw privados da(j Uonras inher eutcs :iquellc 
C:l.l'go . - I ns ta.nra-so o conselho de estado conforme os usos p rccc dcn tcs ao r egim cu cunstl t ucionnl ; ::tlvarús c decretos 
r r im it h·os. - D iscurso do marqucz de P~o l mcll a quando se rennju :t j nntn. incumbida. de formar o novo cocli go polit ico. 
D efi ne m-H' as a. t tri bui~õe ::; do commandn.ntc em chefe elo exercito c l'Co rga nisa -sc n 1cssa. confOJ·m i tlade ~l secretari a el a. 
g uerra .. - Hegresso elo pa tri a rch a de Lisboa, ca r ta. r egia. q ue Jbc é dirigiria ep:t!-tora l nos seus cl i.O\: CS n.nos.- Leis con
cernent es uo govr.>rn o ela s i iiJns dos .Açores, a ss im como no scrv i \~O da ma l" i.ulJa e ult ram~r . - D e<• reto prohibindo a ci rt n · 
laÇ"ão de imp ressos sem prcv in. li CCliÇ~l.- L eis ela s côr tes que se consic1 er am r evogadns. ~ Doeu mcntos Ú\·ercn. das ne
gociações ele Pol'bugal com o B raz i I para se fi 1·mm· n paz e ntTe os dois pa. izes , as qua es então fi cam sem ex i to. - Reluç::io 
dos depu tados e subst itutos elas dua s l egi~l nturas conh·a quem houve proced imento em. 1823. - Diss idenc ia de alg uns 
n:Uuist l'os da corOa. sobre a. marcha. g overmttiYa. :M suppri mi da a nccrel.nri a. de estudo dos neS:ocios ecd esinsticos e de jus
t·tç:t, passa udo es tes p:tra a do re ino, mas pouco de pois to rn ~1m a. sepn ra r -se . - Movi men to rcYoluciona r io ele 30 de abr il 
elo 182,1.- P rocla maçõcs c co.rbt do i nfante D. i\Jigur l, c pastoral do pa tri :11"cha , datncln s c1'cssc dio .. - Intcrfe rcnci!t do 
:o1;po cl iplomatico ost t·n.ngeiro para. fru st rar os planos dos u ltrn.-rea listas .- D ecreto rcleYtmdo ao in fa nte os excessos ele 
.llll'J scl i c~~ào qu e ex e rcôra. - D . J oão VI r efugin.-sc n. bordo ele 11ma n a u inglcza. c d 'a.li procln ma nos p or tngu czes.- O 
Cl1lbaixadot· de Fra n ~ a. o o cn vindo extra.o rd inario ele Inglaterra. reclamam por meio ele notn.s q nc se nmnteuJ1a a segn· 
1:nnçn. c in te resses dos se us compat1·iotas residen t(';, em L isbon.. - Circu lar aos membros do corpo dipl om~tico . - O i n
htntc D. }.fi gnel solicita. licen ça p.ura v·in.j :ll' e sae a bn r ra JH~ fra g-ata. Pm·ola, dirig indo-se ao porto de B res t . - D osem · 
barq t~c do mon:t Tcha, que r eoccupn. o pa lncio ela Bempo sta.. - Oflicio infor ma ndo o min ist ro por!Jug uc:.:j unto á côrtc de 
:i\fad n cl sobre a s 0{'CO I'l'en cias 11:1 cn.pit a l, c cn.r tn. do pnJl)l'iO punho rl c D. J oã.o VI para. sna ma gcshule ca tholica.. -1\Iml
~la- sc proceder a rigorosa. devas~ :.t.. re ln.tiva mcn te aos impli cados n a. r cvol uç3o de a.br il. - Cm·ta ele 1ei em q11c se declarn. 
n~s ta.u!·acta a. a.n tiga const itu içi'io e manda re uni I' os trcs esta dos do r e in o. - Amnü:Ua. gera l. - Alv:irú .. :m:nu ll ~1n cl o a. le
~l r-layao dn.s côrtcs.- Officio circuhn· do ma r qucz de Pnlmella e exposição circumstnncincl:t sobre os acon tecimentos de 
"-'~ de abr il a. l 'l ele mai o de 182-L - O ttt. J'O despnclw do mesmo estadista n.compa.n tando a 110 1:1. por cJlc clh·jgid ::t~ aos mj
l.l tSt t·os est1·n.ngeiros úcer cn cl[L in ti maçiio fei ta a. D . Carlo ta ,Joa.quinn pn l"a se .nu. cn tm· pOI' n lg um tempo do TCi no ; ca r tas 
da r a inha c do ~t rceb i f:po ele lh·ora . - Cons tando que se TJ l'Cpan.lva 11m u. c:xpedj ção p01·tu gu e :~.a. contra. o B ra.z i1 , o iw'tpcra
doJ• D . P ed ro JJI 'Ocl n.JJl:l. ele novo :1.0s seus subd itos.- CoJ·,·cspon<lenc in. ent re o mi nl o; tro dos ne gocias est ran geiros c o em
b:.tixa clor de l"rnuça :icercn. dos snccessos de 30 de :1bril de 1824.- Oria-Ee uma commis-sã o pn ra p1·ocessnl' snrnma.ri n.
mentc os ind ividuas q ue tomara m par te nu, r evolta cl' aq1.1 e ll e dia , lmvendo depoi s incln.lto e perdão, or elc n::f,ndo-se porCm 
a 1.tlguns d ' eUcs que sais~em do r eino. - P 1·ivi lcgio exclusivo à imprensa r egia para. pubJic:.1 r determinadas obra.s . - R e
gulamen to ela cn ixn. fi lh l do b:tnco de L isboa. no P or to.-RenoYam-se n egociações com o Brm~i l e é fi nn.J mcnte rcconllc
Cida a sua inclepcndencia., TCscrvanclo D . J oão VI pn.ra si o t itu lo de imp er ador.- 'r ralnd o de pm~ e amisadc entre ns 
dua s ditas nações; documen tos com prontt ivos.-Notns dos TCpl'Cseu tan tcs ele varias potcncin s, congr::ttula ndo-ee com o · 
rei de Po rtuga.l por tão i mportrm te facto.- R esenb n.. dos con~ cl1.1 e ir os de esta elo, mi nistros e t itulares nomeados ch1ra.ntl! 
" cpochadc q ue tra ta este vo lume . 

. Com o protesto elos cleputàclos em 2 cTe junho ele 1823 poderia consiclerar -se te~:
~macla , na r igorosa accepçrio ela palavra, a primeira epocha parlamentar ; omit
tln~lo, porém, os successos subsequentes que têem intüna relação e formam, por 
ass1m dizer, o seu epilogo, ficaria obscuro o período decorrido até á outorga da car ta 
constitucional. Acresce a circumstancia ele es tarem inser tas aqui · leis importantes 
elas côrtes, que fo ram quasi todas revogadas :pelo govem o absoluto, sendo mister 
sab~r como aquelle as proscrpveu ou substittüu; aliús similhante lacun a ob~·igaria 
0 leitor iL consulta ele muitos c1 o'cmnentos

1 
em parte c1ifficeis de colligir. L1gando 

~s epocha·s constitu cionaes com as do absolutismo, nos }Jontos connexos, nâo fica 
lnterrupta es ta serie ele subsídios para a historia do systema representativo, e me
lhor se poderão avaliar as clifferentes phasçs por que ha passado a. nação portu
gueza nos tempos modernos . 

. Emquanto ponder osos motivos obrigavam as côrt es a su spender o~ ~eu s tl·aba
lhos, el-rei D. Jo ão VI, em Villa Franca ele Xü-a, nomeava novos mm1stros, con-
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feria o cargo de commandaute ~m chefe d.o exercito ao ' infante D . :Miguel, e. res
tituindo a D .. C adota J op.q uin a as prerogati v as de que a t inha pri vaclo ·o decreto 
ele 4 de dezembro lo anno anterior, removendo auctoridacles militares, civis e 
judiciarias, ou dando-lhes a demissão, fazia antever reformas radicaes nas institui
ções inaugl.U'adas em 1820. A proclamação ele 3 ele junho deixou ainda nutrir al
gtlmas esperanças aos partidarios do r egimen liberal, apesar de verem converticlos 
em acerrinJOs antagonistas cl' elle os propugnaclores de outr' ora, incluinelo algtms 
dos chefes do movimento r evolucionario do Porto, que pouco antes, quando a re
volta de Traz os Montes não offerecia probahilidacle de satisfactor.io exito, faziam 
penmte o congresso enthusiasticas promessas ele firme adhcrencia aos seus actos 
ou lhe enviavam felicitações . 

Por .elecretos ele 1 le j unho foram nomeados : ministro assistente ao despacho 
c encarregaelo elos negocios da guerra, 1\Ianuel Ignacio Martins Pamplona Côrte Real, 
que ta.mbem ficou interinamente com a pasta ela marinha; ministro dos negocies do 
reino, Joaquim Pedro Gomes ele Oliveira; ministro elos negocios ele· justiça, Ma
nuel Marinho Falcão ele Castro ; ministro elos negocios estr:.mgeiros, conde ele Pal
mella. N0 cargo ele ministro ela fazenda continuou José Xavier Mansinho da Sil
veira até 19 cl'essc mez, em que foi exonerado, por assim o peclll· . 

Os principaes actos elo governo dm·ante a sua permanencia em Villa Franca, 
exceptuando nomeações de diversos funcciomu·ios ela sua confiança e idéas politi
cars, constam dos documentos que seguem. 

Decreto 

Tendo consideração ao zêlo que o infante D . :Miguel, meu muito amado e pre
zaclo filho, ultimamente manifestou para sustentar a cligni htdc da minha corOa em 
beneficio da naçri.o portugueza ; hei por bem nomeai-o commanclante em chefe dr 
exercito portuguez. O conselho ele guerra o tenha assim entendido. 

Paço ele Villa Franca ele :X.ira, em o 1.0 ele junho ele 1823. =(Com. a ?'ttb1·iw de 
st~a magestade .) 

Decreto 

T endo ces aelo as diffi.ceis e melindrosas circnmstancias a aue foi forcoso ce
der, assignando com muita mágua do meu coração o decreto ~de 4 de d;zembro 
de 1822 : sou servielo determinar, revogando o dito decreto, para que fique sem 
cffeito como se nunca houvesse exisiiclo, que a rainha, minha sobre todas muito 
a.macla e prezada mulher , sej a reintegrada nos direitos civis e politicos inherentes 
tanto á. qualidade de ciclaelã.o portugtlez corno á ligniclacle de rainha., vindo occn
par no paço, entre a 1·eal familia, o logar que digna e magestosamente occupava. 

O ministro e secretario de estado elos negocias elo reino o tenha assim enten
dido e faça executar. ·villn. Franca ele X:ira, aos 2 de junho ele 1823. = (Com a 
?' l~b?·ica ele S'I.GC~ 11utgestacle.) =Joaquim Peclr·o Gomes ele Olivei?·a. ' 

Carta de lei 

D. Jo~i.o, por graça de D eus, rei do reino unido ele Portugal, Brazil e .f\..lgar
ves, cl 'aquem e cl'alem mar em Africa, senboJ' ele Guiné c el a conquista navegação 
e commercio da Ethiop-ia, .Ar abia, Persia e da Inclia, etc. Faço saber ~os que esta 
minha carta ele lei virem, que tendo sido e:x:tincto o conselho da casa e estado das 
rainhas, por carta ele lei de 5 ele abril do presente anuo, c sendo da minha real 
intenção reintegrar a rainha, minha sobre todas muito amada e prezada mulh~rJ 
na administração dos bens do mesmo estado e casa : hei por bem revogar a dita 
carta de lei de 5 de abril, para que fique sem effeito algum, r estituiclos ao seu 
exercício os deputado·s e mais empregados elo conselho, que continuarão suas func
ções como n'aquella data praticavam, sem embargo ela dita. ou de alguma outra 
legislação posterior em contrario . ,.., 

Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o cumprimento e e:x:ecuçao 
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cl'esta carta ele lei pertencer, que o cumpram e guarcleJ#} e façam cumprir e guar
dar . tão inteiramente como n'ella se contém. Dada em Villa Franca ele Xira, aos 2 
de Jtmho ele 1823. =EL-REr, com guarda. =Joaqtbim P ed1·o Gomes ele Oliveim. 

Car-ta de lei 

D . João, por 'graça ele Deus, rei elo reino unido ele Portugal, Brazil e Aigar
ves, cl'aqnem e d'alem mar em Africa, senhor de Guiné e da conquista, navegação 
e commercio ela Ethiopia, Arabia, Persia e da Inclia, etc. Faço saber aos que a 
presente carta elo lei virem, que havendo a lei ele 11 de julho ele 1821 alterado o 
f~rmulario ele que até então usavam as secretal'ias ele estado e tribunaes na expedi
çao das leis, alvarás, provisõel" e mais papeis cliplomaticos, e sendo accommodaclo 
aqnelle que a mesma lei estabeleceu a uma constituição que não vigora actun1-
me~te: sou servido determinar que em todas as secretarias ele estaclo e tribunaes 

. n:a1s se não use elo dito formularia, ma.s sim elo que estava em uso antes ela refe 
l'lcla lei, e is~ se observará emquanto outro formularia se não estabeleça adaptado 
á constituição que vou dar a meus subclitos . , 

. · Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execução ela 
~ta. carta ele lei pertencer, que a cumpram e executem e façam cum1)rir e guaúlar 
~ao mteiramente como n'ella se contém. Dada em Villa Franca ele Xim, aos 2 ele 
Junho ele 1823. =Er~-REr, com guarda. = Joaquim Pecl?·o Gom~s ele Oliveinl . 

. Aviso 

Sua magestacle, clesejanclo occorrer com prompto remeclio ás perseguições com 
que por todos_ os modos h:'to sido vexados e opprimiclos muitos dos seus fieis 
subditos, ha por bem cletermi!lar que v . s." immecliatamente expeça ordens a to
elos os ministros que foram encarregados de pôr em sequestro os bens elo conde 
ele Amaraute e ele todas as outras pessoas q11e ou o seguil~am ou foram implica
elas nas suas opiniões, a fim ele que sejam immecliatamente levantados aquelles 
seq nestros e os bens restituídos a seus legítimos proprietarios ou a . seus procura-
dores e rendeiros. · 

Deus g·uarcle a v . s.a Villa F ranca ele Xira, em· 2 de j i.mho de 1823.= .Llfa
nzteZ .Ll1aánho Palcão ele Cast1·o .= Sr. clianceller da relação c casa elo Porto. 

Aviso 

Sua mage~tacle, por effeitos ela sua indefectível justiça, desejando pôr termo aos 
males' com que têem sido opprimiclos e vexados muitos elos seus fieis subditos : ha 
por bem orclenar que v . s." faÇa immecliatn,mente soltar a todas as pessoas que 
nas cadeias cl'essa relr:.ção ou em qualquer outra d'esse clistricto estejam presas 
~o r opiniões poli ticas, e isto on se achem implica:clas em processos que por tal mo
t~vo se tenham formalisado 01~ estejam formalisanclo, ou que,. ainela que não tenham 
Slclo 'comprehencliclas em devassas e summarios, se achem todavia encarceradas 
por aquella causa l. · 

Deus guarde a v . s." Vllla F ranca de Xil.·a, em 2 ele junho ele 1823.=Mà
nzteZ lJ1m··inho Palcão de Cast1·o . =Sr. chauceller da r elação e casa elo Porto . 

. 1 Em cumprimento cl'estas or.dons a junta do governo interino mandou cxpeclir no dia 5 um 
oflicw a.o prior do convento do Bussaco para quo restituis:c a plena libenlade o nrccbi~po pri
ll!az de Braga e o bispo ele Pi nhcl, ahi r·cclusos; assim cop1o outro ao governador das .l_ustlg?-s 
~.ar·a soltar das c~dcias ela r ebçU:o vinte indivíduos p resos por motÍ\'OS politicos. Aos dms _ r~fe - . 
Itdos prelados foram tarnbmn communicaclas por meio de ollicios üS resoluções que lhes chz1am 
r espeito . 

. N.o Diario elo _qm;emo de 3 publicou-se este nviso: "Pe~a secretaria de estado dos nego~ios 
de JllStiç.a se faz publico, ele ordem de sua magestacle, que, .tendo cessado o .P.raso ~m que devm1:n -
durar as. di srJosiçõcs elo decreto ele 28 ele fevereiro proximo passado, q11? dispensou as fon:n:ah 
:lades r elativas -á pri são dos cleliuqucntcs e mais objectos a que alluc1e o c1tado de:creto, ~ca hvre 
<ÍS ~Jcssoas que foram mandadas remoycr cl'esta capital c de outros lagares elo r eino (c~lJ a actu~l 
r?~tdencia é incerta, p01' isso que algumas saíram do reino), regressar para o seu antigo domt-
cillO ou para onde melhor lhes convier» . . 
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Por avisos da mesma data ordenou-se ao brigadeiro Antonio Lobo Teixeira ele . 
Bn.rros~ governn.dor cbs armas do partic1o do Porto, e Fernando Affonso Girn.ld.es, 
governador elas justiças na cli.ta cidade, que se r etirassem, o primeiro para a villa 
de , abrosa e o ·ultimo para a qtúnta da Graciosa, nsto estarem clemittidos das 
suas funcções . 

Aviso 

Sendo presente a sua magestade a r epresentaçfio que n. camara ela cidade de 
Lisboa vem ele dirigir ã sua real presença, na data ele boj e, me ordena o mesmo 
senhor de dizer á mesl'na camara que lhe clirigirá as suas reaes ordens quando 
houver por bem; mandando entretanto louvar o seu zêlo e r ecommenclal· a <;On
tinuaç?io das medidas pToprias a conseTvar a boa ordem c o puLJico socego . 

Deus g·ua,rcle a v. m . cus Palacio de Villa Franca ele Xira, em 2 de j nnho de 
1823 . =.Ll!lànuel.Ll1arinho J?alêão de Cast?·o .=Srs. vereadores e mais officiaes da 
camara ela cidade de Lisboa. 

Aviso 

Sendo presente a sua magestade o quanto têem concorrido a manter a m·clem 
e socego na capital as guardas nacionaes que com o seu incansavel desvelo têem 
consegtúdo conservar a tranquillidade publica, ordena o me mo senhor que a ca
marn. de Lisboa ~aja de louvar no seu real nome as me mas guardas, por este 
serviço qne acabam de fazer á mtç~~o ; esperando que ellas continuem elo mesmo 
modo até á proxima entrada ele sua magestacle, com seu augus to filho, na mesma 
capital . 

Deus guru·de a v . m .c& Villa Franca de Xira, 2 ele junho ele 1823 .=11Ianuel 
1lla1·inlw Palcão de Castl'o . = Srs. vereadores e mais ofiiciaes ela carnara de Lis-
boa1. . 

..é-~ ViSO 

Sendo presente a sua magestaele a deputação que a camara ela mLÚto nobre e 
sempTe leal cidaJe de Lisboa clú:igiu ú sua real presença c a carta que ella apre
sentou ; ertificado o mesmo senhor 'tambem por este meio das puras inten-

' • ções que a camara tem manifest:1do a bem da tranquillidacle pLlblica, elas quaes 
estava inteiramente persuacliclo: ' novamente manda repetir os bens merecidos lou
vores ele que a camara se faz credora por tao importante erviço, r ecommendanelo 
cada vez mais todas as po. siveis providencias para manter a ordem entre os pa
cíficos morador s da mesma cidade. E maudn. o mesmo . enbor participar ú ca
marn., como ella deseja . abcr, que o dia da sua entrada na capital é o de 5 
elo corrente mez, pelas nove horas ela manha, dirigindo- se immediatamente sua 
magcstadc á. igr~ja elo convento ele '. Domino·os <J,' para a~ sistU: a um Te D ewn em 
acção de gmça · l)Or tantas que o l.lti simo nos tem concedido em üio melindro
sas circumstancias; e encarrega sua magestacle á camara as clisposiçocs neccs. a
cias para o decoro e clecencia de t ão r espeitoso acto. O que v . m. """ farão presente 
na. camara de que são membros, em nome elo mesmo .·enhor, parn. que a~sim o 
tenha entendido c faca executar. 

Deus guarde a ...;_ m . ci!s \ illa França ele Xu·a, em 3 de junho de 1 23. = 
Joaqttim Peclro Gomes ele Olivei1·a . = Srs. vereadores e mais officiaes da c amara 
da cidade de L isboa. 

Proclamaç~a.o 

Portugllezes: -Em logar ele uma constituição que sustentasse a monarcbia1 

e em logar ele representantes escolhidos por vó., appareceu debaixo d'aquelle ti
tulo sagrado um tecido ele maximas pvomnlgadas com o fim ele encobrir principias 
subversivos c insubsistentes, que tinham o fim occulto ele sepultar com a clynastia 

1 A camara assim o · fez publico no dia immecliato, assignando J oiio Rufino Alves Basto 
(como presidente), Joaquim G1·egorio Bo~ifacio, Jacinto José Dias de Ca1·valho, Antonio J os6 
de , ousa Pinto e Pedl'o Alexandre Canoe. 

2 Depois cleterminou-se que a eeremonia tivesse logar na sé. 



reinante a monarchia portugneza i e a}Jpareceram representantes quasi todos elei
tos pelas propria machinações e subornos. 
~ Os iclaclàos ele conhecida virtude eram opprimiclos clebai:xo do peso das fac

çocs, e a qualidade ele fiel ao rei foi inculcada e consieleracla por criminosa no 
s7 tema dos principias que homens corrompidos e exaltados aferrada e temera-
riamente eguiam . . 

Obra ele taes elementos não podia ter duração mais longa : a experiencia os 
repr?vou, e se seu~ auctores e mantiveram por algum tempo, apesar dos vossos 
deseJos, foi em consequencia ele promes as que não poclinm rea.lisar-se 1)elos meios 
adaptado . Desenganados de seus erros, elles mesmos •. c dissolveram de facto, 
como de facto .. e congregaram i c eu o di solvo ele direito . 

Cuidadoso ele >ossos inte-resses determinei ·ah-ar a minha dignidade real, fa
z~ncl.o r enascer a monarchia, que leve ser a base c não o ludibrio ele toda a con
~htu_lÇão ; e então se manifestou [l,incla mais a ficleli.claclc portugueza até entre os 
. abncadores de tantos males, que em grande parte ehegaram a reconhecer a sua 
tllusào. 

Portuguezes ! O vosso rei, collocado em liberdade no throno ele eus pretlece-
sorcs, vae f~zer a vossa felicidade i vae dar-vos uma constituiçfi.o1 em que se pr s
crever~io pnncipios que a expcriencia vos tem mostrado incompatíveis com a du
raçào pacifica elo e. ta lo · e porque só se considera feliz qu::.nclo tiver reunidos 
todos o portuguezes, esquece a opinio~s passadas, e:xiginclo fideliclacle no com
portamento futuro . 

Villa Franca ele X.ira, em 3 ele junho ele 1823.=Jolo VI, EL-REr1 com guar-
da.= Joaqnim P ed·1'0 Gomes ele Olivein~ . . 

Decreto 

'enclo· neccssario separar ela ecrctaria ele estaelo elos negocias ele ju tiça a 
n:nltieho de neg·ocios que a ella havia trazido a iutendcnci[l, geral ela polici11. ela 
cor te c reino, para que por uma par te aquella secretaria possa desembaraçada
n:cnte expeclir o muitos otltros importantes negocios que na· actuaes circum tan
Cia~ a ella hão de concorrer, e por outra a policia do reino seja tratada livre ela 
tumultuo ·a affinencia de cousas que perturbem a madureza e circum pecçào com 
Cflle devem ser pensadas as providencias de que depende a segurança publica, 
)?l'ev nindo a perpetração de delictos : sou servido determinar que o emprego ele 
lntcnd nte geral da policia da curte e reino .fique desde üí. se1 arado da secretaria 
ele. e ·ta do dos negocio de justiça, a qtíe se acha 1m ido, e que e regule pela leis 
e::n tente que marcam o limites de sua competenci::. e auctoridade, até que um 
novo rcg·imento, a que mando proceder sy tematicamente, os defina. 
. O ministro c secretario de estado dos negocias ele ju. tiça assim o tenha enten

dido e faça executar. Villa Franca ele Xira, em 4 ele junho de 1823. = (Com a ?·t~ 
b1·ica de sua magestade.J = Manuel jjfa1·inho Falcão de 'a t1'oi . 

. Havenclo el-rei resolvido regressar a Lisboa, como se communicára á r espe
Ctiva camara, do quartel general saiu esta 

Procla.1nação 

Bernardo da Silveira Pinto cl3; Fonseca, elo conselho ele sua magestacle1 moço fi
cl.algo ela sna r eal casa, commenclaclor das ordens de Ohristo e Torre e E spada, 
marechal ele campo elos reaes exercitas e commandante general das forças ela 
província da Es:tremaehu·a, etc. 

Habitantes ele Lisboa :- .r a.o é de invasores, é ele irmãos vossos, é elos vos
sos libertadores, é portuguez, emfim, o exercito que vae entrar na capital e que 

, . 1 Pór decreto da mesma data foi nomeado intendente geral da policia o bacharel Simão da 
!::lUva Ferraz de Lima e Castro. 
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eu tenho a honra do commandar, acompanhando el-rei, um rei encanecido na 
p1·atica cln.s virtudes, . um rei a quem j amais custaram sacri:ficios pelos povos, 
ao· paço· de se'LlS avús, cl'oncle urna facção anarchica o obrigAra a retirar-se ha 
dias, só mente para evitar ao poYo de Lisboa scenas tormento a·. 

Cidadtios, todo o temor, qualquer receio, qualquer desconfiança é mal fur:
clada.; as horas a terror, ele oppressão o de espanto desappareccram já; é el-rei, 
coucluziélo em triumpho pcb. lealdade do exercito o dos povos, quem vos afiança 
tranquillidacle, harmonia e paz. 

Cidadaos, a quem a voz da perficlia e da ambição nunca seduziu nem arra~
tou, o vosso repouso será mantido, a \O a propriedade re peitada, vossas fmn:
lias defendidas ; se alguns ha clcslumbraclo~ pelo talisman de uma facção crimi
nosa, desprezao-os; o facho ela rasão ha de breve esclarecer-lhes as trevas a.a 
illu ão e mostrar-lhes o caminho tortuoso qlle os levava fascinados e talvez illudi
do · ao crime e êi deshonra; o exercito que el-rei mo fez a honra ele confiro: tam
bem é portuguez, nào quer a escravidão nem a ruína de Portugal; quer a ua 
gl01·in, quer a sua dio·oidado, ama sua patria e saber* semp1·e defendel-a. 

Habitantes de Lisboa, a mais severa disc iplina será observada ; eu consagro 
a c.;tc objecto todo o meu cuidaclo; cesse a clisscnsfi.o domestica, cubra uma deusa 
nuvem o quadro do passado, ·uffoquem-se as paixões filhas da vingança, alve 
uma cordial tmião a honra o os interesses da. nacão. 

Quartel general em Sacavem, J de junho de 1823. =Bemcl?'do dct Sihei1'a 
Pinto da Ponseca. 

Com a mesma data o ministro ela guerra expediu o seguinte 

Officio 
' ' 

In.mo sr.- Tendo marchac.lo h ontem de Villa Franca toda a tropa que. se achava 
reunida n'aquellas Yizinhanças, hoje pelas cinco horas da manlitL chegaram a~s 
suburbios c.le Li boa c entraram na capital em tres columna , dirigimlo-se a prl
meira ás curtes, a segunda n.o centro ela capital e a terceira o castello; for::nn 
todas recebidas com vivas e applausos, entraram no ca.stello sem o menor obst.a
culo e foi lGJgo manclac.lo um offic:ial fech[Lr as portas da casa onde se reuniam a:s 
côrtc.; o· q uc igualmente se executou sem objccç~io alguma, ficando assim termt
nada a lide em qt e esta vamos empenhados. Sua magestade entraní ::lmanhã. de 
novo na sua capital, bem como sua alteza o serenissimo senhor infante D . Miguel, 
que já se acha n'cste sitio para acompanhar sua magcstado na sna entmcla. 

Faço com a maior satisfi:I.çrLo esta participaçfLo a v . s.a, cumpriudo qne v . s . ~ 
faca constar immcdiat::nnentc tão feliz acontecimento a todas a· auctoridadcs a 
~ de que fiquem na intelligencia de um SL1CCesso (le tal magnitude e interesse 
geral. 

Deus guarde a v . s . n Sitio da Portella., 4 ele junho de 1823. = 1llêtmGel Igna
cio J.licwtins Pcmyplona Cô1·te Real. = Sr. Manuel Pamr lona ela Fonse.ca Rang·el. 

* 
~2. manhã ele - de junho el-rei D . João VI entrou em LiJJoa, acompanhado 

ela tropa evadida. poucos dias antes para \Tilla Franca e que ali esti\era sob o su
perior commanclo lo brigadeiro Jo[io Carlos ele Saldanha -Oliveira e Da.un. A c~
mara. saíra elos paços elo concelho :is cl z horas, com o synclico, corrcg dor da ct
clacle, ministros criminaes, juizes elos orphãos e outras pe soas a quem enviára 
convite, cliriginclo-se todos de ege para Arroios, a fim de comprimenta.rem sua 
magestade; mas a ag·glomeraç<io de povo e vehiculos obrigou o pre. tito a retroce
der, agLlarclando o monarcba no templo da sé, oucle devia cantar-se Te De:um~ ~e
remonia a que assistiram, alem da família r eal, as priucipae · a.uctorida.cles c~vJ ·' 
militares, judicia.rias e ecclesiastica.s, assim como muitos fnnccionarios publicas. 
Entretanto a tropa form:iTa alas na praça elo Rocio ~ruas adjacentes para a de
vida continencia guando el-rci se retira se ao palacio ela Bemposta. Durante 0 

transito D. João VI 1:ecebeu enthusiasticos vivas, e alguns officiaes1 t irando os mua-
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res ~lo éoche r eal, pu:s:aram-o desde o sitio dos Anjos até á sé e d'ahi ao paco 
publicando-se a r elação dos seus nomes, em mlillero de quarenta e quatro, na Ga~ 
~eta de ~2 do dito mez, c<mfer.ida na presença cl'ellcs, o que nfio obstou a appa
lecer reclamaçfio por parte de mais um individuo na folha ele lG. 
lU Grato ao acollíimento elos habita.ntes da capital, el-rei mandou prestes expe
c · um aviso á r espectiva camara e laVI·arnm-se outras ordens abaixo mencio
nadas . 

Aviso 

1 
Sendo dignas da real consideraçfio de sua magestade a tranquilliclacle e boa 

ore em que os habitantes d esta muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa con
sel'varam até ao seu f'austissimo regresso : é o me mo senhor servido mandar r ei
terar á camara da mesma cidade os seus bem merecidos louvores pelo zêlo, actin
dacle_ e intelJjgcncia qne desenvolveu pa~·a este fim . E achanclo-se a mesma cidade 
~obeJa~ente gtlarnecicla de tropa, e por isso desnecessario que os batalhões das guar-

as nacwnaes se conservem arma lo , manda portanto sua magestade que a mesma 
cama.ra passe as ordens nece'ssarias aos commandantes dos mencionados batalhões 
~ara que entreguem no arsenal real do exercito as armas, cartuchamc e mais ar

g-os que pelo mesmo arsenal lhes for~~m fornecidos ; entendendo-se a este r espeito 
com o marechal ele c::tmpo Bernardo da Silveim Pinto da Fonseca . 
.L D~us guarclc a v . m .cn Palacio ela Bcmposta, em 5 de jnnho ele 1823. = J.1:l.wmel 
r;nacw 1Jia1'tins PamzJlona Cô1ie Real. = Sr. presidente, vereadores e mais offi

C!aes da camara de Lisboa . 

Dec:re·to 

Desejando e:xting-nli· as penas e oppressões que por motivos de opiniões políti
cas têem soffrido algun · dos meus fieis subélitos : hei por bem que o ministro e se
cretari? ele estado dos ncgocios de justiça expeça as ordens competentes a fim ele 
que seJam logo pos tos em liberdade os inclividuos que por tal motivo se acharem 
l~rosos, comprehenclendo mesmo os que' já se acham em processo, e ].)ara que seja 
lVre aos r emovidos pela mesma causa o voltar ao seio das sua · familias . 

O mesmo ministro e secretario de estado o tenha assim entenclido e expeca as 
b1:~lens necessarias . Palacio ela Bcmposta, em 6 de junho ele 1823. = (Com ~ 1'U-

1 ~ca ele sua magestade.) = iJi anuel JJicwinho ]1 alcão ele Castq·o 1. 

Decre-to 

l s.enclo notorios os e:xtraordinarios esforços que o conde de Amarante, l\Iannel 
e~ Silveira Pinto ela Fonseca,. tem feito com o :fim de r estabelecer entre meus sub
chtos. instituições políticas compativeis com a dignidade do thl'ono e com a ordem 
~ felicidade publica; e querendo dar uma , clcmonstração do muito que aprecio tão 
111:1J~ortante serviço, como origem de otltros o·raudes acontecimentos, cujo r esultado 
sel·a a felicidade dos portnguezes : sou sen>ido reintegrar o referido conde nos tí
tulos, honras -e mercês de que foi privado pelo decreto de - de março do corrente 
anuo, derogauelo pura este fim o mencionado clec1·eto e reservando-me a clar ou
tras mais amplas demonstrações, como á sua gloriosa resolução compete. E mando 
que o presente seja ].mblicado, registado e affixado em todos os logares do estylo, 
a fim ele constar com toda a possível publiciclacle esta minha r eal determinação . 

Pabcio. da Bem1Josta, em 6 cl,e jtmho ele 1823 . =(Com c~ ?'twrioo ele suc6 
?nc~gestacle.) = Joa.qu:im Peclq·o Gomes ele Oliveint. 

'"' 
Das participações feitas ás côrtes pelo ministro ~a g-uerra nã? consta c~ara

lU.e~te os movimentos das tropas desde a partida elo mfaute D . ~gu~l em 2 l de 
1U.a1o e o auxilio q·ue lhe prestaram; essa omissão suppre-a o segLrmte documento 
elo quartel general, com a data de 6 de junho . 

1 Na mesma data. expcdit1-se aviso ao chanceller da casa da supplicação, servindo de rege
dor das justiças, para o prompto cumprimento do decreto supra. 
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Ordem do dia 

Quartel general, G de j unho ele 1823 .-Sun. alteza o serenissimo senhor in
fante D. Miguel, commanclante em chefe elo exercito, tem a maior satisfação ero 
r ecordar á nação e á Europa. inteira os serviços e a util cooperaçfio que enc?n
trou nos corpos elo exercito, a,nctoridaclcs militares e civis, e terras do reino a~a~o 
declaradas, para a feliz restauraçfio ela mouarchia1 com que a Providencia ehvma 
se elig uou abençoar os seus esforços . 

Nenhuma calamidade ti"io terrível poclin. padecer a naçi"io portugneza, com_o a 
que n.caba de passar; o systema político ela sua organisação e governo que a fnn
clára, e que depois de sete seculos a sustentára e tanto engrandecêra, inteiramente 
perdido; as instituições que a inelole ela naçã0 expressár~ como nccessaóas, c que 
a experiencia elos secnlos caracterisára como fuhas ela sabedoria , não só clesatte~
c1ida ·, mas senclo o alvo do escarneo c J:pofa de inexpertos innovaclores; a fideli
dade, e. ta virtude congenita á nação portugueza, e que tão honrado nome lhe as
signava entre as ma.is naçoes, perdida e sacrificada; a religião catholica que lhe 
serYin. ele conforto nas suas clesgrnças, e que tão bom animo sempre lhe cl era para 
as mais arriscadas emprezas, vilipendiada e abatida ; a nação portugueza, em con
sequencia, proxima a cair no pégo da mais horrorosa anarchia, ele que apenas o 
nome ficaria salvo, para servir ele tri te e dolorosa lembrança. 

Eis o que jú. tinha feito e a qttauto se nbalançava uma facção, filhn cl'essa 
mesma r evolução que vae para trinta anuos a:ffi ige a Europa, que depois ele ter 
sido her oicamente combatida em seus effeitos pelo exercito e pela constancia por-
tugneza, simuladamente consegtúu levantar-se tambem entre nós! . 

A naçrio portugucza conheceu o engano, e por toda a parte pedia r emedio. 
A provincin ele Traz o: Montes, tomada elo seu antigo brio c segtúnclo o grito que 
levantou o sempxe distincto general conde de Amarante, guiada por este honrado 
portugnez, j :i se subtrahíra ao dominio ' ela opprcssn,o, acclamanclo o legitimo go
vento elo seu monarcha; todas as outras lJrovincias se mostraram clispostas a se
guir o seu exemp1o; ele sua magestaclc porém é qtte só dependia a salvação pu
blica. 

'abiam os facciosos quanto púcle nos arrimos lJOrtuguezes o amor a seus r eis, 
e cavillosamcnte assoalhavam que tLlclo quanto faziam era ela vontn.cle 0spontan~a 
do monarcha; a nayã.o I ortngueza, ainda que reluctanclo comsigo mesmo, obeclc01a 
ao qLle se lhe intimava em nome elo seu soberano; á sua ficleliclacle ainda cumpria 
tão novo sacrificio . 

Vacillava o augusto pae de sua alteza em cleclarat! á naç~o as perigosas cir
cumstancias a que o conduziam tão perfi.clas machinações, ele que ern.m consequen
cias infalliveis a mina c percb elo estado. 

Esta cleclatação1 aimla que necessaria, receiava sua magestacle poclesse causar 
algum sacrificio aos seus fieis sub ditos · mas esta duvida, propria elo paternal am01: 

que su:J, magestacle consagrava ao bem e prosperidade de toclos os seus povos, fol 
o grande meio de que a Providencia se serviu para que tão grande crise opportu-
namcnte chegasse sem Cttsto, nem violencia. . 

A sua alteza o serenissimo senhor infante competia pois revelar á nação 3: sl
tuaçao em que se achava o seu augusto pae, e quaes eram os seus verclacleu·os 
sentimentos; competia-lhe proporcionar á nação toda um meio seguro ele expres
sar a sua nunca perdida lealdade ; emfim, c.omo descendente elos que em AJjubar
rota sustentaram a incl epenclencia portug ueza,.. e elos que em 1640 a r estauraram; 
cumpria-lhe promover hoje a sua nova restauração, se menos arriscada, igual
mente gloriosa. 

Foi para executar tão arclua empreza que sua alteza deixou o real palacio pela 
uma hora e um quarto ela noite ele 26 para 27 ele maio ultimo, cliriginclo-~e ao 
principio da calçada ele Arroios, aonde o espern,va o capitão Francisco H ennques 
Teixeira, offi.cial que merecia a particular confiança de sua alteza, e partindo ele
pois na clirecção ele Sacavem, se lhe uniu o capitão Antonio Roque ele Anclra~e, 
é acompanhado por estes dois officiaes, foi collocar-se á t esta elo regimento d~ J.D

fanteria n . 0 23, commanclaclo pelo brigadeiro José ele Sousa P ereira e Sampa!O, 0 
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qu~l corpo encontrou na ].)Ovoação ela Portella; e continuanclo a marchar se lh 
11Ulll entre Sacayem e Povoa o tenente coronel Bernardo Dontcl, com to das as 
praças elo reg·imento ele cavalbria n .0 4 que existiam em Lisboa ; operação esta 
~t~o h:.wia muitos mezes sna alteza desejava effectuar, e que na tarde do dia 2G 
fOI. combinada por ultima yez entre os r eferidos commandantes e. o capitão Tei
Xeira. 

N Este passo, que vae servir ele mna epocha clistincta nos annaes ela illustre na
{.'w p01:tugueza, não pócle ser r ecorcla.clo por sua alteza o _serenissimo senhor in-
:nte sem o mais vivo inter esse e sen:ibiliclacle, c sua alteza convida toda a na

çao a aeompanhal-o nos louvor s e agradecimentos que expressa a tropas t?to 
valorosas . A sua attitude guerreira, os gritos ela sua ficleliclauc, o denodo que os
;entavam, tnclo assegmãva. que as suas filei:ras seriam um baluarte inexpttgnavel 
cL sua n.ugusta pessoa, emqnanto a naçao toda não acudia aos gritos com guc j Lmto 
ela Povoa se proclamou a sun. magestacle el-rei nosso senhor, r estituído aos direi
tos gue a fidelidade portuguezn. sempre lhe r econheceu : . ua alteza confia poi~ que 
0 ~1:1gacleiro Sampaio, o tenente coronel Doutcl, o capitão Teixeira e todos os rnai:; 
ofii.claes, officiaes inferim·c.· e soldados cl estes tão distihctos corpos acceitarao os 
Setts ,mais vivos e conliac: agradecimentos. 

Sua alteza 6 tambem agraclcciclo ao tenente coronel D. Gastão da Camara pela. 
te.·olnçfio .el e marchar ela capital unido ao regimento de infanteria n.0 23, e pelos 
1 ~0.~ serviços que depois pres tou par:1 restituir :1 sua magestacle seus legitimas 
<uretto: . 

. Sna alteza tem igualmente a satisfnção ele significar o 1 seu reconhecimento ao 
capitão Palmcü·o ela 6 . a companhia elo reg·imento ele milicin.s do termo ele Lisboa 
oneo.tal, pcla firmeza e lealdaclc com que se lhe apresentou, e quasi toda a sua 
com~anhüt rotmida, na marcha que sua alteza fazia para Villa Franca . 

.r ào quer sua alteza se deixe ele mencionar a promptidào com que se lhe apre
sentaram, prestando a de viela obecliencia ás suas ordens, os contingentes elos regi-
111C~1tos de cavaliaria. 4, 7 e 10 que estavam em Villa Francl'l. commandaclos pelo 
ma:J.oT de cavallaria n . 0 7 Ign~cio J os6 Simao, como igualmente o contingente elo 
regimento de caYall,u:ia n .0 1, que se acha'a nas irnmecliações ela mesma villa 
commanclaclo pelo capitrio l\Ianuel Bernardo Amuha ; com o que todos se torna
ram ,credores ao agradecimentos que ua alteza lhes manda significar. 

. ~na alteza pouco depois ele ter chegado a Villa Franca, sabendo que residia 
P1 0'-'.uuo o ex. mo conselheiro Manuel Ignacio Martins Pamploua, o mandou cha
rnar: a prompticlào com que se lhe apresentou, a obedieucia, assíduos e judiciosos 
serviços que pre tou a bem ela causa ela restauraç?io ela r ealeza, serão sempre pre
sentes a sua alteza, e pelos quaes lhe manda dar os seus mais >-ivos agracleci
l11eutos . 
l Sn~ alteza louva a c?nclucta do coronel Fraeliquc ~opes, ele milícias. ele Viz~u ; 
<o rna,lor Antonio Joaqmm Guedes, elo 8 .0 ele cavallana; elo tenente Lmz Cand1clo 
a.a Co ta, c alferes José ele l\Iello, ambos elo ±.0 ele cavallaria, e elo tenente Fran
l'·sco Maria L acerda elo 1.0 ele cavallaria, por se unirem a sua alteza no primeiro 
c Ia ele operações em "\ illa Franca. 

A entrada que sua alteza f z na villa elo Cartaxo no dia 28 6 digna ele toda 
a lembrança pelo enthusiasmo com gue todos os s.eus habitantes applaudiram a 
sua ~lteza e rnauife taram n. sua fidelidade ; foi n'e te mesmo clia pelas seis horas 
e meut da tarcle, que sua alteza teve a sati fação ele ver reunidas a si oitenta pra
Ç~s elo corpo ele ca.-allarin. da g-uarda real da policia, commanclaclas pelo ~enen~e 

• fJllclante Antonio Vieira. Sua alteza, m::mclanclo agraclecer a estes benemen to.- .n-:1-
ltares o ·eu denodo e lealdade, se compraz de recordar que. o corpo ela policia 

. constantemente se tem mostrado digno ela denominação de real, que s~u :=tt~gusto 
pae lhe concedeu; que eu benemeritos soldados, sempre :fieis aos prmcipios da 
h?nra e brio })Ortug u.ez, renovaram agora o mesmo feito, que com tant~ honra .ha
~1~m praticado no tempo da intrusfio franccza. Emfun com este procechmento J U~
t1fi?ou o corpo da policia, e toclos os mais que seguiram o seu exemplo, que o pn
llleiro dever elo soldado é acucw: em defeza do tbrono . 

-'- 'este me. mo dia te,e' sua alteza a satisfação ele se lhe apresentarem alguns 
•lS 



754 

officiaes militares e o corregedor elo bairro alto ele L isboa, Simão Ferraz e J oaquiin 
José ele Carvalho Se queira; os ser viços que este ministro fez como encarregacl_o 
ela secretaria .elo expedient0 ·elas immeelia,tas resoluções de sua alteza no ramo CI

vil, coac1jtt'vaclo pelo referido Sequeira, seHio, sempre presentes ao mesmo senhm' . 
. Foi t.ambem n'este dia que sua alteza teve a satisfação de se lhe apresenta.r 

o marechal ele campo marquez de Angeja, a e1uem agraelece, o·s bons e m uitos s.er 
viços que. prestou a bem do triumpho· da causa da.reaJeza. E tambem agradecidO 
ao .interino thesoureiro geral Joaquim José Vieira, que se aprese11tou no Cm·taxo 
e serviu bem.· · 

Sua alteza o sereuissimo senhor infante não pócle recordn.r sem a mais lison
jeira emoção a alta prova de amor e lealdade que recebeu dos ex. mos duque de 
Oadaval e seu irmã.o .D . Jayme, os quaes se uniram ao exercito de sua alteza en
tre as vilbs .de Santarem e Cart~xo, levando comsigo um consideravel corpo de 
CI·eaclos e outras pessoas de seu sequito, a cavallo, armados e toelos resolutos a 
acompanharem em tu~lo a sua alteza; este passo mui decisivo , foi um novo t este
munho de que t ã.o illustres fidalgos, verclacleiros descendentes dos que ~uclarám 
a fLmdar e a dilatar a monarcbia, não são depositarias vãos das esperanças da na
ção, quando contempla a nobreza c9mo a salvaguarda elo throno, e a gloria e sus
tentaculo dos estildos. 

Julga sua altezil mui digno ele louvor o ex . mo marquez de Abrantes, que se 
lhe reuniu em Santarem, com üma porção de homens montados e armados, prom
ptos todos a sustentar os sagrados elireitos ele sua magestacle . 

Nã® pócle sua alteza esquecer -se ta,mbem ela sua entntcla na villa ele Santa
rem, pela. maneira digna com que no dia 29 ahi foi recebido pelos ~eus fieis mo
radores . Sua alteza manda louvar a todos os o:fficiaes e solclaclos dos clifferentes 
corpos que ahi se lhe reuniram; muitos eram ela cavilllaria e infanteri~ da guarda 
real da policia, commanclados pelo major Pinto . 

Sua alteza agraclece tamb m a todos os titulares e fidalgos, que mostraram a 
sua lealdade, r em.ún clo-se-lhe em Santarem. 

Iguaes lollvores dá aos generaes e a mlútos o:fficiaes que, não lígaelos a cor
pos, foram a Santarcm apresentar-se a sua alteza. · 

A prompticlã.o com que es o:fficiaes superiores e o regimento de milícias de 
Santarem se reuniu, o porte e boa ordem com que marchou para a praça ele Abrau
t es a publicar o trium1)ho da causa ela r ealeza, é eUgno da lembrança agradecida 
que sua alteza manda fazer elo seu serviço . 

Sua alteza dá tambem os seus louvores á promptidã.o com que os r egimentos 
de milícias de Torres Veclras, Louza e Leiria logo se formaram e marcharam, se
gundo as ordens que se lhe haviam enviado. 

Sua alteza tambem agradece á par te elo r egimento de Cilvallaria n. 0 7 que se 
achava em Torres Nova,s, ter-se-lhe apresentacln . em San tarem no dia 31 de maio, 
e para o que concorreu muito o capitão João Galvão, elo mesmo r egimento . 

Sua alteza acha que mereee a sua particular· lembrança aquella porção do re
gimento de milícias de Alcacer, que se jtmtou na margem esquerda do T ejo, e 
atravessando este rio veiu reunir-se-lhe em Santa.rem. 

Nao se esquecerá sua alteza ele toelos os mais corpos de linha ela capital; reg:i
mentos de iufanteria n. 05 4 , 13, 16, m11a parte elo 19 e 20, caçadores 6, artilhen_a 
n.0 1, brigadas ele artilheria montada, regimentos ele cavallaria n .us 1 e 10; regi
mento ele milícias, batalhao de atir aclG1·es de Lisboa oriental, que todos mm·cba
ram ela côrte, na clirecçfto ele reunirem-se a .sua alteza, e que por isso merecem 
os seus louvores. · . 

A causa estava quasi deócliela : sua alteza era obedecido em todas as terras 
onde chegavam as suas 01·clens ; por toda a parte se acclamava sua magestacle el
'rei nosso , senhor, restituído aos seus inaliena-.;reis direitos . Se algum ,pervertido 
a inda restilva, ou fugia ou não ousava apparecer; o triumpho para se ultimar ele
pendia só da resolução de sua roagestacle. 

Grancle deveria ter sido o cuidado ele sua alteza pela re~tl p13ssoa de seu au
gusto pae, se não confiasse que ent1·egue a portugtlezes nada ~levia receiar ; o amo~·, 
respeito e fieleliclacle de seus povos o rodeavam em toda a parte, sua alteza sab1a 
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que na capital ainda existiam alguns corpos do exercito, e qu13 onde ha soldados 
portuguezes, ha valentes defens01·es elo throno. . 

Sua alteza tem a satisfação de declarar que a sua icléa não foi illusoria. Tanta 
gloria estava gua.rclacla a uma consideravel porção da brigada real da marinha cu
rígida pelo brigadeiro . Thomaz ele Sousa Mafra, e commandacla pelo coronel J oa
flUÍJ;U Ignacio da Silva Rebello, que apresentanao-se pelas tres horas da maclTu
gaela elo dia 30 em frente do palacio real ela Bem posta, fez. saber a sua magestade, 
que elles estavam ali para guarc1arem a sua sagrada pessoa e toda a família real, 
com o denodo proprio de fieis portuguezes; e ao regimento ele infanteria n.0 18, 
que apresentando-se em fi·ente do real palacio no mesmo dia pelas cinco horas àa 
tarde, offereceu os seus servicos ao seu monarcha, e unido á brigada real ela ma
:·inha, ambos romperam nos gritos e leaes acclamações que haviam dado os seus 
u·mãos ele armas na Povoa e mais terras ela margem di.reita do Tejo, e tiveram 
a gloria ele ultimar a obra da restauração da fidelidade portugueza. Sua alteza 
quer que toda a naçfio portugueza saiba que o regimento de infanteria n .0 18 e a 
brigada real da marinha serviram de guarda á sagrada pessoa ele sua magestade, 
e que em triumpho o acompanharam até Villa Franca; feito tão honrado e brioso 
?S torna, dignos elos agraclecimentos que manda dar a todos os officiaes, officiaes " 
Inferiores e solclaclos que se achavam nas fileiras cl'aquelles dois corpos. 
. Sua alteza manda igualmente louvar e agradecer a todos os mais corpos e offi

craes militares ele clifferentes classes, que immeeliatamente seguiram seu augusto 
pae para Villa Franca. 

Sua alteza é summamente agTaclecido aos muitos t-itulares, fidalgos e officiaes 
generaes que acompanharam. a sua magestacle ou se lhe foram unir a Villa Franca, 
e onde lhe fizeram côrte e brilhante acompanhamento; ele instante a instante se 
engrossava tão immenso concm·so por muitas pessoas da capital, e ele todas as ter
ras elo reino, augmentando toclos o brado das acclamações ela. lealelaele devidà á 
sa::;racla pessoa ele seu augusto pae. 

O regimento ele infanteria n . 0 7 par·tinclo ele Setubal, e atravessanclo o Tejo, 
uninclo-se aos elemais corpos que rodeavam e guardavam sua magestacle, é digno 
ele elogio . 

Sua alteza ainda tem que se 'lembrar particularmente agraclecicld á conclucta 
e fiEl elidade ele varias praças elos regimentos 12 c 24 ele infanteria, 6; 9 e 12 ele 
cavallm·ia (esses mesmos que pertenciam á província que primeiro ousou levan
tar-se contra a oppressão), pelo feliz accorclo que tiveram ele ma.rchar unidos a uma. 
})arte elo regimento de infanteria n'.0 19, para a quinta elo Ramalhão, a servir ele 
defeza e guarda á pessoa da augusta mãe de sua alteza, a rainha nossa senhora. 
Uma porção elo regimento ele infanteria n . 0 19 tambem se dirigiu ao real palacio 
ele Queluz, onde se collocou, guardando a augusta senhora princeza D . Maria Be
nedicta; sua alteza quer que todos os indivíduos que cl'esse modo tão nobremente 
souberam empregar . o seu esforço e lealdade, fiquem certos.do seú vivo reconhe
cimento. 

Sua alteza tem a satisfação ele .se poder. lembrar do zêlo e assiduidade que en
controu em, todos os magistraclos ele Alhandra, Villa Franca de Xira, Cartaxo. e 
Santarem, mostrando-se cliligentes e sempre promptos em tudo o ele que se care
cia para o desempenho ele tão grave empTeza; sua alteza lh' o manda agradecer . 

. Finalmente sua alteza tem ele protestar o seu reconhecimento aos mais corpos 
militares, auctoridades civis e ecclesiasticas, pela boa vontade que em todos des
cobriu, ele servirem e clef<:mderem a causa da realeza. Sua alteza agraclece as leaes 
acclamações que todos davam a seu augusto pae; o povo do campo e elas terras 
por onde sua alteza transitou mostraram-se clignos do nome portuguez; a singe
leza com. que exprimiam o energico amOl' que consagram a seu augusto monm·
cha, sendo um tes~emunho segtu·o de que o caracter portnguez, leal e firme no 
amor a seus príncipes,. jamais mudará, deixou o coraçã.o de sua alteza penetrado 
ela mais viva e agraclecida sensibilidade. , 

Sua alteza sempre se lembrm·á que observou o genio ela nação portugueza no 
pleno desenvolvimento da sua fidelidade e iTalor. 
. Quando sua alteza assim agradece aos corpos ·e pessoas, que se lhe uniram, e 
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aos habitantes elas povoações por oncle passou, t ão nobre :ficleliclacle, está bem certo 
que, se as circt1mstancias .o permitissem, todos ou outros corpos elo exercito e ter
ras do reino se possuiriam ele iguaes sentimentos. f)'·na alteza conhece que o que 
lhe faltou, foi occasião ele immecliatamente os poderem patentear, pois hoje tem 
ele agradecer geralmente a todo o exercito poduguez e aos . habitantes ele todas as 
classes elo r eino; a ancia com que procuravam ostentar a sua nunca esquecida leal - . 
elacle. Não quer sua alteza que se deixe ele menc~anar a briosa resolução que to 
maram os regimentos ele artilheria n. 0 3 e os ele infanteria n. 0 5 5, 17 e 20, e con
tingentes elos ele cavallaTia n: os 2 e 3, duas companhias do regimento ele mihcias 
ele Villa Viçosa, e corpo ele veteranos que, fazendo a guarnição da praça ele Elvas, 
logo que souberam ela vontade de sua alteza, immecliatamente proclamaram a sua 
magestacle el-rei nosso senhor. Süa alteza agradece ao coronel Thiago Pedro Mar
tins , aos o:fficiaes, o:fficiaes inferiores e soldados d'estes regimentos os sentimentos 
ele lealdade que patentearam. Iguaes a.graclecimentos faz sua alteza ás auctoricla
cles ecclesiasticas, civis e a todos os habitantes ela praça ele Elvas, pelo grande 
amor e :6.clelidac1e que mostraram para com sua magestade. 

Sua alteza está i)enhoraclQ pelas demonstrações ele amor e :6.clelic1acle que os ha
bitantes ele "Lisboa patentearam quando sua magestacle regressou á capital, e a 
que sua alteza será sempre grato. 

Sua alteza protesta pois os seus agradecimentos aos que contribuíram para se 
offectuar tão feliz r estauração, e sua alteza se persuade que o exercito e a nação 
toch a avaliarão antes como obra e rnilagre ela PToviclencia, elo que como effoito 
immeeliato elas reso·luções humanas. Sua alteza está certo ele que a nação pmtu
guoza, penetrada ele tão justo convencimento, se continuarft a faz er cbgna ela pro
teccão divina. 

~Quartel mestre general do exercito . = F1·cmcisco 1-le?Yriques Te,ixeinL 

Conforme á nova ordem ele icléas políticas, expecliram-se diplomas galarcloando 
servicos o destruindo deliberaoõos elas cOrtes contra 1ueru se mostrára desaffecto 
a ell~s , como se vê elo que ab~ixo trà:pscrevemos. 

Decreto 

Tendo consicleracão á briosa rosolucão tomada no dia 27 ele maio elo cor
i·ente anno, pelo inf;nte D . Miguel met{ muito amado e prezado filho, e á fideli 
dade com que a seguiu, dando fLmclamento aos grandes acontecimentos ele que re
sultou a mudança ele um systema violento e anarchico, para o estaclo ela liberdade 
em que me acho, a :fim ele dar a meus. subditos uma constitu.ição que convenha a 
seus costumes, . e mais . conforme seja .ás constituições representativas ele outras mo
nm·chias da Europa; -e querendo dar ao dito infante mais uma prova ela oon:fi.ançn. 
que n'elle ponho, sou servido declarar a resolução ele o chamar ao despacho do 
ministro da guerra, quanclo se tratar.em negocios importantes relativos ao exer
cito . 

Manuel Ignacio Martins Pamplona Côrte Real, ministro assistente ao despa
cho, encarregado ela repartição ela guerra, o tenha assim entendido, e passe os 
despachos necessarios . Paço ela Bemposta, aos 9 ele junho ele 1823. =(Com a. ?'tt-

b?·icct de sua :nwgestacle.) ~ 

Carta reg·ia 

111.mo e rev. mo ·em Christo padre cardeal patriarcha, :d-eu como irmão muito 
amado. Eu D . João, por graça ele Deus,. r ei elo reino tmiclo ele Portugal, ~ra
zil e Algarves, cl'aquem e cl'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e ela conqmst~, 
navco·ação e commercio ela Ethiopia, Arabia, Persia e ela Inclia, etc., vos envlD 
muit~ saudar, como aquelle que muito amo e préz.o. 'l'endo cessado felizn:tente 05 

motivos que occasionaram a vossa saicla cl'este reino, e sendo"' muit_o _convemente 2:~ 
serviço de Deus o meu, e ao bem elas alma:s que vos estao suJeitas, qu~ contl 
nueis .a ministrar ao vosso rebanho pasto espiritual ele que muito necessita, me 
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~areceu aTisar-vos que vos deveis recolher com a brevidade que vos for possível 
êL vos ·a diocese, a fim ele qtle com os vossos exemplos, luze~ e doutrinas hajaes 
ele instl'llir as vossa.· ovelhas nas santas maximas elo Evangelho. 

Ill. mo e rev.1110 em Christo paclre cardeal patriarcha, meu como irmão muito 
amado, Nosso Senhor haj::t. a vossa pessoa em sua santa gua.rcla. . 

~scripta no palacio da Bemposta, em 9 ele junho ele 1823. = REI. =1Jlanuel 
Jicw1,nho Falcão de Cast1·o. 

Aviso 

Sendo presente a sua magestade o serviço que fizeram os corpos ele milícias, 
e tendo felizmente cessado os motivos que deram occasi~io á sua reunião : é o mes
n;to senhor servido, tomando em consideraçrw o bem da agricultma, que os refe
l'lclos corpos se recolham aos sens respectivos clistrictos, e ordena que no seu real 
ll?me se dê os devidos louvores aos officiaes que se clistingniram no seu real ser
VIço. O que participo a v . ex.a, para assim o fazer executar pelo que respeita 
aos corpos ele milícias dos clistricto~ da sna jmisdicção. 

Deus guarde a v . ex . a Palacio da Bempo ta, em 9 de junho de 1823. = iJla
?LlGel Ignacio .lllartins Pamplona Cô1·te RecGl. =Sr. visconde ele Veiros . 

Antes ele proscguir na enumeração dos mais actos do gover.p_o depois do re
gre~so de el-rci D . Jo~io \TI a Lisboa, cumpre dar ::tqlú noticia do procedimento 
ela Junta ele· regencia interina formaela no reino vizinho, e a que já se alluclill n'trm 
elos preceelentes capitulos7 come9a.nclo pelas suas 

Actas 

Sessão elo dia 7 de m a io de 1823, em P::U.en.cia 

N'esta se approvo Ll, assignou e mandou imprimir a proclamação aos portugue
zes_, feita })elo ·vice-presidente José Vaz Pereira Pinto Guedes, que principia «fi
delíssimos portugnezes>> , e contém em clet.'llhe os ma.les que nos r esultaram elo sys
tema constitucional, e ::t. exposiçfio elos legítimos direitos ele el-rei nosso senhor, 
posterg·ados pelas côrtes, c dos funelamentos que moveram os leaes portuguezes a 
}n·oclamar na província ele Traz os :Montes, pelo orgão ela lealdade e zêlo incom
})aravel elo segundo conde de Amarante, a inclependencia ele el-rei nosso senhor, a 
~essação ele :-imill1ant_es côrtes e a ~egitimiclade ele todas suas _cle~erminações, que 

caro sendo desde o dia 23 de fevereu·o elo corrente anuo nullas, UTitas e de nenhum 
~fl:'eito ; para que saiba Portngal e o mundo inteiro que similhante declaração não 
c o resultado ele uma facção militar que pretende clerrubar outra, mas sim o grito 
da rasfio, da j ustiça e da relig·iuo offenclidas por uma facção ímpia, a que se oppõem 
a fidelidade portugueza c a parte S<L cl'esta briosa nação, que na sua maioria cer
tamente possue sentimentos iclenticos aos d'este goveTno e de todo o exercito res
taurador. 

E se houve esta sessão por ultimada, que eu Francisco Cabral Teixeira ele 
::.\foraes7 secretar io do governo, fiz e assignei com os ex. mos membros elo governo .= 
Guedes; vice-presidente = Oso1·io = Botelho · Ga~1·al . 

Sessão do dia 9 de maio de 1823, em Villa- lon. 

N'csta se determinou que para mai.s consolidar a santa cansa da religião e 
elo throno ele el-r ei nosso senhor, em seu real nome se decretasse a r einstallação 
do careleal patriarcha ele Lisboa, declaTanclo irl'ita e como que se n unca Qxistíra a 
ordem por que foi exterminado, que se nomeasse presidente d'este gove~·no, e que 
ele tllClo se lhe ex:peclis e o competente diploma : outrosim que se expedissem cre
clenciaes em fó rma a favor elo marquez ele 1\Iarialva e D . Antonio de Saldanha, 
ministros I lenipott:nciarios ele el-r ei nosso senh01:, restituindo-os aàs seus cargos e 
Conferindo-lhes plenissimos FOderes para que, juntos ou separa:lam.ente, po_ssmu 
tratar com as altas potencias em·opêas, quanto for a bem da mdepenclenCJa elo 
throno e elo altar portnguez, e se lhes enviam sem perda de tempo. E se hom·c 
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esta sessão por acn,bada, que eu Franci~co Cabral Teixeira ele Moraes, secretario 
elo governo, escrevi e assignei com os ex. mos membros do governo. = Conde ele 

,.. Amcwante~ presidente==- G-L&ecles; vice-presidente= Oso1~io =Botelho = Cabml. 

Proclamagã o a que allude a prin::eira acta 

Fidelíssimos ·portuguezes : -O Deus ele nossos paes, esse arbitro soberano que 
quando lhe apraz renova com uma 1mlavra a face elo universo, ~ de quem só ele
pende a consel·vação ou p, ruína dos imperios, quiz provar a religião do nosso m?
narcha e a vossa, suscibnclo a monstros infernaes a orgulhosa idéa de destrmr 
às mais sabias e santas instituições, para assim esgotarem a vossa constancia e sof
frimento. 

A rebellião mais inmi.clita contra o nosso bom rei e contra a r eligião santa que 
professâ.mos, f01j acla n as cavernosas trevas elos ímpios, brotoh em Portugal os ma
les que havemos experimentado desde a infa.ncla installação elas curtes, sempre 
progressivos até ao dia ele hoj e, e cujos l'esnltaclos têem enlutado a virtude, are
ligião e a lealdade portugueza. 
. A facção elas Necessiclacles, collocacla no lagar ela realeza, assumiu os tres po
deres, que assoalha distinctos e independentes, mas que tem exercido com o.sten
tosa tyrannia e despotismo ! Ü monarclia, sem direitos e só com deveres ! A 
usurpação ele vossos direitos mais sagrados, o ataque dil'ecto contra a liberdade, se-· 
gurança e propriedade individual, e o abysmo ela espionagem e arbitrariedade eles
uniu as famílias, perdeu a mutua confiança que prende os laços sociaes, e fez fal
lar por cem bôcas a ambição e a tyrannia ele nossos indigno.; . clominadores ! ? 
Brazil desuniu-se, o thesouro roubou-se, e a agricultm·a, a inclustria e commerciO 
~niquilaram-se ! Entfio 'quiz Deus que brilha,sse sobre nós a sua divina miseric.or
clia, e condoído da humilde resignação elo nos~o santo rei, q.ue religioso e justo re
conheceu a divina mão que o experimentava, armou o braço ao novo Gecleão, o 
immortal conde ele Amarante, para levantar o grito ela justiça e da fidelidade of
fendicla, e ·proclamar em Villa Real e na província de Traz os Montes a inclepen
c1encia de el-rei nosso senhor. 

Portuguezes : este grito é sem duvida o ela vossa :íntima consciencia. A na
ção portugneza não póde desconhecer a legitimiclacle com que sua magestacle ~o -
vernava antes cl' esse infausto dia que manchou a vossa ficlelidade! . 

Este grito é a pedra mysteriosa que derrotou a estatua de Nabuco no pinaculo 
ela sua grandeza. 

Nenhuma instittúção, que não climane ela livre vontade ele sua magestn.de, 
pócle chamar-se legitima reinando elle conforme o direito de successão que se ele
volveu ao senhor rei D. João IV, glorioso ascendente ele sua magestade fide
líssima. 

Portuguezes : esta legitima successfto, transmitticla ele paes a filhos, e o.s 
direitos que dimanam cl'ella, não podem ser invertidos pela só vontade elos snbch
tos ; e foram postergados por essa facção odiosa, que sem direito se erigi:1 em le
gislador e os derribou sem consentimento e aucliencia elo rei com o mais mtolera-
vel despotismo e o maior abuso elos poderes ele seus constit1úntes. · 

Estes soliclos fundamentos decidiram o gov:erno interino e o exercito a c1eclarar 
que não reconhece outra auctoridacle senão a que climanar elo · nosso legitim.o e 
muito amado monarcha, que elle estG't seta liberdade e esbulhado ele seus c1irmtos 
inauferiveis e detido no mais injusto e sacrílego captiveiro ; que tuclo quanto se 
tem feito sem sua intervencão e livre consentimento é nullo e insubsistente, e que 
só elle pócle fazer as modificações que exigir o systema politico, conforme os prin
cípios elas granc1es potencias europêas . 

Eia pois, valorosos portuguezes, desenganae-vos, e uniclos com .o governo e 
bravo exercito restaurador corramos a clebellar o monstro ele cem cabeças, que
bi·armos as vergonhosas cacleias que nos arrastam ao carro de nossos opp,ressores, e 
.restit1úrmos á corôa e ~t religião o seu antigo esplenclol' e sua necessaria indepen-
clencia. · · 

Contae coni a justiça d'esta santa causa, com a cooperação· ele nossos alliac~os, 
que generosos voam já a salvar-nos, e com a energia cl'este governo e exerCito, 
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que vos pede uruao e constancia, e ficae segmos ele que com ella, r econqu..istareis 
0 honroso titulo de fidelidacle e evitareis os incalculaveis males que a desunião 
e a. r ebeldia vos ameaca e são tão faceis de antever quanto cl ifficeís ele evitar se 

, ' 
por vossa contumacia insistircles em provocar a justiça elo melhor elos r eis e elo go-
verno que o r epresenta e está clecicliclo a clerràmar todo o seu sangue em defeza 
elo àltar e do throno. 

~amora, 17 ~e maio ele 1823. = Conde ele Anw1·ante) general em chefe elo 
r~al exercito restaurador e pr esidente da r egencia = J osé Vaz P e1·ei1·a Pinto G·uedes) 
VIC~-presiclente = José Os01·io Colmiei1·o de -Jlllomes ele~ Veiga C'abml Calclei1·ão = 
Jose Botelho de Sot~sc~) parocho ele S. Dionysio=Fhmcisco Cabntl Teixei1'Ct ele JJ!Iantes.> 
secretario. 

Sessão de dia 28 cl.e maio ele 1823, e m Salamnnca 

. A junta ele regencia interina ele Porb:igal, em nome ele sua magestacle ficlelis
suna e durante seu captiveiro, clevenclo restabel~cer a ordem e legitimidade, trans
toruacl~s pelos revolucionarios com a usurpação elos direitos de sua magestacle , e 
l~revemr os males ele uma gtlerra civil que a facção elos lJecheiros livres attrahiu 
sobre o solo lJortuguez, r esolveu ordenar o seguinte : 

. 1.0 Toclo o individuo portuguez, natural ou clomiciliario, que se tenha ausen-
tado sem necessidade do logar ela sua r esidencia, quer seja em rasão elo seu em
)rego ou pm; causa ele . suas opiJ?iões l~oliti_cas , dever~ re~tituir-se. a sua casa 
c en~ro do 11refixo termo ele dez clias Sl1Ccess1vos á pubhcaçao elo edital pela au
e~onclade respectiva, logo que a povoação esteja evacuada pela força revol'u
Clünaria. 

2.0 Os que se apresentarem dentro elo dito term o não serão molestados, quan
do por sua conclucta anterior não tenham causado clamno a terceiro (ao qual são 
responsaveis segunclo as leis), oü se depois ela sua a1JTesentação pert1.ubarem a or
dem e socego publico, }JOr obra, -palavra ou escripto, em c1..~o caso se lhes formará 
culpa, que se deverá substanciar e determinar conforme o direito . 
. 3. 0 Aos que não comparecerem no dito termo, não allegando causa justifica

tnra, ele sua ausencia, se lhes impoi·á a multa ele 50aOOO réis applicaclos para a 
manutenção elo exercito ou clespezas ma.is mgentes elo estado, pelas auctoriclacles 
~~spectivas, com accordo dos o:fficiaes da camara.; e não tendo com que pagar a 

Ita multa, serão presos pelo tempo ele quarenta clias. · 
4. 0 T odos os que não, se apresentarem dentro elo termo ele vinte dias, ficar-se

ha e_ntenclenclo ser esta clesobecliencia uma prova sufficiente ele sua obstinação e 
lllaillfesta aversão. ao governo legitimo, e por isso as justiças a quem pertence, 
procederão ao embargo ele seus bens e a formar-lhes causa ele inco~ficlencia, se
gunclo direito. 
· 5. 0 As auctoridacles civis e militares vigiarão mui cuidadosamente sobre· a con

clncta cl'estes apresentados e sobre ella tomarão as providencias mais ad.equaclas 
para precaver qualquer escanclalo ou desordem. 

6. 0 Para que o preveniclo nos artigos antecedentes possa executar-se e se evite 
quanto possa perturbar a tranquillidacle publica, nenhum individuo, ele qualquer 
c~asse que seja, viajará sem passaporte, nem levará armas sem licença da jus
trça do seu domicilio, a qnal só as concederá aos ele reconhecida honra c probi
dade . 

. 7 .0 Toclo 0 que viajar sem esses r equisitos e não justificar causa legitima que 
0 desculpe, pagará 20t)!000 réis ele multa, ou será castigado com vinte dias de car
c:ere, na conformidade elo artigo 3. 0 

8 . 0 Os que forem apprehendiclos com armas prohibiclas, }JOsto que levem pas
saporte, incorrer ão nas penas impostas pelas leis, para o que se lhes foJ:mará 
culpa. . 

9. 0 Os que fiz er em resistencia á justiça ou á força armad~ em }Jaiz oc_cuvaclo 
l}elo goverJ+O legitimo, ou tomarem as armas contra as auctondacles consütmcla s_, 
s~rão julgados breve e summariamente pela jurisclicção a que pertençam os . incli-
VIdnos a que se tenha feito r esistencia . · 

lQ,o As justiças terão o maior Ç!~idaclo de que os habitantes lhes dêem conta 
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elas pessóas clesconheciclas que re~ebem em suas casas, com especifica declaração 
ele sua naturalidade, occnpa.ção e objecto ele viagem, procedendo contra os trans
gressores em conformidade do artigo 3 . 0 

11.0 Para execução ele tudo 0 referido, deverão as justiças remetter aos c~r
' regeelores respectivos relação exacta ele todos os indivíduos expatüados ou pl·ofu
gos, declarando a qualiclacl~ individual e o tem1Jo ele ausencia. 

12 .0 Todas as, sobreditas justiças e auctoriclacles constitui das ficam responsa
veis pela exacta observancia elos artigos supraditos, e a impedir toda a especie de 
reuniões secretas, circulação ele escriptos incencliarios ou noticias aterra.doras, e 
procederão com o maior rigor contra os que se fizerem ré~1s ele taes delictos . 

· E houveram esta sessão por acabada, que eu Francisco Cabral Teixeira ele 
Moraes, secretario elo governo, escrevi e a.ssignci . =Conde ele Amcwcmte) general 
em chefe e presielente = Gtbedes) vice-p~·esiclente = 0 s01"ÍO =Botelho = Gabml. 

Procla~nação 

Aos portuguezes: - Patria elos Nunos e elo senhor D . João VI! Aonde estfL o 
valor e lealdade sem par com que te fizeste sobranceira ás mais nações elo glo
bo? ! Portuguezes, sustentando a guerra civil contra o seu legitimo e n,mavel so 
bm·ano, contra o melhor elos r eis , ·para lhe substituir o despotismo ele Argel com 
a mais abjec ta escravidão a ímpios pedreiros livres, é quadro horroroso, nunca 
visto em nossa historia e que es tava reservado para nossos dias, I ara o seculo pre
tendido elas h1zes e ela philosophia illuminacla ! ! Oh dor ! E era aiuela miste-r, para 
maior affronta ela fidelidade portugueza e para seu eterno opprobrio que tão inaudita 
atrocielacle fosse }Jreparacla e alimentacla com absurclos e mentiras as mais grossei
ras e insustentavei s? Que irmãos maltratassem irmãos? que recluzisseis á dor, {L 
miseria 1 ao luto e ferros famílias illustres, virtuosas e innocentes para serdes parti
distas e passivos iustrnmentos ele faccio sos, sedentos dominadores l 

Portuguezes deslumbrados, que r eluctaes em vão contra a vossa íntima con
vicçao e os mais sagTaclos deveres ; ah! suspenclei-vos ; reparae no infallivel abys
mo que está aberto sob vossos pés, e que vos }Jreparam esses monstros que no 
vortice ela sua ruina tentam r eparal-a com o vosso sangue, com o vosso precipício 
ou envolver-vos n'elle! Uma. triste e constante experiencia tem-vos ensinaclo (e a· 
muitos á ·cu sta elas proprias lagrimas) que esses cannibaes modernos não r econhe
cem lei que vqs exima ele suas leoninas garras, e que as mais sagradas se cl espre
zam para que não tenhaes liberdade, segurauça nem propriedade; para que os 
castigos ultrapassem os clelictos, as penas aos seus auctores ; e para que tudo do
bre e sé cale diante ele seuf:? caprichos, ele suas vinganças e maldades !· Uma tei
mosa, absurda e num resistencia i vontade geral das potencias ela Europa fará 
attrahir sobre nossa desolada patria as maiores e mais inevi.taveis calamidades; _e 
os nossos crueis dominadores, ao passo que fingem tranquillidade, esfaimados rou
bam as riqueza>s ele Portugal, para irem a porto seguro desfructal-as e zombar de 
vossa cega credulidade ! Occnltam-vos n?to só a rapicla marcha do exercito francez, 
que a estas horas estará ás portas ele Sevilha, sem experimentar a mais leve op
posição ela parte ela Hespanha ex-constitucional; mas até vos c1uerem fazer crer que 
n em um só ft!ancez entrou ainda na península, existindo no seu interior um exercito 

· ele cem mil homens, que vão deixando atraz ele si o oclio contra o liberalismo e o 
amor mais pronunciaclo a f::tvor ela inclepenclencia elo rei e ela segura conser vação 
ela religião catholica, e que em breve enctu-ralarão as côrtes e o governo constitu
couaJ, aonde se degolarão uns aos outros todos os protervos facciosos ! . 

Insensatos ; p1·etendeis conter a impetuosa corrente a que succumbe a Hespa .. 
-:nha ·! Poderá Portugal pôr-lhe cliques? uni co no mundo, contrarüa· os sentimentos 
los povos, para sustentar um partido ele bandidos? Quem poderá confiar em vos
sa'justiça e em vossa religião, quando _pre~cleü; e clesterraes nossa augusta soberana, 
e cleixaes orpha e sem culto a santa IgreJa, prendendo, desterrando e vilipendiando 
entre cadeias, varões respeitaveis, apostolicos }Jrelados ele primeira e segunda or
dem elo nosso clero regular e 'secular ? Purificaclo todo o solo castelhano, b em como 
nós havemos afugentado aos liberaes ele Castella e Leão, como é possível r esistir-
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-les á inunc1açfio cl'esse exercitei e á execração publica, que v:os antolha como ver
dacleu·os fautores ela futura desgraça de Portugal? 
·.,. Cotejae o odio, crueldade e injustiça cl'esses traiclores mandões com a moclera

çao, bondade e humanidade que havemos usado comvosco e com -todos os dissi
dentes, e clizei-nos de que lado está a justiça, a religião e a verdadeira philanthropia? 

Reparae na impudencia com que esses peclr.eiros vos mentem, quando vos di
zem nos papeis publicas que nos hão clestruiclo inteiramente, quando vós mesmos, 
os que compondes o exercito ela impieclacle, sabeis perfeitamente que nunca vos 
tendes arrostado cmm1osco elescle o dia 23 ele março na defeza da ponte ele Ama
raute, e c1izei-nos se eleveis confiar-vos ele tão descarados e mentirosos impostores? 
Como appellareis para a opinião publica depois ele havercles experimentado a re
cepção ele gêlo que vos hão feito em todos vossos transitos e nos pontos que oc
cupaes pela força violenta? Depois de saberdes com eviclencia a nossa marcha, 
entrada e estada triumphal nos immensos povos, "'lrillas e cidades ele Hespanha, 
a~ude_ t emos colhido louros, folias e festejos, e visto derribar tantas lapieles con
stltucronaes quantos são os povoados qLw as continha m, e as immolaram ao seu 
~1l'or e á iuc1ignação universal? Soldados ela rebellião ! um novo D . N uno Alvares 

ereira, b incomparavel coucle ele Amarante, vos chama, r eportae-vos e escutae 
t~mbem as vozes ela rasão, ela verdade e ela justiça, que pela ultima vez vos cli
l'ige este governo em. nome de el-rei nosso sénhor e ela maioria da opiniiio lmbli
ca,. que vos conv-ida a reunu·-vos ás reaes bancleiras que jlU·astes defender, e por 
nlt1mo se desem·olam para o percUio, se vos cleciclircles a desamparar nossos com
muns oppressores e reduzil-os ao nada ele que nasceram; mas ai elos que, surdos 
aos deveres ele portuguez, desprezam ainda esta prova de ·moderação e este sin
cero convite; abraçae-o, pois, e evitae os hmTores da guerra civil, e ainda mais a 
llocloa ele inficleliclade, para que não seja necessario laval-ço com o nosso commum 
sangue. . . 

Viva a nossa religi!'Co catholica, viva el-rei nosso senhor e toda sua real cly
nastia, vivam os fieis portuguezes realistas . 

Paço da regencia, em Salamanca, 2 ele junho ele 1823. =Por ordem da re
geucia interi.na, o vice-presidente, José Vctz Pm'eÍ?'ct Pinto Gnecles. 

Proclanua<Ção · 

. Bravos e prudentes guerreiros que por vossa inimitavel conclucta e valor fa 
zers hoje a admiração elos que vos conhecem, bem como um dia a 'fareis no uni
verso pelo vencimento ele uma causa trio justa, e pela moderação com que soubes
tes terminal-a, paelccenclo marchas longínquas e fatigantes, não só elas inclemencias 
d? tempo, mas até a despeito ele vossos briosos sentimentos, que pm·eciam o:ffen
chclos com uma novn. casta de retirada, que só teve por alvo a salvação ele vielas 
(aincla que culpadas, todavia portuguezas), e que qlúzestes poupar, porque as reco: 
nhecestes deslumbradas por uma facção impia em vez ele criminosas por convicção! 

Sim, valentes sem mancha, o nosso passeio político militar j á assoma ao hori
sonte, como o ::ú·clente sol elo estio clesp~iaclo ele nuvens, e brilha como elle até 
ao~ olhos elo contemplaclor mais êl.espreviclente ! Quem pócle desconhecer o grande, 
0 lllcomparavel serviço que ha.vemos feito á causa ela legitimidade, atravessando 
as duas grandes prov-íncias ele Castella e Leão? Falle esse nunca visto enthusias
ll1o, essa triumphalrecepção que havemos expúimentaclo nas immensas povoações, 
il~'ts villas e nas cidades da heroica Hespauha ; diga-o essa clecicliela e sincera aclhe
lao que lhes temos ca1Jtivaclo pela regularidade de nossa conclucta a. favor ela rea
eza e elo altar! V ence1nos, sem tirar a espada, muitas batalhas contra os revolto-

sos, d'esta arte os tornando inermes e os desmascarando á face do universo ! 
Os facciosos, 0s traidores ele ambos os r einos, desmentidos ele suas patranhas. 

c?~ nossa brilhantissima apparição, ele quem poderão ser acreclitacl~s? Por iss? fL:
gitlvos e clesaccorclados em seus planos, por toda a parte fog-em el1an~e elas mvi
ctas pl1alauo·es realistas ele ambos os reinos! Silvam sem segura guancla, e, só re
conem ao ~eu centro commum, que é a clesmoralisação. e· a in.trig-a ! ! ! A~.e~·ta, 
valorosos portuguezes; soldados da fidelidade e filhos pr1mogemtos ela legltrma 
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tes cl'esses monstros, os peclTeiros livres, que desgraçn.clam~nte· existem aincl.a en· 
tre nós e que pretencl em alliciar-vos e arrastar-vos á anarchia !! Não cleis ouvidos 
a essas vozes perficlas, qL1e, mascaradas com côr ele justiça, a nada menos tendem 
que a offuscar nossa gloria immarcessivel, ' tirando o commando em chefe ao heroe 
conde cle Amarante e dissolver o legitimo governo que vos tem mantido em obe
cliencia e fartura l l l Impios r evolucionarias, não consummareis vossa ma.lclacl~ i 
cer to não manchareis nossa gloria, neni servireis as ·perfichis vistas ele vossos n·
mãos os pedreiros livres ! ! ! O governo e o exercito bem vos conhece ; os vossos 
nomes vão ser publicados i sereis votaclos á execração publica, e a lei punir::í vos· 
sos negros crimes ! ! ! . 

Sim, soldados ! L ei e nada mais ! A divisa elo soldado portuguez é a honra i 
não a manchareis j amais l Obedecei sempre ás ordens elo vosso general em che~e 
e elo governo, que só quer o vosso bem, a ordem e a justiça; e se alguns intn
guistas por qual,quer pretexto vos convidarem para a desordem, clizei-Jhe «que 
não sois r evoltosos, mas antes auxiliador es elo governo, para que 1·eine a lei e 
para qne fulg ure -a espada ela justiça)) . 

Soldados, só a disciplina e subordinada obediencia pócle fazer a magestacle do 
exercito e manter a r eal auct<_Jridacle, a nossa sagrada r eligião, que são os clelicio· 
sos fundamentos ela nossa heroica uni[i.o !!! 

Viva a nossa santa religião catholica, viva el-r ei no.sso .senhor, viva o conde , 
ele Amarante, gener~l em chefe, e viva o fidelíssimo exei·c:i.to r estaurador. 

Sa1amanca, 4 de junho ele 1823. =O vice-presidente, J osé Vaz P enim Pinto 
·a-uecles = José Oso1·io Colmie-i?·o ele jJ1om es clct Veigct Cabntl Calclei?'Cto = F?·ctncisco 
Cab·ml Teixei?·a ele J.l1ontes) secretario . 

Carlta a el- rei 

Senhor : - Aos pés ele vossa níagestade se prostra o governo interino ele Pol:
tugal, que para libertar a vossa magestacle se installou em V:illa Real pela unaui
miclacle ele votos de todos os seus habitantes e ela benemerita divisão realista, que 
elle acompanhou em toclos os seus t r ansitos e proveu elos -necessarios forneci· 
mentos, vae ter a honra incomparavel ele beij ar sua augusta mão, e possuído elos 
mais puro.s sentimentos ele amor e ficleliclacle pócle apenas sobreviver ao inexplica· 
vel jubilo que lhe r esulta pela incomparavel ventura ele felicitar a vossa mages· 
tacle. livre ela traidora oppressão dos inimigos elo throno e elo altar. 

Fraco jnstrumento ele que se serviu a misericorc1ia ele Deus para premiar a 
christã r esignação com que vossa magestacle soube humilhar-se em ·sua divina pre
sença, elle nada se attribue, porque reconhece que a pma Teligião e virtude de 
vossa magestacle e ele toda a sua virtuosissima r eal família foram os p oclerosos 
agentes que desarmaram a divina justiça. ' 

Feliz e I}!il vezes feliz })Or lhe caír em sorte de ter sido o primeiro que levan· 
tou o fervoroso brado a favor ela justa inclepenclencia ele vossa magestacle, e .de 
r econhecer, proclamar e clefe:Ucler suas altas e incommensuraveis virtudes, suspll'a 
p elo feliz momento ele pessoalmente beijar sua r eal mão e protestar aos pés do 
throJlO ele vossa magestacle a mais pura vassalla,gem e .obecliencia; mas emquanto 
se lhe retar,cla esta gloria, ousa encetai-a cl'este modo, r ogando a Deus, senhor, 
que prospere e guaTCle a preciosa viela ele vossa magestacle, como merece· e nece~
sitam 0s fieis portuguezes, que têem a c1it a ele os governar tão aug·usto e gra,ncle r ei. 

Aos r eaes pés ele vossa magestacle beijam sua augusta mão . =José Vctz r:e
?'eÍ1-ct P-into G~tecles) vice-presidente= José Oso?·io Coln:tiei1·o ele JY[m·aes clct Ve~gct 
Cabntl Cc~lclei?·ão =José Botelho ele Sottsct) ·parocho ele S . Dionysio = Fwmczsco 
CctbTCtl '1'eixe'i1'Ct ele J.l1omes) secretario. = Salamanca, 8 de junho ele 1823. 

Carta ao inf·an.te n ·. :NLig·uel 

Senhor : - Aos ])és ele vossa alteza r eal, novo D avid que combate e vence 0 

monstruoso gigante, ·prostrado o interino governo que se erigiu em Villa Real para 



763 

recl~m~r e manter a observancia elas leis elo augusto pae ele vossa alteza r eal e 
restlt~ur-lhe os inauferiveis direitos ela soberania, que com os do .augusto sangue 
que Circula em suas reaes veias lhe transmittiram seus augustos ascendentes, tem h ho?-ra de beijar a r eal mão ele vossa alte~a e ele felicitai-o por tão abalisada e 
er01ca r esolução. O Deus elo senhor D . Affonso Henriques é s.em duvida quem 

armou o real hl'aço ele vossa alteza, a quem estava ele rasão r eservada a gloi:ia ele 
consnmmar uma t ão grande obra, para que se havia servido ele fracos instrumen
tos, _e que as r eaes virtudes ele seu augusto pae e ele sua incomparavel r eal cly
nastm sustiveram, fortificaram e abençoaram. O dito governo, senhor, porque re
conhe·ce esta verdade, anheh pelo momento ele pessoalmente beijaT a mão ele vossa 
alteza real; mas emqL1anto não tem esta ventura ousa por este modo manifestar a 
vossa alteza real os puros sentimentos e profundo yespeito com que r econhece em 
sua augusta pessoa o invencível propugnaculo que consolidou a inelepenclencia ·ao 
lllelhm~ elos r eis; e com este motivo roga à Deus, senhor, que prospere . e guarcle 
~1. precwsa viela de vo,ssa alteza r eal, para gloria e dita elos fieis portuguezes e 
Inabalavel esteio da monarchia . 

. Aos r eaes pés de vossa alteza real b eij am sua augusta mão . = José Vaz P e- · 
?'e~?·a Pirdo , Guedes, vice-presidente== José Osorio Colmiei1·o de J.l1o?·aes da Veigct 
gabntl Caldei1·ão =José Botelho de Soztsa, parocho de S. Dionysio = Fntncisco 

ab1·al Teixei?·a de ~1omes, secretario . = Salamanca, 8 ele junho ele 18231. . 

. Na segunda cidade do r eino, iniciadora da r evolucão lib~ral, occorreram desde 
prmcipios ele-junho factos muito contraria s ás icléas· 0-·edominantes de ·1820, como 
~e demonstra pelos documentos abaixo transc.riptos : 

:a;>roclamação 

·. Aos illustres e honrados habitantes el' esta cidade, e em particular aos bcneme
ntos cidadãos ela guarda nacional ela mesma, r, sua camara constitucional: - En
tre os objectos que na crise actual elevem chamar mui ele perto a nossa attenção, 
l.lm dos mais caros ,e appeteciclos é a segurança e tra.nquillidack publica; todos ele
vemos anciosamente concorrer para conseguir t ão precioso bem, todos elevemos á 
l)Or~a es:nerar-nos em }Jromover o imperio ela l.ei e ela ordem, todos temos um im
lllecliato mteresse na certeza ele que só a lei e · a ordem eleve dirigir nossas publi
cas acções : se pois o interesse é geral, ninguem clev<e escusar-se a pôr ela sua 
parte os meios convenientes para o conseguir . 

~ia, caros concidaclfi.os, concorrei ela vossa parte para cvita.r o maior, o mais 
ternvel, o mais · funesto de todos os males, que é a anarchia, ·nenhum meio mais 
adequado elo que aquelle que prescreve a lei da formação da guarda nacional ; 
tratemos seriament-e cl'este importante obj ecto, empenhemo-nos em manter a paz 
eN a. ordem, r eunindo-vos As compan);!ias cl'este corpo civico, que já tem cooperaclo 
t~to e:fficazmente n 'este precioso trabalho . · 

Cidadãos que não estaes ainda alistados, . em parte alguma podeis estar mais 
seg_uros que no meio dos vossos proprios qonciclaclã.os ; em quem podereis vós t er 
llla1s. segura confiança que nos vossos proprios ' concidadãos, parentes, amigos e co-. 
nhec1dos? Ciclad~(os, prestae séria attenção a esta importante reclamação ela parte 
~e vossos proprios e maits caros interesses ! Prestae-Yos ao serviço elas patrulhas e 

as r onclas, vigiemos mutuamente em' nosso, particular segurança, incumbamos uns 
aos outros este delicioso ctúclado, velemos por uns emquanto outros descansam, 
q_ne elles por seu turno velarão para outros descansar em. Cidadãos ela guarda na
Clonal, commauclantes e o:fficiaes, acceitae os corcliaes agradecimentos que a ca
lllara publicamente vos tributa; ell.a reconhe~e vossos serviços e vos anima a pro-. 
s~g·uir; t endes completamente preenchido vossos cleYeres, tendes satisfeito ao ser
VIço que ele vós se esperava, continuae a exercer tão importantes trabalhos. 

A vossa camara vol-o roga, a lei o manda e o interesse o exige. 
1 E stas duas cartas foram entregues a el-rci e ao infaJltc, pelo r espectivo secretario, em 

17 do mesmo mez. 
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Porto, em camara extraordinaria de 3 ele jtmho ele 1823. = (Seglbem-se. as as
sl:gnatw·cts.) 

Auto 

Aos 4 dias do mez ele junho elo anuo do nascimento ele :Nosso Senhor Jesus 
Cln·isto ele 1823, n'este quartel general elo partido do Porto, aouele :fiz convocar 
os commanelantcs dos c01·pos ele milícias que fazem a gua1:.nição el'csta cidacle, por 
cffcito ela marcha ele parte elo reg·imento ele infantcria n .0 22 na madrugada cl'este 
clia pela estrada ele Lisboa; a todos e a cada um expuz as circtml ·tancias em que 
por tal successo se achava o peso elo serviço elo. mesmos corpos ele milícia. 1 a$·~ra 
unicamente encarregados ela guarcla interior müitar elo Porto; e como o espn·Ito 
ela 11olicia 'e infanteria n .0 22 , unicos corpos ele linha aqui existentes, se havia roa
nifcstaclo em sua marcha ele uma mane:iJ:a. tão decisiva, convinha saber se os cor
pos ele milícias teriam elementos ele desunião que os levasse ao mesmo cffeito, ou 
se os commanclantes afiançavam a sua persuasfLO e elos seus corpos ele mauterern 
e fazerem manter a posse ela tranquilla laboraçao de todos os cielaclãos quanto 
cabe nos seus possíveis esforços ; e por todos abaixo assignaclos foi eleclm:aclo que 
ellcs afiançam po1· si e 1Jelos seus corpos a intenção ele manterem c fazerem mau
ter o publico socego e a geral trauquillidade cl'csta cidade até que se recebam no
ticias on novas ordens de el-rei que nos determinem o que devemo-: fazer . 

Quartel general do Porto, 4 de jtmho de 1823. =Antonio Lobo Teixeú·ct ~e 
Ba?TOS.) governa lo r elas armas= Dtuwte G-nilhenne Fen·e1·i1 coronel lo 4 . 0 rcgl
mento ele artilher ia = D . Antonio de Amo1·im clct Gam,ct Lobo, coronel do regimento 
de milícias elo Porto= 1J1amtel Joaquim ele Mello B1·cmelão1 coronel do regimento 
de milícias ele Aveiro = F?·ancisco C'o?·1·eia ele Mello Osorio coronel elo regimento 
ele milicias ele Oliveira ele Azemeis =Antonio Fe?'?·ei?·a C'amei? ·o Vasconcellos; co
ronel elo regimento ele milícias da Feira=José ele Sotbsa Pimentel1 major ela pra
ça=José P ecl1 ·o C'cL?"closo e Silvct.) major de iuf~mteria com exercício no regimento 
de milícias ela l\Iaia. 

Proclantação 

Habitantes elo Porto : -Não hn. um só de vós que não conheca os n1ales ela 
anarchia e licença popular; os successos passados cl~LO exemplos p;ra o r eceio pre
sente, e por isso quem haverá que não se esforce para manter a tranquillicladc ge
ral. cl' esta cidade? 

Parte da tropa . ele linha acaba ele saír elo Porto, e se por uma parte nos aban
donou, comtudo n~to perturbou em sua marcha o soccgo publico; em tal estado é 
aos bntvos milicianos, 6 aos honrados g·uarclas naciouaes . c1uc fica unicamente con
fiado o sagraclo cleposito da manutenção ela policia interior da cidade. 

Esta força capaz de conter desordens internas e suffocar o desenvolvimento ele 
paixões particulares, mio pócle ser elestinacla a outros objectos, e por isso con'0 0:: 
que tranquillos esperemos noticias ou ordens da capital1 que nos habilitem a tornai 
a conveniente r esolução . 

Milicianos briosos, os vossos serviços em evitar a mais pequena desordem g-ran
geiam-vos honra e utilidade; mostrae clisciplina e probidade, e defendei vossa· _fa
milia e propriedade . Ciclaclãos da guarda nacional, suppost~ não estaes debaJZ0 

das minhas ordens, comtudo identificados commigo em :fins ele se estorvar a au~r
chia, cu vos convido a secundar os esforços elos vossos compatriotas milicianos: 

P01rtuenses, eu persuado-me que mereço 'a vossa confiança, e por isso co~ae 
em mim e nas auctoridades constituiclas, qnc todos estamos de accorclo para á v1sta 
dos successos occorrentes dehberanuos em conselho e procm·armos o vosso bem, 
o socego publico e a honra da cidade. 

Quartel general do Porto, 4 ele juJ:\110 ele 1823. = Antonio Lobo 1eixei?·a ele 
Ba1"1'0S. 

Auto 

Au_to ele vereaçao extraorclinaria de 4 de jtmho ele 1 23, n'esta cidade elo P?rto e 
casa ela catnara cl'~lla, ahi compareceram o ill.1110 e ex.100 marechal José Joaqmm da 
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R~sa Coelho e os ill.mos Gonçalo Christovão Teixeira Coelho, José Augusto Leite Pe
~en:a ele Mello1 José ele Mello Peixoto Coelho1 José ele Meirelles Guedes, Antonio ele 
/~n·e~les Guedes~ Pedro J::3ite P ereira de Mello1 ~ oão de M~llo ela Cunha Sotto Maior , 

Ianc:sco ele Sousa ela Sllva Alcoforado, Hennque ela Silva ela Fonseca, 'J;'homaz 
Antonw Ferraz cl ~ Lima e Castro, Antonio ele Sousa Pereira Coutinho1 Gonçalo 
~.oelh? Teixeira1 Fra~1cisco José Teixeira Coelho, Alvaro Leite Pereira ele 1\1ello, 

llverw Paes ele San cle e Castro, o commenclaclor Diogo Fmtaclo Henrique Guer
ne~· , Henrique Pinto ele Vasconcellos1 Bento T eixeira,Bahia, Manuel F ilippe C<:•r
lleiro, Fernando -Homem 1 Antonio Peclro RibeiTo ele Almeida Vasconcellos, Ma
nuel Guedes ele Borbão ela Silva da Fonseca, Luiz Pereira ele lVIello e Napoles-, os ' 
Jnaes, havendo-se ajuntado na noite elo dia 3 elo 'corrente mez em casa do ill .mo 
_o sé ele l\iello Peixoto Coelho e todos estes no dia de hoj e em casa elo ill. mo Fran.

~r~co_ ele Sousa ela Silva Alcoforaclo, trataram ele acclamar o nosso augusto rei ab
~0 ut_o i e por isso, dirigindo-se os sobreclitos ao campo· ele Santo Ovidio1 aonde 
c epors ele ter dado os vivas a el-rei o senhor D . J oão VI, á nossa ::mgusta sobe
rana e a tocla a r eal familia1 tendo convocado anteriormente o m. mo e ex .mo ma
~-e~hal Rosa1 o :fizeram chama.r por uma deputação e lhe pediram quizesse accei-
ar: 0 governo elas armas cl' esta cidade até q ne sua magestade determine o que for 
~aiS conveniente ao bem elo seu real serviço e da patria, e sendo acceito pelo clito 
re~eral_ se dirigiram á frente da tropa aos paços elo concelho, indo á frente de 
t uc o o lll. mo coronel ele milicias José Augusto Leite Pereira de Mello com o es-
anclarte r eal, . cbnclo todos uniformes vivas a el-rei absoluto; ratificaram a mesma 

acclamação1 o que tudo com effeito se fez entre a1Jplausos do maior contenta
ll1eJ1to e enthusiasmo ele todo ó povo d' esta cidade e com assistencia elo · ill. 1110 e 
~:x: .mo bispo c1'esta dioc~se, que appareceu. depois1 co;uviclaclo igualmente pelo pre-
;ute conselho ; e, para constar, mandou o ex. mo marechal José J oaquim da Rosa 
~oe1~o1 com_o presidente elo conselho, f~zer este auto, incUJ;nb~nclo os . ill . mo; José 
/ ~iello_ ~mxoto Coelho, · Thoma~ ela S1lYa ~erraz e Pe:lro Leite Pererra ele Mello 
l e 0 red1gn· i e eu Manuel Joaqmm elo Outmro o ·escr evi. Declaro que o commen
c ~clor João Ribeiro Vianna foi um elos membros que entraram no acto acima men
c~onaclo1 e todos juntos prestaram o seguinte juramento nas . mãos elo ex .1110 bi spo 
~ es~a_ diocese : «Juro defender e fazer cl~fencler os direitos de el-rei absoluto,. os 
. a Iamha nossa senhora e toda a clynastla ela real casa ele Bragança)) . O qual J u
I am~nto foi prestado por toda a nobreza ela cidade elo Porto1 q_ue Y~luntaria e im
~edratamente se uniu ao governo e ·vão abaixo assignaclos . =João~ Bispo elo Po1·-
~ =José Joaquim da Rosa Coelho~ chefe ele esquadra, intendente da marinha e 
~overnaclor interino elas armas= Gonçc~lo Ch1·istovão Teixeint Coelho~ coronel re-
ormaclo1 commanclante interino" ela força armada1 do conselho= J osé Au,q~~sto Leite 

Fe?·ei?·a de .Ll!Iello~ coronel reformado do regimento da Maia1 elo conselho= Luiz 
Ea?·bosa ele JJ!Jenclonw, secretario le justiça= João Ribei1·o Vicmna, secretario ele· 
guerra== José de Jll[ello Peixoto Coelho~ elo conselho= Jvsé de Jll[ei?·elles G?.tedes 
de Ga?'valho, tenente coronel = Thomaz Antonio Fe?"?'ctZ de Lima e Cc~st1·o, dei con
selho= Antonio JJ1ei? ·elles Gttecles; tenente coronel, elo conselho= Silvm·io P aes 
Íle !$anele e Crtst?'O; como elo conselho= P ecl?."O Leite Pe1·eint ele J.l![ello, elo conse-
ho =João de JJI[ello clct c~mha Sotto ]VfctiO?', como elo conselho = Fnmcisco cl~ 
~ousa ela Silvct Alcofomdo ele Lenccr.stn, alferes ele cavallaria n. o 9 = 1-Ien?·ip.te 

ct SiZ.vct ela Fonseca, tenente coronel de infanteria r eformado= Ant'onio de Sousa 
P,;:?·eint Coutinho ele M~omes 8eab1·a e Ocw1 como elo conselho = Gonçctlo C'h?·isto
va~ Te1:xe·i?'Ct Coelho, cadete de infanteria, como elo conselho= F1·ancisco J osé Tei
Q:Jewa Coelho~ cadete= Alvcwo Leite Pm·eú·a ele J.Vfello e Alvi1n~ como el o. conselho= 
~ CommenclctclO?" Dio.r;o Fturtctelo clct Costa e Jl!lenclonçct, como elo conselho= Hen
?'tque Gt~e?'1W?" = Hem·iq_'Lte Pinto ele Vasconcellos Bcwbosa, como elo conselho . 
Bento Teixei?·a Bahict = il!Immel Filippe C'ct?'7WÍ?"O =Fe? "1wnelo J!ornern Ca1:ne~1·o 
de Vasconcellos Pm·einc Leite~ alfer es como cló conselho~ Antonw Peel1·o R tbeVI"o 
ele Sousa Almeida e VctSconcellos = JJJranuel G~weles ele Bm·bão elct Silva clct Fonse
ca~ como elo conselho=Lztiz Pe1·eint ele JJI[ello e Na:poles, c1_o conselho :1 • . 

1 Como as cidades de Lisboa c Porto foram os centros principaes das revohlções e:ffei
tuac1as na epocha ele 1820-1823, transcrevemos a}J0nas os autos e mais providencias das suas 
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Procla1.nação 

Soldados ! Acabou felizmente o soffi:imento ! A facção clesorganisadora, q1.:e 
n'este mesmo campo vos illucliu para atraiçoar o melhor elos reis e a nação mms 
fiel, jaz finalmente confundida nas trevas elo opprobrio e ela vergonha. O nosso 
bom rei, qne só deseja o bem ela nação, acaba ele romper os ferros ele seu infame 
ca1Jtiveiro, reassumindo seus leg~itimos direitos . Este glorioso feito soltou o verc~a
cleiro p~triotismo, abafado .. e' comprimido nos corações ele quasi todos os vossos n·
mãos de armas, bem como elos nobres halJitantes ela capital e contornos, que, re· 

' unidos ao verdadeiro pae da patl·ia, se acham sustentando os anciosos votos ela 
naçao oppressa! Sigamos, pois, tão glorioso exemplo, fazendo restituir a esta m
dacle o governo civil e mil~tar que alei.vosamente lhe usurpára um punhado ele 
facciosos , e mantendo a segurança de seus habitantes, lavanclo assim a noclo~ que 
com a perfidia a manchára. · 

Viva a religião de nossos paes! Viva o nosso bom r ei o senhor D. João VI! 
Viva a nossa constante rainha a senhora 'D. Carlota J oaquiha ! Viva seu augusto 
filho o senhor infante D. :Miguel e tocla a real família ! Viva a heroica nacão por-
tugueza ! Viva o valoroso e leal exercito ! ? 

Porto, 4 de junho de . 1823 1• 

Au-to 

Aos 4 dias elo m.ez el~ junho ele 1823 annos, n 'esta cidade do Porto e paços 
do concelho, -aonde se reuniram em conselho o ill.111 0 marechal José Joaq1.úm ~la 
Rosa Coelho e os ill. mos Gonçalo ChTistovão Teixeira Coelho , José Augusto Lmte 
Pereira de Mello, José ele M!3llo Peixoto Coelho, José ele Meirelles G uedes, An
tonio ele Meirelles Guedes, Pedro Leite Pereira ele Mello, João ele Mello ela Cunha 
Sotto Maior, Francisco ele Sousa ela Silva Alcoforaclo, Henrique da Silva da Fon
seca, Thomaz Autpnio Ferraz ele Lima e Castro, o commenclaclor ·João Ribeü·o 
Vianna, Antonio de Sousa Pereira Coutinho, Gonçalo Coelho '.reixeira, Francisco 
José Teixeira Coelho, Alvaro Leite Pereira (le :Mello, Silverio Paes de Sancle e 
Castro, o commenclaclor Diogo Furtado, Henrique Guer ner, Henrique Pinto de 
Vasconcellos, Bento Teixeira Vahia, Manuel F ilippe Carneiro, Fernando Homem, 
Antonio Pedro Ribeiro ele Sousa Almeida e Vasconcellos, Manuel Guedes ele Bar
bosa da Silva da Fonseca e Luiz Pereira Ele Mello e Napoles, alü, tomando eJU 
consideração a necessidade de encarregar interinamente o governo d' esta ci
dade a pessoa de confiança publica, escolheram para elle o ill. 1110 e ex. n;o sr . José 
Joaquim da Rosa Coelho, chefe ele esquadra e intenclente da marinha d 'este pol'
to; porém exponclo s . ex. a que não podia por si ·só encarregar-se · do governo, e 
lembrando a lei observada nas capitanias éla America ele ser substituída a falta ele 
um capitão general pelas_ tres auctoriclad~s primarias ecclesiastica, civil e militar, 
e suppgsto o partido elo Porto não fosse j amai · nem seja capitania, comtuclo as 
imperiosas circumstancias actuaes exigiam uma similhante medida, annuiu o con
selho e resolveu que se formasse uma junta governativ.a interina, composta elo 
ill.n'o e ex .mo bispo d'esta cidade, elo dito chefe ele esquadra com o governo inte
rino das ~rmas, e elo ill .mo Basilio 'reixeira Cardoso de Saavedra Freire, clesem-

caL~aras pró oti contra o systema constitucional, aliá.s ficaria este' tomo excessivamente volll-
Jnoso, · 

E mister.porém mencionar, por ter intima ligação com os Ia~to~ anteriores', que o marechal 
de campo Lmz elo Rego Barreto, goyernaclor elas armas da. prov1nC1a elo Alemtejo, se aprese!l
ton no dia 4 perante a camara ele \THmna quan,do os vereadores estavam em sessão orclinarut, 
e leu a proclamação elo infante D . Miguel, ~oncordanclo com elles c mais auctoriclacles convoca
das n'esse acto, "em tLJclo e por tudo cumpnr com as m·clens do sereni:.-imo senhor infante, r e· 
conhecendo a sua magcstade o senhor rei D. João VI com todos os poderes e attribuições ele 
que usava, inherentes do poder r eal antes da revoh1ção ele 1820,, o que Juraram, assignando 0 

competente auto. 
O brigadeD:o Antonio José Clauclino ele Oliveira Pimentel acclamou tamben:i el -rei em toda 

a provincia ele Traz os Montes com as tropas sob o seu commando. 
' Ambos estes g'encraes tinham tomado parte mui activa nas operações militares contra are-

volta elo conde ele Am11.rante. 
1 Foi afExaela nos lagares publicas e ·reproduzida nos periodico[S sem assigmttura. 
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b.arg;aclor ela relação e corregedor elo crime ela ·primeira vara com o governo inte
nno elas j usticas ,· e elos .·ee1·etarios com voto o ill. mo Luiz Barbosa ele Menclonca l , , ' 
c a ~esma relação na repartjção elas justiças, e elo ill. mo João Ribeiro Vianna, com-
:menclaclor ela ordem ele Christo, :i:ta repartição ela _guerra . .E senclo convocados os 
que não se achavam presentes, a.cceitaraDi e prestaram solemnemente o jm·~tmento 
de defender e fazer clefencler os direitos elo r ei nosso senhor o senhor D . J oão VI 
e a rainha nossp. senhora, assim como toela a dyna.stia ela real casa ele Bragança. 
E pa~·a constar se lavr ou este auto, que eu Luiz Barbosa ele Mendonça subscrevi 
e ass1gnei . = Lniz Bcwbosa ele J.l1enclonça . = ( S eguern·se as mais ctssignatums.) 

Carta a el-:rei 

Senhor : - Com o mais profundo r espeito .vamos pôr nas reaes mãos . de vossa 
:mage~tadc o exem}Jlar incluso elo <.mto que no elia de hoj e · se lavrou elo memorEt,-

b
ve_l fmto que os leaes habitantes cl'esta cidade presenciaram e applaudiram com pu

hcas dem~:mstrações de verdadeiro patriotismo . · 
a· Quando" .vossa magest~cle pela sua bondade nos fizer a honra ele mandar ler .o 

lto auto, VIrá no conheCimento ele que sendo em extremo sensível aos v-erclacler
ros PP_rtuguezes a clo1' que 1mngia o r eal e bemfazejo coração de vossa. magestaele 
}Jela sltuaçf~o desgraçada em que se achava a nação, tomaram a gloriosa r esoluçã.o 
de reconhecer o feliz governo· tle vossa magestade, restituindo á sua real pessoa e 
á ele ua aug usta e virtuosa consorte os legítimos direitos de que haviam sido per
fidamente expo1iados . 

. ~hamaclos em consequencia cl'isto para exercer interjnamente as funcções es
peclilCadas · na certidão que igualmente lev~rhos á soberana presença ele vossa ma
gestacle, vamos immediatamente entrar no exercício cl'ellas com a firme esperança 
de merecer a real approvação ele vossa magestaclc e ele corresponder á alta con
fiança qu-e em nós se poz . 

Deus g uarcle a preciosa vida ele vossa magestade como clesej fm1os e toda a na
,Ção ha mister . 

Porto, nos paços elo concelho, em. 4 ele junho ele 1823. = Joãoy Bispo elo· Po?'
to = José Joc&q~•·im ele~ Rosa Coelho= Basilio Teixeint Ccwcloso ele .Saaveclnt F?·ei
re = L~tiz ele Bcwbosa J.l1enclonça = João R-ibei?·o TTic~nnet. 

Procla1ua~ão 

Habitantes elo Porto ! - Vós fostes testemunhas oculares elo enthusiasmo e 
transportes ele verdadeiro _patrioti smo com que n'este fausti.·simo dia foi procla
mado o feliz governo ele nosso amado soberano el-rei nosso senhor, restituindo-se á 
sua real pessoa e {L elo sua augusta e virtuosa consorte os legitiqws direitos de que 
perfidamente haviam sido expoliaclos ! Este feito, em toda a extens::to grande, per
c\e~ia a gloria que por tod-os os lados o cerca, se não fosse sústentaclo }Jelo exer 
ClCIO ele um ]JOder legitimo, que, conservando a tranquilliclaele e segurança publi
ca, dirigisse todos os negocias, assim na r cJ>ar tição militar como na civil. Foi per 
est e ponder oso motivo que o conselho deliberativo re1mielo ·n'estes paços, depois da 
faustissima acclarriação ele el-rei, resolveu nomear uma junta governativa, com
posta elas tres auctoridacles primarias . Para constituir esta j uufa fomos nós legiti
mamente nomeados, e por isso , emquanto sua mag·estacle não mandar o contrario, 
exerceremos a auctoriclacle que nos é inherente, protestando corr esponder á al~a 
confiança que em nós se depositou, na firme esperança ele que vós coopera.r?Is 
qnauto esteja ela vossa parte a fim ele que todos g-osemos, em perfeita harmon2a, 
elo prazer e satisfaç.flo que um motivo t ão plausível deve despertar nos coraçoes 
elos verdadeiros portuguezes . 

Viva el-rei nosso senhor! Viva a rainha nossa senhora e toda a r eal fa
:milia. 

Porto nos 1:>acos do concelho 4 ele J'unhÓ ele 1823. =Joãoy Bi:spo do Po1·to = 
T I .t , I d 'uh 

<~ osé Joaqui?n da Rosa Coelho~ chefe ele esquadra, intendente e man a,. ~ovm:-
naclor interino elas armas . elo partido cl' esta cidade = O Desembm·gaelor B astlw Tm.~ 

/ 
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xeira Ccwcloso ele Saavedn6 FTei?·e) governador interino elas justiças = Secretarias, 
D esembcwgc6clo1· Lt&iz Ba1·bosa ele jJ!fenelonça, corregeclor elo crime= Jo ão Ribei1·o 
Vianna . 

Bando 

Juiz c vereadores ela ill.ma camara cl'esta cidade elo Porto, por sua magestacle fi 
cl clissima que Deus guarde, etc . 

Fazemos saber a toclos os honraclos habitantes ela mesma cidade que pelo mo
tivo muito plausível, e por cllos anciosamente closejaclo, ele se haver r estaurado o 
feliz governo ele el-rei nosso senhor, e r estituiclo á sua r eal pesso-a: e á ele sua au
gusta e virtuosa consorte os leg·itimos liroitos ele quo perfi h mente foram oxpo
liado · : temos eleterminado r ender ao Todo Poder oso as grR.ças que lho s~io devida~ 
por este incomparavel beneficio, na tarde de cloming·o 8 cl 'este mez na santa se· 
cathodral el'esta ciclacle. 

E dosqjando a mesma ill. ma camara que -este acto sej a solemnisado com a mai~r 
pompa e com todas as demonstrações ele r egos\jo publico, rogo aos mesmos habJ
tantes a sua hom·osa assístencia, e que nas noites elos dias 5, 6, 7 e 8 haj am ele 
ilhnninar suas moradas . 

Esta ill. ma camara, sobremaneira vaidosa por se lhe offerecer esta occasiâo, 
que tanto ambicionava, de tornar a dirigir sua voz aos leaes habitantes ela heroica 
cicla.clc do Porto, com elle. se congratula c corclialmente os felicita . 

Porto, em vereação ele 5 ele -j unho ele 1823 . =João J oaquún ele Oliveim Cas
t?'O a fiz = J oão Pacheco P e1·ein6 ele jJ1ello a fiz escr ever= Chocha elo Conto = 
Sousct = J.lfonteÍ?'O = F1·ei?·e ele .Ancl1·ade = Cinws . 

Offi.cio 

A junta elo governo interin o instaurada n'esta ciclacle manda, em nome ele cl
r ei nosso senhor, dizer a v . s .", para sua iutelligeucia e para o participar a queJU 
convier, que, não merecenelo bom conceito ua opinião pub lica alguns elo · membr~s 
ela cama.ra constitucional, r esolveu que toclos que a compunham fo ssem destitui
dos ; c mm1clou entrar no exercício ele seus respectivos lagares os .membros qne 
compunham a camara cl 'esta ciclaclc na epocha em que a con ·titucional entrou ele 
posse. 

D eus guarde a v. s.a Porto, nos paços do concelho, 5 ele junho de 1823. ·= 
Luiz de Bcwbosc& jJ!lenclonga. =Sr. T homaz da Silva Ferraz. 

Proclan'lação 

· Portuenses ! - A gloria ele que se .cobriu esta ciclacle no memoravel dia 4 elo_ 
corrente perderia todo o seu esplendor se uma só voutade não unisse a todo · 

. aquclles habitantes que com publicas demonstrações elo maior contentamento ma
nifestaran'l. por tão plausi vel motivo os sentimentos que abafavam dentro em seus 
coraçõe.- . · 

Um elos primen·os cuidados da junta é conservar tão feliz e necessari a união, 
r emovenclo por todos os modos qualqu r motivo que a venha perturbar, e a este 
:fim cum1Jre que vos falte com a franqueza que lhe é pro1n-ia. 

A junta sabe que alg uns mal inteucionaclos tôem siui ·tr amente interpretado ~ 
}Jal avra «absohlto') com quo el-r ei foi acclamaclo, ensinando que a expressão crre1 
a bsoh.lto )) quer dizer «r oi despotico )) . . . 

Portuenscs ! ·.r fi.o ·dei: ouviclos a tal doutrina. Ella é erronea, tende a clestnur 
a nossa união, e é contraria aos puros sentimentos d'aquelles que, r epetinclo entre 
vivas ele gloria o augusto nome elo nosso amaclo soberano, a nada mais se propo· 
zeram elo que libertar a nação elo duro captiveiro em que gemia., r estituindo a el
r ci o seu tln·ono com aquelles clireüos e magestacle com que legitimamente o pos
suía antes ele 24 ele agosto ele 1820 . 
. P ortuenses ! O contrario el'isto seria uma injuria atroz feita ao melhor elos mo-
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narchas, que só quer governar os seus povos com dociliclade e amor de pae carinho
so, por meio ele leis justas que possam fazer a nossa ventura. Assim é que ajunta 
sempre o entendeu, e ella se felicita de assim o haver entendido á vista da real 
proclamação em que o senhor D . João VI solemnemen.te declara que rejeita o po
der absoluto, porque os sentimentos do seu coração ~·epug-nam ao despotismo e á 
0l)Pl:essão, e só deseja a paz, a honra e a prospericb.cle da nação ; promettenclo; 
por 1sso mesmo, que em pouco tempo se verão as bases ele um novo cocligo, que, 
abonan~lo a segurança pessoal e a propriedade, una todas as vontades e faça a 
lJ_rospenclacle da nação inteira. E quem se atreveria a contrastar tão beneficos sen
timentos? 

~ortuenses ! Continuae tranquillos; não deis ouvidos a vozes perturbadoras, ,e 
sereis felizes ! 

Viva a relig-i~o catholica romana! Viva el-rei nosso senhor! Viva a rainha 
nossa senhora! Viva a clynastia da r eal casa ele Brag-ançà! Vivam os verdadeiros 
portuguezes ! • 

Porto, nos paços do concelho, aos 6 ele junho ele 1823. = João, Bispo elo Po?'
to =José Joaq_t~Í?n ela Rose~ Coelho= Basilio Teixei?·a Ca1·doso ele Saavecln~ F?·e'i
J·e= L~~iz Ba1·bosa ele J.l1endonça =:=João Ribei1·o Vicmna. 

Proclamação 

Portuenses : - Chegou o momento por nós avidamente desejado! El-rei nosso 
· ~enhor está em sua plena liberclacle; a nossa augustissima rainha, essa mulher 

~rte, e sua r eal família estão conformes e unidos nos mesmos sentimentos, que só 
teem por fim a nossa ventura. 

Portuenses, acabou a influencia que nos queria alhear elos solidos princípios ele 
nossa santa religião, dos clireitos da augusta casa ele Bragança, e elo bem estar ele 
toda a nação. O memorando dia 4 ·de junho, que a Providencia destinou para tra
zer a esta nobre e leal cielade a reivindicação ele tão caros objectos, foi o mesmo 
~lle me trouxe a occasião ele ser nomeado pela junta g-overnativa commandante da 
01:Ç~ armada qhe se acha n'esta cidacle. N'esta qualielade tenho a honra de vos 
~ehc1~ar por tão distinctos e apreciaveis acontecimei!,tos, rogando-vos que vos con
seryCls em todo o socego, pois farei quanto me for possível por adaptar as medidas 
llla1s opportunas , á vossa seg-uranÇa·. Estou animado do mais acrisolado sentimento 
~l.o bem publico e particular d'ésta cidade, e para vol-o provar, derramarei a 
t
1
bma gotta elo meu sangue sendo necessario, cujo sentimento já em outras epo-

c as vos tenho mostrado claramente. · 
Qua1;tel elo Bomjarclim, 5 ele junho ele 1823. ==Gonçalo Ch1·istovão Teixein~ 

Coelho ele J.l!fello, commanelante ela força armada. 

Aviso 

El-rei nosso senhor7• por aviso expedido pela secretaria ele estado dos negocias 
elo reino datado em 7 elo corrente mez, foi servido manclar louvar a junta elo go
Verno interino cl'esta cidade, pela parte que tomou nos successos elo clia 4 e pelas 
lcertadas provielencias que deu para conservar a tranquillidacle publica n'esta ci
c a~e, .. esperando o mesmo senhor que a junta continuasse a desenvolver igual zêlo 
e VIgllancia até que o governador elas armas ou o chanceller ela relação, que aca
bava ele nomear, se apresentasse a entrar no exercício dos seus empregos, :ficando 
então a junta desonerada do importante trabalho de que interinamente' se encar
l'eg·ou , 

E estando j á o ex.mo sr. marechal ele campo Manuel Pamplona Carneiro Ran
gel encart'egado elo governo das armas d'este partido por despacho de sua mages
t:;ele \ manda a junta elo governo interino annunciar que cessam hoje suas fuuc
çoes. 

Secretaria elo governo, 10 ele junho ele 1823. =Antonio P ed1·o Gonçalves. 
1 Por aviso ele ~ e caJ.ta regia 'ele 3, expedidos de Yilla Franca ele Xira; o general chegou 

ao P orto em a noite de 7. · 
19 
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Procla:~~nação 

Portuenses !-A junta do governo teve hoje a certeza de haver chegado ao 
conhecimento de el-rei nosso senhor a noticia que ella lhe deu elo glorioso feit~ 
que presenciastes no memoravel dia 4 cl'este mez, em que se manifestaram quas1 
geralmente em todo o reino os leaes sentimentos dos bons portuguezes. · 

Sua magestade folgou muito saber ·que ,esta grande obra se havia consummaclo 
sem perturbação do socego publico ou da segúrança pa,rticular, e esp era que os 
portuenses, em tudo briosos e em tudo magnanimos, continuarão a mostrar que 

1 este foi sempre e ainda é o seu caracter. · 
· Portuenses! A junta dissolve-se hoje por ordem de sua magestade, e o governo 

ch cidade passa para as respectivas auctoridades n. quem pertence. Acabadas pois 
a s funcções da junta, ella, n'este momento da separação elos seus membros, vos 
tributa os mais cordiaes agradecimentos pela ma.neira, digna de IJOrtuenses, coill 
que vos haveis comportado . ' 

Viva a religião! Viva o rei! Viva a rainha! Viva a casa de Brn.gança! Viva o 
exercito· portuguez! Vivam os verdadeiros portuguezes! . . 

Porto, nos paços do concelho, em 10 de junho de 1823 . . João.~ Bispo elo 
P01·to=José Joaquim ela RoscL Coelho::.=Basil-io Te·ixei?·a Ccwcloso ele Saaved;rct 
li'ni1·e=L-uiz ele Bcwbosct JYiendonça=João Ribeú·o Vicmnct . 

A contra-revolução que restabeleceu o antigo r egimen t~ve por partidarios a 
maioria dos generaes, mas um cl' elles figurou tanto nos negocios políticos durante 
meio seculo, e o'utro tOTnou-se tão saliente nos acontecimentos ela mesma espeóe 
desde 1820, qüe omittir qualquer circumstancia importante a seu resp eito seria 
indicio de parcialidade: r eferimo-nos aos brigadeiros Saldanha e Cabreira. 

O primeiro embn.rcou do Brazil para Portugal em L.! de dezembro de 1822, de
pois ele fazer a campanha de Montevideu e governar a província do Rio Grande; 
mas em fevereiro do anuo seguinte, isto é, vinte dias após a sua chegada a Lis-·, 
boa, fôra-lhe expedida orclem elo ministro dos nego_9ios da guerra para r ecolher-se 
ao castello de S. J org;e, ~L fim ele responder a conselho de guerra, visto r ecusar-se 
a partir na fragata Pe1·ola~ e a tomar o commauclo da expediçrio formada na Ba
hia com o intuito de submetter o Brazil ao governo da metropole, alleganclo Sal
danha que se lhe tinham negado os meios inclispensaveis á manutenção da gloria 
das ,armas, honra e interesses elo seu paiz 1• 

l Para esclarecimento aqui se transcrevem tres documentos qne dizem r espeito ao mesmo 
general. • 

"Manda el-reí, p ela secretaria de estudo dos negocias da guerra, que o brigadeiro, enca.rre
gado interinamente do governo das a rmas da côrtc c provincíu da Extremadma, faça marchar, 
seguindo o incluso iti.nerario, o batalhão de caçadores n .0 2, na 'Íntelligencia de qqe deve vir ar· 
maclo e equipado, e ele que é destinado para 1Una e::-."]_) edição extraordinaria qt1e immecliatamente 
vae ser mandada ao Braúl. ' 

"Palacio de Qucluz, em 29 de novemlJro ele 1822. =jjfcmucl Gonçctl·ves ele J.ltfintndct.» N 

"Attenclendo ao me1·ecimento e mais qualidades que concorrem na pessoa do brigacleiro Joao 
Cm·los de Saldanha · Oliveira e Daun, hei por berq nomeai-<:> commandante de todas a~ for r;as 
de operações de t erra e rn ::u: que v ão reunir-se e se acham reunidas n::L Bahia, e de o cncarregu.r 
da clirecção e com.mando de todas as referidas forças, aonde quer que ellas obrarem, na confor
midade das instrucções que lhe serão entregues, e baixam assignadas por Manuel Gonç.u.lves de 
l\1il:ancla, do meu .co_nselho, ministr? e secretario êlc estado dos negocias ela guerra. . , 

"O mesmo nnmstro e secret!LnO ele estaci.o, o general governador das armas da Bahia e to
dos os coJIDllandantes das ernbarcar;ões de guerra e corpos estacionados n'aqueqe continente, ~s
sim como as juntas e mais auctoridacles a quem o conhecimento cl'este competir, o t enham assun 
entendido. Palacio da Bemposta, em 11 de fevereiro ele 1823. =(Com cG ?'Ubl'·icet ile suct nw,qes-

, tadc. l = Nianuel Gonçalves · clG .ll!fi?·andct.» . 
~Achando -se no).Ticaclo 1mra a direcçã? e commando ele toda a força cle•operações de mar 0 

terra que vae reuu:ir, ou já estiver reumd~ na Bahia, o brigadeh·o João Cal'los ele Saldanha 
Oliveira e Daun, -e devenclo, em cousequenc1a elas ordens que fol' am expedidas, embarcar e se
guil' viagem para aquelle :fim, co~ os col'pos e~1Jeclicion::rios que acabam ele saí:·, o q:lC não ct~r,n: 
pl'iu : manda el-rei, pela secretana de estado elos negomos ela gucrnl,, que o bngaclcn~ encat:c 
gado interinamente do governo elas armas da côrte e provinciu da Extremacluru.faça rmmeclt~~ 
tamente prender o r eferido brigad eiro João Carlos ele Saldanha, para entrar em conselho c e 
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Este g-eneni l ag-uardava pois o julgamento, quando nos fins de maio se ausen
tou da prisão e foi r eunir-se' em Santarem com o infante D. :l\Iiguel, que para ali 
partira ele Villa Franca. 

No dia immecliato ao elo r egresso ele él-rei dirigiu ao major general o seg·uinte 

Ofllcio 

Jll.rno e ex.mo sr . - T enho a honra de participar a v . ex .3 que, achando-me 
p~·eso no castello ele S . Jorge, quando saíram o batalhao ele caçadores n . 0 6 e re
g'lruento de infanteria n. 0 20, para t er em a honra e gloria de r eunir-s'e a sua al
t~za r eal o · ser enissimo senhor infante, commaudante em chefe; e I).i'io me lJermit
tllldo o r espeito e amor que consagro a el-r ei nosso senhor e a seu augusto filho, 
nem o verdadeiro interesse que me anima pela felicidade da minha, patria. o ser 
tranquillo espectador, quando se tratava ele salval-a elo mais atroz despotismo, 
acabar a guerra civil e evitar uma in vásão estrangeira, me deliberei acompanhar 
~qnelles corpo s para cooperar quanto em mim coupesse para se conseguirem i:ins tão 
Justos como necessarios e gloriosos ; IJorém agora que felizmente sua magestaclc se 
acha restituído ao thronu com a mesma dignidade com que o occuparam os seus an
tepassados, e clespeda\#ada a facção anarchicn.· que só buscava submergir a nação 
no pelago ele horrores e atrocidades que dilaceraram a França no tempo da con
venção, c çonseguintemente conseguidos os g randes fin s a que sua alteza r eal o 
s~nhor infante, conimandante em chefe, se propoz, • eu faltaria a mim mesmo se 
na.o r ecorresse a sua altez::t real, roganc1o ha:ia por bem mandar nomear o official 
que deve substituir -me no commando das tropas que se dignou confiar-me, a fim 
ele poder recollwr-me ú }Jrisfio onde me aGhava, e }JOr este motivo peço a v . ex . a 

qne~ra fazer-me a honra ele elevar esta minha r eptesentaçfio á presença de súa al
teza r eal. 

Deus guarde a v . . ex.a Li&boa, 6 de junho de 1823. - Ill.mo e ex.mo sr. José 
ele. Vasconcellos e Sú, major general elo exercito . =João Gados ele Saldanha Oli
vewa e Dc6un~ brig·aclciro. 

Officio 

Ill.rno e ex. mo sr . - Pa1·a não demorar a v. ex.à o conhecimento cb orclem ele 
sua magestacle, qu e agora mesmo venl~o de r eceber, remetto a v . ex.11 o aviso que 
lll.e .foi e~peclido pela secretaria ele estado ela guerra, para que v . ex. a lhe dê o 
clev1do Ctlmprimento, e depois. m 'o r estituiní.. 

Deus guarde a v . ex." Lisboa, 7 de junho de 1823. - Ill•.mo e e:s: ."' 0 sr. João 
Carlos de Saldanha Oliveira e Daun. = 0 major general do exercito, José de Vas
concellos e Sá. 

Avi so 

Constando a sua magestacle que o brigadeiro João Carlos ele Salclanhà Oliveira 
e Daun propõe recolher-se ú sna prisão elo castello ele S. Jorge, d'oncle havia saído 
com o muito louvavel fim ele restabelecer o mesmo senhor ao seu tln·ono, com 
aquelle lustre e dignidade que compete {i, realeza : Ol·clena sn:1 magestacle que v. s."a 
lhe faça participar que louva muito a sua comlucta, tanto a r espeito elo passo que 
deu em sair el a sua prisfio para similhante fim, como ele pretender de novo reco
lher-se a ella., ele que sua magestade ha por bem dispensai-o. 

D~us guarde a v. s .a Paço da Bemposta, em 7 ele junho ele 1823 .=11.1anuel 
Ignacw J.l!Icwtins P ctmzJlOiw ·C'ô1·te Rcal.=Sr. José cle 'Vasconcellos e Sá. 

_O outro militar, · a que alluc1imos, l)l'eteudeu justificar-se elo seu anterior pro
cechmento lJela fórma e:s:arada. na proclamação e carta subsequentes . 

guerra, pela falta acima mencionada, e da qual resultou 11~rtirem ós corpos sem 'o com mandante 
geral que sua magestade tinba nomeado. Os documentos ql1e clcYcm servir de corpo ele clelicto, 
e o uom.e elo presidente e elos vogacs que cle1 cm compor o dito conselho, tuclo scd brevemente 
remetticlo. 

«Palacio ela Bem pos ta, em 15 de fevereiro ele 1823. = 1ldánuel Gonçalves de JJ1iranda., 
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P:roclainação 

Sebastião Drago Valente de B1;ito Cabreira, fidalgo cavalleiro da casa ele sua ~a
gestade, commenclador das orelens de S. Bento ele Aviz e Torre e Espa~1a, 
brigadeiro elos reaes exercitas e encarregado elo governo das aní1as el'este remo 
do Algar·ve, etc., etc. 

Habitantes do Algarve : - Chegou o dia por que vós anhelaveis; sua roa
gestacle o senhor rei D . João VI me t em communicado, pelo seu ministerio, que 
t em assumido a si o governo da monarchia em quanto não dá á nação uma. c?n
stituição analoga ás circumstancias; e é por esta occasiã.o que eu vos fehmto, 
pois que as deliberações do soberano aterraram uma facção que governava um 
povo, digno ele melhor sorte, com o mais desapiedado c1espotismo. Na verdade, 
algarvios, as intenções dos povos do norte no dia 24 de agosto ele 1820 foram 
illucliclas por alguns malvaclos que intentavam a ruina elo throno e escravisar a 
sua patrià. Eu hem os tinha conhecido, e por isso, temendo-me, me afastaram de 
si, collocanelo-me entre vós para agora vos annunciar esta gostosa noticia no 
meio da paz de que tendes gosaelo. Eu confio que, sem abusareles dos effeitos ele 
um tão grande acontecimento, esperareis que vos communique as ordens elo mesmo 
senhor. 

Feita em o quartel general ele T avira, em 7 de junho de 1823.=Sebastião 
Dntgo Valente ele B1·ito Cab1·ei?·a~ gove~·nador elas arl)}as. 

· Car-ta a el-rei 
' I . 

Senhor :- Com o r espeito e acatamento devido á r eal pessoa ele vossa mag~s-
tade, tem a honra ele se apresentar o brigadeiro Sebastião Drago V alente ele Bnto 
Cabreira, governador elas armas elo Alga.rve, comÇ>_ acha do seu dever, a felicitar 
a vossa magestade pelo magestoso triumpho que acaba de ganhar sobre a hyp~
crisia, o despotismo disfarçae1o em liberaliclade, e malver sação elos princípios maiS 
solidos e direitos mais sagrados. Sim, senhor, est es tres vis obj ectos serviam ele . 
base a uma facção que, unicamente com a mira no seu proprio interesse, sacrifi
cára mna nação magnanima, banindo d'ella o socego e a felicidade que lhe ha
via prometticlo; e vossa magestacle como pae amoroso, unico a quem cumpria e 
ele quem se poderia esperar tão grande serviço, derrubou a hyclra ele tantas ca
b eças e t ão multiplicadas, de um só golpe e ele tal sorte combinado este rasgo ele 
sabedoria e previdencia, que não arrastou as desgraças que ordinariamente produz 
o combate elas paixões em similhantes crises. 

Vossa magestacle, senhor, r eassumindo o poder da soberania, nada mais fez 
elo · que chamar em roda elo throno a todos os portuguezes, para, reuniclos a um 
cent1'o, sem diversões, sem destruidores partidos que, arrastal'iam a desgraça da 
patria, fazer a sua felicidade por meio de uma constituição 'que saiba concordar 
os ir:.ter esses elo povo com os direitos elo throno, sem o perigo de vermos as nos
sas liberdades em presa ele ambiciosos malvaclos. A nação conhece o preço. de tão 
grande serviço, provas tem dado mais que sufficientes, e vossa magestacle, que ha 
muito reina no coração el'este povo heroico, ganha cliariamente novos títulos ao seu 
amor e gratidão. 

Se os males que carregavam sobre este reino em 1820, aggravados pela au
senci'a de yossa magesiacle e sua augusta fanplia, se os partidos que n'aquelle 
t empo ameaçavam dilacerar a minha patria e riscar elo catalogo elos nossos reis a 
dynastia de vossa magestacle, me s:tscitaram a icléa ele a livrar elo abysmo a que 
via proxima a elespenhar-se por mew ~e uma r evolução anar.chica, levantando no 
dia 24 ele agosto, com meus companheiros de armas, que generosamente me acom
panharam com geral applauso, o grito da liberdade regular, o meu comportameD:to 
u'essa epocha e posteriores, os papeis o:fficiaes que d 'esse tempo devem existir, 
tudo prova a pureza ele minhas intenç.ões e o amor que consagro a vossa mag~s
tacle, ele quem desej aYa conciliar os inter ess·es com os inter esses da minha patrHL i 
o que patenteei a vossa ma.gestade em a carta que tive a honra ele dirigir-lhe ao 
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Rio de Janeiro em 10 de outubro do me mo anno!, de que incluso offereço avo sa 
m~gestade uma copia; porém, senhor, homens a quem não conheci e que enco
bria~ a peçonha que lhes girava nas veias, com pompo. os e doUl'aclos discm·so. 
~e llludiram, não c1 s nvolvendo seus errados e criminosos princípios emquanto a 
milu~ncia do exercito lhes impunha respeito ; pm·ém os desejos de lançar mão do 
>elocmo os fez antecipar, c o dia 11 de no>embro teria dissipado parte da facção 
e at~rraelo o re to, e não tive sem com os mais infames manejos da inn·iga mais 
·orclida enganado o incauto povo, a quem se figm·ou com negras cores horroroso 
a9.uell_e dia, e assim ganharam sobre aquelles mesmos que os tinham exaltado uma 
Vlctorla que os poz nas cireumstancias ele de prezar os princípios que os animavam. 

D'e. a epocha data, senhor , que me arrancaram da mão a força com que me 
oppunha ois inistras intençõe dos malvados por conhecerem a minha :firmeza de 
caracter, in lomito a similhantes projectos, que até então tive a forttma ele fru ·
trar-.lhes sem que jamais conseguissem unir-mo ao seu partido, que era ainda o ele 
~raiçoar a nação, entregando-a a outra dyua tia ou a alguma potencia estranha. 
• u me _mo senhor fui d'is o informado por pes oa conspícuas e que me mereciam 

? conceito de amante da pah·ia e de vos~a magc tacle, e despido inteiramente da 
In.fhtencia activa e pa · iva nos negocias, fiquei r eduzido a mero e pectador, obser~ 
":ndo os males quo voltejavam em r o lu, dos meus concicladãos, com o dissabor do 
nao poder -valor-lhes, o que teria feito, porque, com r efinada manha, de tal arte 
souberam ganhar 1·aizes, que até os gemidos das des!rraçadas victima · eram ob er
yado- por homens a alariados, e figurado crimino o <i face da j n tiça, tornada 
In trmuento da s~1a segcu·ança pcs oai. 

Conhecido assim pela facção que tinha absor vido com capa ele liberalismo o 
poder que exercitava com o mais feroz despoti. mo, me arredm:·am ela capital, a fim 
ele ~e t:U·m:·em o recm·so até de obseiTaJ:' de perto a sua· maldades; c tah·ez com 
a mu·a de entar que o meu genio franco e sincero e amante de tão bom rei em 
alguma entrevista que tiv se com vo sa mage"tade, hou1esse ele explanar idéa 

. ~ontrarias aos .-eus inter esses, em beneficio ela pa.tria e elo throno, c1ebaixo de cu
Ja. listas s mpre trabalhei; elles b 111 o sabem, e a na )io bem o conhece ; até 
que, começando a de envoh-er- e o de contentamento geral primeu·o se manifes
tou na provincia de Traz os Monte · e como n' aquella entra se mn homem de 
quem fni companheiro no empenho de salvar a patria, conceberam desconfianças 
e me chamamm á capital, proporcionando-me assim a honra de beijar a mão a 
:V~ss?' magcstade, por que muito suspiJ:ava e que cuidadosamente evitavam os meus 
UUn:rigo ; senclo esse o unico motivo por que nao satisfiz o meu desejo logo no re
gre so de vossa mao-estade do Brazil. 
. .Karrar, enhor, todo s meios que empregm:·am os inimigo da pah·ia, que são 
1gualmente•os meus, para me tirar todos os recm· os, procm·ando até desacreditar
bno em todo o r eino, não cabe nos limites do um pa.pel, nem convem por não rou-

ar o I recioso tempo a Tossa magestaele · e ó clirci a vossa magestade que sem
pre me :fizeJ·am ju tiça quando me uppunham perigoso ao. interesses de uma 
facção, porque sou inabala>el nos }Jrincipio de honra, que me conduzem a procu
rar o bem elos meus concielaelãos, e que é bom conhecido ela nação este m_eu con
:,tu.nt.e systema, como tenho largas pro-va.- no applauso com que geralmente sou 
esteJado entre ella, não obstante o empenho ele me desacreditarem. 

Os mais agrados nnculos e o exemplo de >os a .mage tade, de quem tudo 
confio me têem contido · agora porém que vossa magestacle me franqueia o pas .o 
e aquelles se acham clis ·olvido pela 1ontade g·eral1 uniforme e francamente. maru
~e~t~cla, nada mais me resta elo quo seguir os passos ele um tão generoso rm, quNe, 
1 aeltando o poder absoluto que o exercito lhe offerecia, não quer governar senao 
por sabia leis que façam a 1entura ele toda~ as ela ses da monarclria · _tratando, 
co:no é meu dever de ecunclar tão justo projecto com todas as minJ:Jas forç.as 
pou; e. tou convencido que assim promovo o bem da pah·ia, o que tem sempre stdo 
0 meu norte. 

Confio, pois, que vossa mag·estade acreditará a sinceridade de minhas expres-

1 \ide pag. 71. 
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sões e me julg ar~L, com aquelle, que me rodeiam, perfeitamente addiclo a vossa 
magestade, pa1:a o :fim de consolidar a grande obra da felicidade ela patria, que 
todos esperâmos como um presente precioS'o dimanado do paternal coraçao de vossa 
magestade, a quem coi:dialmente amo e por quem derramarei o meu sangue, se 

. preciso for, em defeza ele sua inviolabilidade. .· 
· Feita em T avira, aos 9 de junho de 1823.=Sebastião Dmgo Valente ele B1·tto 

C'c~brei?Yc) brigadeiro encarregado do governo das armas 1• . . 

O ministro dos negocias estrangeiros dirigiu aos r epresentantes de Portugal 
nas diversas potencias a seguinte 

Circ ular 

Trausmitto a v . por ordem de sua magestade o manifesto que o mesmo se-
.nhor clirigiu á nação portugueza, para que v . á vista cl'este importantíssimo do-
cmnento fique inteirado ela grande e feliz mudança que effeituou n'este reino o 
unanimc e espontaneo movimento de todas as cla~ses da nação, restam·anclo a el
r ei no livr e exercício cl'aquellas faculdades, sem as quaes nfío pócle l1aver, nem esta
bilidade na monarchia, nem cUgniducle no tlu:ono, nem tranquillidade para os povos. 

Parece conveniente acompanhar esta fausta noticia com uma succinta narra
ção dos principaes acontecimentos que a produziram. I-Ia muito que os povos cl_e 
Portugal, jà clesenganados ela fallacidade das p1·omessas que lhes haviam sido fel
tas pelos fautores da r evolução de 1820, manifestavam evidentes symptomas ele 
descontentamento; porém sua ma.gestacle, religioso observador da promessa que 
havia feito, quando se r esolveu a jurar a copstituição clictada pelas cOrtes, j ul~·ou 
dever · clifferir até á ultima extremidade qu::~.lquer r esolução que podesse dar nn
pulso á mudança que . a maioria ela nação desejava. Receioso por uma parte .ela 
.effusfio de sangue, que uma tal r esolução, se fo sse prematura, poderia occasionar, 
e r ec?nhecenclo por outra na sua alta pruclencia, que uma sabia t~mporisação era. 
o mms seguro meio de provar que el-rei não desejava violar a sua sagrada pala
vra, e que só a retiraria quando fosse solicitaclo pela tota.licl ade ela nação, j á con
vencida pela expcriencia dos fataes resl~ltados da fórma anarchica do go verno que 
havia adaptado . 

Com eff'eito, aconteceu, como sua niagestade e todos os homens prudentes cl'este 
reino haviam anteci'paclo; os povos f01·mi1 r econhecenclo palpavehnente que todas 
q1,mntas promessas lhes haviam sido annunciaclas no principio da r evolução, eraJ1l 
desmentidas pelos fu.ctos e d-iam etralmente contrarias aos r esultados . Uma serie ele 
desgraças precm·soras aincla ele outras maiores, se amontoavr.m sobre os ]JOrtugue
zes com a mais espantosa r apidez. O Brazil separado cb metropole, a di vida pn
.blica enormemente augmcnta.da., o commercio decadente., as propriedades desafo
radamente violadas, o territorio portuguez cobert.o de desterrados e ele opprimiclos, 
a. r eligião ludibriada., o throno vilipendiado na pessoa da augusta consorte de sua 
magestade, as nossas r elações com a maior parte dos governos estnmgeiros inter
rompidas, e por ultimo, para não prolongar inutilmente uma lista interminavel ele 
males, a guerra civil ateacla no r eino e o perigo imminente ele uma guerra estran
geira, t emerariamente emprehenclida pela cega facção que dominava, acabáram c~~ 
abrir os olhos aos mais _incredulos, e produziram uma geral fermentaçfi.o, que JH 
não era dado conter . · 

F oi n'este momento decisivo que a briosa r esolução do senhor infa.nte D. :Mi
g-uel fez levantar o grito unanime de resistencia contra a facção oppressora, a voz 
d'este joven príncipe, modelo de nobreza e fidelidade, resOOll instantaneamente 
por todo o Portttgal, e foi r epetida com geral enthusiasmo desde o T ejo ao _Douro 
e ,ao Guacliana. As tropas ele toclas a,s guarnições, a nobreza. inteira do remo, 0 8 

povos das cidades e alcleia,s proclamaram a r estaumção do tb.rono, e correram em 
chusma a reunir-se clebaixo do estandarte ~·ea.l que o augusto infante levantára. 

1 Por carta r egia de 10 foi nomeado para a comriussã.o que elle exercia o tenente general 
Manuel ele Brito Mosinho. 
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Todn.via as côrtes e algtms revolucionnrio , fracos em numero, porém temiveis 
P~lo espírito vertiginoso e pela temeraria ousadia que os caracterisa, inspiraram 
amda receio, e empregavam os ultimos recur os para resistir iL vontade nacional e 
para. submergir esta capital em sangue e em luto ; quando el-r ei, conhecendo o 
nnmmente perigo que nos ameaçava, impellido pelo mesmo amor aos seus subdi
tos, que o incluziram a acceit~vr a con tituição que em nome d'elles lhe havia sido 
apresentada, se resolveu a annuir segunda >ez aos votos, ' agora indubitavcis, da 
nação portugueza, c escoltado pelas tropas que estavam de guarda ao seu palacio, 
se t~ansportou a uma curta distancia ela C~Lpital. Este passo acer tado decidiu re
pentmamente todas as duvidas, e esmagou de um golpe a r evoluçrto . O congresso, 
que se intitulava . oberano e nacional, achando-se abandonado por todos, não teve 
outro remedio senão dissoh-er-se : ce saram n'um só dia todas as contendas, e o 
senhor infante D . IigLtol, lançando-se rodeado ele todos os fieis portngueze , aos 
pés elo melhor elos r eis e acolhido nos br aços do seu augusto pae, apresentou um 
elos ma~s sublimes e memoraveis espectaculos que possa mencionar-se na histeria . 

. Assrm se completou no breve decurso de poucos dias esta restam·ação tanto iru gloriosa, quanto os seus resultados foram consegtúdos sem o derramamento 
c 0 ttma só gotta ele sangue, sem que o exercito a promovesse mais do que as ou
tras ela ·ses ela naç2io, e sem inter venção dos governos estrangeir os. Bastaram tres 
annos elo r einado ela demagogia para demonstrar á sisuda e leal nação portugueza, 
q~le .aquelle governo que se accla.mava a si mesmo liberal, não era ·enão uma fac
Çao ~tolerante, ambiciosa e anela, que pretendia substituir doutrinas absh·actas á 
expel'leneia, i!ludir com palavras e exercer ele facto a mais insupportaveltjyrannia. 

Sua magestaclc, collocaclo agora de novo no livre exercício da auctoridade, e 
r evestido da força que lhe confere o amor dos seus subclitos, e a plena confiança 
que todos têem nas suas virtudes, está determinado a recompensar a fidelidade 
portugueza, com o mais nobre e o mais permanente premio que lhe póde conce
der. Vae a dar-lHe uma carí:.o'l. de lei fundamental, que concilie no mais alto grau 
possi v l o imperio ela lei c a felicidade elo povos, com a clignidacle c a :firmeza elo 
throno, e que afiance os direitos do cidadão, afastando-se prudentemente dos dois 
extremos,· do poder absoluto e da auarchia.r evolucionaria. A intenção de el-rei é 
que .esta carta seja traçada e promulgada com toda a brevidade, fundada quanto 
po..:·wel for sobre as antigas leis cl'e te reino, aperfeiçoadas como pede o seculo 
e~ qtte vivemos e tendo em vista a: :instituições das outras mon~rchias constitu-
Cionaes ela E nropà. . . 

Ordena sua magestacle que, communicanclo v . o conteúdo n 'este despacho 
ao . governo junto elo qual se acha acreclitado manifeste o sincero desejo que o 
an1ma de renovar a· relações de ami acle que existiam entre esta corôa e todas as 
clen:ais ela Europa antes elas ci rcumstancias extraorclinarias que temporariamente 
as Interromperam c que por felicidade j á se acham desvanecidas. 

Para completar as noções que deve subministrar a v . sobre os acontecimen-
t?s occorridos, remetto inclusa a proclamaçao elo enhor infante D . Miguel e va
l'Jos decretos promulgados por sua magcstacle depois da dissolução elas côrtes. 

Deus guarde a v . Li boa, secretaria,. ele estado elos nego cios estrangeiros, 
em 9 ele junho ele 1823. = Concle de Palmella. 

* 
Continuando o governo a legislar segundo as normas consentaneas ao poder 

absoluto, publicou-se, enh·e outras disposições alheias a est_e plano, a seguinte 

C arta de l e i 

D . João, por graça ele Deus, rei do reino uuido de Portugal, Brazil e Algar
i"es, d'aquem e cl'alem mar em .Afric.:a senhor ele Guiné e ela conquista, navega
ção e commercio da Ethiopia, Arabia, 

1
Persia e ela India, etc. Faço saber aos que 

a. presente carta de lei virem, que, constando no. minha r eal presença que ao mes
mo tempo que as terra cl'este reino se declararam contra o systema ele governo 
desorgauisador que n'elie fôra estabelecido, umas camaras pelo mesmo governo 
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creaclas se têem mantido e outras substituiclo pelas anteriormente nomeadas, 'pra
ticando-se o me, ·mo com os substitutos elos juizes ele fóra; e sendo conforme á boa 
ordem e regularidade com que diversas corporações da mesma natureza elevem 
existir e governar-se, que todas cllas venham de igual origem e e regulem pelas 
mesmas leis, ao mesmo tempo que nem paTa a camaras constitucionaes se chegou 
a formar re~ento, nem possam prever-se as ath·ibuições que hão ele competú: a 
estas corporações municipaes na carta constitucional que vou dar aos povos cl'es
tes r einos ; para reduzir este objecto á regularidade que convem, sou servido de
terminar o segtúnte : 

1. 0 Que em to elas as terras cl' estes reinos se substituam ás camaras con ·tifu
cionaes ~Lquellas que as precederam. 

2. 0 Que os substitutos elos juizes de fóra fiquem êxtinctos e sem ex.ercicio al
gum; passando a vara elos ditos juizes, no caso ele ausencia ou impedimento, ao 
vereador mais velho, como era ordenado por lei. 

3. ° Fica para este fun sem effeito a carta ele lei ele 27 de julho ele 1822 e 
qualquer outra legislaçao em contrario. 

Portanto mando a todas as auctoriclacles, a quem o conhecimento e execuçao 
ela dita carta ele lei pertencer, que a cumpram e executem e façam cumprir e 
guardar tão inteiramente como n'clla se contém. Dada no }Jalacio ela Bempo ta, 
ao~ 10 ele junho ele 1823.=EL-REI, com guarda.= Joaqui?n P ed?·o Gomes ele Oli
veM·a. 

Decreto 

Tendo riomeaclo, por decreto elo 1.0 elo corrente mez ele junho, o infante D. 1\Ii
guel, meu m1.úto amado e prezado filho, commandante em chefe do exercito e 
sendo indispensavel fixar os limites da jurisclicção que n aquella qualidade lhe 
compete : hei por bem declarar que o mes~o infante exercitará toda a auctoriclade 
que se acha conferida ao general em cl1 efe pelos artigos 9. 0

, 10.0
, 11.0

1 20.0
, 21.0 , 

~7 . 0 , 28 .0
, 30.0

, 32.0
1 33. 0

, 34. 0 e 35.0 elo regulamento de 21 de fevereiro ele 1 16, 
que mando pôr em vigor n'esta parte sómente, para cujo effeito a primeira diJ·ec
ção do ministerio ela guena será desmembrada do dito ministerio e :fical'~t debaixo 
elas ordens do chefe elo estado maior general, m·eado por decreto na data cl'este, 
pDra n'ella se fal!:er 9 expediente e processarem os negocios até ao ponto ele su
birem á minha real presença pela competente secretaria de estado . 

l\ianuel Ignacio Martins Pamplona l'rte Real, ministro assistente ao despa
cho, encarregado da repartição ela guerra, o tenha assim entendido e faça execu
tar. Paço da Bemposta, aos 10 de j1.mho ele 1823. =(Com a ?"Ltb?·ica de sua ?nct
gestctcle.) 

Car"ta de lei 

D . João, por graça ele D eus rei elo reino unido ele Portugal, Brazil e Algarves, 
cl'aquem e cl'alem mar, em Africa senhor de G,uiné, c da conqui. ta, navegaçào e 
commeTcio da Etbiopia, Arabia, Persia e da Inelia, etc. Faço saber aos que ~sta 
carta de lei virem, que, sendo meu constante desej o alliviar os meus :fieis subditos 
ele todos os impostos que nao forem determinados pelas precisões elo estado, e 
tendo sido removida, pela deliberação que tomei, qualquer suspeita de guel'ra, 
que sómente podia ser declarada aos insubsistentes c anarchicos principias que se 
acham destruidos : s?u servido ordenar que, clescle a publicação cl'esta, fique re
vogada a carta ie le1 ele 15 ele março elo presente anuo . 

Portanto mando a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 
cl'esta carta de lei pertencer, que a cumpram e gum:dem e façam cumprir e 
guardar tão inteiramente como n'ella se contém. Dada no palacio da Bempost~, 
aos 12 de junho de 1823. = EL-REI, com guarda. =José Xavie1 · jJim&simho dct s~z
vei1·a . 

Decreto 

Considerando a-s circumstancias extraordinarias em que actualmente se acb~ a 
nação portugueza e o perigo ele perturbar-se o socego publico pelo intempestiVO 
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choque de paixões exaltadas, se não for cohibida a licen~'l. dos periodicos e folhe
~o~ , 9-ue desgraçadamente j ~t têem servido de vehiculo a tantas calumnias, e cuja 
ilhrmtada liberdade já tem produzido grandes males, e agora poderia compromet
ter gravemente a tra.nquillidadé e até a existencia dos cidadãos; attendendo ao que 
sobre t_ão importante assumpto me foi repre entado pelo meu conselho de ministros, 
e segtundo o exemplo que em similhantes crises tem sido recentemente dado por 
out~·os governos da Europa : sou servido, em quanto se não e. tabelecer uma legis
laçao permanente que proteja a liberdacle moderada de imprensa, cohibind~ os 
ex~essos e abusos que r esultem da car ta ele lei ele 12 ele julho ele 1821, crear provi
sonamente n'esta cidade uma commissão composta ele cinco membros intelligentes 
e probos, que tenham a seu caro·o cen urar os periodicos 1 annuncio~, proclamações 
e todos os folhetos que tiverem até tres folhas de papel de impressão, regulando-se 
pelos bons princípios ela religüio e moral; crear uma commissão de h·es membros 
~m cacl.a ~una das terras onde existem imprensas; e estabelecer contra os aucto
les, editores e impressores que, sem approvação por e ·cripta ele dois membros, 
d_? menos~ das ditas commi · ões, ptlblicaTem e imprimirem quaesquer elos sobre-
lto e cnptos, a pena de 600 · 000 1·éis e ele prisão de tre · .mezes. 

Manuel Marinho Falcão ele Castro, do meu conselho, ministro e secretario ele 
dstaclo elos negocias de ju ·tiça, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio 

a Bemposta, aos 12 de junho de 1823. = (Com ct n~bricct de suct magestacle.) 1 

Decreto 

' ·Por justos motivos que me foram IJresentes e se :fizeram mui dignos da minha 
re~l C011:icleração, sou s rvido ordenar que as communiclades religiosas elos mo:
t~u·o 1 conventos, collegio · e bospitaes, que têem ido suppr.imidos em consequen
Cta da lei de 24 ele outubro de 1 22, sejam a elles restituída , e reintegradas na 
po _.-e o fruição elos bens e renclimentos de que gosavam antes da e ~ecução ela re
fencla lei, que fica interinamente suspensa. . . 
. <?meu ministro e secretario ele estudo elos negocios ele justiça o tenha assim en
tendido e faça executar, não obstante quaesquer decretos ou orden · em contrario, 
fue todos e todas hei por clerogadas. Palacio ela Bemposta, em 14 de junho ele 

23. =(Con• a 1·ubrica de suct magestade.) 

Car"ta de lei 

D. João, por o-raça ele Deu·, r ei elo r eino unido de Portugal Brazil e .A.lgar
ves, d'aquem e d'alem mar em .Africa, senhor ele Guiné e ela conqui ta, na>egação 
e commercio ela Ethiopia, Ara.bia, P ersia e da India, etc. Faço saber aos que a 
Presente car t::t ele lei virem, que, tcnclo mostraclo a experiencia o interesse que re
sulta ao serviço publico ele ser restituído ás suas funcçõcs o corpo elas ordenanças 
e. legiões nacionaes, abolido pela carta ele lei de 22 de agosto de 1821 : sou ser
VIdo determinar o egtúnte : 

1.0 Que o dito corpo das ordenança e legiões nacionaes seja restabelecido tor
nando a entrar nas suas antig·as funcçõe · todo: os inclividuos que o comp1mham 
no momento em que pela sobredita carta ele lei foi clis ·olvido, restittúnclo a: ca
},naras os livros da matricula e mai objectos que por effeito cl'a.quella dissolução 
Oram n ellas depositado , e continuando o mesmo corpo a regular-se pelas leis 

que na epocha ela ua e:xtincção estavam em vigor a este' re peito . 
. 2 · 0 Que achando-se em virtude el' esta clisposiçfio preenchidos os :fins para que 

tmha sido creada n. guarda nacional IJela carta ele lei ele 22 do março do ~orrente 
anno fique cli olvida a dita guarda nacional, prohibielo o uso dos seus nniformes, 
e. que as armas e o armamento que lhe foi fornecido pelo arsenal real do exer
Cito seja tudo recolhido ao mesmo arsenal . 

• 1 Em l)Ortar]a ele 14 elo dito me<~ foram nomeados para ,a com:rniss.ão, ua cidacl~ de L~sh?a, 
Jose T_elles da ih·a, prior mór. de Guimarães i Pedro J~se de FJgueJ_ .. cdo i FmnClsco R1beuo 
<los Guunariies · José Bernardo de Anclrade Coelho vice-reitor do collegw dos uohres i e Fr. José 
1Iaria de ant'Anna e Noronha, religioso de . Paulo, primeiro eremita. 
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3 .° Ficam para este fim .sem e:ffeito as citael?-s cartas d e;: lei de 22 ele agosto d~ 1821 
e ele 22 ele março do corrente anuo, e qualquer outra legislação em contrariO. "' 

Portanto mando a todas as auctoridaeles, a quem o conhecimento e exeet~çao 
· cl'esta carta de lei pertencer, que a cumpram e · executem e façam cumpnr e 
guardar tão inteiramente como n'ella se contém. Dada no palacio da Bemposta, 
aos 13 ele junho de 1823. =EL-REI, com g uarda .= 111amtellgnacio J.lila1·tins Pctrn· 
plana Cô1·te Real. 

Car-ta de lei 

D. Jor:o, IJOr graça de Deus, rei elo reino unido de Portugal, Brazil e Algar
ves, d'aquem e el'alem mar em Africa, seqhor de Guiné e ela conquista, navega
ção é commercio ela Ethiopia, Aral5ia, Persia e da Inc1ia, etc. Faço saber aos que 
a presente carta de lei virem, que, tendo consideração a que o conselho de es
tudo, creaclo pela carta ele lei de 25 ele setembro ele 1821, foi organisaclo em har
monia com uma constituição que não subsiste, sou servido determinar o seguinte : 

1.° Fica extincto o l:eferielo conselho de estado e sem exercício algum. 
2.° Fica do mesmo modo extincta a secretaria elo clito conselho de ·estaclo. 
3. 0 Todos os pa1Jeis e livros existentes na dita secretaria elevem passar p~ra 

a secretaria ele estado dos negocias elo r eino, para se distribuírem pelas outras se
cretarias ele estado, segundo os negocias de que tratarem. 

4 . ° Ficam clerog-adas as cartas de lei de 25 de setembro e 5 ele dezembro de 
1821, e o § 17." da de 12 ele junho ele 1822. 
· Portanto mando a todas as auctoridades, a quem o conhecimento da presente 

carta de lei pertencer, que a mm11Jram e guardem e façam cumprir c guarcla.r tão 
inteiramente como n'ellá se contém. Dada no palacio da Bemposta, aos 14 ele 
junho de 1823. = EL-REI, com guarda.= JocUJ.l~Í?n PeclJI'o Gomes ele OliveÍ?Y~. 

Ca:rt;a d.e lei 

D . João, por graça ele Deus, r~i elo reino unido de Portugal, Brazil e Algar
ves, cl'aquem e d'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e da conquista, navega
ção e commercio ela Ethiopia, Arabia, Pe).·sin. e ela Inclia, etc. Fa.ço saber aos que 
esta carta ele lei virem, que, nrio conv~ndo ao meu real serviço, nem aos interes
ses dos meus subclitos, a orgauisaç~io dos ordenados, t anto cliplomaticos como con
sulares , regulada provisoriamente pela carta ele lei de 5 ele setembro de 1821 e . 
ampliac1a pela carta de lei de 30 de outubro, que foi explicada pelo decreto de 
16 ·ele novembro do mesmo anno : sou servido ordenar qne desde a pub licn.ção 
d'esta fiquem revogRclas as duas referidas cartas ele lei ele 5 de setembt·o e 30 de 
outubro ele 1821, bem como o decreto de 16 ele novembro elo mesmo anuo, que 
declarava qnaes fossem os ordenados elos primejl'os acldidos ás legações, de. que 
tratava p primeiro r .. rtigo ela primeira das duas citadas cartas éle lei; sendo toclavHL cln. 
minha r eal intenção ql.le {1que por ngon.t em vigor a ultima parte · do mencionado 
élecreto de 16 de novembro de 1821, continuando a ser pagos todos os ordenados 
diplomaticos e consulares ao par da moeda corrente elo paiz em que cada u~ 
cl' elles residir, sem depenclencia ele variação de cambio . . ~· 

Portanto mando a todas as auctoriclades, a quem o conhecimento e ex:ec~ça.o 
cl'esta carta ele lei pertencer, gue a CLlmpram e guardem e f~1.çam cumpnr e 
guardar tito infeirarnente como n'e1la se contém. Dada no palacio da Bemposta, 
aos .14 ele j u?-ho ele 1823. = EL -Rm, com guarda. = Conde de Palrnella . 

ca.;•t;a ele lei 

D . .João, por graça ele Deus, r ei. elo reino uni elo ele Portugal, Brazil e Algar
ves, cl'aquem c cl 'alem mar em Afi.-ica, senhor. de Guiné e ela conquista, navega· 
cão e commcrcio da Ethiopia, Ara.bia, Persia e ela Inclia, etc. Faço saber aos que 
~sta carta ele lei virem, que, havendo mudado as circumstm1.cias que dictaram as 
cartas de lei ele 23 ele agosto de 182! e 17 ele j a:ne:iro ele 18221 a primeira ~st:· 
belecendo um novo laço par~ o exercito, armada f\ todos os empregados p~blico 1 
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e a segunda estabelecendo novo uniforme para os mini.stros e secretarias ele es
tado, officiaes elas respectivas secretarias ele estado, embaixadores, ministros, en
carregados ele negocias e mais empregados elo corpo cliplomatico : sou servido or
~lenar que ficam revogadas as disposições elas sobredita& cartas ele lei, e restituída 
cL plena observancia a legislação anterior sobre o objecto ele que tratavan'). . 
., Pelo que mando {L mesa do elesembar0 ·o do paço, r egedor da casa ela stt1)plica

Çao .ou quem seu logar servir, conselhos da minha r eal fazenda, guerra e ultra
lllanuos, e bem assim a todos os tribunaes e quaesquer pessoas a quem o conheci
f~nto e exe_cução cl 'est:1 ~~rt:"' d ~ lei pertencer, ~ue a cumpram e, guardem e 
açam c_umpru· e gua.rclar tao mtmramente como 'n ella se contém. E ao dr. Ma-

. nuel Nrcolau Esteves Negrão, do meu conselho, clcsemba.rgador elo paço e 
chan~eller mór do 1:eino, 'ordeno que a faça publicar nn, cbanceUaria e r egistar 
;os .. hvros ~nele tocar, r emettendo:se este 01·iginal para o me~l real arcbivo ela 
Eone do 'lombo. Dada no palacw da Bemposta, aos 18 de JUnho ele 1823.= 
~L-REr, com g uarda.= Joaqzâm P edro Gomes de · Oliveiut . 

D ecre-to 

. Sendo }Jromnlgaclo o decreto ele 8 ele outubro ele 1822, em consequencia elo 
shstema que felizmente terminou pelo desengano dos meus fieis subclitos, que contra 
0 e se manifestaram, e seguindo os impulsos elo meu paternal coração e os cos
tnmes elo r eino ern todos os tempos praticados : sou ser vido revogar o dito decreto 
0 ordenar que se continuem as demonstrações ele alegria e regosij<;> publico com 
que se solemnisava o dia elo anniversario do nascimento elo meu sobre toelos muito 
amado e prezado filho, o príncipe r eal. 

cl
. O ministro o secretario ele estaelo dos negocias do r eino o tenha. assim enten
rclo e faça executar. Pa.lacio da Bemposta, em 18 de junho de 1823.=(C'o?n a 

?'ub?·ica de sua nwgestacle.) 

D ecre-t·o 

Havendo cessado os motivos por que se declararam de festa nacional e ele grande 
;sala na côrte os dias 26· ele j aneiro, 26 ele fevereiro, 24 ele ag·o sto, 16 ele s·et em
'to, ! ·0 de outub~·o c 4 de julho, por clécretos ele ·g ele agosto e 28 ele setembro . 
<e 1o21, r esolnçoes ele 28 ele abnl e 2G ele seten~bro do mesmo mmo, y decreto 
ele 2 ele julho ele 1822 : sou servielo determinar que fiquem sem effeito os mencio
Jlq,dos decretos e r esoluções, que revogo, e por decreto ela data cl'este mando so
lemnisar o dia 3 ele julho como o do [mniversario elo meu regresso· á antiga séde 
da mona,rchia, por se ha.ver ve:·ificado n 'aquellç clia, e não no elia 4 elo mesmo 
mez, como no dito deOl·eto ele 2 de julho de 1822 se declara. 

O ministro e secretario de estado elos negocias elo r eino o tenha assim enten
dido e faça executar. Pabcio ela Bemposta, em 18 ele junho ele 1822. -;-(Com a 
l"'l.tbnca ele sua ?1ut,qestcccle.) 

D e creto 

. :Attenclendó a que o clia 7 de março, auniversario ela minha entrada na 
Cidade ele S . Sebastia;o elo R.io de Janeiro, o dia 3_ ele julho, anniversurio ch minha en
trada na antiga sécle da monarchia no r egresso cl'aquella cidade, e o ele 5 ele junho, em 
q~le entrei n 'es ta capital, depois elos gloriosos e a.ssignalac1o~ factos que o precede
ram1 serão sempre memoraveis entre os portnguezes : hei por bem que os ditos dias 
7 de março, 3 ele julho e 5 de junho fiqu em sendo ele g-rande gala, ~ se celeb1:em 
com as demonstrações de jubilo e r egosij o que se praticam em sinulhantes dJ~s. 

O meu ·ministro e secretario ele estado elos negocias elo r eino o tenpa assrm 
cuteneliclo e faça executar. Palacio da Bemposta, em 18 de junho de 1823. = 
( Com a ntb1'ica de stw nwgestade.) , 

D ecre-to 

Consicleranelo qu e a coilstituiçKo de' Í822, fundada em vãs theorias, incompa
tíveis com os antigos habitos, opiniões e riecessidacles elo povo portugnyz, longe 

. ' 
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ele preencher os fins que os seus auctores annunciavam, . era contra clic.toria com o 
principio monarchico, que apparentemente consagrava, impropria para conciliar e 
manter os direitos e inter esses das differentes classes elo estado, e incapaz G1e pro
duzir a união dos animos ele todos os cidadãos; julguei dever annuir aos v_o~os 
geraes e espontaneos ela n ação , convencida por uma tl'iste experiencia elos simS
tros intentos ela facção elesorganisaclora, e declarar agora nulla de direito . aquella 
constituição, que já havia sido r econhecida inexequivel e absurda. 

Cumprindo, porém, com os mais carqs sentimentos do meu r eal coração e coD1 
as promessas sinceras que fiz n as minhas proclamações , e desejando promover 
efficazmente a feliciclacle dos meus fieis subclitos, por meio ele instituições que res
tituam por uma parte ao throno, em que a Divina Providencia me collocou, a 
grandeza e consicleraçfio que lhe compete, e por outra parte afiancem aos portu
guezes a firmeza e consistencia dos seus direitos inclividuaes; e ponderando que 
a antiga lei fuu .-: amental da monarchia n1'\.o póde, como outr ' ora, corresponder 
plenamente aos cpe no meu patm·nal animo tenho concebido, sem que haja de 
accommoclar-se ao est aclo actual da civilisação, ás mutua.· r elações das clifferentes 
partes .de que se compõe a monarchia portugueza e á fórm a. dos governos repre
sentativos estabelecidos na Europa: hei por bem crear uma junta para preparar 
o proj ecto ela carta de lei fundamental da monarchia portugueza, confiando que a 
referida junta se applicará com a mais assídua e r efl.ecticla attençã.o a desempe
nhar o importantíssimo objecto que lhe é confi~clo, e submetterá com a maior bre
vidade á minha r eal a-1)prova.ção a nova carta el e lei fundamental, que, r egulada 
pelos sãos principias de direito publico, estabeleça em perfeita harmonia o exer
cicio do poder supremo e a permanente segm·ança legal dos povos, franqueando 
os caminhos que elevem conduzir a administração publica por m elhor amentos pro
gressivos ao grau ele perfeição compatível com as instituições humanas, e fixe ele 
uma vez os futuros destinos e a prosperidade ela monarch.ia portugue'za. A men
cionada junta será composta ele quatorze. membros, constantes da relação que coro 
este decreto baixa assignada por Manuel Ignacio Mar6ns Pamplona Côrte Real, elo 
meu conselho, ministro assistente ao despacho; c será presidida pelo conde de P al
mella, do n1eu co11selho, ministro e secretario ele estado dos negocias estran-
geiros . ' · 

Paço ela Bem posta, em 18 ele junho de 1823.= (Com ci nGbTica ele sucG ?nagestade.) 

Relação dos membros ela junta mandada cr ear por decreto ela data ele hoje, 
para preparar o projecto da carta ele lei fundamental ela monarchia portugueza :
Antonio José Guião, arcebispo de E vora, Francisco ele Bm:ia Garção Stockler, 
Francisco Manuel Trigoso de Arag~o Morato, J oão de Sousa P into ele Magalhães, 
J osé Antonio Faria ele CarvaU~o , José Antonio de Oliveira L eite ele Barros, José 
J oaquím Hoclrigues de Bastos, J osé Maria Dantas Pereira, D . Manu el ele Portuga~ , 
lVI~nuel Vicente T eixeira de Cm·valho, marquez ele Olhão, monsenhor Gor clo, RI
cardo Raymunclo Nog ueira' . 

Paço da Bemposta, em 18 de junho de 1823 . = 1l1antGel Ignacio J.lfcvrtins Pam· 
plonct Cô?·te Recd. 

Officio 

nl.mo e ex .mo Sl'.·-Sua magestade manda r emetter a v. ex .a o decreto junto~· 
pelo qual houve por bem .cr ear uma junta. para prepar ar o projecto ela carta de l~1 
fLmdamental ela monarchia portugueza, presidida por v. ex.a, e me 01·clena parti
cipe a v. ex. a esta sua r eal determinação, para que haja de col.1vocar os membros 
de que se compõe a mesma junta, no logar que for destinado para t\S suas ses-

· 1 A José Basilio R ademak er foi depois diri gido este ·aviso : crEl-r ei nosso senhor, em att~n
ção ao zêlo c intelligencia com que v .. m.'" c~nstantemente se t f:!m empregado no seu real servrço, 
honve por bem de o nomear sec retariO da ]Lmta mandada crear por decreto de 18 do mez pas-. 
sado, para preparar o projecto da carta ele l ei fundamental ela mo11archia portugL1eza. O que a~ 
Silll participo a v. m.'", prevenimlo-o ao mesmo tempo de que o p alacio do Rocio se acha cles!
~naclo para as sessões d'aquella junta, e que estas terão principio no dia. 7 do corrente pelo meiO 
Clia.- Deus guarde a v. m.•" P aço da Bemposta., em 2 de jtdho ele 1523. =Conde de Pctlmellct. 
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sões, e conc~rrer no seu exerCIClO. Aos membr os clesign~clos tem sua magestade 
mandado participar as suas r espectivas nomeações. _ 

Deus guarde a v. ex. a Palacio da Bempo-sta, 19 ele junho ele 1823. -m.mo e 
ex.~o sr. conde ele Palmella . = Jl![cmtwl Ignacio Mcwtins Pmnplonct Cô1·t.e ~eal. 

D e cre-to 

_Havendo entre as leis promulgadas elescle .a installação elas arbitrarias e des
pohcas côrtes até que se dissolveram, muitas que, provindo elo es}Jirito_ clesorgani
sa:lor que animava seus auctores, são incompatíveis com os sãos princípios ele cli
r~Ito, e algumas que, clerivaclàs cl 'estes princípios e ele uma bem entendida poli
~lca, são conformes aos ,aduaes interesses ele meus subclitos : sou servielo crear uma 
J~nta composta ele sete membros, ministros ele conhecida sabecloriá, probidade e 
zelo elo bem publico, presidida por um cl'elles, os quaes, examinando com maclma. 
refl.e~ão as mesmas leis, me proponham aquellas que estão ele accorclo com os ver
daclen·os princípios elo direito publico universal, com os principias ela monarchia, 
co~ -~s direitos e justas liberdades elos cidadãos, com os actuaes usos, co st~1mes e · 
~P1nloes elo povo portuguez , e com uma bem reg·ulacla administração publica em 
b~da~ as suas differ entes repartições, para que sej am }JOr mim confirmadas, revo
gando todas as mais; e ordeno que a referida junta, composta dos ministros cle
cl~ra~los na relação que bàixa com este, assignacla por Joaquim P edro Gomes ele 
Ohvena, meu ministro e secretario ele estado elos negocias do reino, sem perda ele 
\~mpo entr e no desemp enho ele seus trabalhos e n' elles prosiga sem interrup ção, 
c ~spensaclo s seus membros de outro qualquer serviço, para que com a maior bTe
Vlclacle possível este objecto se tire elas contraelicções em que está envolvido . 

O me.-mo mini: tro e secretario de estado elos negocias elo reino o tenha assim 
entendido e faça executar. P alacio ela Bemposta, em 19 ele junho ele 182-3 .=(Com 
a ?'ttb?·ica ele sua ?nagestacle.) 

Relação elas pessoas que hão de compor a junta CI'eada por decreto dá data 
f estft para o exame · elas leis promulgadas cl escle a installação elas côrtes até á sua 
C!ssolução : -Presidente, D. :Miguel Antonio ele Mello ; João de Matos V asconcel
los B~rbosa ele Magalhães, José Ribeiro Saraiva, José ele Mello Freire, José V az 
S orrem ele Seabra, F ernando Luiz P ereira ele Sousa Barradas, José Accursio das 
1.~eves . 

P alacio ela Bemf>0Sta, em 19 de junho ele 1823. = J oaqtbin• P ecl1·o Gomes ele 
Oliveim. 

Car~a de l e i 

D . João, por graça ele D eus, r ei elo reino unido ele Portugal, B.razil e Algar
"Ves , cl'aquem e cl 'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e ela conqlústa, navega
ção e commercio ela Ethiopia, Arabia, P er sia e ela Inclia, etc. Faço saber aos que 
esta carta cl<? lei virem, qlle, sendo notorios os gravíssimos clamnos que tem cau
sado a todas as nações o estabelecimento e propagação das S6ciedacles secretas elos 
c?amaclos pedreiros livres, qualquer que possa ter sido o seu primitivo destino, as
Sim como dos carbonarios, communeros ou de outras associações ' de igual n.atu
reza ; 

Considerando que nos ultimas tempos se multiplicaram extraordinariamente 
clebaixo de varias denominações similhantes sociedacles , chamando .a seus ajunta
mentos homens ele toclas as classes, para formarem uma conjmação, que tem por 
-:G.m a núna dos altar es e elos thronos ; consicleranclo outrosim a necessidade j á re
c?nhecicla por v~rio s governos illustraclos ela Euro1Ja, ele ufastarem ele si um pe
:·lgo tão manifesto, e ele supprimirem essas sociedades secretas, cuja e:x:is ~enci~ é 
lDco.mpativel l com a se~·urança c1o estado ; attenclendo sobretudo. á no tona e m
clubitavel influencia que em Portugal exerceram as mesmas soCieclucles secretas 
nas machinacões que }Jr eceeler am e seo·uiram a r evolução dE} 1820, pelas pompa-

, b ll - . sas promessas com que exaltaram os espíritos e a ucmaram os povos, promessas 
que em breve se r eduziram a severas calamidaeles ; e desejando adaptar o_s meios 
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mms efficazes para evitar a r enovação das desg raças que t êem affiigic1o estes rei
nos e consolidar a tranquillidacle futura e a felióclarle de meus amados e fieis sub
ditos ; t endo ouvido o conselho ' ele meu s ministros e outras pessoas muito z ~lo 
sas do serviço de D eus e meu; e conformando-me com o que se acha estabeloc1clo 
na legislação elas nações ci vilisacbs, antigas e mocle~·nns, que sempre r eprovaram 
os ~juntamentos clandes tinos , sou servido ordenar o seguinte : 

1. 0 Todas. as soeiedades secr etas ficam supprimidas, quaesquer que sejam seus 
institutos ou denominações~ e nunca mais poderão ser inr.;tauracbs . 

2 .° Fica subsistindo o meu alvará de 30 de m::.r ço de 1818, p elo qual fui ser
vido declarar que todas as sociedades secretas fossem consideradas como conse
lho e confcderaç~to contra o rei e estado; commutando, porém, para conciliar os 
effeitos ela minha real clemencia com a devida execuç~Lo das leis, a pena de mor
te, comminacla no dito alvará cmltnt os seus transgressores, em degredo para a 
Africa, que nunca será menor de cinco aunos, e em multa p ecuniaria maior d_c 
100hí000 r éis para o cofre das obras pias, quando nfio se }Jl'Ovar e:lfectiva. conspl
raçã.o . e r ebellião, 1.mico caso em que t en't log·ar a p ena est~1-belecida no mencionac~o 
alva r a. 

3. 0 Sendo necessario evitar que os empregados publico:, civis ou militares, es
t ejam lig-ados por outro qualquer juramento, que nfio seja aquelle ,que lhe pre
screvem as leis, ordeno a todas as auctoridacles ecdesiasticas, civis' e militares dui; 
diversas r epartições do estado, que no praso de oito dia ·, depois de haverem co
nhecimento cl 'csta· lei, a1Jroseritem ellas mesmas e exijam de todos os seus subor
dinados uma clecla.ração cspeciàl escripta, pela <j_ual se o1Jriguem a n?io pertencer, 
desde a data cl'aquella promessn. em diante, a .n enhuma socieda(le secreta, ficando 
suj eitos todos os que se recusar em a assignar similhante declaração ao perdimento 
elo SG'u s postos on cmprego_s. 

4 . o Para. o futuro nenhuma pessoa será provida em lagares publicas, assim ec
cl esia ·ticos,· civis como militares, sem assignar IJl'eviamente a declaração exigida no 
artigo 3 .0 

5 . 0 Os empregados publicas, que depois ele assigun.rem a r eferida promessa, a 
quebrantarem , l)l'OVanclo-se qn e tornaram a frequen tar as mesmas SOCieclacles1 Oll 
a a.listar-r;c n' ellas, serão couclemnaclos no clobro da p ena que segundo o artigo 2. 0 

soffr eriam. 
6. 0 Não poclenclo ser ela minha real intenção impeclir as sociedades q~1e, senl 

se esconderem aof:! olhos elo publico, se dirigem a :fins licito's c até louvavois, 
mas quer endo atalhar o abuso que d'essas mesmas sociedades se póde faz er, al
t erando e pervertcmlo com o anelar dos t empos seus originarias institutos, ordeno 
que nenhuma elas ditas sociedades se possa abrir sem que seus estatutos sej an1. 
IJrimeiro vistos e approvaclos por mim, sob p ena tle serem consicler aclas como so-

. ciedades secretas, e de se proceder contra seus membros na fórma prescripta por 
esta lei. 

7. 0 Os ministros encarregados de vigiarem na segurança }Jublica ficam incmn
bidos1 debaixo ela mais sever a responsabilidade, da execuçiTo d'e · ~a lei . 

Portanto mando a todas as auctorielades, a quem o conhecimento e execu
çã<? cl'es ta carta. ele lei pertencer, que a cumpram e a executem e façam cum
prir e gnardar tKo inteiramente como n'elb se contém . Dada no l)alacio clá Bem
posta, aos 20 ele junho de 1823. = EL-HEI, com guarda. = .il'IanHel Mar-ú~ho Fc•l
cão de Ccost?·o . 

D e crei:& 

Querendo dar um testemunho publico e b em moi·eciclo aos officiaes e corpos elo 
exercito que tomar am a ·briosa r esolução de acompanhar o meu 1múto amado e 
prezado filho o infante D . Miguel na sua saída de Lisboa, a fim de pôr erh'l 
execu ção o projecto ele salvar a patria e a minha r eal p essoa do domínio de um::t 
facçfLo anarchica, assim corno àquclles gue, pelo mesmo motivo e com a mesma 
honraclr. r esolução me acompanharam a Villa Franca ele Xira, e bem assim aos 
mais officiaes que, levados de . um im]Julso elo amor pela minha r eal pessoa, e ele 
zêlo e ~nteresse pela causa publica tão felizmente regenerada, me conduziram como 
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en7 triumpho pela capital, consultando n'isto sómente os effeitos natm:aes e pro
P!'los da lealclacle · portugueza: hei por bem, emquanto lhes não faço outras mer
ces, conceder aos officiaes, qualquer que seja a sua graduaçfio, mencionados nas 
~:ações que baixam com este, assignaclas por Manuel Ignàcio Martins Pamplona 

orte Real, elo meu conselho, ministro assistente ao despacho elo meu gabinete e 
1ncarregaclo da repartição dos negocios ela guerra, ele uma medalha de oiro, a qual 
c everá ter ele um lado a seguinte legenda : a Fidelidade ao r ei e ~í patria>> 1 e elo 
Ol~tro a minha r eal effigie; e aos officiaes inferiores, cadetes e soldados, de uma si
rllhante medalha de }Jl'ata, uma e outra pendentes no lado direito de·uma fita com 
1sta bTanca entre duas verdes . · 
A O mesmo ministro assistente ao despa~ho, Manuel Ignacio :Martins Pamplona 

Corte Real, o tenha assim entendido e expeça as or,de'ns necessarias para a sua 
execução. Palacio da Bemposta, aos 24 ele junho de 1823. =(Com a 1'7tb?·ica ele 
sua magestacle.) 

Decre-to 

. Attenclenclo a que . os officiaes e corpos elo exercito que desde o dia · 30 de maio 
ultimo até 5 do corrente fiz eram as guardas da rainha minha sobre todas muito 
amada e prezada esposa, e da })rinceza D. Maria Fn.uncisca, minha muito amada 
e prezada tia, se fazem dignos de um publiéo testemunho da minha r eal conside
ração : hei por bem 'fazer extensiva.s aos ditos officiaes e corpos mencionado; na 
(?}açZio que baixa com este, assignacla. por 1\'Ianuel Ignacio Martins Pamplona. 

orte Real, elo meu conselho, ministro assistente ao despacho elo gabinete e encar
~e&"aclo ela repartição elos negocios ela gu~rra, as clisposições do decreto da data de 
l OJe,_ concedendo aos r eferidos officiaes e corpos do exercito as mesmas medalhas 
c e ou·o e de prata na fórma indicada no mesmo decreto. 

O mesmo ministro as.·istente ao despacho elo gabinete o tenha assim entencliclo 
~ ~aça executar: Pala.cio ela Bem posta, em 24 ele junho ele 1823. =(Com a 1'U

n ca ele sua ma,c;estacle.) _ 
Decre-to 

Entendendo-se pelo decreto de 24 do corrente que só têem direito ~í. conclcco
ração elas medalhas ele oiro e pra.ta os officiaes e co-rpos do exercito que ac,ompr,
Dhara~ no dia 27 ele maio ultimo o meu muito amado e prezado filho o infante 

· M1guel e a minha r eal pessoa no dia 30 do · dito mez, e que me conduziram 
em friumpho no dia 5 elo corrente, e não sendo da minha intenção que os mais 
ofiic1aes e corpos do exercito, que depois dos ditos dias se uniram á minha real 
pessoa e ao infante D. Uiguel, e me acompanharam 110 meu regresso a esta capi'
tal, bem como aquelles que nas províncias se anteciparam, antes ele receberem or
dem nJguma, a proclamar os inauferiveis direitos da minha real corôa, deixem cl e 
gosar ele uma clistincção ele que po,r estes motivos se fazem dignos : hei por bem 
cletermina.r qne o inf::tnte. D. Miguel, commandante em chefe do exercito, me pro
ponha a dec011ação que lhe parecer conveniente que se confira a todos aquelles in
divicluos que se acharem nas circumstancias acima decbra.das. 

P alacio da BempQsta, em 28 de junho ele 1823. =(Com a ?'ttb?·iw ele sua ma
gestacle.) 

Decre-to 

Querendo dar uÍn publico testemunho aos o:fficiaes e mais indivíduos dos cor
J)os ela divisão do conde ele Amarante, qlie primeiro levantaram o grito de fideli
dade á minha real pessoa na província de Traz os Montes, bem como a todos _os 
outros que, animados elos mesmos leaes sentimentos, se uniram depois á mencw
nacla clivhlio }Jara salvar a patria elos horrores da anarch:ia em que se achava 
quasi sepultada : hei por bem, emquanto lhes não faço outras mercês, concecleT 
ao~ ditos offi.Ciaes, ~e qualquer graduação q1:e s~ja~, constantes claA relação que 
ba1xa com este, asmgnacla por Manuel Ignacro Martms Pamplona Corte Real, elo 
meu conselho ministro, assistente ao despacho do meu gabinete, encan'egaclo àos 
negocias da g·nerra, uma me·cüvlha de oiro com a legenda «Hel'oica fidelidacle 
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Transmontana» em um lado, e no outro a minha real effigie; e aos officiaes infe
ri0l·es1 cadetes e soldados uma similhante medalha de prata, ambas pendentes no 
belo direito ele uma fita com lista branca entre duas verdes. 

O mesmo ministro assistente ao despacho elo meu gabinete o tenha assim en
tendido e expeça as ordens necessarias para a execução elo presente decreto. Pa~ 
lacio ela Bem posta, 28 ele junho ele 1823. =(Com ct ntb?·icct ele sua mctgestade.J 

Decre-to 

. Porquanto tendo-se am;entaclo cl'este reino, sem licença minha, José ela Silva 
Carvalho, a quem por decreto ele 28 ele maio elo presente anno fiz mercê de con
servar as honras ele que gosava na qualidade ele ministro e secretario ele estaclo 
elos n egocias ele justiça : sou servido, haven do por derogada a disposição elo so
bredito decreto, privai-o das mesmas honras . 

O ministro e secretario de estado elos negocias elo reino o t enha assim enten
dido e faça executar. "Palacio ela Bemposta, em 28 ele junho ele 1823. =(Cmn 
a ntb?·ica ele sua magestctcle.) 

Decre-to 

Constando na minha real presença que Manuel Gonçalves ele Mirancla havia 
feito expedir no meu r eal nome a portaria datada de 27 ele maio elo presente anno 1

, 

concebida em termos escandalosos, e ordenando n'ella procedimentos temerari~s e 
offensivos ao meu real decoro, fazendo-se portanto indigno ela minha r eal conslcl:
ração : seu serviclo priva~-o elas honras que, na qualidade ele ministro e secr eta-no 
de estado elos negocias ela guerra, lhe foram conservadas por decreto ele 28 ele 
maio cl 'est.e mesmo anuo. 

O ministro e secretario ele estado elos negocias elo r eino o tenha assim enten
dido e faça executar. Palacio ela Bemposta, em 28 ele junho ele 1823. = (Com ct ? '~t-
b?·icct rle suct magestacle .) 'A' 

O ministro e secretario ele estado elos negocias estrangeiros dirigiu ao visconde 
ele Chateaubriancl, ministro ele sua magest acle christianissima, uma carta, dando-lhe 
conta elas ultimas occorrencias no reino, n'estes termos: 

Car-taz 

Lisbonríe, juin 1823.-J'ose croire que la nouvelle que votre excellence r ecevra 
eles événemen~s mémorables qui viennent ele se passer eu 'Portugal ne pourra ~tre 
accueillie avec inclifférence par sa majesté tres-chrétienne, ui par sou ministe~·e, 
el'autant plus que l 'étonnante et subite r essurrection ele Ja monarchie portug·a1se 
con-firme l'opinion que votre cabinet s'était formée sur les a.ffail'es el 'Espagne. ~ Y 
a tout heu el'espérer que l'exemple glorieusement elonné para la nation portnga1se 
sera suivi par la plus grande partie eles habitants de la péninsule. d 

Un eles premier s vmux ele sa majesté tre::;--ficlele, aussitôt qu'elle s'est vu~ e 
nouveau lib1'e suT son trône, a été celui de renouveler avec sa majesté le ror. ele 
France toutes les relations amicales qui se trouvaient interrompues et compromrses 
par l'aveug-lement ele la faction révolutionnaire qui a gouveTné le Portugal. 

J e me félicite, monsieur, cl 'avoir é té choisi par !e roi, mon maih·e, pour ach·es
ser l'expression ele ce vmu à votr e excellence, et j'espere qu'elle vouclra bien p~r
mettre à mr . le marquis ele l\1arialva cl'en être l'organe aupres ele sa maj esté tres
chrétienne. n aura l'honneur ele lui exprimer toute la part que le roi mon maitre 
prencl à l'hem eux succes ele la glorieuse entreprise ele sou altesse royale, Dll'. 1~ 
cluc cl 'Angoulême, entreprise qhi certainement a contribué à faciliter et á avancei 

1 A portaria a que se refere este decreto é a que está transeripta a pag. 277, pela gual ~e 
deter~ina ás m~ctoridades que, onde quer que po1; alg~1mas tl'ellas fosse. cn.co~trado o wf~~ : 
D. M1guel, o clet1vessem logo, fazendo-o concluztr a eapltal com a deeenCia clev1da e com toe' 
segurança. (Gazetct de Lisboq, n. 0 149, ele 26 ele junho ele 1823.) 

2 Cong?·es de Vé1·one, tom. n, IJag. 61. 



785 

la c?ntre-révolution portugaise. Sa majesté se propose d'euvoyer au plus tôt un 
offil Cier-général pom· témoigncr eles mêmes sentiments au quar tier -génér al ele son 
a tesse royale . • 
l E spérons, monsieur , que l'Europe pourra cueillir enfin le n:uit ele tant de ~a- · 
heurs, et pr o:fitera ele sa triste expérience ! Trois ans ont suffit pour clémontrer 

aux portugais le danger et la fausseté eles doctrines clémagogiques ; et la chai-te 
J lle sa maj esté se propose d'accorder à ses suj ets, comme 1.me j uste r écompense 
f:~ leur fidélité et ele lem·s ver t1.1S patriotiques, su:ffira, ,sans doute, pom satis
arre l ' O})Ínion de la partie sensée de la nation, pour guérir gracluellement les plaies 

que la révolut ion a laissées, et pour maintenir une tranquillité clurable. = Palmella. 

D e creto 

Sou servido instam·ar o con~ elho de estado, para ficar subsistindo do mesmo 
:modo que estava antes da carta ele lei ele 25 ele setembro de 1821 e na conformidade 
e·~ta?elec~cla ultimamente pelo meu augusto avô o senhór r ei D . J osé, que santa 
g ona haJa\ havendo comtuclo como ele nenhum e:ffeito a clisposiçao elo clecreto 

e 
8 
\Este importante corpo poli ti co foi insti.tui.do por el-rei D . Sebastião, que lhe deu regimento 

Dlll c _c setembro c~e 16~9; durante ~ domínio do ul tÍJilo dos Filippe-: e nos r-einados de D . J oão_ I Y, 

0 8
·
1
3?sé. e D .. Man a I fizeram-se refo_;·mas, algumas das quaes aq~u tl'ansc1:eveJ_;1os para ehtc1clar 
eitor es, v1sto do decreto supra nao se cleprehender a sua ant1ga orgamsaçao. 

A l v a rá 

En el -rei faço saber aos que este virem, que, pela grancle confiança que tenho das pes 
soas ~lo tueu conselho de estado , qt}e em tudo t erão o respeito que devem ao serviço ele D eus, 
~ - ass1!n a~ que cumpre a meu ser viço e bem ele meus reinos : ~ei por bem que po~· agora se aj tm 
t e~ c1 aqm em diante nos meus paços, em uma casa que para 1s..,so se ordenará .n elles, pa.1·a tra-
at e~ das cousas que lhes para isso eu commetter, em que terao o modo segumte : 

.AJ tmtar -se-h ão na di ta casa todas as v.ezes que for necessario , segtmclo o requerer os nego cios 
qne houver ele trat ar , e pelo menos será tres vezes cada semana, pela mauhã ou ele t arde, como 
~ .assentarem , e cada um cl '_elles presidirá uma semana, se proporá o que mandar · que então se 
/a~e n 'ella ; e, pTeCeclendO primeiro OS Jiegocios }JOr prat ica (para Se bem ent ender a .ma t eria), 

<Lra votar n'elles, e, começando pelos mais modernos, será o dito presidente o derradeiro. · 
. D.marà cada conselho duas horas pelo menos, e sendo presentes o presidente e o meu se

cr etai:lO a que pertencer assistir ao negocio d 'aquelle dia (qJie elevem ser sempre os }Jr imei.J.·os 
~Lle VIe_rem) e com elles mai.s clo~s elo conselho, o poderão começar, t anto que for passada a hora 

que tlverem assentado todos v1r. 
A resolução qué se tomar em todas as matcrias que se tratar em, assentará o dito secretario 

a que pertencer, em uma folha de papel, com os principaes flmclamentos em que for a maior 
Par te elos votos, e o~ que forem d'aquelle parecer se assig narão sómente no di to assento, no qual 
se ~leclararão os nomes ele todos os que se acharem }Jrescntes, posto que não haj am de assignar 
~ais que aquelles em cuj o parecer forem os mais votos , como dito é. E feitos e assignados os 
chtos assentos pela dita maneira, se trarão a mim }Jara os eu ver; e para e:ffcito cl 'aquellas cou
sas que eu approvar , terá o di to secretario Ctliclado ele se fazerem as provisões que forem neces
sarias, sendo ele cousas que por elles haj am de correr, e para as que houverem de ser feitas 'por 
ontrem se passHrão portarias para que tudo se cum1Jra inteiramente. 

Cada um elos meus secret aries t erá um livro em que se lançarão as determinações que se 
\omarem nos negocios el a xe}Jartição em que cada um d'elles me servem, sendo primeiro as t aes 
c eterminações appro,7adas por mim. 

. Alem elas cousas que eu particnlarmente manclar que se trat em no dito conselho, se commu 
Ulcar ã.o n 'elle as mais que se o:ff'erecerem do men serviço e bem ele meus r einos ; e assentando· 
os cl? conselho que convem tr atar-se d'ellas , me farão d'isso primeiro lembrança, a-pontando em 
parttcular as cousas e as rasões que ha para isso. 

D epois de ter inteira informação elas rendas que por qualquer via pertencerem á minha fa 
zenda, assim do que valem como das clespezas que se cl'ellas fazem, ver i'to e consultarão as que 
)~r or a se elevem e podem escusar para supprimento ele out ras mais necessarias, e far-se·h.a 
Í· lSso alJontamento clistincto; e assim mais tratarão no dito conselho das cousas de mór quah
lclac~e e importa;ncia que tocarem á minha fazen rla, que serão declaradas no regimento que mau
c arei dar á pessoa que houver ele servir ele védor d'el. a na repartiyão do reino. 

. ~E mando aos elo meu conselho e aos meus secretarias. que inteiramente cumpram esta pro
dlsao na fórma e modo que se n'ella contém, }JOsto que não passe pela chancellan a, sem emba~·go 

a onlenação, que o contrario dispõe. 
Em L eiria, a 8 de setemb1·o de 1569. = R Er. · 

D e creto 

~Tendo respeito ao que o conselho ele estado, conforme aos reg-~~ntos e est:ylos anti~o~ cl'est a 
coroa, clBspachava em todas as semanas em dias certos e horas h=taclas, a forma e ::nmllhança 

50 

• 
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de 24 ele junho de 1806 e as mais considerações havidas por antigo costume para 
com os- filhos dos conselheiros de estaclo . 

Joaquim P edro Gomes de Oliveira, ministro e secretario de ·estado elos nego
cios do r eino, o t enha assim entenchdo e faça executat· . . Palacio ela Bemposta, em 
4 de julho de 1823. =(Com, a ?'ttb1·ica ele sua magestacle.) 

Decre-to 

Havendo instaurado, pelo decr eto de 4 elo corrente mez, o conselho ele estado, 
p-ara ficar subsistindo do mesmo modo que estava antes da carta de lei de 25 de 
setembro de 1821, e na conformidade estabelecida ultimamente pelo metl augu~to 
avô o senhor r ei D . José, que santa gloria haja : sou servido declarar que os mims
tros e secretarias el e estado que para o fnturo forem por mim nomeaelos, sej am con
selheiros de estado unicamente durante o exercício elas fnncções dos seus ministerio~ · 

Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, conselheiro el~ estado, ministro e sem·etano 
de estado dos negocios elo reino, o tenha assim entendido e faca exer..utar. Paço 
da Bem posta, em 7 ·ele julho ele 1823 . = (Com a ndJ1·ica ele sue/ magestacle.) 

de t ribunal, prü}Jonclo aos r eis meus predecessores as materias ele seu serviço que se offerecia em 
ordem ~w bom governo de seus reinos, assim. na paz como mt guerra, conservação e auctor ielade 
de estado r eal i e a que não é j usto qtte, mandando eu gnardar os costumes e usos antigos, sc
}Jarasse este, qu\'l é ordinario em todos os reinos ela christandacle e tUJ1 dos mais ii:nportantes a 
meu ser viço, e que o ultimo reg[mento qtw se fez em tempo clot; senhores reis portuguezes, que 
foi o do anno de 1569, maudaya que houvesse conselho de estado }JClo menos tres di as na :eLL1ana 
e duas horas cacla clia, e o ultimo regi:mento que se fez para o mesmo conselho de estado no tempo.cla 
intrusão dos reis de Castella, que .foi no anuo de 1624, ordenava houvesse pelo menos dois clias 
cada semana e tres horas cada dia, e as or dens que sobre isto houve desde o dito anno de 
1569 até 1624 disptíem se faça pelo menos t odas as seg·cmdas feiras, que é o que se u sava ao 
tempo ele minha r estituição, e ao menos que, conforme as noticias qLte se pocleram alcançar, ~e 
praticava antes elo dito anuo de 1569 : hei por bem e mando que todas as segundas feh·as,. uao 
caíndo em dia santo, e caínclo, no mais proxirno, se ajuntem. os conseU1eir os e secretario ua ca.SlL 
e logar em que se costumam fazer ?S conselh?s de cstaclo, ás t1·es hpras da tarde, gast ando OLl
tras tantas e começando pelos pape1s e nego01os que etl mandar ver, de que dar á conta o sccre
t!Lrio, com a ordem e com a precetlencia que lhe acl ver tirei ; fará cada um elos conselheiros as 
lembranças que llie parecerem necessarias fazerem-se, e vo'·ando· sobre o qtte cada um aclvert.il', 
os mais compltnheil·os, parecendo a alguns, ~linda que não seja a maior parte, que se me eleve 
propor aquella aclvertcncia, se far{L cl'ella assento no livro que pttra isso h a de haver que assi : 
gnar ão os conselheiros, como se usavP. nos tem1Jos antigos, á margem elo qual assentd mandarei 
pôr a resolt1ção que for servido tomar, que se declarará no conselho de estado segui11te; c por
que os conselheü·os ele esta.clo, que o direito chama a mesma cousa com os reis e verdacleínlS 
partes do seL1 corpo, têem mais 1 r ecisa obrigação que todos os outros ministros meus, ele 111e 
ajudar, servir e aconselhar eom tal cuidado, zêlo e amor que o governo seja muito o que couvoill 
ao serviço ele Deus, conset•vação de meus Teinos, e beneficio commum e particular de meus va.s
sallos, lhes flncommendo o mais aper taclamente que posso , me advirtam com toela. a libcrd;lcle 
tudo quanto lhes l?arecer neccssario par a se consef,' ~1ir este :fim,. que summamente desejo g u:.r
clar no em que hoJe se poclérem accommoclar os reg.1mentos ant1gos elo conselho ele estt.clo, ei~
quanto eu lh'o não clon ele novo, de como h ão de proceder, e espero ele taes pessoas, q1HLes sao 
as que hoje me servem n'esta occupação, o façam ele maneira qtte se acliantem muito as cousas 
por este meio, que entre os humanos (ele que é · for ça se valham os r eis) parece o mais efficuz 
para acertar em os que tanto o desejam como eu, e }Jeclinclo as materias que se houverem de trlJ.
tar, ou por serem muitas ou por haverem mister mais tem}JO, seg=clo as occasiões, mais dias C]u e 
um cada semana, se tom ar ão todos os qne forem necessarios ; quaes e quantos estes hão de ser 
asscnta,r ão entre si os conselheiros, e o que n'este particular assentm·em se cumprirá. ' 

Em Lisboa, 31 dê março de 1645. = R Er. 

Decreto 

Tendo C<?,nsicle~ação ao muito qu.e intporta q~e, nas occasi_ões •em que se tiver con~elh.o de 
estado, se evitem n elle todas as cluv1elas c_eremomaes que podmm nascer elos costumes antigos, 
depois de haverem sido clm·ogadas pelas cl1spos:ições e obserya.ncias contrarias : sou servido de
clarar que a ordem dos assentos deve principia;r do primeiro logar do 'lado clheito e contiuu:;tr, 
sem interrupÇão, successiva~ e io.alt~ra~'elmente, até acabar no llltinio elo lado esquerdo i asse~
tantlo-se pelas suas graduaçues e ::mtlgmclacles, ~saber: quanto aos conselheiros, os que foren~ cat 
deaes ou tidos com as horu·as ele taes, em c_acleu·as ele espalda ; os que forem duques, arcebJspos 
ou marquezes , em cadeir as r asas ele velluclo, com suas a lmofadas do mesmo velludo; os que forc_;n 
bispos ou concles, .em cadeixas rasas do mesmo velludo, sem almofadas; os que for em ficlalg?s na~ 
titulares, em cadeiras tambem rasas de CÇJLU'O preto i e quanto aos secretarias de estaelo, serao P01 

elles occupados os ultimas logar cs na parte esquerda, em que acaba a ordem dos assentos, c.of!
senando o voto que sempr e tiveram mts materias do estado, depois ela graduação e do exerc1c10 
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* 
. Conforme se prevenira em aviso, celebrou-se a 7 de julho, no palacio do Ro

~ro, a primeira sessao ela junta encarregada ele }Jreparar o projecto ela carta fun
a~ental ela monarchia, e .o marquez ele Palmella, seu presidente, recitou o se-

gurnte · 

Discurso . 
Quando os portuguezes1 po1· um espontaneo movimento, sacudiram o jngo da 

facção iníqua e clesorganisaclora que os tyrannisava1 manifestaram-se altamente 
08 votos unanimes que o terror hav.ia comprimido no fundo elos corações, e foi por 
todos ' acclamado o nome augusto de el-rei nosso senhor,' do salvador da patria, a 
q1ue~ a nação com geral e illimitada confiança entregou o arbítrio ele seus futuros 
c estrnos . 

Immortal será por certo na memoria dos homens esta epocha ela historia por
tugueza, e se~vií·á de exemplo á posteridade o heroismo e lealdade de um povo 
<i_lue soube a t empo rasgar o véu ela illusão e parar {L borda do abysmo oncle o ti
nha co~cluziclo a seita perversa e ambiciosa que, abusando do nome ela liberdade e 
a;unnuctanclo uma sonhada r egeneração, intentava dissolver todos os vínculos so
~~aes, submergir-nos nos hon:ores ela anarchia, e até eJ?l breve tempo conseguiria 
liscar do mappa da EurO}Ja o· nome illustre ele Portugal. 

1 
Feliz o monarcha que vê ' o seú throno restituído ao antigo esplendor e rodeado 

c e taes vassallos; mas mais felizes ainda os povos que têem a dita de possuir 
um rei clemente, sabio e virtuos.o, como o nosso; um rei que, no acto ele reassumir 
0 exercício da auctoriclade soberana, annuncia a paternal . e generosa intenção ele 
es~abelecer sobre bases soliclas o imperio das leis, a dignidade da. corôa e os di
rertos elos r;;eus vassallos, e ele restituir e a}Jerfeiç~ar as antigas instituições da 
lnouarchia, essas venerandas instituições que outr'ora fizeram grande e florescente ' 

?~ que el-rei meu senl~or e pae, que santa gloria haja, os constituiu pelo seu alvará de 28 ele 
Jtuhn de 1736 c em cuja posse se conservaram inalteravelmente desde então até agora. 

, E para que assim se observe, e possa constar a todo o tempo esta minha real providencia, 
Orc,euo que este seja logo rcgistado no 1.0 livro dos assentos elo mesmo conselho de estado. 

Nossa Senhora da Ajuda~ a 7_ ele março ele l160.= (0om ct 1"Ub7·icct ele cl-1·ei D. José 1) 

\ 
Aviso 

Em .mo c rev."'0 sr.-Havendo sua magestacle, por seu serviço, congregar ' o conselho de es
tado, c achando-se este reduzido à tres secretarias ele estado, que são conselheiros natos; houve 
l)Or Lem, attendendo ás presentes occorrencias, nomear um maiõ,r numero de conselheiros ; e 
Íb_ndo presentes as virtudes, qualidades e mais partes Cflle concorrem na pessoa ele v. em.•, para 

e confiar um emprego de tão alta consicleraç.ào: ha por bem nomeal·o conselheiro ele estado, 
para se achar no eonseU1o quando o mesmo senhor houver }JOr bem, avisando-o na fórma ulti-
lll.amente estabelecida por seu augusto pae. · · 

Dc11s guarde a v. em." Palacio de Queluz, em 4 de julho ele 1796.- Ex.mo e rev.mo sr. cardeal 
patriarcha ele LislJoa. =José de Scab1'Ct e Silvct. 

N~ mesma c'onformiclacle e data se expediram avisos aos fidalgos seguintes : duque de L a
files, matquez ele Castello Melhor, marquez ele AngeJa, conde ele Rezende, conde ele Valle de 
Reis, conde ele Pombeiro, Luiz ele Vasconcellos e Sousa, D. Alexandre de Sousa. e Holstein e 
D . Diogo ele Noronha; assim como foram considerados conselheiros effectivos os tres conselhei
ro~ natos, então ministros e secretaries de estado, José ele Seabra e Silva, marquez morelom9 
mor e Luiz Pinto de Sousa. 

Decreto 

Sendo-me presente que uma das muitas e mui clistinctas considerações havidas pelos se
~ores reis cl'estes reinos com os filhos de conselheiros ele estado que buscam o serviço pela car
~Cll"a ele letras é a ele serem promovidos aes tribunaes sem dependencia de seguirem os primei
r~s legares, e que não sendo a vida elas armas nem menos importante nem menos trabalhosa, 
s_ao comtuclo menos considerados aquelles filhos elos mesmos conselheiros, que, não só pelo an
tigo costume ela nobreza, mas até em consequencia elas leis que assim lh'o determinai?, sentam 
Praça em algum elos corpos elo exercito ; por estes motivos e por lhes fazer mercê : he1 por bem 
cleclarar que um dos filhos de conselheiro ele estado que sentar ]Jraça, s~ja qual for o motivo por . 
que entre no serviço, tencl~ a idade . prescript~ p~las minhas leis, s~1~ clepencle~lci:;t de p~ssar 
l)Clo~ postos subalten~os, seJa J)romov1clo em pnme1ro posto ao de cap:tao, para d 3;h1 em d1ante 
segmr os mais postos na alternativa que lhe tocar com os outros offiClaes do e~erClto. 

O conseU10 de g uerra o tenha assim entendido. Palacio ele Mafra, em 24 ele JUnho ele 1806 . ..:.... 
(Com q; ?'1tbricct elo pTincipe ?'egente.) . -
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o imperio por~ugnez, e que uma .revolução pedida havia prometticlo restabelecel' 
ao mesmo tempo que só tendia a derribai-as até aos fundamentos . 

Tal é, senhores, o importante objecto para que sua magestade é ser vido con
vocaT-nos, e em que d<:;vemos empr egar todos os nossos desvelos, não só para 
cumprirmos eom as obrigações ele subditos fieis, mas para corresponder de algum 
modo aos incomparaveis sacrificios que o- mesmo augusto senhor não cll.l.vidon fazel' 
a beneficio ela nação, cujos interesses tem constantemente anteposto a tpdas as 
considerações só r elativas á sua real pessoa. 

Poucos e obscuros facciosos, aproveitando-se elo apoio que lhes subministrava 
a revolução recente ela Hespanha, e valendo-se, para exaltar os animos, da mesma 
lealdade que distingue a nação portugueza, tiveram a arte ele enganar seus com: 
patriotas com especiosas apparencias, accla.maram em altas vozes a religião, o re1 
e a dynastia ele Bragança, exageraram os males e as desgraças publicas que ne
cessariamente haviam resultaclo em grande parte elos prodigiosos esforços com que 
os portuguezes su stentaram sua inclependencia ameaçada, e promett<;Jr am reform~s 
saudaveis e uma constituição feita em côrtes . Foi assim que se clesenvolveu rapi
damente a t en ebrosa conspiração que havia longo tempo trabalhava para subverter 
o edificio da monarchia; o povo e aquellas valorosas tropas que tinham voltado 
aos patrios lares cor oadas de louros, seduzidas por meio d 'estes vis artificios ~ 
victimas da inexperiencia, cooperaram involuntariamente ao triumpho da facção 
revolucionaria; e as nações todas ela Europa, espectadoras da insurreição de Por
tugal, poderam por algum tempo illuclir-se sob~·e as causas que a haviam motivado 
e os fins sinistros a que tendia . 

Mas a P r ovidencia divina não permittiu que tivessem duração os prestígios 
ela falsidade, nem que prosperasse a inj ustiça) e pouco tempo bastou para dar a 
conhecer os criminoSCJS intentos dos conjuraclos. A religião vilipendiada .i. el-rei eles·~ 
tinado a figurar como escravo coroado ele· uma democracia soberana; a ·virtude, o 
merito, os serviços desprezados; a calumnia triumphante; as propriedade's viola
elas ; emfim, todas as garantias ela segurança pessoal entregues ao arbítrio de u~ 
b ando de demagogos, tal era "(a· nação portugueza agora o reconhece e o attestara 
ao mundo inteiro), tal era o r esultado das pomposas promessas feitas a Portuga-l 
no anno de 1820. 

· Os fautóres ela revolução, :fingindo quer er ouvir as pessoas ma.is instruídas so
bre a fórma ela convocação das côrtes, desprezaram desde logo a maioria dos v-o
tos ; arrogando-se uma faculclacle que só competia legalmente ao monarcha, com~
çaram por st"0eitar os portnguezes á inaudita ignomínia ele jutarem a observancra 
de uma constituição da qual se não conheciam ainda n em mesmo as primei~·as 
bases ; foram successivamente estabelecendo um systema de innov.ações contranas 
aos costumes e á vontade ela nação; e, amontoando illegalidades umas sobre ou
tras, atreveu-se um lJequeno numero ele facciosos usurpaclores a clictar as procura
ções que os povos deviam dar a seus representantes,' inserindo n'ellas a clausula; 
exotica e indefinida de que a constituição ele Portugal seria nwis. libentl que a 
ele Hespanha; violaram por est e modo elles mesmos nos seus primeiros actos 0 

principio abstracto da soberania nacional, que theoricamente proclamaram. . 
Acresceram a estes insanaveis clefeitos, que toi·nam radicalmente nullo o ch~

mamento elas côrtes e tudo quanto ellas :fizeram, as escandalosas manobras pratt
cadas pelas associações secretas no acto das eleições, a fim de cha,mar ao congresso 
os chefes da facção revoltosa e os seus sequazes, para formarem uma constittúção 
a seu arbitrio e vencerem em votos os deputados, a quem o bom senso dos pov-os 
elegeu por seus conhecimentos, indep enclencia e probidade, apesar dos esforços 
que se fizeram para o extraviar. 

Sem embargo ele ser mrmifesta a irregularidacle ele taes procedimentos, resol
veu o nosso magnanimo sober ano dar á nação a mais t erminante prova da sua 
mocleração e do inalteravel amor que tem . aos seus vassallos, jurando a . i~form€! 
constituição que as côrtes imperiosamente ch ctavam ao r ei e á nação, e dec1dm-s~ a 
preferir a tranquilliclade publica ás prerogativas ela sua corôa, completa~do .assim 
o maior elos sacrificios para salvar os seus povos das contendas sangumanas de 
uma guerra civil. 
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. ~aiar:am porém, finalmente, clias mais propícios pata Portugal. Os povos, op
prrnndos pelo mais cruel despotismo, desenganados por uma triste experiencia, 
bonheceram que os tyrannos que os opprimiam debaixo dos sonoros nomes ele li

er_dacle, igualclade e segurança, encobriam a mais vil hypocrisia, o eg·oismo o 
lllars refinado, que, com o pretexto de mna reforma que só devia emendar clefei 
~s elo governo, tinham realmente operado uma revo~ução que ía clestruindo pelos 

lnclamentos a religião, o throno- e toda a ordem social; observaram as funestas 
conse9-uencias de tão clesassisaclas medidas verificadas n.a separação elo Braúl, na 
clelap1cl~çào elos fundos publicas e extraordinario augmento ela cliviela, na miseria 
a q~le ficou recluzido o maior numero elos empregaclos, na remoção injusta e não 
~otrvacla ela maior parte dos mesmos empregados, nos despachos e mercês confe
~Iclas a homens que não tinham outro merecimento mais elo que estarem aclcliclos 
~· facção dominante : escandalisaram-se ao ver a· cligniclacle ela corôá e nação por
hu~·:le~a vilipendiada nas nações estrang~li-~ts, ~ ':Íl~m finalmente com espanto e 
d 0~~ o r transtornadas. em Portugal_ todas as m~tltmçoes ordenadas com tanta sabe-
orra por nossos mawres, e o remo convertido em um cahos, em que tw:lo era 

confusão, arbitrariedade e desordem. 
E stas reflexões procluzli·am um geral clescontentam~nto em todas as classes da 

naça~, o qual, lavrando occulto ha m1üto tempo, se manifestou ultimamente pela 
:lnanune ~·esolução dos habitantes ele Portugal, que em todas as províncias e ter
la~ do remo, e quasi no mesmo momento acclamaram o senhor rei D. João VI, 
djb~l~raram a c~om~nação tyrannica elas côrtes, e rein_tegraram a sua m~gestacle nos 
l'leit?s hereelttanos elo seu throno, renovando o· Jlli'amento ele fidelidade e o1Je
c Iencta que lhe haviam prestado na sua coroação. 

N'este estado ele causas ~iu sua magestade indubitavelmente a opinift'o univer
sal _dos seus vassallos, e os mesmos motivos que em outros tempos o haviam in
cluZlclo a acceitar a constituição imposta despoticamente pelas côrtes, o obrigaram 
agyra a acolher benignamente os votos com que era chamado a reassumir os di
reitos elo throno que havia herdado ele seus maiores . Nem era possível que o nosso 
augusto monarcha se propozesse a manter pela violencia e pela força, contra a 
e:x:pre~são geral elos desejos do seu povo, aquella constituição a que 'elle havia 
acl~e~·1do e que observou religiosamente só com o fim ele conservar a publica tran-
9.11ll~Idade . Accecleu portanto aos votos de toda a nação e aos clictames ela religião e da 
Jtlstrça, dissolvendo de direito as côrtes, que já se haviam dissolvido de fact~, e cas
sando o acto legislativo, emanação illegal de umas côrtes illegitimamente convocadas. 
• Mas, senhores, d nosso augusto e adorado soberano reassume o seu poder su

pre~o só para consolidar uma monarchia em cuja organisação, sem se perderem 
ele VIsta os institutos primévos do governo portuguez, se combine a alta digniclacle 
do throno com os direitos elas diversas classes do estado, com a manutenção da 
segurança que as leis devem afiançar a todos os indivichws. Deseja promulgar um 
cocligo destinado· não ao cleseuvolvimento de theses vãs e abstractas theorias, mas 
que sirva para g·arantir praticamente os direitos mais essenciaes, e para assegurar 
s?bre bases solidas a prosperidade publica, dando logar a melhoramentos progres
Sivos, e conservando uma prudente analogia com as instituições mais sabias das 
outras ~onarchias ela Europa, não- só por se acharem provadas pela experiencia 
as suas vantagens, mas porque a boa harmonia , e estreitas relações em que nos 
achâmos com os outros estados mostram o muito que convem que os institutos de 
tocl_as as potencias se approximem o mais que for possível entre si, e contribuam 
reciprocamente para apertar cada vez mais os laços ele íntima uniao em que se acham. 

Penetrado sua magestacle d'estes generosos sentimentos, que tanta honra fazem 
ao seu regia coração, e tanto reconhecimento exigem da parte de seus vassallos, 
e conhecendo que para empreza ele tamanha monta convinha ouvir _varões qu~ 
por sua instrucção, experiencia e probidade podessem ordenar u~ ~Jr?Jecto cl~ lm 
fun~lamental da monarchia portugueza, formado debaixo elos pnnmpws. 1:efendos 
e chgno de ser levado á sua real presença, para ser approvaclo ou corngtdo c~n
~orme for elo seu real agrado : houve por bem nomear, por decreto. de 18 de JU
nho elo corrente anuo, esta junta, de que tenho a honr~ ele ser presidente, a qual, 
sendo composta ele membros de tão abalisado meremmento, desempenhará sem 
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duvida completamente a alta commissão de que está encarregada, e formará um 
projecto de carta de lei fundamental que seja digno da real approvação ele sua 
m~gestade e faça por dilatados seculos a felicidade da nação portugueza. 

El-1·ei D. João VI conceclea audiencia ao ex-governo interino da província ele 
Traz os Montes, que se apresentou no paço em a noite de 13 ele julho, como ul
timo acto de corpo collectivo, proferindo o vice-presidente o seguinte 

Discurso 

Senhor:- O visconde de. Villa Garcia, vice-presidente elo governo interino es
ta.belecido em Villa Real em 20 de março preterito, que, apenas teve em Sala
manca a faustissima noticia de estar vossa magestade assentado no augusto tln·ono 
da indepeudencia, dirigiu a vossa magestade com os outros membros ahi exist~n
tes humildes felicitações, por carta de 8 de junho e por mão de seu secretar1D, 
sobre a alta política e judiciosissimo comportamento com que vossa magestacle 
soube defender e restaurar suas reaes prerogativas e acabar com essa facção 
desmoralisaela e. corruptora da liberdade portugueza, que ímpia. e _ sacrilegamente 
havia usurpado os inalienaveis direitos ele vossa magestade, tem hoje a incompa
ravel honra de beijar a real mão de vossa magestade e renovar pessoalmente o_s 
puros e inabalaveis sentimentos ele aelhesão, respeito e fielelielade que na il1.tegn· 
dade ele seus membros, para esse fim reunidos, vem depor aos pés do throno elo 
melhor elos reis ·e elo mais amavel e desvelado pae cla,patria e ele seus felicissimos 
vassallos. 

São, senhor, os que com aquelles agora ele novo se apresentam a -vossa ma· 
gestacle, o desembargador Caetano ele Mello ela Gama Araujo e Azevedo, o qual, 
apesar de não ·poder acompanhar o governo e divisão para Bragança e Hespanba, 
por se achar atacaclo de grave molestia, não cessou todavia ele solicitar, por todos 
os meios, logo que pôde, a sua reunião; Sebastião Maria da Nobrega Taveira de 
Magalhães e .To sé FelTeira de Sousa, que, não tornando a reunir-se com os que 
acompanharam a divisão transmontana desde 29 de marÇo até á súa entrada n'esta 
côrte, cooperaram comtuelo nas acertadas providencias que constam das actas e 
foram dadas até essa epocha a favor ele tão santa e justa causa. 

As eminentes e sublimes vütucles que adornam o magnanimo coração de vossa 
magestade, e a inimitavel pureza ela sagrada religião que o esmalta, desarmaru~u 
porventura a clivirla justiça e premiaram a christã resignação de -vossa roages
tade, dando-lhe .um triumpho digno cl' ella e nunca visto na historia do mund~, 
de que os -villarealenses foram venturosos instrumentos, e qt~e com heroica e adrn:
ravel resolução .e animo real concluiu o serenissimo senhor infante D. Miguel, ch-
gn~ssimo :filho de -vossa magestade. • · 

Digne-se pois -vossa magestacle acolher em sua augusta e innata benignidade, 
esta homenagem ele respeito, amor e lealdade que depõem aos pés elo tlu·ono ele 
-vossa magestade, ante o qual, protestando a mais illibada vassallagem, roga a 
Deus .que conserve, prospere e· defenda sempre a preciosíssima vida de vossa 
.magestade, para gloria e felicidade ela nação portugueza e para singular exero~ 
pio dos melhores reis do universo. · 

Respos-ta ele el-rei 

São-me muito agradaveis os testemunhos ele aclhesão, respeito e :fidelicla~le elo 
governo, e sempre serei grato aos seus serv:iços e cooperação com o cond.e de 
Amarante e leal divisão transmontana, para a , justa causa ela indepenelenCla elo . 
meu throno. 

* 
· .. Em cumprimento ele ordens superiores a real junta ela fazenda dos arsenaes 

do exercito o:fficiou em 21 de julho ao senado da camara; ele Lisboa par~ qt;e I?a,n
dasse proceder com activiclade á completa entrega dos armamentos distnbmdos 
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aos oito batalhões ela gum·cla nacional ela mesma cidade, m1jos clistrictos eram no 
campo ele Santa Clara, TerreiTo elo Paço, Rocio, Loreto., S. Paulo, campo ele 
Saut'Anna, Estn~lla e Belem . O numero ele espingardas fomeciclo pelo estado fôra 
~e 1:933 e o ele cartuchos de polvora 23:000, fal.tando ainda recolher n 'aquella 
~ata 224 dos primeiros artigos e 6:977 elos ultimas . Por aqui póde avaliar-se a 
orça elos sobreditos corpos e o local dos seus quarteis. 

. Senclo considerado deficiente o decreto de 10 de junho, designaram-se clefini
t1rvamente as attribuicões do commanclaute em chefe elo exercito e as da secretaria 
( . ~ 

os negocros ela guerra, pela maneira seguinte: 

Alva:rá 

. Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, . que, tendo provisoriamente 
fa~clado pôr em vigor, pelo decreto ele JO ele junho do corrente anuo, os §§ 9.0

1 

O. ' 11.0
, 20. 0

1 21. 0
, 27 .0

1 28. 0
1 

.30.0 , 32.0 , 33.0
, 34.0 e 35.0 do regulamento 

annexo ao alvará de 21 de fevereiro de 1816, a fim de designar clesae logo, em 
~eral, as attri?uições_ que em tempo ele paz ficavam competindo ao infante D . lVIi
t:,Uel, n:ieu mmto amado e prezaclo :filho, na qhalidade de commanclante em chefe 
cl? exercito, e considerando que n'aquelles paragraphos não se acham comprehen
chclas expressamente algumas das attribu'íções que elevem pertencer ao mesmo 
commanclante em chefe, e que outras elas que n'elles foram então especi:ficaclas não 
podem hoj e ter o ~:leu inteiro vigor, porqu anto a feliz circ:umstancia elo meu regresso 
a est.es reinos tem feito inclispensaveis algumas modificações a respeit? cl' e~as; 
convmdo em conseqnencia ele tudo, essencialmente para o bem ele serVIço, .fixa.r 
as sobreditas attribuições: hei por bem, clecla.ranclo o citado alv~rá. na parte que 
tespeita aos r eferidos paragra]_Jhos, orclen.ar o seguinte : · · 

l .o O commandante em chefe terá privativamente o commando ela primeira li
nha elo exercito, comprehenclenelo-se n'isto o estado maior general, os corpos ele 
~oclas as armas, o real corpo ele engenheiros . e os officiaes sem em1Jrego; terá 
lg"nalmente o commando das milícias, o das ordenanças, o elos veteranos e o elas 
praças ele guerra. . . 
. 2.o A elle ·serão sujeitos os encarregados elos governos elas arJ;llas das provín

Cias, e immediatamente subordinados os ins}Jectores das diversas armas . 
~ 3. 0 O commandante em chefe i·egulará as forças ele cada guarnição e cleter

mmará o tempo em que ellas se hão de r ender; e .assim mesmo designará, , com 
approvação minha, solicitada pela secretaria ele estado elos negocios ela guerra, as 
epochas das reuniões e exercícios, e determinar{~ onde elevem ter Jogar os campos 
ele instrucção, quanclo os houver. 

4 . 0 N omea.rá os corpos que elevem compor cada mna elas 'guarnições e os di
tos campos de instrucção, e em ambos estes casos clará as ordens necessarias para 
o movimento d'esses corpos. 

5. 0 Poderá reunir por tempo ele tres clias um regimento ele milícias, sem ser 
obrigado a clar-me antecipadamente parte pela secretaria com1Jetente. 

6. 0 Approvará as propostas, gue lhe fizerem os inspectores geraes das .ar
. m~s, dos officiaes que houverem ele exercer as funcções ele inspectores ele com-
Iillssão. . 

7. ° Conceclerit,; para dentro elo reino, as licenças que pedirem os o~ci_aes 
generaes, á excepção elos encarregados elo& g·overnos elas armas elas provmmas, 
para os quaes as solicitará ele mim. pela. competente secretaria ele estado. . 

8 . 0 Assim mesmo concederá, para dentro elo J;eino, as licenças que peclirem 
todos os outros officiaes elo exercito que, pelo § 1.0

, :ficam debaixo do seu com- ' 
mando. · 

9.0 Auctorisará os chefes elos corpos a darem o numero ele licenças que jul
gar compatível com o serviço, aos officiaes inferiores e soldados. 

10.° Concederá aos officiaes inferiores e soldados as passagens que entend 
convenientes, el'J?. consequencia ele motivos muito attendiveis e justi:ficaclos. 
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11. 0 lVIanclará dar baixa aos offi.ciaBs inferior es e soldados que, na confor miclacle 
elas leis, estiverem no caso ele a obter, e para os substituir designará o ten;tpo no 
qual deve começar, em cada anno, o recrutamento ordinario .. ' 

12.0 Poderá mandar passar de e:ffectivos a aggregados, primeira e segunda 
vez e pelo tempo ele seis mezes, aquelles offi.ciaes que, pela sua conclucta, mere
cerem este castigo. 

13.0 Mandará pôr em conselho de guerra os inclivicluos do exercito que, na 
conformidade das leis, houverem ele ser julgados. 

14.0 Poderá manclar inspeccionar os militares pelas juntas ele saucle, quando 
assim o julgar conveniente. . 

15.0 Mandará reconhecer cacletes nos corpos aquellas pessoas que para ISSO 

se acharem habilitadas, na fórma das leis e ordens existentes. 
16.0 Pertence ao commandante em chefe mandar fazer o reconhecimento das 

fronteiras e formar os planos ele campanha; escolher os lagares em que se elevem 
construir praças ; regular a .sua força ; mandar fazer os planos para ellas; julgar 
quaes devem ser conservadas ou augmentaclas; quaes cl~moliclas; designar qua~s 
necessitam concertos e mandar proceder ao orçamento d'elles; avaliar a qu.antl
dade ele artilheria e munições necessarias a cada uma cl' ellas; clestinar os logares 
em que no tempo ele guerra deverão existir armazens ele mantimentos, fazendo 
subir á minha real presença, pela secretaria de estado dos · negocios ela guerra, 
todos os planos que julgar convenientes sobre os mencionados objectos, e espe
rando ácerca ele todos elles a minha clecisao. 

17 .0 Para poder proceder em tllClo isto com o necessario conhecimento ele 
causa, receberá toclos os annos, da junta elo arsenal real elo exercito, mappas ela 
artilheria e municões existentes . 

18.0 Igualme~te pertence ao commanclante em chefe fazer subi].· á minha 
· real presença, pela secretaria ele estado elos negocios da guerra, as propostas que, 
na fórma elas leis, houverem ele ter lagar para os postos ele officiaes , generaes e 
estado maior elo exercito, para os governos das províncias e elas praças, para as 
inspecções das armas, para todos os postos, vag-os nos corpos ele primeira linha i 
para o real corpo ele engenheiros, para os postos de cm·oneis, majores · e ajuclant~s 
elos corpos ele milícias, e para as passagens concecliclas em remuneração ele ser"ITl· 
ços para o corpo ele veteranos. 

19 .0 -Pela mesma secretaria ele estado remetterá, com as ,suas observações, 
as propostas elos cm·oneis dos corpos ele milícias para os postos vagos nos seus res
pectivos reg-imentos, os quaes não deverem ser providos em officiaes tiraclos ela 
primeira linha. · • 

20. 0 Por via elo commanelante em chefe elo exercito serão transmitticlas aos 
encarregados elos governos das armas das províncias todas as ordens que eu for 
servido manclm; expedir-lhes sobre os movimentos de corpos não comprehencliclos 
nos §§ 3 .0 e 4 . 0 do presente alvará, e assim mesmo todas as decisões de represe~
tações, reclamações e mais objectos que, em virtude do§ 2p . 0 1 deverem chegar á ml· 
nha real presença por aquella v ia. 

21. 0 Pela mesma via se fará toda a corresponclencia elos corpos com a seCl·e
taria ele estado dos negocias ela guerra. 

22. 0 Ao commanclante em chefe do exercito serão expediclas em geral todas 
as ordens que houverem ele ser executadas por militares isolados; em consequen
cia, sempre que um o:fficial militar houver ele ser empregado civilmente ou eU)- a.l
gum dos estabelecimentos militares ela immediata dependencia ela secretaria ele 
estaclo elos negocios ela guerra, pela mesma secretaria ele estado se expedirá or
dem ao commandante em chefe para manclar pôr o offi.cial á disposição ela aucto-
riclade respectiva. . 

23 .0 Ao comma:o.clante em chefe elo exercito serão entregues, pelas v1as 
· competentes, quaesquer representações ou r eclamações que as pessoas que, em 
virtude elo presente alvará, lhe ficam immecliatamente suborclinaclas, houverei.?- de 
dirigir-me, e assim mesmo quaesquer requerimentos em que os officiaes peclirem 
voluntariamente as suas demissões, passagens de corpos, reformas, despachos de 
serviços militares, ou outras quaesquer mer cês, os quaes toclos o mesmo comman-
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dante. em chefe fará . subir á minha real presença, pela secretaria ele estàclo dos 
negoc10s da guerra, acompanhados elas suas informações . 

24 .o Pela mesma secretaria ele estado me fará outrosim presente, no :fim de 
cada . anuo, uma relação particular ele todos os officiaes generaes e chefes ele corpos, 
com :nformação elo prestimo ele cada um e mais circumstancias que se offerecerem. 

2b · 0 Alem cl' esta remetterá no :fim ele cada mez á secretaria de estado elos 
negocias ela guerra o' ma}Jpa ela força elo exercito, com as observações competen
tes, e bem assim, sem epocha fixa, todos os outros mappas que forem uecessarios. 

26.o As r epartições ele administração e os estabelecimentos militares elos 
qtlaes no presente alvará não se faz expressa menção, ficarão immediatamente ele
pendentes da secretaria ele estado elos negocias ela guerra, assim pelo que toca ao 
seu governo interior, como pelo que respeita ao provimento dos logares elos em
P:·egados civis (quando este não per"tencer por lei ao expediente ele outra secreta
l'Ja ele estado) e· á nomeação que para elles eu for servido fazer dos officiaes mili
tares, observando-se a est'e r espeito o c1is1Josto no § 22. 0 elo presente alvará. 

27. o Os officiaes assim empregados serão considerados pelo commanclante em 
chefe nas propostas que me dirigir em virtude elo § 18.0 el'este alvará, quando 
~os _mesmos officiaes pertencer accesso pelas leis e em consequencia ele suas an-
hgtudacles. ' . 

28 .o Todas as attribuições concedidas pelo presente alvará ao comm~nclante 
eJn chefe serão executadas por elle pelo modo prescripto nos di:fferentes pa
l'~gra}Jhos elo referido regulamento ele 21 ele fevereiro ele 1816, mandado pôr em 
Vlg?r por elecreto ele 2 ele junho elo corrente anuo, em tudo quanto não for incom
paüvel com as disposições elo presente alvará. E este se cumprirá tão inteiramente 
c~mo n'elle se contém, sem duvida 'ou embargo algum, e não obstante quaesquer 
l~Is, regulamentos, ordenações, alvarás, resoluções, decretos ou ordens em contra
l'Io,_ quaesquer que ellas sejam, porque todos e todas hei por clerogaelas para este 
e:ffe1to sómente, como se d'elles e cl'ellas fizesse especial menção, em quanto forem 
oppostas ás determinações conteúclas n 'este alvará, que valerá como carta passada 
pe~a chancellaria, posto que por ella não ha ele }Jassa.r, e ainda que o seu e:ffeito 
haaa :l e durar mais de um e muitos annos; e tuelo sem embargo das ordenações 
que cl1spõem o contrario . 
"' Daclo no palacio ela Bemposta, aos 29 ele julho de 1823.= REI. = Concle de 

).J tbbse?'?Yt. 

Decre-to 

Achanclo-se cleterminadas, pelo alvará ela clata cl'este, as attribuicões que fui 
s~ryiclo conceeler em tempo ele ph.z ao commanclante em chef~ do exe~c:ito, e con
'Vlndo para o bem elo serviço e regularidade elo expediente pôr em harmonia com 
a~ disposições elo mesmo alvará ·as attribuições ela secretaria ele estado elos nego
Cios da guerra; e as elas repartições do chefe elo estado maior general e as elo se
·cretario militar, e G1ar a cada uma cl'ellas a regulação conveniente para a unifor
.miclacle e boa ordem elo trabalho e prompta expedição elos nego cios: hei por bem 
a este resp~ito ordenar o seguinte : 

1. 0 A secretaria ele estado dos nego cios ela guerra será composta da secretaria 
geral e de uma direccão militar. 

2.o A secretaria geral será composta de official maior, e ele seis repartições, a 
.·aber: 

1." Gabinete de ministro; 
2. a Registo ele entrada e elistTibuição; 
3. a Registo geral e archivos i 
4. a Escolas militares, archivo militar, trens e telegraphos; 
5. a Justiças militares e pris{)es i 
6.a Saude. 
3. 0 A dirécção militar será composta de um clirector e _ele tres. repartições, a 

saber: 
1. a Correspondencia com o com-mandante em chefe sobre o pessoal do exercito i 
2.a The.·ourarias, armamento, equipamento e fardamento; 
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3.a Munições de guerra, munições de b6ea, material d e Jlraças, quarteis, obras 
militares e transportes. . . 

t.l:. ° Fica em s~u inteiro vigor o decreto de 28 de setembro de 1821 e as mstruc
ções a elle annexas, em tudo quanto for compatível com a presente organisaç~o -

5 . 0 A r epartição elo chefe do estado maior general será composta da mane!rí1 
e com os v eneimentos que abaixo se seguem : 

1 Chefe ele estado maior . ... . . . .... . ..... .. . ... . . ... .. . 
·1 Sub-chefe .................. . ...... . . ·. · .. ..... . .. . , . . . 
~ Chefes ele divisão . ... ... . ... .. . . .. ....... .... . ... . .. . 
5 Chefes de sub -divisão . . ........... ... ... . ... . .. . ... . 
5 Pl'imeiros ofliciaes ele secr et aria . . . .. . .. .. .... . ...... . . 

10 Segundos officiaes ele secxetaxia ... . . . ..... . ... . ..... . 
1 P01teiro . ............ . .... . . .... . . .... ... . . . . . . .. . . 
1 Ajudante ele porteixo . . .. . .. ... . . ... . ...... . ........ . 
1 Guarda . . . . . . ............... . .. .. . .. . ... . . . . . .... . 
1 Impressor compositor .... .. .. ... .. . .. . . .. ..... . . . . . . 
1 Correio . . .... ..... .. . . . .... . ... . . . . . ........ .. .... . 

Ordenados Grat.Hica.ções Forragens 
po1· m cz por mcz dinrias 

- $ -
- $-
-~-
- $ -

40?;000' 
20~000 
30$000 
18~000 
12;ll000 
18~000 
- f;-

100$000 
80~000 
40~000 
15$ 000 
-~-
-~-
- $ -
- !; -
- $ -
- $ -
- $ -

4 
L! 
3 
2 

6:0 Os primeiros offi ciaes de secretaria t erão a graduação ele tenentes, e os 
segundos a ele alfer es ; estas graduações ser ão sómente honorarias, como se acha 
determinado para os Becr etarios e ofliciaes ele secretaria elos governos das armas 
das províncias. 

7. 0 O correio deverá ser montado e pago como os das secretarias de estado, e 
pago pela folha da secretaria ele estado dos negocios ela guerra . 

8 . 0 Os ordenados terão a natureza de soldos, e serão pa.g-os ,pela thesouraria 
g eral das tropas. 

9 . 0 Os ofliciaes militares que forem empregados em offi.ciaes ele secretaria; re· 
ceberão como taes sómente o aerescimo que houver elo seu soldo p nr a o ordenado 
que competir ao logar que oc~uparem. 

10.0 Os mais o:fliciaes que vencerem gratificação vencerão com ella os soldos 
das suas patentes . 

'11. 0 A r epartição constará de duas divisões . 
12.0 A primeira se cOm}JOnÍ ele um chefe ele divisão, de tres chefes de sub-di

visão, de tres primeiros officiaes de secretaria e de oito segundos. 
13.0 A esta divisão p ertencerão o.s obj ectos de disciplina, org-anisação, inspec

ções, propostas, baixa.· , licenças e recrutamento, e todos os mais do pessoGt-1 elo 
exercito que, pelo alvará da data cl'.este, ficam pertenceBclo ás attribuições elo 
commanda.nte em cbefe. 

14.0 A segunda clirecção será composta de um chefe de . divisão, um chefe de 
sub-divisão, um primeü:o offi:cial de secretaria e ele dois segundos. 

15.0 A esta divisão pertencerão os movimentos de corpos, a ·corresponclencia 
sobre armamento, equipamento, fardamento, aquartelamento, municiameríto ele 
bôca e ele guerra, transportes e quarteis 'militares, e toclos os mais objectos ele 
fornecimento e material do exercito; tudo como se acha especificado no citado 
alvará. · 

16.0 Um chefe de sub-divisão e um primeiro o:fficial serão empregados, debaixo 
da inspecção ünmediata do sub -chefe do estado maior, em r elacionar todos os pa
pe_is que entrarem na r eparti ção e faz er d'elles a distribuição convenientemente 
pelas divisões a que p ertencerem. . 

17. 0 Os chefes das divisões serão r esponsav eis por ellas immecliatamente ao 
ehefe do estado maior e ao sub-chefe ; os chefes elas snb-clivisões aos respectivos 
chefes de divisão, e assim successivamente. . 

18. 0 Quando algum chefe de divisão est iver impedido, será subst~tuido p_elo 
chefe de sub-divisão mais graduado ela sua divisão r espectiva. 

19. 0 O porteiro · t er{t a seu cargo a collocação e arranjo dos livros e papeis . 
' 
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1anç~i:á os despachos no livro ela porta e fará o SElrviço iHterior das divisões en
tre SI . 

1 20. 0 O ajudante ajudará em tudo o porteiro. 
-21. 0 O guarda sertt obrigado a cuidar do asseio elas casas da r epartição, a ter 

is portas abertas ás horas clete'rminaclas, devendo habitar no mesmo eclificio, a fim 
c e as poder abrir a todo o momento que se precisar. 
b ~2 . o A secretaria militar será composta da maneira e com os vencimentos que 

a anco se seguem. 

Graduações I Ordenados 
por mez 

i Secretario militar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~-
3 Ch~fe _de divisão ....... .- .... .. .. .... .. ... . ........... -~-
2 ~r1meuos officiaes de secretaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40$000 

1 
egundos officiaes ele secretaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$000 

1 ~~~:;~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1:~~00 I 

Gratificações 
p,ormez 

85~000 
40$ 000 
-~-
- $ -
-~-
- $ -

Fm:rnl?'ens I 
dHll'ln.S 

4 
3 

,23.o Dos ' primciros officiaes de secretaria, um terá a graduação de capitão e 
t~'/$000 réis mais de gratificação por mez, e se~·á encar:,egado do tra~alho d? ga-

d
lllete do comman.clante em chefe, e toclos os outrõs tenw as graclnaçoes designa
as no § 6.o 

24. 0 O correio deverá ser montado e pago do mesmo modo que fica dito no 
§ 7.0 

25.0 Quando pela aflluencia elos nego cios não forem bastantes · os officiaes ele 
secretaria designados no presente · decreto, o secretario miÍitar acbb.ittirá ama
nuenses temporm:ios, que vencerão a rasão de 2406000 réis por anuo, pelo tempo 
que servirem. 
. 2G . 0 Á secretaria militar pertencer~\. a corresponclencia com a secretaria de es
tado dos negocios ela guerra e com as mais auctoriclacles, sobre todos os objectos 
q_ue não forem da immediata pompetencia elo chefe . elo estado maior general, e as
snn ~esmo a expedição elas graças requeridas pelos militares, ou em virtude ele 
serv1ços militares; . as habilitações para cadetes, a expedição dos conselhos ele 
guerra, a elo cumpra-se nas patentes elos officiaes, e todos os mais objectos mili
tares cujo expecliente pelo presente decreto não ficar compx~hendiclo na sobredita 
repartição do chefe elo estado maior general. 

. 27. 0 Os trabalhos da secretaria serão regulados pela fórma que mais conve
lllente parecer ao secretario militar. 

28 .0 Os inclividuos da secretaTia militar serão subordinados uns aos outros na 
ra(lão elas suas graduações, e todos responsaveis pelo cumprimento das suas obri
gações respectivas ao secretario militar. 

29 .0 As folhas das despezas, orclenados, soldos e gratificações das repartições 
do chefe ele · estado maior elo exercito e elo secretario militar, depois ele processa
das nas respectivas repartições, serão remettidas mensalmente á secretaria .ele es
tado dos negocias ela guerra, a fim ele se verificar o pagamento cl'ellas pela the-
S01u·aria geral elas tropas . . 

O conselheiro ele estado, ministro assistente ao despacho e encal'regaclo elos ' 
neg?cios da guerra, o tenha assim entendido e faça executar, expedindo para este 
efferto as ordens necessarias. Palacio da Bemposta, em 29 de julho de 1823.= 
(Com a ?"Ub?-ica ele s'uct mctgestacle) * . 

O cardeal patriarcha de Lisboa entrot~ n'e~ta cidade, vindo de Bayonna ele 
FraJlç~J., no dia 18 de agosto ele 1823, peJas quatro horas da ta1:de, sendo acompa
nhado, alem dos respectivos dignitarios e famulos, ele uma proCJssã? co_mposta_ ~as 
communiclades ele todas as ordens r eligiosas, coll egiadas, camara eeclesiashca, bas1lica 
de S~nta Maria :Maior e a da patriarchaJ, confessores ela cap~lla :e.al, mons~nhores 
e ~rmcipaes, e no meio ele aJas ela força armada, desde a IgreJa das fren·as de 
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Nossa Senhora ela Conceicão ele Arroios até á Bemposta, onde o aguardava el-rei 
D. Jàão VI e toda a familia r eal. 

Concluídos o T e Det~?n e as r espectivas ceremonias foi s. em.a jantar con: 0 

monarcha, e partiu depois para o palacio ele seu sobrinho o marquez ele Olhno, 
em Xabregas, e ali fixou a r esiclencia. Á noite houve illuminação publica. 

N 'essa mesma data foi-lhe entregue, como prova da munifi.cencia e apreço elo 
soberano, a seguinte 

Carta reg·ia 

Em.mo e rev.mo em Christo padre cardeal patriarcha ele Lisboa, meu como 
irmão muito amado. Eu D . João, por graça de Deus, rei elo reino unido ele Portu
gal, Brazil e Algarves, d 'aquem e cl'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e da 
conquista, navegação, commercio da Ethiopia, Arabia, P ersia e ela Inclia, vos en
vio muito saudar, como aquelle que muito amo e prézo. Querenclo dar-vos uma 
prova elo muito que me foi agradavel a r esignação e coustancia verdadeiramente 
apostolicas, com as quaes, sendo privado por uma facção anarchiea elo livre exei:
cicio de vossas funcções patriarchaes, preferistes um desterro p enoso a trahir os cli
ctames ela vossa conscieucia: hei por bem elevar-vos á dignidade de grau-cruz da 
ordem ele Nossa Senhora da Conceição ele Villa Viçosa; e para que 'possaes usar 
elas insígnias e condecorações respectivas, fui servido mandar-vos expedir esta .. 

Em."'0 e rev. 010 em Christo padre cardeal patriarcha ele Lisboa, meu como n·· 
mão muito amado, Nosso Senhor haja a vossa pessoa em sua santa guarda. 

Escripta no palacio da Bem posta, aos 18 de agosto de 1823. = REI i. 

O cardeal pail:iarcha, logo que chegou á sécle ela sua dioces·e , expediu a se· 
guinte 

Pastoral 

Carolus I, cardinalis patriarcha olisipoJiensis. 
A toclas as p essoas ecclesiasticas e seculares do' nosso patriarchaclo, saucle e 

benção . 
Arrancados elo meio cl'aquelle rebanho que o Espírito Santo con:fi.ou á nossa 

vigilaucia 2, opprimiclos p elo peso das tribulações que em·_ torno nos roclearalll 
clescle que saímos cl'esta capital, nós gemiamos, penetrados ela mais Yiva dor, .na 
presença cl'aquelle Dons, q'ue com insonclavel proviclencia presicle á sorte dos 11u· 
perios 3, e com profunda sabedoria governa o destino elos homens"· . Sabenclo qn_e 
o sacrifício que mais lhe apraz é um coração contricto e humilhaclo, com r espei
tosa submissão aos seus inescrutaveis decr etos, bebíamos as amargosas fezes que 
de contínuo nos ministrava o violento calix de um forçoso desterro ; desterro a que 
de bom grado nos suj eitámos, nã.o por vã.o capricho ou por mundana ambição, lllas 
constrangidos pelos deveres do nosso cargo pastoral. , 

T endo diante elos olhos o preceito que o apostolo nos prescreve ele guarcla.r 
fielmente o sagrado deposito elas yerdades reveladas u, não· nos esquecendo ele 
nossa indignidade, que nos é bem conhecida, attenclenclo unicamente ao bene~la
cito ela divina vontade, nos oppozemos aos insidiosos estratagemas ele que a llll
pieclade e a hypocrisia, em todos os tempos, se têem servido para espalhar_ o erro 

1 El-rei D. João VI, p ara que fosse investido, em seu r eal nom.e, com as respectivas ~u:n 
gnias, o cardeal patriarcha de Lisboa, mandou á residencia cl'este o conde ele Subscrra, Jn~ro~
tro e secretario de estado assistente ao despacho, o qual l ançou ao pescoço de s. em." a wsi
gni.a da grau-cruz ela ordem de Nossa Senhora ela Conceição. 

2 Attendite vobis, et univer so gregi, in quo vos posuit Spiritus Sanctus. Act. A11ost., c. 20, 
v. 28. 

3 Dominatur Excelsus super r egnum homim.un, et cui.cumque voluel.'it, clat illucl. Dcm-, 
c. 4, v. 22. 

4 Apucl Domi.nm:ri gressus hominis elirigentm-. Ps. 30, v. 16 . 
5 Formam habc sanorum verbonun, qure a me audisti in íicle ct clilectione in Christo Je~4; 

Bonmn clepositum custocli per Spiritum l::lanctum, qui habitat in nobis. 2 ad Tim., c. 1, v.13 et · 
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e enthronisar a immoralidacle. Manter a pureza da fé e elos costumes, conservar 
; Yerdacle~ra religiã_o que nossos paes nos_ transmittil;am .e b~nir a _toleranci~ de 
alsas e chversa.s smtas, estes eram os umcos e efficazes des~JOS que nos amma

ram_ em tão arriscado conflicto. Por motivos tão relevantes nos expozemos a tan
tos mcommodos, trilhámos tantos caminhos, e nos vimos, á imitação elo apostolo, 
em perigos causados pelos nacionaes e estranhos, em pe1~igos no meio das cidades r· dese_rt.?s, em perigos, emfim, cau~aclos pelos ~alsos i_rmão~ 1 ; privados co~tra a 
~~spos1çao dos canones, até elos me1os da propTJa subs1stenc1a. Parece que nao po-

lam est c;mcler-se a mais os malevolos e:ffeitos da sanha e do rancor; mas a quanto 
se atreve a humana malícia! Como se tivessemos j á passado ela presente vida para 
a. eterna, ou como se um forçoso e injusto desterro nos podesse privar da juris
~hcção que nos confiou a Igreja e que só elJa nos pócle tirar, fl.té se ':manclou (o que 

.SObrept"\ia toda a admiração), mandou-se riscar da sagrada liturgia o nosso nome, 
a finl de aboffi. de todo a memoria e lembrança elo vosso legitimo pastor .. 
· Mas_ lancemos um véu, esqueçamo-nos ele factos que só servem ele confusão e 
0;l'JPl:obno a quem para elles de qualquer modo concorreu; adoremos antes os de
llgmos da Proviclencia, exclamemos com o apostolo: O profundidade das riquezas 
c a sabe_cloria ele Deus! Quão incomprehensiveis são os seus juizos, e quão ines
~rutavms os seus caminhos 2! Os mesmos caminhos que a -impieclade trilhou para 
rmar o seu throno, cl'esses mesmos se serviu o supremo moderador elo universo 
P~ra confunclil-a e aniquilai-a . As tribulações e males que nos opprimiram e hu
lnil?aram talvez concorressem ao menos indirectamente para ser odiado e cles
tnnclo o anti-philosophico systema de governo que com apparencia de reforma e 
melhoramento se pretendia estabelecer; e quando cl' elles não tirassem os outro fru
ct? e ·vantagem, nos devemos gloriar no Senhor, conhecendo que a nossa ausencia 
fo1 uma barreira que poz a providente sabedoria do nosso Deus para que a pm·ticu
lar Igreja a que presidimos não perdesse um só g~au elo seu esplendor e magesta.d~. 

Em:fim, o Supremo Senhor dos céus e ela terra, que tem em suas mãos omm
p_otentes a sorte de todos os homens 3, que está comnosco na tribulação para nos 
tn·ar cl'ella e nos glori:ficar 4, vendo a humiliação em que gêmian;ws, e ouvindo 
nos_sos clamores, se dignou restituir-nos aos nossos amados filhos. Sabemos que 
ll1tntos, desde que saímos cl'esta capital, fizeram por nós ao Pae elas miseric01;dias 
-e ~o Deus ele toda a consolação fenorosas e quotidianas rogativas ; a !3llas attri
btnmos o inesperaclo e continuo allivio nas nossas inv,eteraclas enfermidades, a firme 
co_ustancia nos repetidos trabalhos que padecemos e o feliz livramento dos multi
phcaclos perigos em que nos vimos; portanto efficazmente rogâmos que assim como 
foram muitas as pessoas que nos alcançaram elo Dador ele todos os dons tantos e 
tão singulares beneficios, sejam tambeni agora muitas as qne por elles r endam a 
Deus as devidas graças5, e nos impetrem do Pae das luzes as graças c virtucles 
ele que tanto necessitâmos para o fiel e exacto desempenho elo nosso cargo pasto
ral, ele um ministerio tão laborioso e importante em · que se encontram perig·os 
ainda mais formiclaveis; perigos ele que só pela efficacia das vossas fervorosas ora
ções podemos esperar nos livrará aquelle Deus, que é o n9sso refugio, a nossa vir
tt:cle e o nosso soécorro 6 ; por isso, segunda vez supplicâmos e com o apostolo pe
dimos a toclos os nossos subclitos por Nosso Senhor Jesus Christo e pel2_. caridade 
elo Espírito Santo que n0s ajudem rogando a Deus por nós incessantemente 7• 

' . 1 In laboribus plurimis . . . in itineribus s::epe .. . periculis ex geuere, periculis ex géntibus, 
:penculis in civitate, }Jericulis in solitllC1ine ... periculis in falsis fratribus .. . in vi.giliis multis, 
1U famc et siti. 2 acl Co1·., c. 11, v. 26 et 27. 

• 2 Ó altitudo divitianun sa}Jientire, et scientire Dei ! Quam i.ucomprehensibilia sunt judicia 
eJus , et investigabiles viro ejus! .Acl Rom., c. 11, v . 33. 

3 In manibus t uis sortes mero. Ps. 30, v . 16. 
. ~ Clamabit ad me et ego exaudiam eum. Cum ipso sum in tribulatione: eripiam emn, et glo-

nficabo eum. Ps. 90, v. 15. . . 
• 5 Benedictus Deus, Pater miseric9rdiarum, et Deus totius consol~t~onis ., · .• qm ~e tantis. p~-
ncu~is nos eripuit et eruit : in quem speramus, quoniam et a~lhuc enpr e~, a~l]uvant1bus vob1s _m 
or~twue pro no bis ; ut ex multonun personis ejus qure in nob1s est donat10ms, per multos gratrre 
agautur pro nobis. 2 acl Cor., c. 1, v. 3, 10 et 11. _ 

~ Deus uoster refugium et virtus, adjutor in tribulationibu_s. Ps. 4D, v. 1. . . 
' Obsecro vos, fratres, per Domimun Nostrum Jesum Chnstum, et per chantatem Sanctr 
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N6s vos amttmos sempre com ternura nas entranhas de Jesus Christo i por isso 
soando j á de perto aos vossos ouvidos as vozes do vosso pae e do vosso amigo 
não podemos satisfazer á ancia com que o nosso coração deseja e solicita o vosso 
verdadeiro bem, senão escudarrdo-vos por meio d 'esta instrucçã;o pastoral, contra 
os insensatos discursos da incredulidade, que fortemente s.e empenha em rebellar-se 
contra os altares de Jesus Christo e em abalar os alicerces dos thronos . N'estes 

- desgraçados secu1os que se inc·ulcam illuminados e r egeneradores, vemos com viva 
mágua do nosso coração verificada a prophecia do apo'stolo S. Paulo ; elle nos pre
disse que appareceriam nos ultimas tempos homens apostatas ela fé, entregues ao 
espírito do erro e a doutrinas diabolicas, impostores hypocritas de uma conscier:
cia cauterisada que prégariam a mentira :l ; homens, cujos corações seriam clomi
naelos pelos desvarios elo amor proprio, ambiciosos, altivos, blasphemos, inchados de 
org1:t.lho, sem suj eição, nem a seus proprios paes , calumniadores deshumanos, ama
dores a·inda mais dos seus appetites elo que ele D eus 2. 

Taes são aquelles que, surgindo el'essas tenebrosas e occultas sociedades, se têem. 
manifestado em nossos dias i elles, encobrindo com o :florido da linguagem o ve
neno de· st~as falsas doutrinas, pretendem illudir os ignorantes e fazer-se applau
clir pelos dissolutos. Nôs, porém, desejando obedecer á voz elo apostolo que nos 
manda instar e r ogur -opportuna e importunamente3 ; tendo em Jesus Christo o 
modelo e o exempbr, o qual por meio de brandura e persuasão procurou attrabir 
a si as ovelhas que ela casa ele Israel se tinham desgarrado : exhortâmos e pedimos 
a todos os fieis do nosso patriarchado :. 

Que façam uma séria e attenta r eflexão nas duas indispensaveis e essenciaes 
obrigações que lhes ·impõem a religião e a patria. Como orthodoxos e discípulos 
ele J esus Christo olhem com horror e execração 'para esses insensatos que se a.r-

, rogam o nome de sabios. Considei·ae-os de perto, vel-os-heis uns falsos prophetas, 
uns lobos encobertos com pelles ele ovelhas i querem inculcar-se .reformadores do 
genero humano : mas sem primeiro se r eformarem a si mesmos, elles não são de 
irreprehensiveis costum~s, não são os melhores cidadãos, os melhores paes de fa· 
:milias, os esposos mais fieis, os ma:gistrados mais incorruptíveis. Para illudir os 
menos acautehdos proclamam com a bôca a santa r eligião que nossos paes .pro
fessaram; mas bem longe cl'ella têem seus altivos corações i vilipendiam o respeito 
e veneração elas sagradas imagens, profanam os templos ele D eus vivo, despem e 
roubam. seus altares, calumniam . e perseguem seus ministros e os reduzem á incli· 
g encia e aviltamento. Não é o verdadeiro zêlo que os anima, é sim o perverso de· 
s~jo ele tirar ao vicio os seus remorsos, de adormecer socegadamente uo seio ela 
libertinagem, é uma r efinada ambiç~io que os arrebata a empunhar as r ecleas elo 
governo, tirando-as a quem legitimamente as t em, paTa se levantarem cb indigen· 
cia e occuparem os melhores cargos elo estado . Evitae, clilectissimos filhos, vos l'e
commendâ.mos com o apostolo, evitae a novidade elas suas ]Jraticas profana~s e as 
objecções da sua impiedade, a que falsamente dão o nome de sciencia 1'i fugi ~'el
les como de serpentes que inficionam com a sua peçonha as fontes da eterna v1da, 
e ela mesma tranquillidacle temporal, guardae-vos das suas línguas dolosas, por
que têem na bôca o veneno de aspides ti. 
· Porém elles, como apostolos da mentira, ·que receberam a sua missão elo pae 
das trevas, não só buscam todos os meios de aug;mentar seus proselytos nas c~o
versações particular es, mas abusando ela mal entenclicla liberdade ele imprensa, lll-

Spiri.tus, ut acljuvctis me in omnibus orationibus vestris pro me ad Deum. Acl Rom., c. 15, 
v. BO. . 

1 In novissimis cliebu•s clisceclent quiclam a fiêle, attendentes spi.ritibus erroris et doctri.Jus 
doomoniormn, in bypocrisi loquentimn menclacium, et cmlteTit:ltam habentium conscieutiau1. i 
ad Tim., c. 4, v. 1 et 2. ,. 

2 Emnt homines seipsos amantes, cttprcli, elati, sup01·bi, blasfemi, pn.rentibL1S uon obeclien
es .. . pToditores, protervi, tumicli, et voluptatum amatores magis, quan:). Dei. 2 a Gl, Tim., c. 3, 
v. 1 et seq. 

3 Pr::edica verbum, n1sta opportune, importune. 2 ad Tim., c. 4, v. 2. 
4 Devitans p1·ofanas vocum novitates, et , oppositiones falsi nominis scientioo. 1 ad 'l'i1n., 

c. 6, v. 20. . 
5 Linguis suis dolose agebant, venemun aspidum sub labiis e01·um. P s. 13, v. 5. 
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~~uam em seus escriptos, com palavras doces e lisonjeiras, princípios anarchicos, 
1 eas .com que, enganando os corações innocentes, lentamente os conduzem a nn
~orahdacle, á libertinag m, :i rapina e ás revoluções. Desde que os maus liVTos 
hvremente circularam, os costumes iizeram-se d testaveis, t êem sido opprimidas 
todas as verdades, favorecidos todos os erros, todas as noções se confundiram; 
tem- e .vivido sem princípios, sem probidade, sem pudor; quem não dirá que os 
n:aus hvros são pestes publicas. :Kó 10s e:s:hortiimos a que 1os abstenhaes da !i
çao de tão perniciosos livros; emquanto não temos um conhecimento individual 
dos que durante a nossa ausencia se espalharam n' este patriarchado ; uns como 
parto· :nonstruosos da impiedade que n'elle grassou, outros traduzidos no nosso 
vulgar tdioma, nós os condemnâmo em geral, e por e ta prohibimos a sua lição, 
ro~ando juntamente que façaes d'elle sacri:ficio á religirio que professastes no ba-
ptisrno, entregando-os às devoradoras cbammas. · 

A santa I g reja, r econhecendo em si, desde o seu começo, o direito e auctori
~ade ele j ulgar as matarias que versam sobre dogma e costumes, teve sempre em 
.orror e conclenmou tao pe tiferos livro . :Nos actos dos apostolo. vemos o infa

tiga_vel zêlo com que o grande Paulo arranca das mãos elo novos fieis de Epheso 
05 livros impuros e depravados que tinham em . eu poder e os queima publica
llle?tc i; o concilio gern.l ele .r icea condemna e entrega ao fogo os liVTos elo impio 
~·lo ; o~ .e criptas do blasphemo Nestorio cxpel.'imenta.m a mesma sorte por decreto 

0 co~cilio ele Epheso; os livros ele Eutyches srio condemnados no concilio ele Cal
cedorua e publicamente queimados. Em todos os tempos e tiveram sempre ele ac
cordo o saccrclocio com o imperio em conclemnar as doutrinas perversas, empre
gando todo o seu zêlo e actividarle em proscr ever os liVI·os que as contêem e os 
seus auctores. 

Mas a experi ncia que se adquire pela. historia dos seculos ensinou que era 
melhor e mais util pre:venú: os abu os do que castigal·os, e que era mais sabia c 
prudente acautelm os damnos do que reparal-os; por i so os nossos imperantes, 
s~rnpre pios e sempre zelosos protectores da Igreja e elos seus canones, com sa
has e providentes leis, nao só obstaram ao giro e introdúcção elas infu.mes pro
tlu~ç.ões da impiedade ; mas estabeleceram uma censm·a prévia e esclarecida, que, 
facllltando a impressão elos bons escriptos, poupa se o castigo elos abusos e a re
paração dos males, males que muitas 1ezes são 'irrepa ·avei Da liberdade ab o
luta da imprensa sempre se segtúram as mais terri1eis consequencias ; sem fallar
mos nos seculos mais r emotos, o presente e o proximamente. passado mostram bem 
seus effeitos perniciosos . L ibellos famosos, e e criptas incendiarios, pozerap1 em 
confu ão toda a França; elles foram a principal causa ele tantos attentaclos e e:s::
ce~ os, que serão , eternam~nte o opprobrio e ignomínia cl'aquella nação. Ias olhe
mos para nós mesmos ; o nosso Portug·al já ía experimentando similhantes estra
gos ; os costumes cada vez mais corrompidos, pervertido o nosso caracter social, 
.os alicerces da 1·eligião e elo estado impia e escandalosamente subvertidos, tal era 
o lamentavel e pe tifero fructo que por espaço de quasi tres annos produziu uma 
grande parte êios periodicos e dos escripto que o rude e illitterato povo lia com 
gosto e applauso. Por isto nós, prevendo com mágua elo nosso coraçào tão terrí
veis effeitos ela liberdade ele imprensa sem limitaçao alguma, nos oppozemos sem
pre a ella, e ele bom grado quizemos antes ser injustamente proscriptos e expul
~os cl'este reino elo que com a nossa mal entendida conclescenclencia coadjuvar a 
Impiedade e a irrelitião e :firmar com o nosso consentimento uma ba e d'essa cha
mada constituição, que não só transtornava a boa ordem e paz da sociedade, mas 
até se oppunha a toda a economia e genio da r eligião que professâmos. 

Mas nós · ainda nfto vos expozemos até onde se es tendem as malignas vistas 
cl'este novos e falsos philosophos, elles não se conjuram só cont1·a a religi.ão, pre
tendem t.o'tlllbem picar e destnúr os alicerces elos thronos. Usurpando o titulo de 
paes da patJ.·ia, espalham enh:e os povos maximas sub1ersivas ela. ~oa ordem e ~ar
lllonia social, maximas lisonj ei.J:as com que os snbtJ.·ahem ás leg1tímas auctonda-

1 Multi a.utem ex eis : qui fuerant cul'iosa. sectati, contulerunt libros, et combusserunt coram 
Omuibus . .dct. Apost., c. 19, v. 19. · 
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eles·, e debaixo da encantadora perspectiva ele uma ventura que nunca se r eru1isru, 
os arrastam ao precipício, á desgraça e ~í, anarchia; querem regenerar o mundo .a 
seu sabor para levantarem sobre a ruina ele todos os thronos ·o sonhado impeno 
da libertinagem. Ponde, clilectissimos filhos, ponde diante dos olhos as tris'tes e 
dolorosas scenas que a manifesta clemen cia d'esses demagogos t em r epresentado 
no mundo; nos horrores ele suas chamadas r egenerações t êem envolvido nações 
sempre fieis e leaes aos seus soberanos, apresentamclo-lhes os lisonj eiros aspectos 
ele uma libenlade mal entendida, · e ele uma igualdade t ão absurda na 01·clem mo
ral como contraria á ordem physica . Vós mesmos com bem funesta experiencia 
vist es que no transtorno elas n ossas leis funclamentaes só buscavam os inter esses 
elo seu orgulho e ·a satisfação elas suas particulares vinganças; que, n ão quer endo 
ou n ão podendo obedecer, queriam ser elos outros cegamente ob edecidos ; vistes 
que debaix o da dolosa appar encia ele um novo e mais feliz estado ele causas ex
h auriram o r egia erario, augmentar am a divida antiga, que reduzindo á 'indigen~ 
cia e miseria innumeraveis famílias b enem eritas ela patria, só se enriqueciam a s1 
mesmos e aos sel!ls apaniguados ; vist es, emfim, que para estabelecerem o sea li
b eralismo ou antes o seu ferreo despotismo, attrahiam sobre si mesmos e sobre 
a nossa cara patria os golpes elas n ações armadas, a quem a propria experiencia 
fez conhecer a inclisp ensavel necessidade de destruir uma seita, que só pretende 
lançar por t erra e de todo aniqtular a religião e os thronos ; o ímpio D iclerot, seu 
mestre e patriar ch a, não se enver gonhou de escrever que só ficaria sàtisfeito quando 
visse enforcado o ultimo elos r eis com as tripas elo ultimo dos sacerdotes. Que ab
surdo! Que impiedade ! 

F ttgi, pois, amado s. filhos, de t ão sediciosas maximas cl estruicloras elo equilí
brio social; esta é, depois dos dever es que como cliristãos vos impõe a r eligião 
santa, a essencial e primaria obrigação que1 como vassallos fi eis e honrados deveis 
á patria . Cumpria-a exactamente, bem como a cumpriram nossos maiores e ante
passados; ·obedecei ás nossas leis, ellas até p or confissão elos nossos mesmos ad
v er sarios i são boas, são as mais analogas ao caract er, á índole e á natural nobreza 
dos portugu ezes . 

Os abusos, que t anto exageravam esses revolucionarias para illudir os igno
rantes e attrahir ao seu partido os mal intencionados, não procediam das leis qile 
nos governavam, m as das paix ões particulares dos que as punham em execucão ; 
esses m'esmos abusos, e ainda matiores, iamos j á v.enclo praticacios pelos rne~mos 
falsos r egen eradàres. Emquanto os homens conservar em a quasi n atural inclole 
com que os infeccionou a culpa do primeiro hom em, emquanto não regularem to
das as suas acções pela religião e pela saudavel. moral que nos ensinou o D ivino 
Mestre, h av erá, sej a qual for a fórma de governo, hav~rà at é á consummação elos 
seculos, abusos e desordens. R espeitae p ois nossas leis fnndamenta.es, obedecei com 
effusão de coração e plenitude ele vontade ào nosso augusto r ei o senhor D . João VI, 
elle nunca t eve por norma e r egra das suas acções a arbitrariedacl e e o clespotis.
mo, nunca se esqueceu que tem por juiz o Soberano dos sober anos, a quem unl
camente é responsavel 2• Suas sing ular es e r eaes virtudes b em têem mostrado, em 
crises t ão arriscadas, que a lei suprema que o domina é a Yentura e felicidade elo 
seu povo. Ellas, sem esperar o t est emunho da posteridade, lhe mer ecem já o justo 
titulo de pae da patria. Os nossos maiores, obeclecen clo e r espeitando aos seus au
gustos ascendentes, illustres r amos do grancle e pio Affonso Henriqu es ; elles per
man ecendo :firmes e constantes nos princípios que eram a b ase ela nossa legislação, 
(prineipios ger almente r ecebidos em P ortugal e publicamente ensinados até agosto 
ele 1820), permanece~do, ~igo, 'firmes .e constantes n 'estes pr incipias, !'egularam 
por ell,es , até nos ma1s p en gosos e arnscaclos t empos, a sua louvavel ' conclucta; 
por elles conseguimos aquella honra e gloria que nos attestam nossos h istorin
clores, sendo em toda a Europa ouvido o nome portuguez com admiração e r es-

1 Na sessão 179 das illegitimas côrtes, em 5 de setembro de 1821, disse Manuel Fernan~1es 
Thomaz, chefe dos revolucionarias : reTemos leis, se não servem façam- se outras, porém duv1do 
que as façamos t ão boas, o mal nasce de n ão se executar em" . . 

2 Altissimus interrogabit opera vestra, et cogit atioues scrutabi tm· ... H orrende et cito ap
p arebit vobis : quoniam clurissimum jnclicium bis, qui prresunt, :fiet. S a1Jient. , c. 6, v . 4 et 6. 
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P~ito ; não foi emfim de outra maneira que attrahimos as copiosas bençãos que o 
ceu b~~ig:n?-mente nos tem sempre liberalisado. 

. ~tvlChndo -se, porém, os nossos pastoraes c1.udados pelos nossos coadjutores c. 
:'

1gar10s, é justo que elles, desempenhando os seHs pessos.es e particulares deve
l es, se unam aos nossos sentimentos. Sim, rev. mos parochos, vós sois os operarios 
que o grande pae de famílias mandou {t sua vinha para limpai-a dos espinhos e 
abrolhos -1, sois as sentinellas que o Senhor colloc0u sobre os mmos da cidade santa 
para .vigiarem de dia e de -noite, e advertirem aos seus filhos a rtlina e perigos que 
ameaçam2, · 

Se não é pois outro o fim da vossa vocação ao ministerio que exerceis senão. 
trabalhar na santificacão dos filhos da santa Igreja, vêde e consiclerae attentamente 
quanto convem que v~s sàntifiqueis primeiro a vós mesmos 3 ; sêde, vos diz o apos
tolo, sêde o modelo das boas obras em tudo, na doutrina , na inteireza, na gravi
dacl~, irreprehensiveis na vossa linguagem, nas vossas palavra'S, que não elevem 
respirar senão pureza e santidade, para que os' líomens depravados e. inimigos da 
santa Igreja c, do estado não tenham de que vos arguii·, cub1·am-se ele pejo e 
C_:>nfusão, e leiam nas vossas eclificantes acções a continua r eprehensão elas suas 1' i 
s~de a fórma e o espelho do vosso r ebanho em todas as virtudes, apascentando-o, 
nao como quem domina imperiosamente sobre o rebanho que nos foi confiado, mas 
em espírito de ternma e 'caridade, como pae compassivo e carinhoso que unica
mente suspira e se a-fadiga pelo seu bem e inter esse ü. Instruindo-os primeiro colll 
0 vosso exemplo, em seus corações se insinuarão tambem profundamente as vos
sas palavras ; nas estações e praticas que por direito divino tendes obrigação de fa
ze~· e que muito vos recommendâ.mos, ensinae aos povos que a obediencia ·e res
peito que de.vemos aos soberanos e aos seus ministros são a base do estado social, 
q~~e esta subordinação é uma das mais essenciaes obrigações que a rasão e a r eli-
g'lao nos impõem. . 

Na verdade, se attenclermos ás luzes que nos ministram tanto a rasão natural 
como o facho ela revelação, sem duvida conheceremos que o estado connatural ao 
homem é o ela sociedade, que esta· não póde existir sem chefe ou imperante, e 
que a obediencia e r espeito que a este devemos não depende ela livre convenção 
aos subditos. Olhemos para a natureza do homem: o homem em estado solitario 
e vag:abundo succumbiria á força e violencia das prop:t:ias miserias; é ell e cl.e taL 
rnaueu·a fraco que sem a mutua depenclencia elos seus similhantes n?ío póde pro
Ver á sua conservação nem á sua felicidade ; pelo contrario no estado social acha 
elle abunclancia, ou ao menos o necessario :nas suas incugencias, allivio nas suas 
dores, r emecuo nos seus males e fortaleza para repellir os seus aggressores . lVIas 
multidão sem subordinação e obecu encia é um monstro que se destroe e a si mes
mo se aniquila : a experiencia o prova e contesta. E logo necessario para haver 
sociedade· que os membros d 'ella se lig uem pelos vínculos do respeito e amor, da 
obediencia e subordinação, de maneira que constituam um corpo ele inferiores e 
ele supf3riOI·es, de subclitos e ele imperantes . Mas cl'oncle dimana a auctoridade que: 
submette os inferiores aos superiores? Aquella auctoridade com que os imperan
tes governam os subditos? Eis-aqui o cabos em qt;~e se abysma a nova philoso
Vhia; porém por mais que se afadiguem os falsos philosophos e os falsos politicos, 
Jamais poder ão demonstrar a existencia cl'essas sonhadas convenções que _eHes que
rem inculcar como primeiras fontes d'oncle }Jrocecle o cureito de mandar e a obrL
gação de o beclecer. 

D eus só, como auctor do universo pelo direito ela creação, é indubitavelmente 
0 principio suprenio cl'onde dimana.m ·originariamente todas as auctoridades, todos - . 

1 Qui exiit 11rirno mane conducere operarias in vincam suam. 1l!fath., c. 20, v. 1. 
2 Super muros tuos Jerusalem constitni custocles, tota di e et nocte in p'erpetuum non tace

buut. Isa., c. 62, v . . ü. 
3 Sauctifico meipsum, ut sint et ipsi sanctifica tí in veritat~. Ev. J~an.,, c .. 17, V: 19. . . 

. ·i lu omnibus t eipsum prrebe exernplum bonorum operum, m doctrma, m J_n~egnt_ate, m gra.-
v~tate, verbum sanum irreprehensibile : ut is, qui ex adverso est, ·vereatnr, nilnl ha.l:íens malum 
dtcere de nobis. A.d Tit., c. 2, v. 7 et 8. -

5 P ascite mti in vobis est, greo·em Dei provi(leutes ' non coacte, sed spontanee .secunclum 
D '· "' ' · · . 1Ft r-; " 3 eum ... neque ut dominantes in cleris, sed forma fact1 greg1s ex ammo. e ·r., c. o, v . .r et . 

51 
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os direitos e todos os _poderes. O auctor da, natureza, diz o grande Chrysostomo, es~a
beleceu a subordinação entre os ho1Uens, como a estabeleceu no corpo hup1ano, CUJOS 

membros já ·suberdinados entre si, se acham subordinados todos a uma só cabe.ça~ . 
Consultemos a historia mais authentica, a mais antiga, a que sobe ao prmm

pio dos seculos, veremos uma mlllltidão de fami.lias, cada uma subordinada peh'l. 
mesma natureza ao chefe que lhe deu o. ser e a existencia, e todas ligadas :ror 
mais ele novecentos annos pelos la.ços ela subordinação e ob.ediencia ao príme1ro 
homem, a esse chefe com.mum que o mesmo Deus creou; em Adão, po1s, como 
primeiro tronco do genero humano, resicle a auctoriclacle de governar ele q"lle a mes
ma natureza o investe pelo direito da geração; é elle o pae universal ou antes o 
seu pae soberano, 'Sendo, pois, a natureza e a rasão sempre a mesma e em toda 
a parte; sein duvida elevemos do mesmo modo discorrer a respeito ele Noé quando 
todo o genero humano, depois do diluvio universal, ficou reduzido á st~a unica fa
mília; mas não só a este, porém, a qualquer primeiro }Jropagador ou cabeça de 
família que apparece em cada paiz, devemos applicar os mesmos direitos que a 
Adão competiam; elles ficam, antes de qualquer coriven~"Lo, os chefes, os 'sobera
nos, os legisladores natos de todas as famílias ubalternas, com direito de as go
vern?-r emquanto se não separarem par.a outra religião. 

A maneil1a do tronco de uma arvore, que se divide em grossos ramos e estes se 
subdividem em outros mais pequenos, assim todos os povos primitive.s, desce;n
clendo de um só chefe, e saindo de um só logar, se estenderam a diversos paizes, 
n'elles formaram diversas nações com chefes preexistentes, que, sem que prece
desse convençãe alguma, lançam os fu.ndamentos das cidades, com os seus cuid~
dos e desvelos as augmentam e as governam pelas suas leis. Nós achi:"~mos até clesl
gnados pelos seus proprios nomes todos esses chefes primitivos; vemos os povps 
que' d'elles descenderam, as cidades onde reinaram e as regiões a que estenderam 
o seu imperio e a sua soberania 2. . , . 

Não foram logo os povos que desde o principio do 'mundo ci'earam os chefes 
e os imperantes, mas foram estes os que pl'OCl·earam os povos e os governaram em 
virtqde sómente da auctoriclade que tinham recebido do Auctor Universal, de quem 
elles mesmos descendiam, não podendo esta auctoriclade ou soberania dimanar senão 
do Pae Nosso que está nos céus, do Supremo Creador do Universo, do Soberano 
dos soberanos, que, na phrase do apostolo, é o principio e cabeça de toda esta 
grande família que ha no cétl e na .terra 3• As mesmas nações :pagãs, a:incla antes 
elo Evangelho, assim o entenderam:- ellas, apesar das trevas . em que viviam, alu~ 
miadas só pela nature9.;a e pela recta rm;ão, consideravam os reis como uns la
gares-tenentes de Deus sobre a terra, e a sua auctoridade como uma commissão 
do mesmo céu '•. 

Dispam-se pois os novos philosophos das suas paixões,. desterre-se o espírito elo 
partido, sem duvida a mesma rasão lhes ensinará. que a, soberania (seja qual for o 

• nome com que se denomine, 1·esida em um ou em muitos, seja hereditaria ou ~le
ctiva), a mesma rasão natural lhes ensinará que a soberania não dimana das con- · 
venções populares; que aquelle que pelas leis fundamentaes é designado soberano 
é logo investido de auctoridad~ e poder para governar os subclitos, e que a estes 
só compete a obrigação ele o beclecer 5. 

Mas consultemos tambem a revelação, esse facho celeste, cujas luzes superio
res ás ela rasão nunca nos podem enganar. Deus, · nos diz o Espírito SUJnto, é que 
estabeleceu e auctorisou os soberanos em todas as nações 6 ; elo Senhor rec.eberalU 

1 Hom. aup. e. 13, Epist. aâ Rom. 
2 Genes, c. 10 et 36. ' ~ 
3 Ex quo omnis p11-ternitas in ccelis et in terra nominatur. Á(~ Erph., c. 3, v. 15. 
1 Hesiod .. 'l'lteol., v. 80 et seq. . 
5 Tã.o importante materia n'estes tenebrosos tempos necessitava de mais amplo desenvol:vl-

mento, o que não permitte a brevídacle ,que _nos propozemos. Na falta de Bossuet, Fenelon e ou
tros a.uctores famigerados, recommendâmos muito que ào menos se leia o livro intitulado Voz 
da natWI•eza BOO're a 01-igem -dos governos. Elle se acha traduzido no nosso vulgar idioma, e 
n'elle se tlestroe e pulverisa o falso systema dos novos politicos, q'lle põem a origem da sobera· 
nia na absurda univers11lidade dos inclivi.cluos. 

H In unamquamque gentem posuit Rectorem. Eeeles, c. 17, v. 14. 



803 

~lles. o poder e do Altíssimo o dominio1. O Altíssimo é que tem debaixo da sua 
onu~ação os reino dos homens e os d<í. como lhe apraz:!; em seu log11.r reinam 

~s reis e ordenam o que é justo 3. Mas deixemos em silencio outros muitos textos Ihs sagraidos livros, 0uçamos o apostolo S. Paulo: suas formaes palavras· são a me
or refutaç;,io do sy tema d'esses novos regeneradores. 

Todo o homem, nos ensina o apostolo, esteja sujeito aos poderes ·superim·es, por
~ue nao ha poder que não venha de Deus, e os que ha e es foram por Deus or
n:nado:c;· Aquelle pois que resiste ao poder, resiste á ordenação de Deus, e os que 
t e l'CSistem a si mesmos trazem a condemnação. Porque os príncipes não são para 
t!rner: quando se faz o que é bom, mas qu~do se faz o que é mau : ~ue~·es tu nã.o 

.mer o poder? Obra bem e terás louvor d elle mesmo, porque o pnnmpe é rm
n~ tr·? de Deus para bem teu. Ma se tu obras mal ten rasão de temer, porque 
n~o e ~ebalde que elle traz a espada, porque elle é m!IDstr·o de Deus para exer
~1 ar Vl.n9ança e cast igo· contra o que obra mal; é logo necessario que lhe este
~a.es ~UJei_tos, não sómente pelo temor do castigo, mas tambem por obrig-ação de 
onscienCia~ . Até aqui o santo apostolo . 
h · Paulo, que, illustrado pelo Espírito anto, era sem duvida melhor philoso
~ ~que Voltaire, Rousseau, Condorcet, Diderot e outros impi9s mesb·es dos cha

.... a os r egeneradores ; S. Paulo não nos diz qu13 o poder vem dos pactos e conven
Çoes populares, mas que não ha poder que nao venha de D eus ; não nos diz que d poder foi ordenado pelos homens, mas os que ha esses foram por Deus ordena
o ' ~ ~or isso quem resi. te ao poder resiste, não ao pacto social ou á chamada 

c?nstitlllçào, mas á ordenação rle Deus; não nos clíz, emfun, que o príncipe é mi
~listr~ do povo, mas de D eus para bem do que obra o que é bom e para exerci-
ar. VIngança e castigo contra o que obra mal. Esta era a doutrina que o apostolo 

ensinava aos primitivos christão (e n'elles a todos nós), ainda quando os impe
~antes eram idolatras e pereguidores do christiauismo, mas a estes mesmos manda 
len~er obecliencia c viver em subordinaç.:to, não pelo temor do castigo, mas por 
dbnga~no de consciencia, porque, como diz o grande Agostinho: ((Aquelle que 

1,~
11 o _11nperio a Augusto, esse o deu a Nero; aquellé que o deu a V espasiano e a 
tto, Imperadores clementíssimos, esse o deu a Domiciano cruelissirno; aquelle 

que P deu a Constantino christão, esse o deu a Juliano apostata 5 11 . 

E logo um dever importantis. imo que nos impõe a religiao, estar sujeitos pelo 
~rnor de Deus, quer seja ao rei como a soberano, quer seja aos seus ministros e 
r;vernaclores como enviados da sua parte, p ara ·castigar os que obram mal e tra
d l'. favoravelmente os que obram bem 6 • Estas solidas verdades, de que os fieis 
.evem em todos os tempos estar persuadidos, mas que agora se fazem mais De

cessarias por causa do espírito de insubordinação que tem inspú·ado a falsa philo-
80)?hia ; estas solidas verdades, digo, devem os rev. mos parochos ensinar á porção do 
l'~ban.ho que lhes foi confiada, para que emmudeça a :ignorancia d'esses homens nes
Clos 7 e para que com um mesmo coração e com uma mesma bôca glorifiquemos a 
Peus Pae ele .r osso Senhor Jesus ChristoS, porque da pratica e observancia dos 
ll:npreteriveis deveres de catholicos e de vassallos depende a -verdadeira felicidade, 
tanto temporal como eterna. · 

Finalmente exhortttmos todo o clero secular e regular d'este patJ:iarchac1o que 

t· .1 Audite ergo Reges et intelligite .•. Data esta Domino potestas vobis, et vll-tns ab Al
tssimo. Sap., c. 6, v. 4. 

d· t ~ Donec scias, qnod dominanu· Excelsus super Regnum hom.inum, et cuicumque volncrit, 
,\ illucl. D ctn., c. 4, v. 22. 

3 Per me Heges regnant, et legum Conditores justa decernunt. Prov., c. 8, v. 15. 
~ Ep. ctd Ront., c. 13, v . 1 et seq. 
~ Non enim volwlt.ate humana . .. sed Spll-itu Sancto inspirati locuti sunt sanctí Dei homi

nes. 2 Petr., c. 1., v. 21. 
6 Lib. V de Civit. Div., c. 25. 

• 7 Subjccti igitur estote ornni hnmanm crcaturm propter Deu:m: sive Regi, quasi prmcellenti, 
swe ducibus tanquam ab eo míssis, ad vindictam malefactorum, !andem Yero bonorum, 1 PetT., 
c. 2, v. 13 et 14. ' 

8 Ut benefacientes obmustecere faciatís imprudentium hoiJ?iJ;tum i~o1·:mtirun . _Id_., v. 15. 
9 Ut uuanimus uno ore honorüi.cetis Deum et Patrem Donnru nostn J esus ChrístL Ad Rom., 

c.~~a ' 
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se unam n'estes nosso's sentimentos, lembrando-lhes que ao exacto desempenho das 
seus particulares cleveres devem juntar aquella copia de doutrina sã com que pos
sam edificar e instruir o povo. Esta e a epocha em que, mais . que nunca, se lhe 

· eleve persuadir, tanto no confissionario como no pulpito, a .concordia e união entre 
si, a obediencia e sujeição ás legitimas auctorielades, a cletestação e horror a es~ 
sas tenebrosas e occultas associações, aonde em silencio e mysterio se alluem ~s 
-alicerces ela religião e do estado; e por isso já muitas vezes vedadas pelas [~15 
ecclesiasticas e civis, e povissimamente prohibiclas pela cai·ta de lei ele 2.0 ele JU
nho elo presente anuo. E necessario que a todos se ponha cliante elos olho~ e se 
lhes represente com as mais vivas cores o horrível quadro elos innumeravets ma
les que têem causado em tcicla a Europa, e particularmente n'esse nosso rei~o, ~s 
innovações políticas. Seus funestos resultados deviam já ter clestnüdo a pertmaCia. 
ele alguns, mas (que loucui·a! qhe cegueira! ) nem a experiencia ainda os desen· 
·gana, nem a rasão os convence, que todos os tiros cl 'esses falsos regeneraclore~ 
se dirigem ultimamente a aniquilar a religião, este vinculo sagrado que não só e 
a base da indep~ndencia e conservação elos thronos, que elles tanto .aborreceJ)), 
mas tambem a fonte e ori·gem ela prosperidade elas nações, ela efficacia e ela execn-
çfio elas leis. . 

Taes são os sentimentos que a religião e a patria nos prescrevem; elles esti
veram sempre profunclamente gravados no nosso coração, e se cl'elles estivereJ)) 
possui dos os corações dos nossos amados filhÇJs e de todos os portuguezes, . desce-
rão elo céu sobre todos nós a paz, a abunclancia e todas as venturas. . 

E para que chegue à noticia de todos, mandâmos que esta nossa pastoral seJa 
publicada e affixada nos logares do estylo, depois ele lida {L estação da missÇL con-
ventual. . . 

Dada em Lisboa, no palacio ela nossa r esidencia, sob nosso signal e sêllo d~ 
nossas armas, aos 19 ele agosto de 1823 . = C. Cm·deal Pat1·im·clw. = (Logar r:l>! 
elo sêllo.) = O D1·. Joaq_l6Ún José Pacheco e Sol6Sa. 

'X' 

Agrupando as peças offi.ciaes r elativas á questã'O elo Brazil, pt.ra melhor .se 
poderem avaliar, antepomos ainda uma vez as datas, e por isso seguem immeclia
tamente outras promulgadas no anuo de 1823. 

Aviso 

Para sua alteza real o senhor infante D. Miguel, commanclante em chefe cll 
·exercito:- Serenissimo senhor.- Sua magestacle é servido que vossa alteza rea. 
mande aspar nos livros dos archivos elos governos elas armas elas províncias e cl~~ 
·de praças, inspecções g·eraes ele armas, r eal corpo elos engenheiros, corpos de P11 

meir'a e segunda linha elo exercito e de ordenanças, veteranos e outros corpos ~ 
r~partições da jurisclicção ele vossa alteza real, toelos os registos elos docu~euto~ 
que obrigaram os respectivos officiaes, officiaes inferiores e solclaelos, e rn::us ~)11 
pregados, a prometter e jurar obediencia As instituições políticas, oppressivas e 1 Il e~ 
gaesJ S\ôlnclo r ecl-q.ziclos a cinzas os originaes cl'onde foram extrahidos taes trausn~ 
ptos. O que communico a vossa alteza real, a fim de que mande expedir as 01

-

·dens · que forem necessarias para a sua execução. 
Beijo as 1'eaes mãos ele vossa alteza r eal. 
Deus guarde a vossa alteza real muitos, muito felizes e muito dilatados an· 

nos. Palacio da Bemposta, 25 ele agosto ele 1823. = Conçle cZe /3-nbse? '?Y.b. 

N'esta data e para o m~smo fim se expediram avisos ao theso~ueiro geral d~s 
tropas, commissario em chefe elo exercito, intendente geral e fiscal das obras IJ1l~ 
litares e ·inspector dos quart'eis, ex-physico mór elo exercito, ex-contador fiscal dos 
hospitaes militares, inspector elas officinas elo arsenal real elo exercito, contador fis
cal interino da thesouraria geral das tropas, clirector elo 'r eal collegio militar da Luz, 
~entes ela academia r eal de .fortificação, artilheria e desenho, conselho de g·uerra e 
de justiça, e real junta ela fazenda elos arsenaes elo exercito. 



Carta de lei 

D. João, por graça ele Deus, rei elo reino unido de Portugal, Brazil e AJgar
v;s, d'aquem e d'alem mar em Africa, senhor de Guiné e da conqlústa, navega
ç,~o e . ~ommercio da Ethiopia, Arabia, Persia e da Inclia, etc. Faço saber aos que 
~~ta m~nha carta ele lei virem, que, tomando na minha real consideração os gravis-· 
.n::os Inconvenientes que devem resultar de continua.r a ser regulado o governo 

.~111 e milit?'r dq,s ilh.as elos Açores pelas disposições _conteúdas ?a. carta ~le lei _de 
. e fe;ereno ele 1822, que aos regulamentos anteriores substrtum prov1denCJas 

Verclac16lramente desorganisadoras, muito contrarias á commodidacle elos meus fieis 
Vassallos moradores nas mesmas ilhas, e prejndiciaes á prosperidade d'ellas, como 
a e:x:periencia já tem demonstrado; reconhecendo que de tudo quanto se contém 
~a chta carta de lei sómente é justa, e por isso digna de sustentar-se, a creação 
c a nova comarca, ele que se faz menção no § 2. 0 ; e querendo fazer cessar os 
ponderados inconvenientes, conformando-me com o que n'esta materia me foi pre
r~te e?I consulta da junta por mim creacla lJara a revisão das leis e providencias 
egts.latrvas e economicas, publicadas ele 24 de agosto de 1820 em diante: sou 

serVIcl c1 t · · · o e ermmar o segumte : 
l,o O governo civil e militar das sobreditas ilhas será novamente regulado 

~ela legislação anterior à mencionada carta de lei, cujas disposições hei por bem 
1 ~dogar, instaurando o governo g·eral das mesmas ilhas providentemente estabele
~1 °. pelo. regimento dado por meu augusto avô o senhor rei D. José I, que santa 
o 0l"la ha;Ja, em 2 de agosto de 1766. 

· 2 · 0 Serão da mesma fórma instauradas e postas em e:x:ercicio, como antes das 
deferidas innovações se a~havam, não sóme~te a junta m:iminal e a denõmina~a 

0 paço, que por commod1dade dos meus fims vassallos evrtav;am os recursos mats 
ll~orosos para os tribunaes cl'esta côrte n'aquelles casos, que 1)elos respectivos re
g-u~eutos se acham declaraclos, mas tambem a junta ela real fazenda, provicleute
IUente creada no 'clito anuo de 1766 e posteriormente reformada no ele 1799, em 
c?nsequencia da carta regia de 20 de outubro de 1798. 

3. ° Ficm·à unicamente subsistindo, por ser conforme ao interesse publico, a 
F·e_ação de uma nova comarca que tenha por capital a villa da Horta ela ilha elo 
~ atal, e por districto esta mesma ilha, com as elo Pico, Flores e Corvo; vencendo 
~ lllesmo ordenado, emolumentos, proes e precalços, que como tal vence o cor
\~g-edor da comarca de Angra. E sou outrosim servido crear para o expediente 
c_ esta nova comarca os officios de um escrivão, de um meirinho e de um inqui-
rtclor, que juntamente sirva de contador e distribuidor. . 

4 . 0 Sou se1·vido determinar que o g-overno militar dos Açores resida seis me
zes na ilha Terceira e seis na de S. :Miguel; podendo comtudo saír a visitar as 
Outras ilhas, quando assim convier ao meu real serviço, e o exigirem os interesses 
e commodos ele seus habitantes. 

·Pelo que mando á mesa do deseinbargo elo paço, regeclor da casa da supplicação, 
ou quem seu lagar servir; conselhos de minha real fazenda, de guerra e do ultra
lllar; mesa ela conseiencia e ordens, e bem assim a todos os tribunaes e quaesquer 
Pessoas, a quem o conhecimento e execução cl'esta carta de lei pertencer, que a 
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n' ella se 
~ontém. E ao dr. :lVIanuel Nicolau Esteves Negrão, do meu conselho, desembargador 

0 paço e chanceller mór do reino, ordeno que a faça publicar na chancellm-ia e 
r eg1star nos livros onde tocar, remettenclo-se exemplares d'ella a todos os tribu
naes, _cabeças de comarcas, villas e logares onde é costume registarem-se similhan
tes le1s, e mandando-se o original para o meu real arcllivo da Torre do Tombo. 

Dada no palacio da B em posta, aos 18 de agosto ele 1823. __: EL-REr, com 
guarda. = Joaquim Ped1·o Gomes de Ol·iveint. 

Decreto 

Sendo ela minha real' vontade e conforme as regras de justiça qlJe a mercê ele 
condecoração concedida por decreto de 24 de junho cl'este anno comprehenda, não 
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só os officiaes e corpos do ,exercito que desde os diUJs para sempre inemoraveis 27 
e 30 ele maio elo mesmo :;t.nno se uniram i.ntrepiclos e leaes ~t nt.inha real pessoa e 
ao infante D . Miguel, meu muito am;:tdo e prezado filho, commanelante em. chefe 
do exercito,. acompanhando-me até á minha entrada n'esta eap~tal; mas tambern 
aos o:ffi.ciaes e corpos do exercito que nas províncias, levados elo mesmo brio e !eal
dacle, bradaram contra a facção revoltosa e acclamaram o pleno exercício ela m1nb~ 
soberania antes ele terem noticia ou participação· da minha retirada el'esta côrte: hei 
por bem, para que tenha o seu devido effeito o decreto de· 28• de jtmho el'este a:nn~, 
conformando-me com o parecer do mesmo infante D . 1\iiguel, determinar o segmnte.: 

1. 0 Que todos os officiaes e corpos elo exercito que se uniram ao infante D. Mt
guel no dia 27 ele· maio d'este anno ou que se mostre terem partido dos loga1:es 
oncle se achavam corn o mesmo fim, gosem das medalhas de que faz mençfí.0 ° 
decreto de 24 ele junho cl'este armo, guardando-se n'estes clistinctivo:;; as differen
ças que no dito decreto se declaram. 

2. 0 Que todos os officiaes e corpos do exercito que desde o elüi. 28 até 30 ele 
maio cl'este a:nno se ttniram ao infante D. ~figuel gosem elas mesmas medalhas, 
observando-se as differenças que ' prescreve o citado dec;\reto, e alem cl'estas a tle 
um vivo escarlate no meio da lista branca da fita. · 

3 . 0 Que todos os officiaes e corpos do exercifo que desde o dia 30 ele 1naio até 
5 ele jtmho d'este anuo se uniram ú minha real1)essoa ou que acclamaram com 0 

infante D. Miguel os inauferiveis direitos da minha soberania, tenham a mesma 
coudecomção, com -a c1ifferença, alem elas que declara o sobredito elecreilo, ele ter 
no meio da lista branca ela fita um vivo amru·ello. . 

4 . 0 Que to elos os officiaes e corpos elo exercito que nas províncias acclamar~ 
os incontesbveis direitos ele minha soberania, :não tendo noticia ou participaçao 
alguma da minha retirada d'esta capital, gosern igualmente elas mesmas medalhas, 
deba.i:x;o elas clifferenças que determina o mencionado decreto, e com a particula
ridade cl'e que a lista branca da fita terá no meio um vivo azul ferrete. 

O conde de Subserra, do meu conselho de estado, ministro assistente ao des
pacho elo meu gabinete e encarregaclo elos negocios ela, guerra, ID. tenha assim ex;
tendiclo e faça ex€cutar com os· despachos necessaáos .. Paço ela Bemposta, em 29 
de setembro ele 1823. = (CO?n a ntbrica ele sua nwgestacle.) 

Decreto 

Sendo-me presentes os' gravíssimos inconvenientes que se seguen1 ao meu real 
serviço, disciplina e boa ordem, que tanto convem manter no corpo da m~nha real 
armada, ela fórma que estabelece para os c0nselhos de justiça elo Ú1esmo corp~ o 
artigo 4. 0 ela carta de lei ele 30 ele outubro do anuo passacl0, que encerrBinclo p~·1n·. 
cipios clesorganisadores, e ele mui funesta:;; consequencias, foi uma tentativa ~orn 
que se procurou pÔ1' em pratica vãs theorias, que a experiencia ele outros· paizeS 
já tinha reprovado como inexequiveis ;· e porque um similhante objecto, pedindo 
immecliata providencia, não deve ser elifferielo paJ:a o plano que tenho mandado 
traçar para o restabelecimento da importante repartição da marinha real: hei por 
hem inctmabir aquelles conselhos de justiça ou de superi<i>l' instancia a um co·nse
lho ele marinha que para esse fim sómente, e para a decisão da parte eontendosa, 
que for relativa a prezas, so.u servicl.o interinamente crear. Ü<!msta•rá este conselho 
de cinco -conselheiros, todos ofiiciaes genemes ela minha armada; ahi haverá nm 
juiz relator e dois para adjuntos, os quaes serão todos ministros togacl0·s da casa 
da supplicação, por mim nomeados; regulando-se o conselho, no que n'esta parte 
se lhe incumbe, pelo que foi disposto no artigo 7 .0

, titulo III elo regimento· elo con
selho elo almirantado de 26 de outubro ele 1796; bem como no que respeita a 
prezas, pelo que ordenam os dois alvarás em datas de 7 de dezembro elo mesmo 
anuo, 9 de maio de 1797 e 4 ele maio ele 1805,· só no que diz respeito ao con
tencioso e suas mais clepenclencias, até final sentença elas mesmas preza~. Ne
nhum d'aquelles officiaes g-eneraes haverá por similhante exercício venmrnento 
ou gratificação alguma; nuts emquanto assim estiierem empregados, gosarão elas 
preeminencias e consideração qtle tinham os antigos comselheirds elo almi1·antaclo. 
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. O cm:icle ele Snbserra, elo conselho ele ·estado, ministro assistente ao 'despacho, 
e~carregaelo elo expediente éla secretaria de estado dos negocias da guerra e inte
~mamente elos ela marinha, assim o tenha emtenclido e faça executar. Palacio de 
lfafra, em 3 ele outubro de 1823. = (Oom a 1·ubriw ele s-ua magestade.) 

Carta de lei 

D. João, por graça ele Deus, rei do reino unido de Portugal, Br·azil e Alg1tr
v~s, cl'aqueni e cl'alem mai· em Afríca, senhor de Guiné e da conquis•ta, navega
çao e commercio ela Ethiopia, Arabia, Persia e da_ India, etc. Faço saber aos que 
esta minha carta de lei virem, que, convindo occorrer aos gravíssimos inconvenien
tes <J_Ue a fatal experienéia de perto de dois annos desgraçadamente tem provado 
·segturem-se ela execuÇão da· carta de lei ele 8 de n(wembro ele 1821, que dividiu 
por todas as secretarias ele estado os negoci~s e depenclencias nltramarinas, que 
pelo alv:ar{t de 28 de julho de 1736 dependiam na sna solução e despacho só da 
secretarra de estado dos negocias da marinha; pois ele tão mal pensada desmem
?xação tem I'esnltado ·confusão no expediente dos mesmos negocias, delonga e 
Incerteza no despacho elas partes; porqne faltando ass·im um centro á melhor re
sol:lção, que curmp1'e em taes objectos, nenhumas providencias a bem do restabe
leci~ento e prosperidade dos estabelecimento~ ·ultramarinos d'estes reinos se têem 
aocliclo convenientemente adoptar, seguindo-se el'ahi a decadencia e total percli•ção 

os mesmos -estabelecimentos, que sâo outros tantos trophéus ao valm·, fidelidade 
e honra ela nação portugueza, tão desvelada em dilatar a religião catholica ás mais 
remotas regiões, bem como em servir os seus príncipes; e porque os ditos esta
b~lecimentos hoje tanto mais carecem ele toda a devida proviclencía, e. se tornam 
dignos elas minhas paternaes solicitudes, quanto . maior é a desordem que n'elles 

_promoveu o esp:irito faccioso elo passado systema, ·de que a Divina P1•ovidencia li
vrou estes reinos: por todos estes motivos sou servido ordenar: 

. 1.0 Que fica de nenhum effeito· a citada carta ele lei ele 8 ele novembro de 1821; 
pois, na conformidade elo que dispõe o alvará ela creação das secretarias ele estado 
d.e 28 ele julho de 1736, todos os negocies elo ultramar voltam a se!' ela depenclen
Cla da sec:r-etaria ele estado elos negocias ela marinha e ultramar. -

2. 0 Que todos os elespachos, requerimentos e mais papeis pertencentes· ao ul
tral'l!l.ar, que n'este imtervallo d'ali tinham vindo, se reunam O'm.tra vez na mencio-
nada secretaria de estad@. · 

3.0 Ql!le sendo ahi competentemente examinados to·dos os ditos papeis, se pi·o
ceda á; informação e proposta dos r etiJ.eelios e providencias ele que necessitem os 
meus pov.os, :habitantes elo ultramar1 a fim ele que, gosaudo da-tranquillidacle e se
gurança ele que necessitam e são dignos os seus moraclm·es, se consiga a pr0spe
ridacle de taes estabeleciment0s em vantagem ' de toda a monarclria p0rtugueza, 
objecto 0 mais constante elos meus e1údados e clesvel0s. 

Pelo· que ma,udo á mesa do desembargo elo paço, regeclor ela casa ela suppli
caçâio ou quem sen cargo servir;· co111cselhos ele minha real fazenda, de guerra e· 
do ultramar; mesa ela consciencia e ordens, 'e bem assim a todus os tribunaes e 
quaesq~:·rer pessoas a quem o conhecimento e execução cl'esta ca.r-ta ele lei perten
cer, que a cumpram e guardem tão inteiramente como n'ella se COJíl.tém. E ao 
clr. Manuel Nicolau Esteves Negrão, do me"& cons·e1ho, desembargador elo paço e 
~hanceller mór elo l'eino, m:cleno qüe a faça publicar na ch.aneellaria e registar nos 
li:ros aonde tocar, remettenclo todos os respectivos e:x;empiares d'e'l1a; a todos os 
tnb>nnaes, auctoricla:cles e mais pessoas a quem isso devidamente cHm:prir; man
dando tambem qae ~e :registe n 'aqnelles Jogares aonde for estylo, e manela11d:o-se 
o or:i.gi11al para o meu real a.rchivo da 'fori'e do Tornlmo. _ · 

Dada no palacio da villa de Mafra, aos 3 de o-utubro ele 1823. = EL-REI com 
guarda.= Conde de Brubse?'?Yt. 

n 'ec:ret@ 

'rem;l!@ suhidÓ ao meu I'eal conhecimento que alguns portuguez'es, perdidos 1\ta 
opinião publica, e opprirniclos de rern.0rsos, cleiX'aram, sua; patl-ia, emigrand0 para 
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paizes es.tra.ngeiros, aonde intentam escrever, na língua materna, perioclicos ou fo" 
lhetos ele qualquer natureza, com ·o fim criminoso ele 'espalharem novamente e?tre 
meus fieis yassallos doutrinas e princípios irreligiosos e subversi,vos ; e convmclo 
ao meu real serviço e ao bem dos povos, que a Divina Providencia confiou ao meu 
paternal cuiclaclo, prevenir um tão pernicioso e consequente mal: sou servido or-. 
clenar o seguinte : 

1. 0 Probibe-se a todos os habitantes dos meus estados, sejam nacionaes ou e~
trangeiros, , o fazer assignatura ele qualquer perioclico ou folheto impresso em P?'1z 
estrangeü·o, e escripto na língua portugueza, sem qúe o seu auctol' tenha obtrclo 
·primeiro licença minha para a sua circulação . 

2. 0 Se eventualmente algum cl'aquelles perioclicos ou folhetos vier ter á mão 
dos sobreditos habitantes, ficam obrigados a levai-o immechatamente, n' esta côrte., 
ao intendente geral da policia; e nas mais cidades, villas e logares ags · clele~aclos 
ela }Jolicia, que pelo primeiro correio o enviarão ú intenclencià geral ela policHII· . 

3. 0 Aquelle elos habitantes que r eceber e não fizer a prompta entrega que :fi.cn. 
ordenada, pagará, pelo facto ela achada em seu poder, uma multa ele 4801))000 réis-; 
e alem cl'isso, sendo natural, t erá a pena ele seis mezes ele prisão; e sendo estran-
.geiro, será immechatamente expulso ele meus estados. . 

4. 0 .A multa sobredita ele 4801))000 réis ser{L applicacla ao denunciante que par
ticipar a existencia ele algum elos ·r eferidos periodicos ou folhetos em poder da 
pessoa a quem forem achados. · , 

5 .0 Estas denuncias serão tomadas em segredo, e o nome elo denunciante so-
mente será conhecido quando elle por escripto assim o permittir. , 

O conselheiro ele estado, . ministro e secretario ele estado dos negocios. ele jn~
tiça, Manuel Marinho Falcão ele Casü;o, o t enha assim entendido e faça expedir 
para este effeito as ordens necessarias, sem embargo ele quaesquer leis ou dispo· 
sições em contrario. Palacio da Bemposta, em 13 de novembro ele 1823. = (Com 
a ?·nb?·ica de sua nwgestade.) 

Car-ta de lei 

D. João, por graça de D eus, r ei elo reino unido ele Portugal, Brazil e Algar
ves, el 'aquem ·e cl'alel)l mar em Africa, senhor ele Guiné e ela conquista, navega· 
ção e commercio ela Ethiopia, Arabia, P ersia e ela India, etc. Faço saber aos que 
esta carta de lei virem, que, tomando na minha real consicleração quanto importa 
ao serviço ele D eu-s e meu; e ao bem commum cl'estes. reinos, remover os obsta· 

. culos r esultantes elas innovações legislativas e economicas, que ·com :fins desorga· 
nisaclores se· fizeram durante o infausto tempo em que todas as classes elos meus 
fieis vassallos . foram opprimidas por uma facção r evolucionaria, animacla ele ulll 
espírito verdacleiramente subversivo; e quanto convem e se faz preciso que eu 
simultarreamente dê as providencias que forem uteis e conducentes ao bem geral, 
que sobrett{do desejo promover; e conformando-me com o que n'esta materia m~ 
foi proposto, em r esultado elo exame e revista geral, a que procedeu a junta de 
ministros ela minha r eal confiança , ,Cl·eacla por decreto ele 19 de junho elo presen~e 
anno para a revisão ele todas as mencionadas innovações, TeseTvanclo ·para depoiS 
o ir-m~ propondo o que necessitava ele maiores meditações: hei por bem resolver 
o seglllnte: 
. § 1.0 Revogo o decreto das denominadas côrtes ele 22 de mm,ço de 1821, pu
blicado em portaria ela intitulacl•a r e2:encia ele 24 elo 'mesmo mez n. 0 39 que com 

~ ' ' ' . 
a maior impuclencia declarou legítimos e necessarios os r evolucionarios aconteci-
"mentos dos infaustos c1ias 24 de agosto e 16 de setembro ele 1820; e benemeritos 
da patria. os que ousaram pratical-os e macular a honra e ficleliclacle ela nação, col~ 
locando cl'este moclo1 com a mais escandalosa temeridade, o maior e o mais ne
fando dos crimes1 'na classe elas virtudes ; e sou servido ordenar que tanto ~ste 
elecreto e portaria, como toclos os mais, ou qualquer O'!+tra ordem que se e:x:pedtsse 
relativamente á pr,oscripta constituição e suas bases , ou para o juramento das mes
mas, seja tudo, com os proprios juramentos, cancellaclo e riscado em toda e qu~l
quer estação ou· livros em que existam e se achem registaclos, ele' fóTma que se nao 
possam mais· ler, nem conservar n 'elles a memoria de tão desgraçados successos . 



809 

1 
§ 2.o Hevogo mais o decreto das ditas côrtes de 28 de jnnho elo mesmo anuo 

c e 1~2~ 1, publicado em portaria da regencia de 30 do referido inez, n. u 99, que 
~ermlttia a toda e qua:lquer pessoa o ensino publico e o abrir escolas de primei
las le~ras, sem dependencia de licenç·a alguma, franqueando assim a porta ela im
morahdacle, e destruindo os primeiros elementos da educação e ela instrucção, que 

• t~U:. sempre sido um dos principaes objectos da solicitude de todos os 'governos 
CLVlhsados~ para que se não ensine alg-uma doutrina contraria á religião, aos bons 
costumes e aos princípios dos mesmos governos, _ e tranquillidade publica; sendo 
l3ortanto necessario que os professores para exercerem o seu magisterio se mos
trem _Primeiro habilitados com as· convenientes qualidades·, conforme a legislação 
antenor, que mando se observe; e que outrosim se fechem logo aquellas escolas, 
que de outra sorte se tiverem aberto, emquanto os professores se não habilitarem 
conforme a lei. . . 

§ 3.o Revogo igualmente o decreto ele 23 de janeiro do corrente·anno, n. 0 273, 
rue com intuitos democraticos alterou as providencias existentes sobre a eleição 
{ 08 almotaceis, segundo as quaes se continuará a regular este objecto. 
l § 4. 0 E para preveni1; que não possa suscitar-se alguma duvidà sobre a vali
c ade ou, continuação d'aquellas das sobreditas innovações, ct1jo e:ffeito tem cessado, 
?11 pm: serem temporarias, ou por superfl.uas, ou por connexas e dependentes ele 
:nstltmções clemocraticas, com .as quaes acabaram : Sou servido ordenar qtte se ha
~~m e se considerem cmpo taes as dos n. os 1, 2, 3, 8, 91 10, 15, · 16, 18, 38, 23; 
') ) 26, 227, 42, 113, 176, 189, 198, 209, 217, 219, 223, 228, 250, 254, 257, 
~ 6~, 267, 26~, 283, 304, 306, 80, 93, 101, 157, 168, 195, 236, 237, 287 e 305, 
CUJos_ objectos vão indicados na relaçao junta, assignada pelo meu ministro, con
selheJro e secretario de estado da r epartição dos negocios do reino. 

E ~sta se cnm}Jrirá como n 'ella se contém. Pelo que mando á mesa -do desem
hat·go do paço, regedor da casa da supplicação, ou quem seu cargo servir, conse
lhos de guerra, da minha real fazenda e do ultramar, mesa da consciencia e ordens, 
·real junta do commercio, governador ela relação e casa do Porto, desembargado
res, corregedores, provedores- e mais magistrados e auctoriclacles publicas a quem 
? c~nhecimento cl'esta ca~ta ele lei peTtencer, que a cumpram e guardem e façam 
lutmramente cumprir e guardar, não obstante quaesquer leis, alvarás, decretos e 
ordenações em contrario, que todas hei por derogadas P,ara este e:ffeito sómente, 
como se cl'ellas fiz esse expressa menção. E ao dT. Manuel Nicolau Esteves Neg-rão, 
elo meu conselho, desembargador do paço e chanceller mór do reino, mando que 
a faça publicar na chancellaria,, e que cl'ella se remettam copias a todos os tribu
naes, · cabeças de comarca e villas d' estes reinos, registanclo-se em todos os Joga
res aonde se costumam registar simi1hantes leis, e mandando-se o original ela mes
ma para o real archivo da 'rorre do Tombo. 

Dada no palacio da Bemposta, aos 18 de dezembro de 1823 .. = EL-REI, com 
guarda.= Joaquim Ped1·o Gomes ele Oliveint . 

1 O decreto é do teor seguinte : " As côrtes geraes, extraordinari::ts e constituintes da naçiio 
]lortugueza, considerando a riecessiclade de facilit ar por todos os modos n. instrucçfio da moci
Lln.de no incli spensavel (:'!studo das primeiras letras ; attendendo a que não é possi vel desde já. es 
tabelecer , como convem, escol as em todos os lagares d'este reino por conta ela fazend.a publica; 
e _querendo assegurar a' liberdade que todo o cidadão tem de fazer o devido·uso-do seu t:llento, 
nao se seguindo d'ahi prejuízo publico: decretam que. da publicação cl'este em diante seja livre 
_a ~ualquer cidadão o ensino e abertura de escolas de primeiras letras em qual'lucr parte d'este . 
] euJo, quer seja gratuitamente, quer por ajuste dos interessados, sem dependencia de exame ou 
ce alg-uma licença.. A regencia. do reino o t enh a assim entendido e o f11ça executar. Paço das côr
tes,. 28 de junbo de 1821. = José Joaquim Fen·eim ele Jll[oztm, presidente= João BaJ_J:tistct Fel
_guewas, deputado secretario = Antonio Ribeiro ela Gosta, deputado secretario.» 
. R eservámos para este Jogar a inserção do decreto, visto que assim é mais facil o confronto 
dos fundamentos allegados pró e contra o estabelecimento de escolas. · 

Cumpre advertü- que poucas foram as r esoluções das. côrtcs relati~arnente a instrucção 
Pll?lica, dm·ante a.s duas y_rimeiras ~ e~islat~uas, .sen_1 ~luvid a pel~ urp-ente ~e.ces.sidade de a~ten
clerem aos nea-ocws poht!Cos ndm1mstratlvos JUdJcraes, ecclesmsb!Cos, m1htares e econmmcos, 

" ' ' d . - Ir t' d com? muito bem diz um membro da camara dos dignos par:es o rem_o e. sociO euec LV? a. aca-
ll emla real elas sc iencias de Lisboa, o sr. conselbeil:o José Sllvestre Rrberro, na sua Hutonct dos 
estçtbelecimentos scient?'jicos, li ttera1·ios e artísticos ele Pm·tu.g al, vol. m, onde, de pag. 408 a 413, 
se menciona o Tesumo d'essas }Jroviclencias. 

" 
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Relação das in.novações l egislativas 

Que 50 fizeram desde 21. de agoslo de ·1820, alé qu e se tlissolveram as tlcllomioatlas ctl rlcs, c cujo cll'cilo !em cessado 

, ou por serem !cmporarias, 011 por s11pcrfl11a s, 011 por CO IIII CX:ts c tlcpendcll lcs 

de i11slilni!ücs tlcmocmlicas com as quacs aiaflarmn 

N.o. 1. Decre-to das cô-rtes ele 26 de j aneiro de 1821, auctorisai:telo a junta 
provisional elo governo . supremo do reino para continuar no exerci cio das suas 
funcções . · 

N. 0 2. Decreto das mesmas, de 30 do mesmo mez e anno, que creou a re
gencia. 

N. 0 3. Decreto das mesmas, e da mesma data, da nomeação dos membros que 
a haviam ele compor . 

N. 0 8. Portaria da regencia ele 18 ele fevereiro elo mesmo anuo, publicando re· 
commenclaçães elas côrt<Os sobre objectos ele fazenda . 

N. 0 9. Portaria da mesma, de 19 do dito mez e anno, dispensando os estudan· 
t es da universidade d'esse anno lectivo. · 

N. 0 10. D ecreto elas côrtes, da mesma data; acc'e~~anclo a escusa elo secretario 
dos· negocias do r eino, e nomeando outr.o em seu lagar. 

N. 0 15. Portaria da r egencia de 28 ele fevereiro do mesmo anno, facultando a 
todos os estudantes da universidade das seis faculdades fazerem acto· no bimestre 
ou em outubro, salva a antiguidade, segundo as leis academicas . . 

N.0 16. Portaria ela mesma, ele 2 de março do dito anuo, recommeRdanclo a 
observancia das leis sobre· jo-gos prohibiclos, 0 que nada am·escenta á disposição 
das mesmas leis . 

N. 0 18. Portaria da mesma, ele . 7 do dito n1ez de março, ácerca da ](}ira elos 
vinhos do Alto Douro n'esse anno, e c01·responde o 

N .0 38. Portaria ela mesma de 30 do dito mez, :atanelando observar aquella. 
N .0 23 . Decreto elas côrtes, de 9 do meli!·m:o mez ele lilllarço; publicado em po1:· 

taria ela r egen:cia do dia seguimte, r econhecendo as bases da reprovada constittn· 
ção, e . 

N. 0 48 . Decre-to das mesmas, de 2 ele abril elo dito anno, publicado em porta
i·ia da regencia de 5 do mesmo mez, contra os qt~e não jurassem as referidas ba
ses sem restricção alguma. 

N. 0 26. Portaria da mes-rna, de 16 de· mar.ço d0 dito auDJo, para se remetter~Jl). 
dois exemplares ele todo e qnalqmer impresso par~ a· bibliotheca publica, o que jrá 
estava determinado p elo alvará ele 12 ele setem:bro de 1805. . 

N. 0 227 . L ei ele 20 de setemli)l;O ele 1822, que, eom esqaeeimento d'aquerla 
determinação, manda Temetter um exemplar1 estando em vigor a este r espeito e 
·alvar{t ele 12 ele .setembro de 1805. · 

N. o 42. Deci'eto das côrtes, de 30 do mesmo mez, qHe creou a thesomaria 
elas ditas côrtes, com os numeras seguintes, que a ellas dizem respeito. . . 

N.0 113 . Lei de 11 ele. agosto do mesmo ann:o, para nenhum deputrudo acce1t:11 
ou solicitar elo governo emprego, penS'ão ou condecoração alguma durante a sua 
cleputação. r 

N .0 17 6. L<ú de 4 de junho de 1822, que o·rg.anisou a seeretaria elas Glitars 
côrtes. . · · 

N .0 :1:39 . . Lei ele 17 ele julho do mesmo ann:o, que estabelecel.t o modo da elei
ção d0s depHtaclos para a nova legislmtura. 

N. 0 198 .. Deereto <éle 27 do dito mez e a:mno1 elecla•·ando como se havia de pro-
ceder á . mesma eleição em Lisboa. · . 

. N.o· 209. Decreto de 9' de agosto do mesmo anno, damcl0 r eg-tas para a r efe· 
rida eleição nas províncias. . 

. N .0 217 . Deeretô de 23 do mesuuo mez e anl!lo, s&hrre 0 mes11l1@ objecto. 
N.0 219. Decreto de 28 cij,o r eferidl!> mez, á:.cerca das ~luvídas qae occorressem 

nas assembFéas eleitm:a:es. 
N. 0 223 . D ecreto de 13 ele setembro ào. mesmo anno, e ao mesmo res~ 

peito. 



811 

N. 0 228. Lei ele 16 elo dito mez, augmentanclo a con~ignação mensal para as 
côrtes. 

N.o 250. Lei cle ,5 fle novembro do mesmo anno, r egulando a deputação per-
manente. ' · 

N.o 254. L ei ele 4 elo mesmo mez, para continuar a thesourària das côrtes. 
N. 0 257. Lei ela mesma data, sobre o subsidi<? aos deputados ela deputação per-

manente e côrtes futuras . , 
"' N.o 263. Lei de 20 ele dezembro do mesmo anno, mandando proceder á elei

çao de um deputado e substituto, em Traucoso, Leiria e A veiro. 
N.o 267. Lei de 24 elo mesmo mez. e anuo, annnllanelo a e'leicão dos Arcos ele 

Valle ele Vez . . ~ 
N.f} 269 . L ei ele 28 do mesmo mez, que nomeou thesoureiro das côrtes . 
~- 0 283 . Decreto de 17 ele fevereiro ele 1823, que prúrogou por mais um mez 

a ult+ma legislatura. 
N.o 304. L ei de 22 de março elo mesmo anno, desig:J?-ando o numero ele depu

tados para a deputação permanente. 
N · 0 3'06. Decreto ele 26 elo mesmo mez, n.omeanclo os deputados para ella. 
~- 0 •80. Decreto elas côrtes de 12 de maio ele 1821, para a reexportação elas 

~eb1clas estrangeiras, que, sendo prohibiclas, tivessem entrado por franquia em al-
:::,um dos portos cl 'este reino. . · 

. N. 0 93. Ordem das côrtes ele 16 ele julho elo mesmo anno, ácerca cl0 ceremo
Uial para a recepção ela augusta pessoa de sua magestacle, no seu faustissimo re
gresso elo Rio de Janeiro. 

N.o 101. Decreto das mesmas ele 4 ele julho elo dito ·anna, declaranclo extin-
cta a regencia, e r eassumie sua magestacle o exercício elo poder executivo: · 

N.0 157. D ecreto ele 4 de fevereiro clé 1822, que mandava so1emnisar o clia 6 
do mesm0 mez, como ·anniversario ela coroaçl:io. ele sua magestade. 

N. 0 1 G8. Decreto ele 11 de maio do mesmo anuo, que mandava igualmente 
_solemnisar o dia 13 cl'este mez, anniversario elo nascimento elo mesmo augusto se-
nhor, a respeito elos quaes havia já determinàção anterior. . 

N. 0 195. Decreto ele 1G ele julho do mesmo anno, ácerca da eleiçã
1
o ele juizes 

ele facto nas ilhas elos Açores . · 
, N.o 236 . Lei ele 11 ele· emtubro elo mesmo anno, que estabeleceu a; formula do · 
J~ttamento, e o m11nclou pl·es.tar á constituição. · 

N.o 237 . Decreto de 18 ele outubro elo mesmo anno, para Sl!tpprÍr a falta ele 
um artigo que houve D~ edição da c1ita eonstituiçrio . I 

N. 0 287. D ecreto ele 24 de fevereiro elo mesmo anno, pro.roganclo o praso IJara 
o sobredito jmamewto. 

N.0 305 . Lei ele-22 ele março elo mesmo anuo, que permittiu a introclucção de 
certa porção ele ti·igo. . 

Palacio ela Bemposta, em 18 ele dezembro ele 1823. =Joaqgún Pecl1·d Gomes ele 
Oliveim. 

:}[:-

Urn elos mais solicito~ cuidados ele el-1·ei D. João VI, logo que assHmiu a su
prema auctoridacle sem depenclencia ele outros poderes, foi' entabalar negociações 
com seu fill10 p1·ünogenito para remover causas ele disco relia ent~·e os dois paizes; 
n:as em tão meliuelrosa conjunctura entencletl necessario inquirir a opi1rrião elo g;a-

- brnete britanuico, corno antigo aHiaclo; e por isso o ministro da corôa conde ele 
Palmella enviou ao encarreg-ado de negocios na côrte ele Londres um .offieio em· 
data ele 16i ele junlw, cujo extracto é o seguinte : 

«Pelos officios de Christovrio Pedro ele Moraes- Sarmento consta que o sem·eta
rio ele estado Canning tivera' com elle· alguma IJratica ácerca ·elos :negocias do Bra
zil, e lhe dera a entender que o governo do Rio de Janeiro desej ava entrar em 
ne~;ocia_ção com. 0 nosso, e req11erêra para esse fim a ;n_eQliayâío de s~a ma.gest~cle 
h1:1tanmca. Parece que a base €las proposiç@es c~o r,mmste~·w do Rw. ele Janerro 
(~Inda qne nãt9 expressamente declaradas) seria o reconhecrmento ela mdepenclen
Cta do Brazil . V. ex .a. encontrará no archivo da sua legação todos os clocument0s 
que o podem instruir sobre o que te~ havido a esse re'speito, e poderá; quando 
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achar occas1ao opportuna, manifestar a mr. Canning que a total · e feliz muda!1ça 
ultimamente effeitnada em Portugal dá uma bem fundada esperança da prox1ma 
reconciliaÇão dos dois reinos de que se compõe a monarchia p01:tugueza, e q~:te el
rei nosso senhor determina dar o primeiro passo para esse deseJado fim, env1ando 
immediatamente ao Hio· de Janeiro dois commissaríos regi os incumbidos de entre
gar uma carta que elle dirige ao seu augusto filho, · e com ordens expressas para 
fazerem cessar o derramamento ele sangüe que desgraçadamente resulta da guerra 
civil éntre dois povos irmãos. Expedem-se á Bahia e ao Rio da Prata ordens t~l'
minantes, na mesma conformidade, e é ele esperar que o pi'incipe real nfio hesite 
em taes circumstancias a corresponder aos votos ele seu augusto pae, asseguranc~o 
aos povos do Brazil a faculdade de adaptarem a constituição que parecer. maiS 
adequada ás circumstancias cl'aquelle reino, asseguranclo-lh~s a vantagem ele se- · 
rem sempre regidos por· um príncipe da família real, que deverá permanecer com 
elles . 

«A dissolução elo congresso, cujas medidas revolucionarias com justa rasão as
sustaram e desgostaram o Brazil, e a consideração elos males que ainda lhe po
dem resultar ela prol011gação de uma lucta que póde protrahir.- se, sobretudo con
servando-se unidas á mãe patria as duas }Jrovincias do norte, elevem naturalmente 
incluzie o governo elo Rio de Janeiro a prestar ouvidos a propostas tão justas ; e 
el-rei nosso senhor confia que sua magestacle britannica, longe ele estorvar a ten
tativa que se vae praticar por meio ele um prematuro reconhecimento ela inclep~n
dencia elo Br azil, prestará os seus bons officios e empregará a sua poderosa n~
fl_uencia para objectos tão. sagrados como o do restabelecimento da paz, a consoh
dação da monarchia portugueza e o triumpho da ordem e da legitimidade.» 

Emquanto os diplomatas· tinham conferencias em Londres sobre ,este assumpto, 
davam-se em Lisboa aos commissarios regias as respectivas 

Ins-tru.cções secretas 

1. a A com missão enviada. por sua magestacle ficlelissima ao Rio ele J aneirb é 
encarregada de entregar a sua alteza uma çarta de seu augusto pae, e de assegu
rar publicamente que o desejo de sua magestade e o ele Porü1gal é de se recon
ciliar com sua alteza real e com o Brazil, pois que sua magestade se acha livre 
do jugo da facção revolucionaria, que fez tantos ultrages a sua alteza real, e que 
procurou indispor os brazileiros, com a intenção assás notoria de apressar a se
paração dos dois pai zes para chegar a fins Igualmente funestos a Portugal e ao 
Brazil. O desejo d'aquella reconciliação evidenceia-se pela·s primeil·as ordens. que 
sua magestad·e deu logo que reassumiu a plenitude ela sua auctoriclacle, e amda 
mais pela evacuação da Bahia, que logo determinou. Os commissariós poderão. fa: 
zer um }Jrudente uso dos j 01·naes, ou ele outros impressos, para fazerem pubhcai 
c cliYulgar estas mesmas icléas. . 

/ 2 . a No caso de achar a com missão disposições para entrz.r em negociações, po
' dení. admittir como min'Í?ml!ln para ellas o seguinte : que sua magestacle sedt no~ 

/ vamente reconhecido como soberano elos reinos de Portugal, Brazil e Algarve~' 
que o Brazil terá uri1a carta particular accommodada á sua localiclade e demaJS 
circumstancias; que as leis do Brazil serão feitas pelo modo que for regulado pela 
carta; que serão necessariamente sanccionadas por sua alteza real e clependente~, 
ao menos JJTO fm·ma, da confirmação de sua magestade; que os s~lbditos elos doiS 
reinos poderão servir promiscu~mente em um ou em outro; que a dotação de sua 
magestade, as clespezas da marml1a, do corpo diplomatico e a divida ]Jublica ficn-
r?io a cargo de Portugal e do Brazil. . 

3. a Para explicar o artigo antecedente, a commissão eleve saber que o chplo
ma, qualquer que venha a _ser, da regencia de sua alteza real, será o mais amplo 
possível, s:.tlva a soberania de sua ,magestade; e os mesmos brazileiros poderão so
bre este ponto explicar as suas idéas. O corpo diplomatico portuguez será nomeado 
por sua magestade, e receberá ordem ele estar tambem em corresponclencia com ~ 
côrte do B:razil. Não haverá difli.culdade em ser feita pelo Brazil a nomeação elos 
seus consules. 
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4. a A commissão evitarà toda a questão a respeito da séde da monarchia du
rant~ a vida de sua magestade. 

D._a No caso, porém, de não achar disposições para obter algum arranjo pela 
man~u·a supramencionacla, a commissão procurará p ersuadir o governo do Rio de 
Janeu·o a enviar a Portugal negociadores munidos de plenos poderes sufficientes. 

· e o governo do Bra.zil fizer algumas proposições á commissão, esta poderá accei
tal_-a acl ?·ejl'!l·encl1t.m" comtanto que não tenham por ba e ou condição ine qua non 
a . 1nclepenclencia ou a separação total de Portugal e do Brazil. Nao ha inconve
nte~te em que os negociadores elo Brazil venham conjunctamente com os commis
sanos de sua magestade . 

G.a 'e nenhuma das alternativa.s mencionadas tiver logar os negociadores por
tugu~zes regressarao, dando por terminada a sua commis ao . A commi são vae 
lUUnida elo diploma necessario, as ignado por sua magestade, auctorisando-a para 
concluir uma convenção para a evacuação ela Bahia e :para os arranjos principaes 
conforme ás suas instrucções. . 

Paço da Bemposta, ~2 de julho ele 1823. = Concle de Subse?·ra. 

* 
O ministro assistente ao despacho, pretenclenclo tambem r estabelecer as boas 

~el~ç?es entre Portugal e o Brazil, por intermedio particular, dirigiu uma carta a 
lDcliVJ.duo que se tornára notavel pela sua discorclancia com as côrte quando era 
d~pntado; mas a re po ta cl'elle tu·ou todas as e peranças de exito satisfactorio. 
E1s o conteúdo da alluclida corresponclencia : 

Car-ta 

IIJ.mo e ex.mo sr.-Por omi ~são da secretaria não escrevi a v . ex.a pela cor
veta Voado?'; que para ahi foi no fim do mez proximo passado. A luzes e quali
dades de v. ex.", que quando fui collega ele v . ex." no palacio das Necessidacles 
me faziam abrir com v . ex. a sobre a marcha que levavam os negocios publicos, 
pediam de certo que a v . ex. a significasse agora a continuação d'aquelle me:mos 
sentimentos que hoje francamente se podem manifestar, pela completa de ·feita 
que ·afugentou d'estes reinos a facção perturbadora de todo o socego e prosperi
dade portugueza. Eu tive a felicidade de ser um dos agen~es principaes para a 
feliz r estam·ação elos direitos elo throno e da lealdade portugueza, como ahi será 
constante . Em conseqnencia sua magestade me chamou junto da sua real pessoa, 
e na qualidade de ministro assistente ao despacho me acho dirigrnclo todos os ne
g-ocios da nação. Este é um outro motivo para me dever dirigir a v . ex.3

, porque 
conTinclo sobremodo que se remqvam todos aquelles que até agora serviam de 
ÍIDIJedimento á boa intelligencia e harmonia ela monar cbia, isto só efficazmente se 
poderá obter pela cooperação e esforços ele todos aqueiles que tenham a felicidade 
de gosar influencia entre os povos. Espero poic que v . ex.", que se acha collocaclo 
em tao feliz situação, a que os seus talentos lhe asseguram, corre ponçlendo áquella 
expectativa que pelos seus cliscmsos e philanthropicos sentimentos todos têem da 
sua pessoa na occasião presente, coadjuvará o r estabeleciment9 ela harmonia que 
a passada facção havia pertmbado entre todos os que pertencem á grande monar
chia portugueza, e que por isso nao ha nenhum fundamento para que continue a 
· ubsistir inquietada com manifesto damno da prosperidade e ventura do estado, e 
dos indivíduos em particular. 

Confio que v . ex. a acceite os protestos ela minha inteira estimação e me pr~
porcione muitas occasiões em que desempenhe a boa vontad~ com _que me ass~
gno de v . ex.", etc.= Conde de Subse?Ta.=m.mo e ex.mo sr. AntoUIO Carlos .Rt
beiro de Andrada l\lachado e Silva.-Lisboa, 7 de ag·osto de 1 2~. 

Car-ta 

lll . mo e ex. mo sr.-Tendo de responder á carta ele v . ex." de 7 de agosto d'este 
anuo, cumpre primeu·o que tudo declarar a v . ex. a, que, não podendo eu contem-
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piar a carta de ~. ex. a como confidencial, em ;rasão do seu contexto, julgu~i ~er
me licito o communica.l-a ao publico, e a presente r esposta, como exigia a delica
deza da minha situação e a relação em que me ·acho para com os meus constituintes. 

Passando agora a r esponder a v. ex. a, r econheço a conformidade da nossa m~
neira de pensar a r espeito ela facção exagerada qtl!e , ú força de requerer impossi
veis, não consolidou nem mesmo o praticavel, e envolveu em commum ruina., com 
o muito mal que fez, o pouco bem qme acertou ·de tambem fazer. A esta facção 
attribuo, não a separação· elo Brazil, mas a acceleração de uma medida que, alta
mente reclamada n~io só pela .nattu·eza, :mas até pela política, . devia sim effectuar~se, 
porém talvez mais ta~·cle . No estado em que ora se acham as cousas é imposs1vel 
soldar de novo a brecha decididamente feita e approvacla poi· todo o Brazil; e se 
fosse possível conseguir-se, o que, para quem conhece o Brazil, é cunhado com o 
sêllo da mais completa impossibilidade, nunca seria· eu o instrumento para .tal 
obra; os meus principias politicos, a minha declarada adhesão ao meu paiz, o ju· 
ramento a que estou ligado, seriam de sobra para se não esperar de mim senão 
opposiçito a quanto ressRmb1·e á união com Portugal. Acrescente v. ex.a alguma 
tal qual confiança que o Brazil t em a bondade de mostrar-me, e a dignidade do 
meu caracter, . que até hoj e creio que se não tem clesmentido, e v. ex. 11 virá a con
fessar que se dirigiu mal. 

Todavia, como, ainda of!enclendo-me, mostrou-me v. ex.a cons·ideração, «a sen 
-modo)>, quero pagar-lhe na mesma moeda, e incumbil-o de tarefa que, não cus
tando á sua .delicadeza, lhe g::mharú o amor da patria. Consiste o que proponho 
em· que v. ex . a como ministro assistente ao despacho, e da particular confiança de 
sua magestacle ficlelissima, pei·Jmada-lhe, })ara r emedio elo pobre Portugal, o r eco
nhecer quanto antes a indeJílenclencia do Brazil, e merecer por este modo as gra
ças ele uma nação generosa, que muito bem póde fazer a Portugal e nenhum mal 
pó de temer cl' elle .. Este passo, destruindo, as desconfianças elos brazileiros, e cor
tando os braços á riva:lidacle, melhorará a sorte elos portuguezes r esidentes no Bra
zil, e só offer ecerá vanta.gens e esperanças aos habitantes cl 'esse reino. 

Espero que v. ex. a acceite os protestos de consideração e esthna com que sou 
ele v. ex. a, etc. =Antonio Ca-l'los Ribei?·o ele And1·acla J.l!fachado e Silva. = Ill.mo e 
ex.mo sr. cond'e de Subs.erra. 

Por parte do governo inglez houve duvidas e protestos, ele modo que o conde 
de Villa Real não pôde obter peremptoria solução, como se deprehende do seu ?lW 

momnclum. Transcrevendo este, o relatorio elos commissarios r egi-os, precedido de 
observações officia(ls, e .os respectivos documentos, nada mais é preciso acrescen
tar pm·a cabal conhecimento da mallograda tentativa reconciliadora. 

Officio 

ntmo e ex .mo sr. - Tendo-me pedido mr. Canning que lhe mo'strasse o apon
tamento que. eu devia fazer da r elaçfLo que eu desse a v. ex.a da conferencia q1~e 
eu tive com elle sobre a mediação da Inglaterra ou de qualquer outra potenCJa 
nos negocias do Brazil, lembrou-me escrever em francez um memór·anclum do que 
diz r espeito a este negocio, para elle o poder ler e ac:t·escentar-lhe as explicações 
que julgasse neeessarias, P ara este fim demorou mais um dia. a saída ào paquete, 
o que estimei, porque julgo ser ~la maior importancia para sua magestacle o co
nhecer exactamente quaes são as idéas d'este governo sobre o assumpto. Corno 
este era o meu principal objecto, ornitti no refe11Íclo memo?·anclum as observaçõ·es 
que eu lhe fiz para lhe mostrar que, quaesquer ' que fossem os motivos que tives
sem decidido o governo britannico ao compromettimento em que se poz com 0 go
verno elo Brazil, não pocliam ter vigor algum depoiE; de sua magestade estar 
r estituído á plenitude da sua autonomia e ter dado provas d.os seus desejos ele co~
tinuar, e antes estreitar mais e mais, se fosse possivel, os laços que uniam os dms 
governos e as duas monarchias antes da infausta revolução de 1820. . 

Julgo, porém, não dever deixar ele referir a v. ex. a que mr. Canning me .disse 
que o governo britannico tinha mandado uma commissão ao Mex~co para venficar 
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se ali h:;~.via um govemo· s0lidamente esJ;abelecido, visto não ter noticias positivas 
~ este respeito, o que mosb;a que este ministerio pensa na probabilidade de devel! 
1 econhe~er breveme,nte a independencia de alguns dos governos das colonias hes· 
~.anholas. Elle apontou os de Buenos Ayres e de Columbia como aquelles que con-
Siderava j::t solidamente estabelecidos. · 
D Deus gua1•de a v. ex." muitos annos. Londres, 2p ele setembro de 1823. -

l,tno e ex.mo sr. marquez de Pa.lmella. = Conde ele Villa R eal. -

JY[e~ora-ndum 

IJ'uno conrorsalion quo j'ai cu me rnr. Canninrr, sur Ia médiation pour lo raceommodemenl fies all'aires cnlro lc l'orturral cl lo Brésil 

Londres, ce 23 septembre 1823. -Mr. Canning, ayant témoig·né quelques dou
l es, sür la possibilité ele faire rentrer le Brésil sous l 'autorité de sa majesté tres

clele, . le roi Jean VI, malgré les propositions amicales et vraiment libéral(l.'3 que 
sa maJesté . vient de lui oifrir, et dont je lui ai donné l~ne idée. générale, j'ai de
~andé à s. ex.cc si l'Angleterre ne serait point clisposée à nous prêter sa média-
IOn P.ou~· y pa.rvenir, ne doutant pas que l 'appui de son gouvernement dans ~ette 

négoCiatwn amenâ,t le r ésultat- que tous les portugais doivent désirer, si. le gouveF
nement britannique fesait sentir au gouvernement établi au Rio de J aneiro, qu'il 
~e reconuaí:trait jamais l'inelépendance du Brésil sans le consentiment ele sa ma-
Jesté tres-fidele. . 

, Mr. Canning, n'ayant pas été interpellé sur cette affaire jusqu'à présent, me 
re~?nelit, qu'il ne pouvait que me elonner sou opinion particuliere à ce sujet; mais 
qn 1l. croyait que .Je minis t ere anglais n'aurait point ele clifficulté à se charger de Ia 
m~cl~ation, quand elle se1·ait requise ; cepenela.nt, a-t-il ajouté, il faut que j e vous 
prev1enne que le gouvernement britannique, en prennant une t elle résolution ne 
POlUTait point faire la eléclaration que vous demandez ; au contraíre il ne pourrait 
que faire sentir au gouvernement é.tabli au Rio ele J aneiro, que par cette méelia
ti~n il ne se départait pas de la eléclaration qu'il lui avait fai.te SlU' la possibilité 
~1 eu reconnaí:tre l'inclépenclance, sa.ns obtenir pom· cela le consentiment ele sa ma
Jesté tres-fielele. 
, Lui clemanelant une explication Ià-dessus, mr. Canning m'a clit que, durant 

I ~nnée qui vient de s'écouler la marche qu'avait prise le gouvernement eles cortes 
n ~ _pu que faire entrevoir au eabinet de sa majesté britannique la proximité el'une 
SCiswn entre J.e Brésil et le Portugal; que cl'ailleurs la coneluite que le premier avait 
t~nue envers l'Angleterre en observant religieusement le traité. qui a :fixé Ies J!ela
twns entre les deux pays, n'a pu qu'amener un r approchement entre eux, tanelis 
qu'en Portugal on mettait eles entraves à l'exécution elu même. TI était ímpossible, 
a dit mr. Canning, que elans de telles círconstances ce gouvernement b'ait été en 
relation avec celui du Rio de Janeiro. 

Quoique ces relations ne fussent, au foncl, que eles r elations de commerce, on 
n'a pu, el'apres la position rel'ative eles deux gouvemements, se dispenser de tou
cher la question de l'inelépenelance clu Brésil; et l'Angle~erre n'a pu que suivre 
alors les mêmes príncipes qu' elle a énoncés 'à l'Espagne à l' égarcl de ses colonies; 
c'est-à-dire, que le gouvernement b:dtannique ne serait nullement temi à ne ·pas 
reconnaí:tre leur inclépendance, malgré l'opposition que le gouvernement espagnol 
v~udrait y apporter, eles qu'il serait prouvé que ce dernier ne pourrait plus réta
'?hr sou autorité clans telles parties ele ses anciennes colonies, qui se trouveraient 
Inclé}Jendantes ele fait sons un gouvernement que l 'on pourrait croire consolielé elans 
le. pays. lVIr. Canning· a ~outé que, quant aux communications q11í.avaient été 
fa1.tes à cet égarcl au gotJ.vernement établi au Rio de Janeire, c'était u?e mes~re 
pr1se par le cabinet de sa majesté, sur laquelle il ne croyait pas devon· revemr, 
quoiqu'il reconnaí:t combien les relations entre le Portugal et l'Ang-leterre, et sa 
position -vis-il-vis le Brésil, avait changé deptús les derniers évéJ;J.emeJ;J.ts en Por-
tugal. • . , 

«Mr. Canning a même ajouté que le titre que son altesse a pl'ls d empereur 
clu Brésil, .avait mis le gouvernement britaunique dans _le cas de ne }Jas s'engager 

-plus loin envers le gouvernement établi à Rio de J aneiro» (A). 
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Les clroits, que sa majesté tres-:fi.clele conserve au Brésil, ne pouvant être mé-. 
connus, je r epréseutai à mr. Canuing qu 'i,l serait de l 'intérêt de l'Augleterre 
d'appuyer l'~utorité de sa majesté tres-fidele, non-seulement parce que l'Angleterre 
clevait être asr;;urée que par là elle conserverait cl'une mauiere plus sure les avau
tages clu commerce que lui sont accorclés au Brésil, mais parce que sans le r éta
blissement ele l'autorité ele sa majesté tres-:fi.clele au Brésil il sm'ait à crainclre qu'il 
ne s'y forment cles . républiques séparées et inclépenclantes, par le moyeu desquelles 
se conserverait au Brésil l'esprit clémagogique, qui avait été tellement contraíre ~t 

. la tranquillité de l'Europe (B). 
«Mr. Canuing, insistant que le gouvernemeut anglais ne p9urrait prep.dre sur 

lui l~ médiation, dont je lui parlais, sans faire la cléclaration que j 'ai rapporté ]Jlus 
haub (C); je n 'ai pu que lui faire ohserver, que par cette déclaration il r encl,rait 
nul l 'effet cl'une pareille médiation en faveur ele sa maj esté tres-:ficlele, et qulil nous 
serait plus utile de ne pas mettre l'Angleterre dans le 'Cas ele clonner cette expli
cation,- mais cl' employer plutôt le créclit eles grandes puissances alliées, ·qui s'étant 
coalisées pour opposer les príncipes révolutionnaires eu Europe, et rafr'ermir les 
droits légitimes eles souverains, ne pourraient que prêter leur apptú moral pour 
accomplir eet objet au Brésil. . · 

Mr. Canning me répondit de suíte, que jamais l' Angleterre n e reconnaitrait 
clans les puissances alliées le clroit de s'immiscer clans les affaires eles colonies ; 
qu'elle avait cléclaré elepuis plusieurs mois au ·cabinet de Madrid, que s'il consen-. 
tait á ce que la France ou les alliées prissent la moindre infl.uence dans Jem's co
lonies, 1' Ang~eterre se croirait eu droit ele prenclre au sujet ele cclui-ci les mesures 
.qu'elle croirait les plus conformes à ses intérêts particuliers, sans égarel pour la 
volonté elu gouvernement espagnol. l\1r. Canning a ajouté, que le cabinet britan
nique eu agirait ele même, si les allíées ou les fnmçais montraient l'intention d'ín
tervenir eu quelque sorte clans les affaii.res eles colonies espagnoles eles que le rol 
se trouverait en liberté; et que, comrrie il avait elit plus haut, il croyait que l'An
gleterre se trouvait dans • le même cas vis-,à-vis elu Portugal, si la médiation eles 
pnissances était requise. 

Si l'Angleterre en agissait el'une autre maniere, a elit mr. Canuing, ou pouvait 
dire qu'elle reconnaissait le tribunal que les alJiés ont voulu éríger pour r ég-ler los 
afl'aires ele l'Europe, et elle ne lJeut permettre qu':i.ls exercent leur infl.uence dans 
le nouveau monde, s'étant constamment prononcé contre une-semblable .supréma-
ti.e eu Europe. , -

J e lui ai alors fait vou:, que si la Russie se joignait à l'Autriche pour que les 
cleux empereurs fussent seuls médiateurs entre le Portugal et le Brésil, le príncipe 
ele l'opposition de l'Angleterre serait écarté. Cepenclant mr. Canning, · ne voulant 
point aclmettre l 'utilité ui la u écessité ele la médiation de la Russic, celle-ci n'ayant 
point cl'n1térêt au Brésil, est convenu pourtaut que l'empereur cl'Autriche se trou
vait elans une position tout-à-fait différente. J e hú ai demanelé alors, si dans le cas 
que l'emper eur cl'Autriche se prêtat à ê tre le médiateur entre le Portugal et le 
Brésil, le gouvel·nemep.t anglais pom-rait nous elonner l'assm'ance qú'il ne ferait 
aucune clémarche vis-à-vis clu Brésil qui lui flt croire qu'il eu reconnaitrait l'iudé
penclance, sans attenclre le r ésultat eles efforts que ferait sa majesté impériale pour 
amener la réconciliation entre le Brésil e t le Pm·tugal. 

Je voyais d'a·utant moins ele clifficulté à cet arrangement, que sa maj esté tres
fi.dele était informée eles communications qtú ont eu lieu entre les cabinets ele Lon
dres et ele Vienne à ce sujet. 

Mr. Canning m'a rêpondu, que la médiation de sa majesté l' empereur .cl'Autri
che ne sera.it point envisagée par le cabiuet britannique sons .le même point de 
vue, que le serait celle eles puissauces alliées ·agissant collectivement; ttcroyant 
que clans ce cas le cabinet ·britanuique n'aurait pas de clifficulté non plus à don
ner confidenti.ellement au gouvernement de sa majesté tres-fielele l'assurance ele 
ne faire aucune nou velle elémarche sur la qlJ.estion ele l'inelépenclance, elu Brésil» (D). 

Je dois ajouter, que mr. Cauning, eu parlant eles communications qui avaient 
eu lieu entre le cabinEtt britanuique et le gouvernement établi á Rio ele J aneíro, · 
au sujet de f'inelé-pendance clu Brésil, n 'a fait eritrevoir à celui-là la possibilité d'en 
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reconnaí:tre 1":indépenclance, que sous l'autoi·ité de la clyuást.ie ele la famille royale 
ele Bragance. =Conde ele Villc6 R eal. 

Ce 25 septembre 1823.-lY.Ir. Cm;m.ing, ayaut lu ce memomnclum queje lui ai 
présenté, m' a prié cl ' expliquer : . 

1° Que sou iclée n 'était pas exact.ement rendue par le paragraphe souligné et 
·marqué A, an suj et ele l 'impression que procluisit en Angleterre le titre d'empe
reur du Brésil, que son altesse royale avait pris. «Ce titre, m'a clit mr . Cauniug-, 
a retardé. de quelque temps la marche que le cabinet britannique suivait clans 
l' affaire ele l 'indép_enclance; mais pas pour un temps illimit ', quoiq ue par lá le gou
vernement britannique se h·ouve auj ourcl'hui beancoup moins avancé qu'il ne l' était 
alors á cet égarch . 

2° Mr. Cauning m'a prié cl'ajouter comme son opinion particuliere, dans cette 
parti e clu rnemo?·anclum marquée B, oú il est question elu clanger ele l' esprit cléma
gogique qui regue elans les provinces du Brésil, «qu'il croit que si l 'on présentait 
au Brésil, comme une conclition inclispensable clu rapprochement eles eleux royau
mcs, le r etour à la dominatiou du roi, sous les mêmes príncipes qui existaient 
avant que le priuce n'efit pi'is le titre d'empereur, une telle condit.ion ferait suc
comber le Brésil sons l'infiuence clu parti clémagogique, et amenerait toutes les 
couséquences qui en sont à crainclre, eu faisaut perclre à j amais l'es1Joir cl'y établir 
nu systeme .mouarchique. Mr. Canniug croit qu'en }Jréseutant cette conclition il 
faut être préparé a y réuoncer, si ou voulait insister lá-clessus au Brésil; en y 
snbstituant la conclit iou, que les cleux royaumes seront r éunis sons un prince ele 
la dynastie ele Bragance, et , en proposant que la r ésiclence clu souverain serait al
tcrnativement eu Portugal et au Brésih. 

3° Mr. Canning, quaut á cette }Jartie clu mmnm·anclwn marquée C, m'a expli
qué « qu'il ne croyait pas que 1' Angleterre, en s~ chargeaut ele la mécliation, efit 
besoin ' de faire la cléclaratiou clont il y est questicm, parce qu'elle annullerait eu 
effet l 'objet de la mécliation. L e cabinet britannique pomrait au contraíre omettre 
1.1ne déclaration positiYe sur la possibilité ele 1·econnaí:tre l'inclépenclance clu Brésil 
s~-ns le consentiment de sa maj esté tres-:6.clele, quoiqu'elle no renonça pas au })l'in
Clpe qn:i se trouve énoncé dans une autr e partie cln ?JW?no?·anclum,· mais qu'elle 
pourrait présenter au gouvernement établi au Brésil les conditions du rapproche
Jnent entre les deux royaumes dú. Portug·al et clu Brésil, sans faire mention de ce 
qui s' était passé j-usqu'á présent» . 

4° Mr . Canning a clésiré qu'il ffi t bien enteudu· <<que clans le cas que ce soit 
l'empereur d'Autriche qui se charge de la méclia.tion entr e le Portugal et le Bré
sil, le cabinet brita.nnique ne pourrait 1jas clonner l ' assurauce clont il est questiou 
claus cette partie clu memo?·ancltml, marquée D, de maniere à se lier à cet égarcl 
pour uu t'emps illimité, ·parce qu'il ne vouclrait pas fa.ire clépenclre la résolution 
qu'il croirait devoir prenclre, ele reconnaí:tre l'indépendance du Brésil, de la volonté· 
cl' auctme puissance étrang-ere, ou eles délais que l' on vouclrait mettre en r ésultat 
ele la négociation. = Concle de Villc6 Rec~l . 

Rela-torio dos conunissarios e m:vi ado s ao l.':.io de Janeiro 

Observaçõe s que o prece dem 

Desde o momento em que sua magestacle el-rei nosso senhor assumiu o livre 
e pleno exercício de sua r egia auctoridacle, dirigiram-se naturahnente os seus pa
ternaes cuidados para aquella vasta e rica porção ela monarcl1ia port~1g~1eza na 
America, que a cegueira e os furor es ela facção revolucionaria haviam _n:ntaclo ao 
ponto ele a desviarem temporariamente da ficlelidacle devida ao s·eu leg1tlmo e cle
mente monarcha, excitando os seus habitantes a trocarem em fLu·or e em guerra 
aquelles sentimentos de fraternidade que }Jara bem elo seu mutuo inter esse, sem-

' ' . h . pre ligaram entre si os portnguezes ele ambos os hem1sp enos. . . 
Sua mao·estacle não poclia deixar de ter presentes os clamores · qne os brazÜC1-

ros tão altabmente haviam levantado contra a assembléa clesorganisadora, que aca-. 
52 
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b ava de dissolver-se, coberta de maldições e de opprobrio; não poclia, sobretudo, 
deixar de confiàr plenamente nos sentimentos heroícos ele um filho amado~ que t ão 
generosamente tinha sentido e expressado a sua indignação contra n,quella mesma 
usurpadora assembléa, e que era o mais immediatamentc inter essado no feliz re
sultado da contra-revoluçao operada pelos unanimes votos ele todos os povos de 
Portugal. . 

Animado portanto sua magestade das mais puras e elevadas intenções, dese
j anclo quanto antes fazer cessar o :flagello de uma gu erra impia entre os seup po
vos, ig ualmente amados, ela Europa e ela Amcrica, e julganclo que o objecto o 
mais urgente era o suspender a effnsão ele san gue na Bahia, cuja evacuação ainda 
então se ignorava em Lisboa, e certamente não era ele presumir, expediu com 
toda a possível celeridade o marechal de campo Luiz Paulino de Oliveira Pinto 
da França, munido de_ ordens positivas para os commancbntes das forças ele 
mar e t erra, · que formavam a guarnição da .Bahia, intimando-lhes a immediata 
cessação de toclas as hostilidades e mesmo a .evacuaçfLo cl'aquella praça no caso 
que assim o julgasse conveniente o príncipe r eal, revestido de to0-os os poderes 
necess ~Lrios para r eg01· em nome ele sua magestade o reino do Brazil . 

Com o seLl augusto filho julgou sua magestacle clev er a brir immecliata e c1ire
ctamente as communicações as mais francas, · e cletenninou enviar ao Rio ele J a,
n eiro uma commissão, ·composta elo ex.mo conde ele Rio Maior e elo ill.mo conse
lheiro F rancisco José Vieira, pessoas ambas que haviam sido honradas ela confiança 
de sua alteza r eal, a quem sua magestade por uma carta sua autographa p ar tici
p ava a gloriosa cont_ra-revolução effeituacla em Portugal nos fin s de maío, espe
rando que este acontecimento. p or si só bastasse par a dissipar tod?s os r eceios que 
h aviam armado os povos do Brazil contra as côrtes de Lisboa. I am os mesmos 
commissarios alem d'isto munidos de iustrucções ampla.s p m:a r emo,;er todos os 
motivos de discordia entre os dois paizes e t ocb.s as difficuldacles que p oclessem 
obstar á completa inclepenclencia administrativa de ambos os r einos. 

A paTtida dos commissarios r egias havia sido precedida. por todas aquellas roe· 
didas de paz e conciliaç ~to, que o cor ação ele ma magestade abraçár a anciosaroen
te, logo que se viu r estituído ao livre exercício elos seu s inauferiveis direitos, e e~ 
sitnaçfio de poder manifesta~r livremente os seus uaturaes e pj eclosos sentiiuentos. 
Haviam em consequ'eucia sido r e,mgaclas as prohib ições para a saída elos n avios 
para os p ortos elo Brazil, annullaclas todas as ordens que p odiam obstar ao com
mercio entre os dois r einos, protegidas as propri edades elos habitantes do Brazil, 
e restabelecicla a celebração (que p or mandado das côrtes fôra suspensa) dos cuas 
natalícios ele suas altezas reaes o príncipe e a princeza r eal elo reino lmiclo de P or-
tugal, Brazil e AJgarves . . 

D ebaixo de tão favoraveis auspícios partiram a 30 ele julho do porto ele Lis
boa os commissarios 'regios na corveta Voadm·, e chegaram a 17 de setembro ao . 
Rio ele J aneiro, aonde, sendo admittida pela fortaleza de Santa Cruz', fundeou de
b aix o cl!e sua · artilheria com as demonstrações de r espeito e de confiança, qu~ a 
n atureza ela sua. commissão e a mudança das circumstancias devia g eralmente lllS-
~m. . . . 

A commissão deu logo parte do objecto ela m ensagem ele paz, de amor e de 
c0nciliaçfLo que levava, e ela carta autographa ele que ía muuicl:a ela parte ele sua 
m agestacle el-rei nosso senhor, para seu augusto filho. . 

E sta p articipação foi porém correspondida com uma ordem peremptoria, qu~ 
o governo estabelecido 110 Rio ele J aueiro lJ:!.anclou á fortaleza, para fazer arriar a 
corveta Voado1" a bandeira portug ueza, com disposições ele romper o fogo sobre 
ella se não obedecesse immediatamente. · 

Para evitar esta ,primeira aggr essão, arvorou pois o commauclaute ela corveta 
a su a bandeira parlamentaria, que n ão só lhe parecêra inutil, mas até poderia t~r 
sido considerada como indicio ele uma guerra fratricida, cuja existencia elle nao 
devia suppor. ' . . . 

O governo estabelecido no Rio de J aneÍ).'O tomou logo as m edidas m:us rl&·o
rosas para vedar aos commissarios r egias toda a directa communicação com o pnn
cipe real e com a terra, IJonclo-os em estado de aperto violento, e exigindo d 'elles 
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in limine; e como condição iuclispensavel para 13er em admittidos a saltar em terra 
uD?- formal r econhecimento, em nome ele sua magestacle, ela inclependencia e inte~ 
gr1clac1e elo imperio do Brazil, sem o qual se não daria attenção a proposta alguma 
ele qualquer natureza que fo sse . 

Não se achando portanto os commissarios auctorisados a annuirem a tão ex
traorclinaria pretensão, que por um lado nada menos exigia elo que a renuncia for
m~l ele sua magestacle1 em seu nome e de seus successores á corôa cl'aquelle 
re1~o elo Brazil, ele que o mesmo augusto senhor pócle ser considerado como o pri
D?-en·o funclaclor, e que deveu á sua próvida e munificente administração a prospe- ' 
rLclacle commercial ele que gosa1 a eniancipação ele todas as r estricções coloniaes, 
o augment,o rapiclo da sua povoação e cultura, e finalmente a fortuna ele pos~uir 
n? seu seio o priucipe herdeiro da monarchia ; e por outro lado igualmente envol
VIa a exclusão ele sua alterza r eal o príncipe D . Pedro da successão elo throno ele 
s~u~ maiores, que por direito lhe pertence; e r econhecenelo-se evidentemente que 
SlllJ.llhante proposição não podia ser emanação sincera elo nobre coração ele um fi
lho amoroso, de um vassallo fiel, .nem ele um príncipe magnanimo, não restava aos 
commissarios outro r ecurso, elo que o ele obedecer á ordem que lhes foi intimada, 
ele saírem cl'aquelle JJOrto no praso ele quarenta e oito horas, depois ele lhes have
rem, por cumulo .ele indignidade, c1eticlo a corveta ele guerra que os concluzíra ; 
dando el' esse mo elo a mu.is clara clemonstracão elo transtorno ele to elas as idéas e ela 
violação de todos os princípios qtte procluz 'o delírio, revolucionaria . 

No dia 19 ele clezembro entrou n'este porto o paquete T1·eze de Mctio; trazendo 
' ele vo1ta ela sua mallograda missão os COffi:missarios r egios, e ainda que o ;r.·esul
taclo cl'esta missão (na qual os sobreclit,os commissarios se comportaram com o 
maior acerto e decoro) fica sendo bastantemente evidente, pelos simples factos ele 
não se lhes haver permitt iclo o desembarque no Rio ele Janeiro, ele haver ficado 
a. corveta considerada pertencente a «-uma nação inimiga,J, e sobretudo e<cle haver 
s1cl'o r ej eitada e voltar fechada>J a carta autographa ele sua magestacle ao seu au
gusto filho; comtuclo, sendo bem mttural que o publico espere com ancia informa
ções mais amplas sobre a· circumstancias cl'esta missão, em que fundava tão jus
tas esperanças, encontrará essas informações e verá estes factos comprovados no 
officio ou r elataria dirigido pelos commissarios r egios ao governo ele sua magestacle 
e nos documentes que o acompanham, sendo um cl'elles a carta mesma que sua 
D?-agestade dirigia ao príncipe r eal, e ele que sua alteza r eal virá talvez a ter as
sun conhecimento por via ela imprensa. Oxalá lhe seja possível r esponder aos pa
ternaes sentimentos que ella exprime, sacudindo o ignominioso jugo elos facciosos 
que o opprimem, e esmaganclo a hyclra da dobrada revolução em que arde aquella 
preciosa porção elo imperio sobre cujo throno deverá .aJlgum dia legitimamente as
sentar-se. 

Parecem super:Huas mais r e:Hexões á vista elos documentos que se publicam, os 
quaes não podem deixar desculpa alguma aos revolucionarias elo Brazil1 nem a 
menor eluvida elo captiveiro em que se acha o príncipe que elles premattuamente 
acclarriaram. 

R.elatorio da commissão 

rn.mo e ex.mo sr.- Tenho a honra ele entregar nas mãos de v. ex.a, para se
rem presentes a sua. magestacle,. os documentos inclusos com o livro em que elles 
se acham regista:dos, contenclo a serie ele ' toclos os successos (ta commissão que sua 
magestacle houve por bem mandar ao Rio ele J aneir<;> ; sentimos que elles não apre
sentem eJ?sencialmente senão proceclimentos elo governo elo Rio ele Janeiro, que ele 
n~cessiclacle hão ele maguar tanto mais pronmdamente o benefico e pater~al com
ção de f? Ua magestaele, quanto menos elles se deviam esperar, ou se podiam pre
sumir: Este governo, que nas suas proclamações e falias publicas desculpava sem
pre os seus ambiciosos e sinistros procedimentos com a necessic~a~e em .que se via 
de resistir a uma facção elas côrtes ele Lisboa, que, como elle clizLa, hav:!a maltra
tado o Brazil e meditava tornar a reduzil-o a colonia, a.gora que já não existem 
iguaes pretextos, e que suà magestade se acha felizmente restituido á pleriitucle ele 
seus r egias poderes, não teve pejo, desmentindo aquellas suas solemnes p1·oclama-
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ÇÕes1 ele tratar OS COmiJlÍSSal'ÍOS de SUa magestacle1 O seu navio e bandeira, cl_o 
modo" mais hostil e injurioso, no mesmo _ momento em que sua magestacle; r eg·osl
-janclo-se de poder restitlúr a paz ao Brazil, tinha adiantado para a Bahia uma sus
pensão de ·hostiliclades, e desej anelo a concordia dos portuguezes de ambos os he
mispherios, se havia apressado em mandar uma commissão ao Rio de Janeiro a 
propor ou receber proposições ele uma conciliação franca e generosa. . 

Sua magestacle r egosijava-se de mostrar com tão franco e antecipado proc~êh
mento1 que elle não havia sido o auctor ou a causa das desgraças que affiig1am 
os seus vassallos, e medindo a generosidade do coração elos outros pela elo seu, 
tinha rasão ele esperar outro acolhimento; mas não aeonteceu assim, porque em 
conespondencia de Eio real franqueza foram os commissarios ele sua magestn:de 
presenciar e r eceber no Rio de J aneiro má fé e hostilidades, e até um r egosijo 1ll

sultante de haverem surprehendido a boa fé elo governo de. sua magestacle1 e ga
nhado com isso novos obj ectos ele presa nos navios portugnezes 1 que confiadamente 
partiam para o Brazil. 

Ainda que v. ex.a se não haja de dispensar de ler toda a materia dos docu
mentos officiaes, que apresentâmos para seu cabal e inteiro co.nhecimento, com
tudo, para facilitar a sua intelligencia e seguünento, a vamos expor mais succinta 
e resumidamente. 

Quancló a commissão partiu de L isboa no dia 30 ele julho, já a Bahia tinha in
felizmente sido evacuada pelas nossas armas de mar e terra, e o mar echal ele 
campo Luiz Paulino ele Oliveira Pinto da França, que nos tinha precedido, en
carregado ele propor uma, suspensão de . armas, não encontrando j á as auctoridacles 
portuguezas, ·n ão só apresentou ao novo governo da Bahia a carta r egia que o au
ctorisava, mas até entregou os mais o:ffi cios ele que era portador, os quaes foram 
abertos e publicados pela imprensa, como ultimament e vimos no D ·icwio do gove?·no 
do Brazil; e sendo elle obrigado, para salvar sua existencia ameaçada, a r etirar-se 
do noite para o bergantim T1·eze ele JJ![aio~ obteve do commanclante do mesmo ber
gantim, pelas rasões ponderadas no docum ento n . 0 191 ser transportado ao Rio ele 
J aneiro, aonde entrando como parlamentario, lhe permittiu o governo, em .atteu
ção ao perigo de vida em que 0 dito marechal se achava por molestia, qu e eles
embarcasse para casa de seu eunhado o desembargador Antonio Garcez Pinto de 
Madureira, onde tem estaclo a tratar-se até á nossa saída, com guarda sempre {L 

vista de um capitrto e dois officiaes inferiOTes, tendo sido officialmente inquirido 
pelo mesmo governo sobre os fins e poderes de que ía munida a commissão de sua 
magestacle, o que se vê pelo documento n .0 20, e elos mesmos D ·iw·ios do gove1·1W 
elo Rio de Janeiro, que com este o:fficio temos a honra ele apresentar a v . ex:. a 

N'este critico estado ele .causas é que entdtmos no dia 17 de setembro coro a 
bandeir~ parlamentaria prompta 1Jara qualquer casualidade que se offerecesse, roas 
n ão içada, e assim passámos sem ameaço nem impedimento pela fortaleza de Santa 
Cruz, que depois das perguntas e r espostas do costume, sómente intimou que a 
corveta em _que íamos fundeasse ao alcance ela fortaleza, o que, por não parecer 
ainda prova ele hostilidade, não impecliu que a corveta, depois ele fnndeada, desse 
a salva ele vinte e um tiros, que não foi correspondicla . 

Depois ela salva ch egaram os escaleres ele orclens ele Ville-Gagnon e do paço, 
e o o:fficial d 'este, José Joaquim Pires, intimou vocalmente ao commanclante da 
corveta orclem para não deixar desembarcar alguem, nem atracar embarcação al
guma, á excepção elas elo arsenal, e o commandante no acto do r eo·isto não só de
clarou que tinha passaporte parlamentario, mas t ambem as rasões de consicleração 
por que tinha entraclo sem trazer içada a bandeira parlamentaria. 

A commissão não se tinha prevenido com o:fficio algum ele participação ao g~
verno do Rio ele Janeiro, porque esperava desembarcar e fazel-o em occasião m?'lS 
opportun a, e até porque, segundo o artigo 1. 0 elas nossas instrucções, o primeiro 
passo da commissão era entregar as cart?'s que levava para suas altezas, _e por 
essa occasifLo observar se havia opp01·tumclacle para tratar elos outros negamos ela 
conciliação . Como porém. fosse vedado _n'esse momento o nosso desembarque, 0 

conde ele Rio Maior, que ainda presumia qne esta detenção a bordo fosse ele p <!luca 
duração, dirigiu simplesmente p elo dito officia.l elo r egisto a carta particular (do-



821 

cumcnto n. 0 1) a sua alteza xeal, paxti.cipando-lhe, não só o estado de saude de 
suas magestades e altezas, mas tambem que era portador ele cartas de sua mages
tacle, as quaes por summo respeito j ulgava que deviam ser por elle entregup,s a 
sua alteza r eal. 
l Poucas horas depois passaram suas altezas Teaes em uma canôa para a forta
eza ele Santa Cruz, el'onde saíu logo um escaler trazendo o ajudante d'aquella 

fortaleza com uma ordem em nome elo governador, assignada pelo mesmo aju
dante,_ para o commauclante da corveta arriar a bandeira poxtugueza e tirar o leme, 
com o f~mdamento ele que contra o direito das gentes havia entraelo n'aquellc porto 
«~on1 .bandeira inimiga,>, sem preliminar algum, nem bandeira parlamentaria. O 
dito aJudante retirou-se no mesmo instante, sem querer ouvil· 1·esposta alguma, e 
então mediante o conselho elos o:fficiaes da corveta, cujo termo vae junto ao clo
cuJneuto n .0 3, se r esolveu que se desse cumprimento áquella m·elem, içanclo-se ao 
Jnesmo tempo a bandeira parlamentaria, como assim se fez e foi conveniente, por 
;abermos posteriormente com certeza que a dita fortaleza tinha ficado prompta a 
azer sobre a corveta fogo ele artilheria se assim se não praticasse. 
. ~'.. com missão que navegava para o Ri.o ele J aueiro, confiada nos conhecidos 
d~ntlmentos ele. sua magcstacle e. nos que devia .suppor em sua a~teza real, ~J~rsua-
~n-se que, entrando sem bancle~ra parlamentana no porto elo Rw ele J anen·o, fa

~ra ~1ma cousa não só agraclavel a sua magestacl~, qu~ desejava s.umir to.ela a icléa 
e guerra entre ellc e seu augusto filho, mas ate rom decorosa [L propna pessoa 

f e sua a~teza real, e m~nca se pôde lembra:r ele que, existindo um passaporte p~:
t~entano, poclesse a Simples falta de um pedaço ele .panno branco, que era tao 
a~il ele levar içado, servir ele miseravel pretexto para o governo do Rio ele J a

neu:o praticar com tanta arreia e precipitação tão atroz injmia contra a bandeira e 
nav1? de sua magestacle, que ía annunciar e pTopor ao Brazil a paz e a doce con
corclia. 

O 111inisterio elo Ri.o le Janeiro, em resposta à sobredita carta particular, que 
0• c.ouclc de Rio Maior dirigira a sua alteza real, abriu a sua corresponclencia o:ffi
Clal com o mesmo conde pela nota (documento n. 0 2), na qual, peclindo ser infor-
lUaclo elos verdadeiros fins com que elle se clirigíra áquella côrte no estado de 
gue~ra em que se acha Portu::;al e o Brazil, declara que sua alteza r eal está re
solvrdo a não o aclmittir, nem mesmo receber as cartas ele que é portador, no 
caso de não vir elle munido ele poderes leg~Les para reconhecer em. nome de sua 
~a&"estade a inclepcndencia e integridade elo imperio do Brazil, e finalmente para 
Justificar o inaudito procedimento ele mandar tú·ar o leme á corveta, declara que 
esta offendêra o porto por entrar n'clle com uma bandeú·a inimiga, sem preliminar 
algum, nem bandeira parlamentaria, e que este negocio ía ser submetticlo a com
petente tribunal, onde se decida se a corveta eleve ou não ficar apprehenclicla. 

Como o governo do Rio ele Janeiro se dirigiu sómente ao conde ele Rio Maior, 
a~sentou-se que o mesmo conde continuasse em seu nome a mesma corresponclen
Cia o:fficial, cortando-se cl'este modo as di:fficulclacles de formalidade a que poderia 
dar origem o tratamento assumido por sua alteza real, e por esta rasão o dito 
couele em seu nome dirigiu a nota (clocumento n .0 4) em resposta á que recebêra 
elo ministerio elo Rio ele Janeú·o, na qual, depois de varias explicações qLi.e na 
ruesma nota se vAem, e que as circumsta.ncias exigiam se fizessem, declarou que 
a commissão vinha auctorisacla para tratar elo modo e termos da evacuação de 
lUar c terra ela Bahia, para acceitar alguma conveniente conciliação entre Portu
gal e o Brazil, e para tratar ela sorte ele diversos portuguezes em·opeus existentes 
no J3razil, mas não para 1·econhecer a ccinclependencia absoluta» elo Brazil, usando 
lliUJ. ele proposito cl'esta expressào ccinclependencia absoluta», para dar Jogar a en
t~nder-se que as intenções de sua mao-est..'tde e os poderes da commissão abran
giam algum grau ele inclepenclencia. Qt~anto ao negocio elo aprisionamento ela cor
\reta, com que nos ameaçou na sua nota o ministerio do Rio ele Janeiro, se fez na 
l:Uesma r esposta a elefeza e protestos coavenientes . 

. Depois ele remetticla a referida r esposta, e por occasião de sabe~·mos que do 
Rw ele Janeiro tinha saído uma embarcaçfi.o ele guerra para Montevrcleu, nos 90-
correu fazer-se a nota (documento n. 0 .5), em que se acrescentou ao que se tinha 1 
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exposto na antecedente, que a commissão se achava auctorisaCla tambem para tra
tar da evacuação elas tropas portuguezas existentes n'aquella província, cla.nclo por 
este meio uma icléa niais ampla ele que as intenções pacificas de sua magestaclc 
fidelíssima não tinham restricção alguma. . 

O documento n. 0 6 contém essencialmente a resposta generica P. categonca do 
ministerio elo Rio de Janeiro, neganClo-se a toda e qualquer discussao sobre ~s
sumptos da commissão, por não vir esta auctorisacla para o reconhecimento c~a lU· 

. dependencia e integridade do imperio do Brazil, e alem cl'iss.o abrange algumas 
reflexões contra o governo de sua magestacle, e sobni' a consideração dos diversos 
portuo·uezes existentes no Brazil, desculpando ele novo o procedimento haviclo coro 

1 a cor~eta, com outro novo fundamento de ter ella vindo artilhaCla e petrechacla, 
contlia o estylo dos parlamentarios. ' ' 

1 A vista de uma r esposta tão definitiva do governo elo Rio de J aneiro, não po-
dendo haver esperanças nem meios ele vir a negociação ele natmeza alguma, a 
commissão, fazendo em a nota (documento n. 0 7) novas explicações genericas ácerca 
dos pocleres de qtte vinha revestida, cleclarou por finda a sua missã-o, r equerenclo 
as ordens necessarias para saír do porto. com a mesma corveta e sua tripulaç1to, 
contra cujo aprisionamento e processo protestou outra vez, procluzinClo mais e:s:· 
tensas· 'rasões; mas o dito governo, abusando até ao fim da boa fé, e affectanclo 
sempre ir conforme com o direito das gentes, que não r esiJeitava, acrescentou {l,s 
violencias antecedentes a de nos dar ordem na sua nota (documento n .0 8) parn. 
r egressarem no bergantim T1·eze ele J.l!Iaio, dentro em dois dias, pois que a corveta 
ficava entregue :i ~ orte da decisão elo poder judiciario. R eplicámos pelas notas 
(documentos n.0 5 9 e 10) com: a impossibilidade de poderem todos os indivíduos da 
commissao embarcar e sair em t ão curto espaço ele tempo sem grande incomroodo 
no dito bergantim, aond e j{L havia outros passageiros, e que a nossa sorte não po
dia nem devia ser separada Cla corveta em que tinhan;1.0s ido áquelle porto;. ~das 

. nada foi attendiclo, como se vê do documento n .0 11, por um governo tão cleCich .0 

a obrar sinistramente, como falto de decoro e generosidade, e não houve r eroecho 
senão obedecer à força e partir em 2 de outubro, o que tudo consta pelos clocn
mentos n. 05 .12, 13, 17 e 18, :fic~ndo. lá a corveta, ·a cujo commandante o conde 
de Rio Maior deixou as providencias competentes, assim como a necessaria auc:o
risação para meios, assignada pela com missão em virtude dos avisos de 2<1 de JU
lho, expedidos. por v . ex . a ao conde da Povoa, presidente elo 1·eal erario, e ~o 
conde ele Rio Maior, e tambem instrucções que foram combinadas com a comm~s
são, sendo ouviclo o commandante da corveta; procedendo-se d'esta sorte ern Vll'

tucle das instruccões dadas em Lisboa ao eommandante ela corveta pelo major ge~ 
·lleral ela armad;, pelas quaes o commanc1ante era obrigado a r eceber as orden: 
do dito conde' ele Rio Maior, e só na falta cl'este, do conselheiro Fxancir;co Jos 
Vieira. 

P elos o:fficios (documentos n. os 20, 21, 22 e 23) que se r eceberam e se escr~;, 
I veram ao marechal de campo Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França, ver 

v. ex.a o que elle fez na Bahia, a sua recepção no Rio de Janeiro, e o esta 0 

em que :ficava; e pelo documento n. 0 19 verá v. ex .a ·igualmente os motivos que 
decidiram o commandante do bergautim T1·eze ele J.l![a·io,, JYianuel P edro ele C~rva
lho, a transportar a seu bordo o referido marechal ele campo ao Rio ele J aneu·o, e 
a maneira com que se houve n'aquelle porto. . 

Deus guarde a v . ex. a Bordo do bergantim Preze ele Jl!f.c~io ~ à .véla, ~7 de no- · 
vembro de 1823.- Ill.mo e ex.mo sr. conde de Subserra.= Conde ele R ·io JJ!f.aio? ·= 
Fntncisco José Viei?·c6. ' 

· Documentos a que se refere o rel'atorio antecedente 

N. 0 f 

Senhor : -Participando desde já a vossa magestade que seus augustos pae,, 
mãe, irmão, irmfis e tia se achavam, graças a D éus, sem novidade maior nas su~s 
importantíssimas saudes, quando no clia 30 ele julho· deixei o porto ele Lisboa, P015 

· unicamente el-rei nosso senhor continuava ~ um ataque muito forte da sua mo-
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lestia em ambas as pernas, o qual começava a deélinar, e não assustava ele r esul
ta~lo , algum mau; e tendo a honra de communicar mais a vossa magestacle ter na 

.m~nha mão cartas de fam1lia ·a entregar a vossa magestacle, sendo deposito para 
lll~m ele tanto respeito, que assento offencleria toda a delicadeza e melindre, se ela 
lllmha mão não passassem immecliatamente ás augustas mãos ele vossa magestacle: 
cumpre-me no emtauto por este meio segurar a vossa magestacle os meus respeitos 
constautes e nunca interrompidos, persuadido eu que vossa magestacle a fundo bem 
conhece os meus ingenuos sentimentos. 

Beija as mãos cl'e vossa magestade, senhor, seu mais humilde Cl'eaclo. = Conde 
ele Rio JJ!Iaim·. =Bordo ela cm·veta Voctdo? ·, 17 ele setembro de 1823. 

N. 0 2 

_O abaixo assignado, conselheiJ·o, ministro e secretario ele e:staclo dos neg·ocios 
elo unperio e elos estrangeiros, significa ao sr. conde ele Hio Maior, que foi pre
sente a sua magestn.cle o imperàdor a carta que s. ex. a acaba de dirigir ao mesmo 
augusto _senhor, de bordo ela corveta lJortugueza Vo ctclor, que lJOje surgiu n'este 
porto, vmda ele L isboa, em a qual participa t er na sua mão cartas ele seu augusto 
pae, ~l-rei ele Portugal e Algarves, e ela sua real família, a entregar a sua mages
t:cle Imperial, por julgar offencler toda a delicadeza e melindre, se da sua mão 
~ao passarem immediatamente .ás augustas mflos do mesmo senhor. O abaixo as
r:ngn~do r ecebeu pois ordem para r esponder a s . . ex. a que sua magestacle im1Jerial 
~es_eJ a primeiramente ser informado elos verdadeiros fins com que s. ex. a se cli
l'lg'lU a este imperio, pois no estado de guerra em que se acham Brazil e Portu
gal, e depois da sua solemne separação, está sua magestade imperial resolvido a nro 
attender proposições algumas da parte elo governo portuguez, nem entrar em con
ferencias ou ajustes com emissario s elo mesmo governo, sem que s~ja preliminar
:nente r econhecida, como condição sine q·Ltct non, a independencia .e integrielacle do 
1illperio elo Brazil. 

N Consequente a estes princípios declara o abaixo assignado q·ue, no caso ele s. ex. a 

nao vir munido ele poderes legaes para· o dito reconhecimento, em nome ele sua 
~agest~de fidelissima, não só não será aclmittido, mas até sua magestade imperial 
na? receberá as cartas ele que é portador. Entretanto q abaixo assignaelo não póde 
cle1xar ele ponderar ao sr. conde ele H.io lVIaior que, a par ela idéa de -vir s. ex. a 

em alguma commissfio elo seu governo, occorre logo outra que induz a duvidar da 
sua r ealida.cle, visto que a corvet-a Voaclo1·, onde se transportou, acaba ele ·entrar 
n'este porto, trazendo, contra os direitos elas gentes, que umicamente a podia pro
teger, içada a bancleira ele uma nação inimiga, sem ter precedido preliminar al
gum, nem sequer o uso da bandeira parlamentaria . Não será pois estranho~ s. ex. a 

saber que a r eferida corveta . pül'tugueza, t endo offendiclo o porto, deu causa ao 
}Jrocedimento de se· lhe tirar o leme e proseguir-se com os demais actos prescri
ptos pelas· leis das nações belligerantes em casos iclenticos, até que no competente 
tribunal, a que este objecto vae ser submettido, se decida se d~ve ou não ficar ap
prehendicla. · 

O abaixo assignaclo, rogando ao sr. conde ele Rio l\'Iaior uma resposta prompta 
e })Ositiva., se prevalece ela presente oppor tuniclacle para clirigit' a s . ex. a os pro-
testos da sua particular veneração. · 

Palacio do Rio de J aneiro , 17 ele setembro de 1823.'= J osé Joaquim Ccwneiro 
ele Cam:pos. = Ao sr. conde ele Rio Maior. · 

N .• 3 

Ill. mo e ex. mo sr. -Tenho a honra ele eXl)Ol' a v . ex. a os factos que. tiveram 
logar desde o momento em que esta corveta se approximou á barra do Rw eleJa
neiro no dia 17 elo presente até hoje. N'este elia, estando fun~eacla a corY_eta a 
uma leo·ua fóra ela barra com a bandeira e :B.amula portugueza 1çada, o que Igual
mente tinha succedido n~ dia antecedente, veiu a vü·ação ás dez horas ~ meia _da 
manhã, com a qual me fi~ á véla para entrar no porto, conforme as mmhas :n
strucções, que v. ex . a tem igualmente presentes ; e const;ltanelo as mesmas m
strucções, ~s icléas que me transmittiu em Ltsboa o sr. maJOr general ela armada, 
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as medidas poliÚcas que el-rer nosso senhor havia tomac}o àcerca elo Brazil, a re
commenclação que havia de se dar uma salva de vinte e um tiros na entr~da do 
porto, e a nenhtlma idéa antecipada de declaração de guerra, tudo bem ev1dente- · 
mente mostrava que esta corveta nào devia entrar no Rio de J anei.ro com ban
deira parlamentaria, o que tacitamente supptmha a guerra; comtudo, e apesar das 
mencionadas rasões, vinha prompta a bandeira branca para ser içada e firmada 
com um tiro de peça logo que a fortaleza da barra nos fizesse tun tiro por oncle 
se conhecesse que não era permittielo entrar; mas hem ao contrario encontrámos 
fóra da barra um escaler do arsenal imperial com um pratico que nos acompanhou 
até entrar e para d'elle nos servirmos se preciso fosse; e em estando emparelbad_a 
a corveta com a fortaleza ela barra, unicamente se nos perguntou cl'ella cl'onde vi
nha e quantos dias ele viagem; e sendo satisfeitas estas perguntas, nos disseram 
que desse fundo ao alcance da fortaleza, o que se executou immediatamente; e 
sendo ferrado o panno, demos a salva que se nos havia recommenclaclo, a qual nao 
foi corresponclida, so:ffrenclo assim grande affronta o pavill1ão portuguez. N'esta 
occasi ~to atracaram os escaleres do registo, um de Ville-Gn.gnon e o outro elas or
dens elo paço com um official da marinha imperial, o qual tomando o r egisto me 
intimou· que não teria communicaçtio com a terra até segunda resolução, commu
nicando-se-lhe igualmente que trazíamos um passaporte l)fLTlamentario, mas que 
d 'elle se não fez uso n~ entrada por summa delicadeza. As quatro e meia hora 
da tarde passou uma canôa para a fortaleza ele Santa Cruz, e pelos movimentos 
que se fizeram na mesma fortaleza conhecemos conduzia suas magestacles o impe
rador e a imperatriz, em consequencia elo que mandei apromptar uma salva, a 
gente para subir ás vergas e dar vivas, c a guarda a formar-se em batalha to
cando a marcha grave; porém pouco depois apresentou-se o ajudante ela fortale~a 
de Santa Cruz com uma intimaçfi.o elo governador ela mesma, a.ssignada pel.o dito 
aJudante, para que se arriasse a bandeira portngucza e tirasse o leme, a qual 
apr sentei a v. ex. •, que me r espondeu fizesse conselho com os officiaes ela g:u.tr
nição, e obrasse em consequencia; o que succeclenclo immecliatamente se dehbe
roa pel~ termo (em que tambem vae tran ·cripta a refericla intimação), que jur~_to 
por cop1a, se desse exec-.:tção, fazen do c1 sele logo uso da bandeira parlamentana, 
a qual firmámos com um tiro ele peça. As clez horas ela noite elo mesmo dia che
gon a bordo o primeiro ajudante elo inspector do arsenal imperial para fazer con
cluzú; o leme para o mesmo arsenal, o que se executou. 

A vista de tão desagTaclaveis successos nao pude deixar ele levar it presc~ya 
de v . ex. a o meu officio ele 18 elo corrente, instando pela reclamação elos clireMs 
concedidos aos 11n.vios parlamentarios, como a quem cumpre clírio·ir-me em todos 
?s casos~ depois de entrar no Rio de Janeiro, segundo a intellige~cia das minhas' 
mstrucçoes . 

.r o mesmo officio pedia ser mudada a corveta para melhor Jogar, a fim ele se 
amarrar, o que teve logar no dia 19 do corrente, apparecendo o pratico cl'a barra 
com m·clem vocal para isso, e ao mesmo tempo se apresentou o segundo ajudante 
do inspector elo arsenal imperial, communicando-me verbalmente que fizesse .l·cla
çã.o do. que a corveta precisasse e a remettesse ao dito inspeotor. Levo ma1s ao 
conheCimento ele v. ex .", que desde o referido dia 19 inclu ive t m vindo todos os 
dias ração ele carne fresca para a guarnição d'csta corveta. Agora resta-me de 
novo rogar a v. ex. a queira fazer os mais energicos protestos para com o governo 
de sua ma.gestaclc imperial, ácerca_ c~os })l'Oceclimentos hostis praticados co~tra. 
esta corveta de sua magestacle fidelisstma, ele quem v . ex." é o mais inunecliato 
p1'ocm·ac1or. 

Deus guarde a v. ex. a Borclo da corveta Yoado1·, sm-ta no porto elo Rio d~ 
Janeiro, 24 1e setembro ele 1823. - 111.1110 e ex.mo sr. conde ele Rio JVIaior .=Jose 
G1·eg01·io Pegado, capitão ele fragata, commanclante. 

Aos 17 dias elo mez de setembro do anuo elo nascimento é!.c Nosso Senhor 
Jesus Christo ele 1823, a bordo ela corveta portugueza Voado?·, funcleacla 110 

porto do Rio de Janeiro, pelas cinco horas ela tarde, convocou o commanda.nte 
d'clla em conselho os officiaes ele marinha abai. o assig;naclos, sobre o .obiecto de 
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cumpril: uma ordem elo governador ela fortaleza de Santa Cruz, cujo teor é o se
guinte : 

<( Tenclo essa corveta offencliclo o direito das gentes, entrando n'este porto com 
~ancle~ra inimig'a, sem ter intervindo prelimina\ algum, nem mesmo ter içado urna 
~ncle1ra parlamentaria, mancla o governador cl ~st~ fortaleza que o comrnanclante 

d essa corveta arrie immediatamente a sua bandeira e tire o leme fóra, o qual 
de}Jois se lhe mandará buscar. 
L . ((Fortaleza ele Santa Cruz, 17 ele setembro ele 1823 . =Bento José da C1mha 
t?na~ capitão ajudante.>> 

E:x:arninanclo pois a sobredita ordem, foram ele parecer que esta corveta ele 
mane1~·a alguma offencleu os direitos das gentes por entrar simplesmente com a 
banclena }Jortugueza, sem intervenção ele preliminares, como manifestament e se 
~o~hece elo s~u passaporte p~rlamentario, ?uja existencia foi communicacla aos of
. Clae~ elo r eg1sto elo paço e fortaleza ele V!lle-Gagnon, antes mesmo ele se haver 
1 ~~eh1.clo a mencionada ordem, acrescentando-se-lhes que por delicaÇleza se não ha
:~a fert.o uso ela insígnia correspondente; acresce ainda mais ter esta coi·v.eta e~-
l ado livremente, sem que as fortalezas ela barra lhe fizessem o menor nnpech-

1Uento i. }Jortanto, concluindo que só p or arbitrariedade póde ter logar um tal 
procechmento, e para evitar algum , acontecimento talvez mais desàgraclavel da 
Ka~·te elo governo elo Rio ele Janeiro, immediatamante assentaram de cumprir a re-
errda ordem, e passando clepoif;l a examinar as instrucções que o cornmandante 
~Pl:esentou, julgaram ser esta a occasião opportuna éle usar ela bandeira parlarnen
~l'la, que nas mesmas instrucções se lhes faculta. E por ser verdade todo o refe

l'lclo, e para constar onde convier, lavrei o presente termo, que commigo assigna
ram as mencionadas pessoas . ~ . 

Bordo, dia, era ~tt StfJ.J?'Ct . = Antonio P e1·ei?·a Lima~ escrivão= J osé Mcwia Pet?·a 
Bettencmw·t) }Jrimeiro tenente ela armada real = Rctjáel .Flo?·encio dct Silva Vidi
gal~ capitão tenente da armada real = Antonio Ricm·clo Gmça, capitão tenente da 
armada r eal = José G1·ego1·io P egado, capitão de fragata comrnandante. 

N. 0 4 

. O abaixo assignaclo, conde ele Rio Maior, elo conselho. ele sua magestade ficlelis
J.1n1~, e seu gentilhomem da ca.m_ara, tem a honra ele significar ao ill . mo e ex. mo sr. 

ose Joaquim Carneiro de Campos, conselheiro, ministro e secretario de estado 
dos n~gocios do imperio e elos estrangeiros, que acaba ele r eceber, pela urna l10ra 
~a. no1te a bordo da corveta Voaclo1·, funcleacla debaixo do alcance ela fortaleza ele 

anta Cruz, a nota de s. ex.U, na qual, accusando a recepção da carta que o 
abaix o assignaclo clirigír a a sua magestacle imperial de bordo ela dita corveta, an
llllncianclo ter na sua mão cartas de seu augusto pae e de sua r eal família }Jara 
entregar a sua magestade imperial, }JOr julgar offender toda a delicadeza e melin
dl·e se ela sua mão não passassem immediatamente ás augustas mãos elo mesmo 
senhor, }Jarticipa que tem ordem de sua rnagestacle imperial para r esponder que 
s·na rnagestade imperial desej a primeiramente ser informado elos verdadeiros fins 
com que o abaixo assignaclo se diri~?;in a este porto, porquanto, supposto o es
tado de guerra em que se acha o Brazil e Portugal depois da sua solemne 
separação, estú sua magestacle imperial r esolvido a não attender }Jroposições al
gnrnas ela parte do governo portuguez , nem a entrar ~m conferencias e ~us
t~s com .emissarios do mesmo governo, sem que seja preliminarmente r econhe
Cida,. como condição sine qua non, a independencia e integúclade do imperio do 
Brazll; declarando, em consequencia d'estes princípios, que no caso ela falta de 
poderes legaes para o dito r econhecimento em nome de sua ma.gestacle :fidelíssima, 
nem o conde acima nomeado será aclmittido, nem sua. magestacle imperial receberá 
as cartas de que é po~·taclor . . . 
. O abaixo assignaclo, antes de responder á primeira pa1·te ela dita nota de s . ex. 11 , 

Jtllga conveniente aclarar o equivoco com que n 'ella s~ suppõe haver cart~s ele sua 
magestade fidelíssima diversas de outras da r eal famiha, quando o sobredito conde 
pe~a expressão ele «carta~ .de família pa1:a entregar a s~w .magestacle irnpe:,ial •> só 
qtuz entender cartas familiares ele · sua rnag·estade . :6.clehssuna, as quaes sao .com 
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e:ffeito duas, uma para o imperador, outra para a iroperah·iz, seus aug·ustos filho 
e nom, e á vista ela qualidade das mesmas cm·tas e ela impossibilidade que ora se 
apresenta ao abaixo assignado para as poder entregar immecuatamente, como por 
motivos ele respeito dosejava, não tem duvida entregai-as á pessoa que sua mages
tacle imperial auctorisar pam ~s receber. 

Não pó ele o abaixo assignaclo deixar ele chamar a attenção de s. ex. a para ou
tra circumstancia tão attenelivel como verelaeleira, qual 6 a de que na carta que 
elle teve a honra ele dirigü· a sua magestacle imperial não pôde ter em vista .a 
communicaçao ele negociação alguma publica ele que poderia vir encarregado, po1s 
que nem o faria só por s:i, nem a inesperada intimação ele fic:u: incommunicavel, 
feita, pelo official elo registo ao. eommanelante cb dita corvet~, o permittia então i 
e por isso, r eservando · essa declaraÇão ela commissão ele que sua mag;estade :fide
líssima o havia encarregado, para depo.is do desembarque on paTa quando por ~t~
tro q·ualquer motivo fosse antecipadamente exigida, se limitou tão sómente a cun: 
gir a sua magestacle imperial a carta referida nós singelos termos em que for 
concebicla, e quo tinl1a só por o~jecto annuneiar a existencia das duas ditas cal'
tas familiares ele sua magestadc fidelíssima para seus augustos filho e nora, e o 
desejo de as entregar immocliatamente pelos motivos ponclerados. 

E pois que é agora na sobredita nota que s. ex. a exige por ordem ele sua roa
gestacle imperial a informação dos verdadeiros fins com que o abaixo assignaclo _se 
dirigiu a este porto elo Rio de Janeiro, elle n:.io t em duvida, antes a maior sat~s
fação e gloria ele participar qú :ua magestacle fidelissüna, quando fez sair de L1s
boa para esta côrte a corveta Voado?' com uma commiss11o, não pocua, nem meslll0 

devia suppor, segundo os bem conhecidos sentimentos do seu coraç~LO, e as novas 
circumstancias políticas de Portugal, que o Brazil, e menos seu augusto filho, es
tivessem em guerra com elle ou com o reino ele Portugal, nem era ele esperar ; e 
o abaixo assignado não póde deixar de se achar penetrado elo maior sentimento 
pelo modo hostil e inhospito com que fôra recebiclo na .entrn.cla cl'este porto uro na
vio pacifico do sua magestade :fidelissima, o que certamente em iguaes circurostan-
cias nunca succederia a qualquer navio elo Brazil em fortugal. .., 

O abaixo assiguaclo, satisfazendo ao que d'elle se exige quanto <Í declaraçao 
elos fi~s por que veiu a, este porto, tem a homa à.c participar que, não podendo 
os ultlmos successos ele Portugal pela ·sua natLrreza deixar ele obrio·ar a sua roa· 
gestade fidelíssima a fazer d' elles uma conveniente participação a ~eu augusto :fi
lho, nasceu d'aqui a idéa de mandar cessar todas as hostilidades que contra sn!J. 
vontade se praticavam no Brazil, c ao mesmo tempo ·mandar em commissão_pes
soas ele sua confiança, que munidas ele iguacs cartas r egia. · ela clata ele 21 ele Julho 
d'csto anuo, por ellas vem auctorisaclas, não só para tratar elo modo c te.1·mos da 
evacuação elas forças de mar e terra, que se achassem na Bahia, para oncle sua 
magestade fidelíssima antecipou logo um uorroio marítimo a suspencler, sendo pos
sível, todas as hostilidades (como não pócle cleixar de ser já bem patente ~ 5.~a 
m_agestade imperial peb chegada do marechal de campo Luiz Paulino de O~:e~~ 
Pmto da França), mas tambem para poder acceitar uma conveniente couClliaça 
do Brazil com Portugal, proporcionanclo-se as circumstancias, sem comtudo ~e 
achar auctorisaclo paya reconhecer, como comlição sine q'fka non, a independenCla 
abs~luta do Brazi~. E tambem uma consequencia dos poderes ele que se acha an
ctonsacla a comm1ssã.o trata.r ela sorte e situação elos cliversos europeus portugue
zes qu .. e se acham no Brazil, ao· quaes sua magestade :fidelíssima eleve toda a pro
tecção, senclo permitticlo em toclo o caso tratar cl'este negocio, se o'odio ou vinganÇ~ 
não estorvar até este ponto o que convem á humanidade e á justiça em casos sl
milhantes. 

Quanto á ultima parte ela sobredita nota de s. ex . a, na qual sê procura pôr 
em duvida a realidade de alguma commissão do governo ele Portugal, sem outro. 
funclamento mais elo que o da corveta Voado?', onde vem o abaixo assignado, eu~·~ 
n'este porto com a bandeira içada de uma <lnaçao inimiga», sem preceder pre)jnll
nar algum, nem sequer usar ela bandeira parlamentaria, o abaixo assignado pede 
licença para r eflectir a s. ex. a que não ha na ela nas circumstancias actuaes que 
não sirva de provar que isto é talvez mais um pretexto do _que uma rasão para 



827 

justificar a precipitação com que antes ele alguma ulterior averiguação se praticou 
a hostilidade ele mandar tirar e levar para o arsenal ·O leme da corveta, e conser
vai-a em uma situação perigosa, e a sua guarnição sem os soccmTos n ecessa:rios. 
A corveta Voador traz passaporte parlamentario, do qual se deu parte ao o:fficial 
elo _regi sto ' que veiu a seu bordo, e era tal a idéa que sua magestade fideli ssi::na 
fazm do Brazil1 e tinha rasão pam fazer, que esse. passaporte parlamentario lhe foi 
dac1o1 menos pa.ra pocler entra,r no Rià de Jan(jiro, elo que para evitar hostilidades 
~o mar durante a sua viagem, porquanto sua magestade :6.delissima1 considerando 
smceramente os seus verdadeiros sentimentos e relações com o estado e povos elo 
Brazil, desejava evitar tuclo quanto podesse dar idéa ele guerra com elles; por isso 
0. commanclante da corveta r ecebeu instrucções parn, içar a bandeira parlamenta
na sómente no caso que fosse indispensavel; mas sendo a corveta conhecida até 
pel~ bandeira1 .e não se oppondo a fortaleza á sua entrada, parecia esta1 com as 
ma1s circumstancias poncleradas1 uma prova ele que a entrada lhe não era ve-
dada. . 

N~o existe pois motivo para se dizer que fôra offendi~o o porto, até porque a 
~anclmra, sendo um mero signal e não prova infallivel de ser parlamentaria a em-

m·cação que a traz, a falta momentan~a cl'essa bancleira só serviria de a expor 

l
a alguma hostilidade repentina, e nunca para deixar de gosar da immunidacle que 
he. compete pelo direito das gentes1 quando a qualidade parlamentaria se pócle 

ll1a1s evidente e r ealmente provar pelos documentos competentes1 qual é o passa-
,lJorte que será apresentado quando for exigido1 e não póde . deixar de ser sabido 
ele sua, magestacl'e imperial que a corveta içou e firmou a bandeira parlamentaria 
logo que pelo officio elo ajudante da fortaleza que lhe mandou arriar a bandeira 
portugneza e tirar o leme vein no conhecimento ele que ella não era reconhecida 
:O,em consentida como mera embarcação portugueza. Se, não obstante tudo isto, o 
g,·overno ele sua mugestade -imperial continuar a insistir na chu·ação ele t ão hostil 
cletençfio1 nada será mais extraordinario aos olhos do mundo. 

O abaixo assignaclo não pócle deixar por fim de protesbr contra taes procecli
ll1entos1 ..que fazem a gnerra no momento em que franca e confiadamente se deseja 
só a paz. 

O abaixo assignado aproveita esta occasião para offerecer a s. ex. a os protes-
tos ela sua mais c.listincta consideracão. . 

~orelo da corveta portugueza p<{rlamentaria Voaclo1·1 surta no porto elo Rio de 
Jane'íro, , 18 de setembro de 1823.-- Ao ill.1110 e ex.mo sr. José Joaquim Carneiro 
de- Campos. = Conde de Rio lJrfaio1·. 

N.• 5 

O abaixo assignaclo, conde ele Rio l\lraior, do conselho ele sua, magestacl~ ficle
lissima1 e seu gentilhomem ela camara, continuando novamente a nota que teve a 
honra de dirigir ao ill.mo e ex. mo sr. José Joaquim Carneiro ele .Campos1 conselhei
ro, ministro e secretario ele estaclo elos negocias do imperio e dos estrangeiros1 da 
data ele 18 elo corrente1 · eln resposta á de s. ex. a em .ela ta elo dia antecedente, de
clarando os fins a que foi mancln.da a esta côrte elo Rio ele Janeiro a commissão 
cl.e sua magestacle :ficlelissima, assenta que ~ do seu dever acrescentar mais expli
citamente a- generalidade dos poderes de que disse vinha r evestida a dita commis
são, que esta se acha auctorisada para tratar da evacuação das tropas portugue
zas existentes na ma~·gem oriental do rio da · .Prata, o que o abaixo assignaclo leva 
ao ~onhecimeuto ele s. ex. a para ser presente a sua magestacle imperial. Com este 
:motivo o abaixo assignado renova a s. ex .a os protestos ela sua veneração . . 

~ordo ela corveta portugtleza parlamentaria Voado1·, surta no port? do Rw _de 
, Janeiro, 19 ele setembro ele 1823. -Ao ill.mo e ex. mo sr. José Joaqmm Carneiro 

ele Campos. = Conde ele Rio J.l!lcbio?·. · 
, ' N .0 6 

Ô abaixo assignaclo, conselheiro, ~inistro .e secretario ele estado dos negocios 
elo imperio e dos estrangeiros accusa a recepção da nota que o sr . conde de Rio 
MaiQr, cl0 conselho de sua m~gestade ficlelissima1 e seu . gentilhomem ela camara1 
acaba ele dir·io·ir-lhe de bordo da corveta Voculo?' 1 com data ele 18 de setembro cor
rente, em a 

5
qual1 respondendo á que 1·ecebêra na ves1)era, enviada pelo abaixo 



828 

assignado, exigindo saber, da parte de sua magestade Ím}Jerial, os verdadeiros fins 
eom que viera a est e potto, participa que, não podendo os ultimos successos de 
Portugal pela sua natureza, deixar ele obrigar a sua magestade fidelíssima a fa
zer d'ell~s uma conveniente participação a seu augusto filho, nasceu d'aqui a idéa 
ele mandar ces:ar todas as hostilidades, e ao mesmo tempo mandar em ç:ommissfio 
pesso~s ela sua confiança, auctorisadas para tratar , nao só ela evacuação ~l~s fo~·: 
ças de mar e terra que se achassem na Bahia, mas tambem, como consequ enCla 
dos poderes da commissão, tratar da sorte e situação dos diver sos europeus portu
guezes que se acham no Brazil, aos quaes sua magestade :fidelíssima deve toda a 
protecção, sem comtuclo vir auctorisada para r econhecer a indepenclencia e inte
griclaele el' este imperío . 

O abaixo assignado acha-se pois na necessidade .de commun icar as. ex.a, que, 
reconhecendo-se pela sua r esposta \7 Ír com effeito encarregado ele uma commissão 
elo governo ele Portugal, mas sem vir munido de poderes para r econhecer in li
mine a independencia e integTiclacle do imperio do Br azil, como aliits se r equeria, 
para servir de condição preliminar a toda e qualquer negociação ou proposta que 
o governo portugtlez tivesse ele iniciar, e tenclo sua magestade ii.nperial, uniforme 
com os sentimentos da assembléa geral copstituinte e legislativa, e com a opinirio 
publica que se tem desenvolviclo claramente, tido a antecipação de mandar clecla
l"ar a s. ex. a, logo á sua chegada, que não seria acli.nittido nem ou vielas suas pro
postas sem aquelle essencial e indicado requisito, para que s . ex .a confessa não 
vir auctorisaclo; julga }JOrtanto o abaixo assig·naclo impropria toda e qualquer dis-
cussão sobre ussumptos da annunciada commissão . · 

Entretanto não pócle b gabinete imperial ver com insensibilidade a errada op~
nião que uma fatal prevenção ou inexactas informações t êem , uscitaclo no gabi
nete portuguez relativamente ao estado presente elo Brazil, e poneleranclo quanto 
a sua eliluciclação contribuirá no futuro à suspensão ele hostilicladei:l que tanto re
pugnam á humamclade, e que sua magestaele imperial por sua parte está prompto 
a fazer cessar, logo que isto se compadeça com os interesses e dignidade cl'este 
imperio, se apressa o abaixo assignaelo a observar ao sr. conde de Rio Maior, que 
a inclepenclencia política elo Brazil é o voto geral ele todos os seus habitantes, que 
a proclamação cl'ella fôra effeito do estado ele virilidade em que se achavam estes 
povos, unicos do novo mundo que ~inda j aziam dependentes elo antigo, que a pro
pria consciencia elas suas faculdades, progresso e r ecur sos motivára a sua eman
çipação, sem que jamais se eleva presumir que a r evolução ele Portugal, as injus
tiças elas suas côrtes, ou outros quaesquei· eventos ele condição precaria, poclessem 
ser mais que causas occasionaes ela acceleração cl'este natural acontecimento, que 
um grande povo, depois el e :figm·ar na lista elas nações .independentes, j amais re
trogmcla ele sua representação política, que sej a qual for a sorte ele Portugal, esta 
não terá sobre o Brazil outra influencia mais que aquella naturalmente derivada 
elo systema geral elas cliver:as sociedades politicas entre si, que todos os esfor ços 
que Portugal fizer para arredar este imperio dos fins que tem sol'emnemente pro
clamado, serão portanto infructuosos, muito mais com a superveniente fórma ele 
governo absoluto a que voltou, e em logàr ele conci:liar os espíritos, como sua ma
ges~ade :ficlelissima parece clesejar , e é proprio do regia coração ele um virtuoso e 
_sabw monarcha, contribuirão pelo contrario a prolongar o resentimento, a clescon
~ança e azedume, e com elle'i a epocha ele uma paz ao proprio Portugal vanta
JOSa. 

Sente pois o gabinete imperial que essa annunciacla commissão ·em logar ele 
abranger fins mais amplos, que as circumstancias prescreviam, se li~itasse : 

1. 0 A tratar ela evacuação elas tropas ela Bahia, que não tem lagar, por have
rem já sido expulsas pelo valor braziteiro; 

2 .0 Á protecção elos europeus portuguezes residentes no Brazil, q:uanelo devêra 
ser constante que os eur opeus a que se re~ere, tendo, ou' abraçado espontaneamente. 
a _ causa cl'éste imperio, ou recusado segml-a, se constituíram no primeiro caso s~;l?. 
clitos brazileiros, e como t aes inclepenclent\')s ela protecção portugueza, e partiCI
pantes elos direitos e prerogatívas que lhes sã? inherente: ; que no segundo, ist~ é, 
os que na epocha ela elesmembração ela ant1g·a monarchia, preferiram o }Jarticlo 
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portuguez, retiraram-se do Brazil, e ~1.lguns que ficaram, tendo ulteriormente mu
dado ele sentimentos, á proporção que foram vendo consolidada e ger al a indepen
dencia, e garantidos os seus direitos inclivicluaes, acham-se tambem hoje reunidos 
á nação brazileira, por quem são trataelos com a generosidade que a ca.racterisa, 
e que lhe não pócle ser contestada sem manifesta injustiça. 

N'es tes t ermos não h a a quem se applique a protecção que s. ex . a insinua, 
pois quanto aos que não acloptaram a causa do Brazil, já aqui não existem, e tão 
generosa tem sido a naçcw brazileira, que até t em feito r egressar os prisioneü·os 
ao seu paiz, e os que a abr açaram são brazileiros e não necessitam ele outra pro
tecção que a elo seu governo . 

Pelo que toca _ao proceelimento havido com a corveta portugueza Voaclo1·, que 
S. ex.a trata ele hostil e inhospito, cumpre observar que eJle n.ftO foi mais que O 
fructo elas circumstancias e do systema adaptado, visto que, alem ele vir ella arti
lhacla e petrechacla, contra o estylo elas parlamentarias, deixou de usar, como con-
vinha e era opportuno, elo . igual proprio. . 

Entretanto sua magestacle imperial tem dado as suas imperiaes ordens para 
que em o competente tribunal se julgue este assumpto conforme o direito elas gen-
tes, que n'este imperio se r espeita· como em outra qualquer nação culta . . 

Renovando pois o ;:tbaixo assignaclo a declaração antecedente ele não entrar 
em qualquer discussão sobre a commissão de s. ex .", por ter faltado a condicão 
e::cigida, só lhe r esta assegurar a s. ex ." que sua ma.gestade imperial está re~ol
VIclo a n ão receber as cartas ele que s . ex. a é portador, nem mesmo por intm-rJosta 
pessoa, e que serão dadas as ordens convenientes, para que o seu regresso e elos 
demais passageiros da corveta Voctclo1· se execute com promptidão e com todos os 
soccoiTOS que pr~cisarem. . 

O abaixo assiguaclo aproveita esta occasião ele reiterai' ao sr. conde ele Rio 
Maior os protestos cb sua mais alta consideração e perfeita estima . 

Palacio elo Rio ele Janeiro, em 19 ele setembro ele l 823 .= José J oaquim Ccw
nei?·o ele Campos. 

N .• 7 

. O abaix o assignaclo, conde ele Rio Maior, elo conselho ele sua magestade ficle
hssima, e seu gentilhomem el a camara, accusa a recepção ela nota que o ill. mo e 
e:x: .mo sr. Jo~é Joaquim Carneiro ele Campos, éonselheiro e secretario ele estado 
elos negocias do imperio e dos estrangeiros, ultimamente lhe dirigiu com a data 
ele 19 ele setembro corrente, posto que recebida em o subsequente dia 21 pelas 
onze horas da manhã, em a qual, r espondenclo á que o abaixo assignac16 enviára 
a s. ex." na data de 18 elo dito moz, contendo em summa a declaração elo objecto 
ela commissã.o ele sua magestade. fielelissima, e a r eclamação contra a icléa de apri
sionamento da corveta Voado? ·, r econhece que o abaixo assignaclo veiu a este porto 
com effeito encarreg;aclo ele uma commissão elo governo portugnez, julga impropria 
C<tocla e qualquer eliscussão>> sobre os assumptos ela mesma commissão, por ella 
não vir munida ele poderes para reconhecer i1i limine a inclepenclencia e integri
clàcle elo Brazil, dando este reconhecimento como r equisito essencial ou condição 
preliminar a qualquer proposta ou negociação, sente ver a errada opinião elo ga
binete portnguez ácerca elo estado presente elo Brazil, chegando a t er a bondade 
de o quer er diluciclar n' esta ma teria, faz novos esforços para justificar o procedi-

• , illento hostil e inhospito que clesele a sua entrada n ' ste porto se t em tido com a 
corveta Voaclo1·, inculcando este proceclimento como fructo «el as circumstanc.ias e 
elo systema acloptaelo>>, visto que alem de vir ella artilhacla e petrechada contra o 
C<estylo>> elas parlamentarias, cleixou ele usm·, quando convinha e era opportLmo, 
((~lo sigpab proprio, annuncia novamente que este assul?pto c~o aprisioname~to ela 
chta corveta :vae por ordens claêl.as ele sua mao·estade 1mpenal, ser 1·emeLt1clo ao 

' b fi 1' competente tribunal que o J. u] o·ue se"'unclo o direito elas gentes; e na mente par-
t . ' b b .c "1' cl Icipa que sua magestaele imperial, resolvielo a não receber as cartas la:J?IIares e 
seu auo·usto }Jae nem por interi)OSta l)essoa claní. promptamente as orelens couve-

. b ' ' . . . 1 lUentes par::t 0 r egresso elo abaixo assignaclo , e dos ma1s pass~geu·os c a ,corveta 
TToaclo?·~ com todos os soccorros ele que pre0isarem. 

O abaixo assignaclo, á vista· ele tão extraorclinaria COID<il inesperada resposta, 
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que fecha com porta de bronze a entrada e iniciativa a toda e qualq~1m· concilia
ção, vê-se na neeessiÇlade ele haver por finda a sua commissão, e de r equerer em 
consequencia ao governo de sua magestade imperial, -qu~ haja de expedir a~ o,:·
clens necessarias pa.ra o seu regresso, e o ele todas .as ma1s pessoas da comm::ssao 
e da tripulaçao, da mesma sorte e na mesma corveta em que vieram, r espeitan
do-se assim o direito das gentes na immuniclade de-vida a emissarios auctorisaclos 
ele qualquer potencia ou soberano ; e sendo para s~ntir que o abaixo a~signado Nse 
vej a dolorósa:mente obrigado por causa de procecl1mentos tão contranos á ras~o, 
que se hão praticado e ameaçam continuar-se, ,a requerer cl 'esta maneira aquillo 
que n~o podia negar-se immediatmuente. 

E o abaixo assignaclo se limitaria na sua r espostá a este artigo s6mente, se a 
_ nota de S. ex. a, COntendo diverSOS objectOS e explicações,, e O procedimento e de

tenção de que se acha ameaçada a corveta e sl'la tripulaçã-o, o não pozessem. na 
forçosa alternativa de faltar ao seu ele ver mais sagrado, nfi.o o •prat~cando assllll· 

Reconhecenclo o governo de sua magestàcle imperial, como reconhece, pe~a 
nota de s. ex. a, que o al;>aixo assignado veiu a este porto encarregado com o:ffimo 
ele uma commiss~i.o elo seu augusto soberano , como é que s. ex. a, em contradicção 
com este confessado r econhecimento, se lembrou de separar as pessoas da con::
missão das ela corveta e sua tripulação, quando trata do regresso d'aquella? O di
r eito, das gente[? que protege a uns clesampara porventura os mais? 

E verdade que a commissão de sua magestade fidelíssima enviada ao presente_ 
ao Brazil não veiu munida de poderes para ~·econhecer in limine, e como condiç~o 
sine. q1tct non a independcncia absoluta do Brazil; mas não ha rasri.o para conclLur 
d'aqui que sejam tão limitados e r estrictos os poderes da mesma commissão como 
se julga, porque eutre a inclependencia. absoluta e a suj eição ha um espaço ~uú
nito, e s . ex.a quando, resumindo na sua nota os objectos da commissão manlfes
taclos pelo abaixo assignado, se restringiu aos dois especiaes da evacuação da ~a
hia e da protecção elos diversos europeus existentes no Brazil, mostrou por 1sto 
qu:e certamente não deu toda a attenção ao terceiro, concebido na extensa gen9· 
ralidaclc de qualquer conciliação entre "Portugal e Brazil, debaixo da qual se po
dem abranger outros .obj ectos mais extensos e mais importantes do que aquelles 
clois acima especiúcaclos, sendo coherente coiD a idéa de independencia, t ãQ aute
cipacbmente exigida, toda e qualquer conciliação não forçada, uma elas clausulas 
que os publicistas comprehendem na clefinição de iudependencia, servindo esta re
flexão, alem ele outras igualmente transcendentes, da prova mais eviclénte ela con
sicleração apurada e recta de sua. magestade fidelíssima, quanclo se cleliberou a 
não estender os poderes e a categoria ela commissão ao r econhecimento ela inde
pendencia do Brazil, segundo sua magestacle imperial tem inclicado como condição 
sine qtta non~ e sendo esta mesma prova quem, alem de muitas outras rasões, mos
tra fundamentalmente quanto é em toda a extensão dolorosa, e o será sempre,_ a 
recusa formal da recepçfi.o das caTtas de sua magest.ade íi.delissima, e o não :;tc1nl~
tir in limine sua magestade imperial a commissão de seu augusto pae, e assim nao 
se tratarem prelimin::u·es de conciliação. , 

Ainda que o abaixo assignado, pela exigeucia e nátureza ela condição sine q_~ta 
non anteposta pelo gabinete de sua magesta.cle il'Dperial, conhece que se acha lU· 

terceptada e rec.nsada qualquer negociação geral ou particular, co.mtudo julga do 
seu dever, para dar inteira conta da sua commissfto , soliéitar de s. ex. a a r esposta 
á nota de 19 elo corrente, que o abaixo assignado dirigiu separadamente as . e:x..a, 
sobre o particular objecto ela evacuação das tropas portuguezas de Montevide1:1' 

porque depois de remetticla a nota de ·1s, ent'l:ou em duvida se s . ex.a abrang;a 
Montevidcu debaixo da. palavra ele Brazil, de que o abaixo assignado se servrn 
geralmente, quando fallou dos diversos eul'opeus existentes no Brazil. 

Quantó á dilucidação com que s . E.\''X .a se digna esclar ecer o gabinete portu
guez, su:2ponclo-se que elle, por uma fatal prevenção e inexactas informações , se 
acha em. opinião errada r elativamente ao estado presente elo Brazil, assim c01no 
quan'to i~s mais reflexões subsequentes ela. nota de s. ex . a ácerca ele Portugal, e ela 
natureza elo actual governo de seu augusto amo, pede o abaixo assignado licença 
para expor aqui a s. ex. a r apidamente, em defeza da honra do dito gabinete e glo-
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ria do seu rei, que não é bem fundada a idéa que s. e:x:. a faz elo ruiuisterio de sua 
magestacle fidelíssima ácerca ela falta elo conhecimento elo estado n.ctual do Brazil 
antes prouvera a Deus que nunca tivessem existido muitos factos no Brn.zil, qu~ 
elle não ignora e ele que tem um perfeito conhecimento i que s. ex. a falta á justiça 

· devida ao caracter do al:>aixo assignado, quando pareqe presumir que elle, referiu
elo-se aos ultimos successos de Portugal, clava a entender que a sorte e estaclo do 
Brazil dependeram ou clependeriam cl'esses successos i que a nova mudançn, do go
verno de Portugal, ainda que a ella se seguisse a dissolução das côrtes, não teve 
a consequencia de fazer el-rei absoluto, mas a ele destruir a causa ele muitos ma
les, que já pesn,clamente se sentiam i nem sua magestacle fidelíssima quiz entrar 
para esse fim no goso de maior pl'eniturle elos seus regios poderes, mas elle mes
mo mandou logo proceder á formação ele um projecto de constituição, para reger 
por ella os povos de Portugal, que o amam e são cl'elle amados. O Brazil deve a 
Sl,la em:mcipaçEio a sua magestade fielelissima, desde que em 1815 o elevou á ca
tegoria de r eino, e jú enUi.o talvez o teria elevaclo logo á de imperio, se motivos 
dignos . de attenção o não obrigassem a _ clifferir para outra epocha esta mais nobre 
denominação ele mera categoria. 

Sua magestacle fidelissima, pois, e o seu ministerio não poclem clesconhecer que 
o· Brazil, pela sua riqueza e extensrio, é digno da categoria em que se acha. Nin
guem está ma.is persuadido elo que o abaixo assignado que sua ruagestaele imperial 
está prompto a fazer cessar as hostilidades, pois que ninguem melhor do que elle 
~onhece o humano e magnanimo coração de sua magestacle imperial i mas a hosti
l~dacle, que se procura actuaJmente continuar com a corveta de sua.magestacle fide
hssima só serve de desmentir ·ou contradizer aquella asserção, que fica sendo 
meramente verbal, pois que tal hostilidade nrio é certamente compatível com a di
gnidade do seu imperio, e muito menos com a de sua pessoa, sendo uma lercla
cleira e mal fundada i~fi:acção elo direito das gentes, isto é, da immuniclacle dos 
parlamentarios, contra 'um navio e subelitos ele seu augusto pae; que o abaixo as
signado tem 'l:asões para não assentir inteiramente com s. ex. a sobre o modo por 
que se expõe a situaçfLo dos cliversos portnguezes exist entes no Brazil i e fiual
rnente que s. ex. a não deverá estranhar que o abaixo assignaelo, a respeito ela ab
soluta recusação da acceitação de cartas de sua mage~tacle ficleHssima para seus 
augusto.s filho e nora, diga que elle presume que esta recusação não póde deixar 
de ser talvez :filha de algum motivo estranho aos sentimentos naturaes elo coração 
de sua magestaele imperial. . 

O n egocio r elativo á corveta Voaclo?·J em que veiu a este porto à commissí:'to 
ele sua magestade :fidelissima, é actualmente o ele que o abaixo assignado tem de 
tratar , não só -como primeira pessoa ela cornmissã.o, mas como procurador natural 
e legitimo de se1,l proprietario, considerando este processo em todas · as suas rela
ções. Vê-se bem claramente pelas expressões da nota de s. ex.<t, que o empenho 
do gabinete ele sua magestade imperial parece ser o de esquadrinhar e inventar 
1notivos de aprisionar a dita corveta. O abaixo assignado já em sua nota antece
dente disse quanto lhe pareceu então bastante para remover similhantes intenções 
do governo de sua magestade imperial i ·mas s. ex. a, insistindo a.gora na manifes
tação das mesmas intenções, e produzindo novas circumstancias de imputação, põe 
o abaixo assignado na necessiclacle de r-epetir a mesma defeza de um modo mais 
extenso e circumstanciado, elo que seria preciso, se a boa fé com que se dirigia a 
commissão, se nao quizes. e cegamente desconhecer, até porque ignorando o abaixo 
a_ssignado quaes são as peças clocumentaes que o govern0 ele se.a mag·estade impe
rial manda remetter ao ü:ibunal competente para por ellas interpor o seu parecer, ' 
ou dar a.lguma sentença sobre este assumpto, é elo seu dever an~ecipar-s~ na. d~
feza pelo unico meio que lhe é por ora permittido, e que desde Já o aba1xo ass~
gnaclo requer que se ajunte a qualquer processo J_IO ca.so não esperado ele se ven-
fi.car. a ·remessa d'esta desnecessaria questão ao clito tr1bunal. . _- A 

E o' facto ·que a corveta ele guerra Voaclm·, de sua ruag~stac~e fi.clehssima, fora 
mandada de Lisboa a este porto com passaporte parlamentano, tt:azenclo a ~eu 
bordo uma commissão auctorisacla a neo-ociar com o governo do Rw de Janmro . 
Antes da sua chegada já o ministerio ~le sua magestade imperial sabia ela sua 
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vinda e elo seu objecto em ger al, pois que, não só pelos papeis publicas se vê que 
a sua vinda foi participacla ;t assembléa geral, mas até fôra annunciacla pelo ma
rechal ele campo Luiz P àulino ele Oliveira P into da Ifr ança, que sobre este neg?
cio chegou a ser inq1,1iriclo ofT:icialmente por s . ex. a. em 8 elo corrente mez. S~bHt 
a commissão que as intenções ele sua magestacle fidelíssima .eram não se cla1: 1cléa 
ou sio·nal, ele que havia guerra entre elle e seu augusto filho, e que ]JOr 1sso o 
comm

0
anclante da càrveta trazia instrucção para u sar ela bandeira parlamentaria só 

quando fosse conveniente, ou, segundo a intenção ele sua magestacle fidelí ssima, só 
q nancl.o fosse necessa.ri a . A corveta, enth1ncl.o no dia 17, estava prevenida com a 
dita bandeira na gavea elo mastro ele prôa par a a mandar içar, logo que se po
zesse alguma duvida á sua entrada só debaixo ela bandeira pnrtugueza; navegava 
ele proposito com pouco panno, observanclo com attenção os movimentos ela forta
leza; mas nem antes, nem passando por ella, se oppoz algum impedimento, antes 
se lhe fizeram as perguntas elo , coS>tume, a que r espondeu, r ecebendo só cl'ellas or
dem par a fundear ao alcance ela fortaleza, o que cumpriu. Com estas apparenci~s 
ele amisacle, se assentou que a parlamentaria não era precisa, e em consequenc1a 
da supposta amisacle, se salvou o porto com a salva ele vinte e um tir os, que não 
foram correspondidos. D 'ahi a algumas horas se percebeu que sua magestacle . in1· 
perial em pessoa estava na fortaleza, cl'onde então se r emetteu em nome elo go · 
vernaclor cl'ella uma ordem ao commanclante ela cor veta, para que logo se arriasse 
a bancleü·a portugueza e se tirasse o leme, que se mandaria busc~1r, com o funda
mento ele q ne a corveta offenelêra o direito das gentes, entrando n'este porto com 
bandeira inimiga, sem preceder preliminar algum, nem trazer içada bandeira par
lamentaria . Foi pois n'este momento que se conheceu que as intenções elo governo 
elo Rio ele Janeiro não eram as m esmas ele sua magestaele fidelíssima a r espeito cl.a 
bandeira portugueza, e por isso se declarou a corveta parlamentarü1, içando o SI

gnal competente, que foi logo :f:irmaclo com um tiro ele peça, e ao m esmo temJ?o, 
cumpTinclo-se a 01·clem ele sua magestade imperial, se manclou tirar o leme e arrw•r 
a bandeira portugueza, com tenção ele r eclamar-se depois, como se r eclamou, a 
r estituição do leme e da bancleira, veri:f:i.ca.ndo-se a realidade de parlamentaria, no 
que em tanta a boa fé ela commissã.o e elo commandante, que no registo ela cor
veta declaTou este, antes de toclo o precedente succcsso, ao official elo r egisto que 
trazia passaporte parlamentario. Não deferinclo o governo ele sua magestacle im
perial à Teclamação elo leme e da bancleira, r espondeu s. ex. a que a entrada ela 
corvet~ sem signal parlamentario offenden o porto, e deu causa ao proceclimento 
ele se lhe tirar o leme, e proseguir com os demais actos prescriptos pelas leis das 
nações belli.gerantes . Não quer accusar o abaixo ass ignado o ]Jroceclimento ou or
dem da fortaleza par a t.irar o leme e a bandeira, pois que em:f:im, não vendo içacl::t 
a bancleira parlamentari.a, se n~i.o quiz dignar sua m agestaclc imperial, por qn~tes 
cruer motivos, attender ao que j tt sabia bana Jicle, nem que um navio conheClcla
mente mandado por seu augusto pae merece mais privilegio elo que o ele outra 
qua,lquer naçfio; mas elepois que o m esmo navio se declarou solemnemente pa:·ht
mentari o, depois que consto\1 que como tal se tinha declar ado no acto elo reg1sto 
costumaclo do poTto, depois, ele se r econhecer, como s. ex. a reconhece em sm1. nota, 
que o abaixo assignaclo v em com effeito encarregado ele uma commissão elo go 
v erno de sua magestat e fidelíssima, t endo-a por tão certa e verificada, que ncJU 
exigiu ainda a apre:entação ele passaporte, nem ele auctorisação , der ois ele tu_rlo 
isto, como se compadece com O·mesmo direito elas gentes, em que s . ex.a se· ap01a, 
a continuação de tal hostilidade? Pois no direito elas gentes vale mais a bandeira, 
isto é, o signal, cTo q~1e o significaclo? A falta e1' este pignal foi bastante para a 
corveta soffrer a injuria de se lhe mandar tirar o lemy e bandeira nacional; e o 
pass,aporte e a n atureza verificada ele commissão não Yale para ser reintegracla elo 
seu leme e bandeira ! ! 

D e certo a fortaleza ele Santa Cruz não deixaria passar impunemente uma es
quadra com bandeira parhuu entaria, porque era manifesto que a bandeir a era_urn 
signal enganoso ou estratagema, isto é, porque não é a b andeira quem constitue 
por si só .a natureza parlamentaria, é um mero signal para annunciar ele longe e 
para evitar alguma ho ·tiliclacle r epentina. Quem constitue o verdadeiro parlamen-
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tario é o seu passaporte e o seu fim, e n'cste caso se acha a corveta Voctclo?· . Não 
içou por motivos justos ou rasoaveis a bandeira parlamentarÜL, mas móstrou logo 
que o era. S. ex." na sua nota parece j á estar d'isto convencido, pois que de novo 
recorre a outro excogitado motivo, que até ali se não havia lembrado ou r eferido, 
e é que a C?rveta vinha artilhacla e petrechacla, contra o « estylo')) elas parlamen
'tarias; mas o abaixo assígnado crê que se não enga.na em affirmar a s. ex ." que 
esse estylo não é ele "lei ou direito, nem é compati vel com to elas as circumstancias 
e occasiões em que é necessa.rio usar ele padamentario, tanto assim que não é a 
corveta Voaclm· o primeiro nem ha ele ser o ultimo navio armado e parlamentario 
ao mesmo tempo . Esta corveta foi sempre navio ele guerr a, e não traz mais elo 
que a sua competente artilheria, tinha ele atravessai; mares immensos communs a 
todas as nações e piratas . E quem ha, ele crer em bom senso que a corveta TToct
clo?· t entasse entrar no porto elo Rio ele Janeiro para fazer alguma hostilielacle? 
Conclue pois o abaixo assignaclo, que est~ nova rasão é mn segundo 1)retexto, que 
não pócle achar apoio no direito das gentes, nem em tribunal algum sufficiente-
1Uent6 instruido ele todas as circumstancias. 

O ~~baixo assignaclo, á vista de tudo isto, ainda que não é capaz de conceber 
s;1speita. contra o animo e justiça elos juizes ele· qualquer tribunal a que esta ques
tito seja rcmetticla, comtuelo não póde deix ar de considerar tal processo como cles
necessario, e como mais um meio inventado para molestar e escarmentar o abaixo 
assigni'Lclo com o nome r es1Jeitavel ele uso elo direito . elas gentes, quando este só 
deveria protegei-o contra tacs e tanto: embaraços e hostilidades. 

Para dar :l:im a tão desgostosa eliseussa.o, e poupar a s . ex.a o enfado ele ouvir 
o mais que r>e podia all egar em similhante caso, se limita o abaixo assignado a 
declarar que à sorte e regresso elas pessoas ela commissão nã.o pócle ser :eparacla 
ela da corveta e da sua tripulaç~o, por se achar em to'clos no mesmo caso, e que 
protesta contra qualquer decisão contraria, reclamando o direito elas gentes e im
lllnnida.cle que é devida a emi.ssarios auctorisaclos ele qualquer sober ano, e respeito 
á bandeira e passaporte parlamentario, que todas as nações civilisaelas nunca c1ei-
Xaram ele r espeitar. ' · 

O abaixo assignaclo reitera a s. ex. a os protestos ela. sua alta estima e consicle
l'ação. 

Bordo ela corveta parlamentaria Voaclm ·, surta no porto elo Rio ele Janeiro, 21 
ele setembro de 1823. -- Ill. 1110 e ex .mo sr. José Joaquim Carneiro de Campos. = 
Conde de Rio J.l!iai07 '. -

N .• 8 

O abaixo assignado, conselheiro, ministro e secretario ele estado elos negocias 
elo impm,io e dos es trangeiros, accusa a r ecepção da nota que ultimamente lhe di
rigiu o sr . . conde ele Rio l\iaior, elo conselho ele sua magestacle fidelíssima, e seu. 
gentilhomem ela camara, em data ele 21 elo corrente mez de setembro, servindo 
ele resposta ' á nota d' este miuisterio elo dia 19 . 

Tendo o a.baixo assignado positivamente declarado não entrar em discussão 
alguma sobre a commissão de s. ex.", pOY ter faltado preliminarmente á condição 
exigida do reconhecimento da inclependencia e integridade elo imperio elo Brazil, 
nada mais lhe resta que chamar novamente a attenção c1e s. ex." para esta decla
raç~io, que veda ao abaixo assignaclo toda a ulterior conesponclenci.a sobre simi
lhante assumpto, muito mais depois elas recentes noticias ele novos armamentos em 
~o,rtngal contra o Brazil, e que se acham na maior contraclicção com as vistas pa-
ctficas e meios de conciliação que s. ex.a t 'em assegurado . . 
. · Quanto porém á parte ela nota ele s . ex.", que lhe é pes~oalmente rel~üva, . ou 
a corveta. em que veiu a este porto, tem ele participar ao sr . conde cJe Rw Mawr, 
q11e sua magestade imperial houve por bem resolver que s: ex . a e as pe_ssoas da 
fl ua comitiva possam regressar promptameute para o seu pa1z, no bergant1m T7·eze 
ele J.l![aio, para o que se enviará a s. ex." no sabbaclo un:: escaler que o c_oncluz~ a ' 
bordo elo bergantim, que saírá na segunda feira · segmnte, f;icauclo porem reticl~ 

, n'este porto a corveta e sua tripulação, iuclusive o commandante, o qualy?clera 
defender aquelle vaso por parte ele Portugal, no processo a que vae ser SUJelto no 
competente tribunal. · 

53 
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o abaiXo assignnclo aproveita esta occasião a e reiterar ao sr . conde de Rio 
lVIaior as protestações ela sua mais , alta consideração .e particula.r estima. . 

Palacio elo Rio de Janeiro, 25 ele setembro ele 1823. =José Joaq~~im Ccwne?.1'0 
de Campos .= Ao sr . conde de Rio lVIaior . 

N .0 9 

O abaixo assignaclo, conde ele Rio Maior, cl.o conselho ele sua magestaele :fide
líssima, e seu gentill1omem ela camara, accusa a recepçrto ela nota que o ill .mo e 
ex. mo sr . José Joaquim Carneü·o ele Campos, conselheiro, ministro e secretario ele 
estado dos negocias elo imperio e elos estrangeiros, lhe acaba de dirigir em data 
ele hontem, na qual s. ex." ,lhe participa, que sua magestacle imperial houve por 
bem resolver que o abaixo assignado, . e l,lS pessoas da sua comitiva, possam re
gressar promptamente no bergantim Treze de JJI[aio~ para o que se enviará ao 
abaixo assignaclo ámanhã um escaler, que o conduza a bordo do sobredito bergan
t.im, que sairá na segunda feira seguinte, :ficando porém retida n'este porto a cor
veta e sua tripulação, inclusive o commanclante, o qual poclerá defender aquell_e 
vaso por parte de Portugal, no processo a que vae ser sujeito no competente tri-
bunal. , 

O abaixo assignaclo, quando no seu o:fficio ele 21 elo conente se viu obrigado 
a dar por :findo o objecto da sua commissão, r equerendo as ordens necessarias para 
o seu regresso, envolvia n'esta r equisição o regresso ela corveta e mais tripulação, 
,ponderando que a sua sorte e destino eram communs à mesma corveta, e el' elln 
inseparaveis, qualquer que fosse a consideração em qne o governo ele sua mages
tacle quizesse ter a mesma corveta, ele verdadeira ou não Yercladeira parlameu-
taria. · 

O abaixo assignado torna a repetir o mesmo, acrescentando: •. 
1.0 Que quando o governo ele sua magestacle imperial insista n'esta resolnç.a0 , 

não é possível que toclas as pessoas per tencentes á, commiss~io, cuja relaç~io reroette 
inclusa, possam caber e transportar-se dentro ela pequena embarcação de sua lna
gestacle :ficlelissima, que lhe é elestinacla, com o seu fato, tendo até a dita emb~J.·
cação já alguns passageiros mais a seu bm·elo para tran portar-se, segundo se diZ i 
nem quanclo fosse possível caberem n'este pequeno vaso, era su-fficiente o tempo 
da saída marcáclo por s . ex. a para apromptar os viveres necessarios para as pe~
soas ~crescidas, que não elevem ser transportadas na consideração ele simples tn~ 
pulaçao i . 

2 .0 Que o abaixo assignado com os membros da commi>são não devem desam
parar a corveta ele sua magestacle :fi.cleli.ssima, mui particularmente du.l'ante o P1'

0
-

cesso a que o governo de sua magestacle impe~·ial tã,o inesperadamente .quer su
-jeitar a dita corveta e sua tripulação i e o abaixo assignado, rogando uma bre.-re 
resolllção, não póde clei..~ar ele protestar, como por esta protesta, em ncm~.e .de sna 
magestacle :fidelíssima, contra procedimento tão hostil, e contrario ao clu·eüo das 
gentes. e á immuniclade ele parlamentarios. , 

Antes de :findar não pócle o abaixo assignaclo deixar ele notar que elle nUo _sa~e 
quaes sejam as recentes noticias, a que s . ex. a attribue as novas vistas hostis c 0 

ga~inete ele sua ma.gestacle :fidelíssima; mas sejam quaes forem os motivos, .-rerda
den·?s ou falsos , em que tal asserção se funda, o abaixo assiguado, nn certez~ elos 
sentimentos ele sun magestacle :fi.clelissimn pócle nffirmar que não são vm·dacleiros, 

N l • J ) ou sao ma mterpretacLOs. 
O abaixo assignaclo renova ainda por est::t occasião a s . e:s: . a as expressões ch 

sua }Jarticular consicleracão. . ' J 
• R' .tC Bordo ela corveta portugueza parlainentaria Voado?·_, stU'ta no porto elo . 10 á_ 

Janeiro, 26 ele setembro ele 1823.-In.mo e ex.100 sr. José Joaquim c~u·nmro 0 

Campos. = Conde ele Rio J."Vlaio1· . 

Relação das pessoas pertencentes á commissão : -O conde de Rio Maior e .0 

conselheiro F rancisco José Vieira, commissarios ; Domingos de Sa.lcla.nha de Oh
veira e Daun, aelclido; o o:fficial ela seéretaria ele estado Antonio Xavier ele Abret~ 
Castello Branco, secretario ; Caetano Francisco de Sousa, da família elo conde' 
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José Monteiro e Diogo White, creaclos do concle e de seu irmão; Antonio José ela 
Silva e Antonio José, preto forro, ereac1os elo conselheiro; Domingos Al-ves, creacló 
elo secretal'io. 

Bordo ela corveta }JOrtugueza parlamentaria TToaclo1·} surta no porto elo Rio ele 
Janeiro,. 26 de setembro ele 1823.= Antonio Xavie1" ele Abi·ez~ Castello Bmnco. 

N. 0 10 

. O abaixo assignado, concle de Rio Maior, c1o conselho ele sua magestaele fide
hssima, e seu gentilhomem ela camara, não tendo .recebido até agoi·a resposta á 
nota, que em data ele hontem , dirigiu ao ilL !llo e ex. mo sr. José Joaquim Carneiro 
ele Campos, conselheiro, ministro e secretario ele estado elos negocias elo imperio e 
~los estrangeiros, na qual, ponderando que não era elo dever ela commissão eles
amparar a corveta de sua magestade ficlelissima em que tinha vindo a .este porto, 
alem de outros inconvenientes, rogava uma breve resolução elas ordens de sua ma
gestaele imperial, não pócle sem ella effeituar a sua passagem pm-a o bergantim 
1>rez~ ele Jl1aio) principalmente notando que s. ex.'\ quando na sua nota ele 25 falla 
ela chta passagem, se exprime do seguinte modo: << que o abaixo assignaelo e a~ 
pessoas ela sua comitiva, possam regressar promptamente>J, parecendo por tal ex
pressão que sua magestacle imperia,l clá faculdade, mas não obriga a commissão a 
reembarcar-se ; e tendo o abaixo assig;naclo ele r esponder por todo este negocio pe
rante sua magestade ficlelissima, deseja saber se por aquella ordem lhe é•licito es
P.erar, querendo, pela· sorte da corveta, ou é da intenção ele sua magestacle impe
l'Ial que a commissEto seja forçada a retirar-se 'immecliatamente. O abaL'I:O assignaclo 

, roga a s. ex. a uma prompta resposta, até porque está a borclo ela corveta o esca
l<:),r ele sua magestacle imperial, com o segunclo ajudante elo inspector, o primeiro 
t ~nente Antonio Pedro Coelho, para transportar o abaixo assignaclo para bordo elo 
dito bergantim. 

Igualmente é do dever do abaixo assignaclo, quando se verifique a sua saída 
forçada cl'esta corveta, pedii· a s . ex.a a necessaria participação elo modo com que 
sua magestacle imperial se acha deliberado a proceder a respeito ela officialiclacle 
e tripulação d'ella, da sua volta em todo o caso para Portugal, e dos meios ela sua 
snbsisten:cia e solclos, durante a sua clemora n 'este porto, pois não s6 a corveta, 
lllas a officialidacle e tripulação vinham ás ordens elo abaixo assignaclo, _e assim 
ficam pelas occorrentes oircumstancias sem o seu apoio ; tanto mais porque, de
Vendo o abaixo assignaclo. deixar as suas instrucções ao commandante da corveta, 
116lcessita d 'es ta declaraçr1o parq, seu governo; . bem entendido que toclos '· os r ecur
sos que sua magestacle imperial concecle1' á corveta, officialiclade e tripulação, 
nunca possam ser considerados como lJrocecliclos elo abandono em que o abaixo as
signaclo a cleix~.Lsse . 

O abaixo assignaclo r eitera 1~or est?> occasião a s. ex. a os seus protestos ele 
particular estima e alta considemção. _ 

, Bordo da conreta portugueza pa:rlamentaria TToaclo?·, surta no porto do Rio de 
Janeiro, 27 de setembro ele 1823. - Til.rno e ex.mo sr. José Joaquim Carneiro ele 
Campos. = Concle ele Rio jjfaio1·. 

N .0_11 

. O abaixo assignac1o, conselheiro, ministJ:o e secretario ele estado dos negocios 
cl~ nnpe-rio e dos estrangeiros, accusando a recepção ele duas notas que o sr . conde de 
R10 Maior, do conselho de sua magestacle fid elíssima, e seu gentilhomem ela ca
:rnara, acaba ele dirigir-lhe nas datas ele hontem e hoj e sobre o seu r egresso para 
Portugal no bero·a,ntim portu o·uez T1·eze ele JJ1aio, como lhe foi annunciado pelo 
ab . . tJ b • a a 
< a1xo ass1gnado ern 25 elo corrente mez, se apressa a respon er a s. ex . que 
apenas r ecebêra a sua primeira nota, de que a seg.unda é uma rep1:oclucçã~, em . 
qne pondera a falta ele commodos, que s . ex." cons1cle~·a no bergant~ clestn;tado 
para seu transporte e elas pessoas per-tencentes á comm1ssão, procedeu Immecliata
~ente a tomm; novas informações sobre a. capacicbcle cl'aquella embar~açã,o , e 12or 
Isso_ não l'he foi possível responder a s . ex. a instantaneaJ?l~nte. Das ~nformaçoes 
que o abaixo assignado r.caba agora de r eceber c~a re~~artl~ao da marm~a, s~ co
.11hece que·, ainda que a corveta Voctclo1·} em que s. ex.· vem, tenha ma1s commo-
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elos elo que o dito bergantim T1 ·eze ele ~Maio, toelavia, attenclendo-se a que ella vem 
armada em guerra com a sua competente guarniçã.o, o que não acontece ao ber
gantim, que por vir elesarmaclo traz pouca gente, ha ele relativamente este ultimo 
vaso ter mais commoelos que o outro, alem mesmo da sua capacidade peculiar, 
pois foi n'este mesmo bergantim, e com o proprio commanclante, que o conde dos 
Arcos e sua família foi para Lisboa, levando mais dez IJesso'as de passagem, e 
quando s. ex. a unir a estas rasões o proprio testemunho elo commanclante do b er
gantim portuguez, que diz ter os commoclos necessarios para as pessoas que se 
lhe communicou devia levar para Lisboa, parece ao abaixo assignado que s. ex." 
deixadL ele hesitar sob1·e a simples escõlha ele accommodaçõ s. 

Qnanto porém ao praso marcado para a viagem ele s . ex .", o governo está 
prompto a annuir aos seus desejos, e não duvída lJrorogal-o por mais cinco dias, 
para n'este tempo s . ex." ultimar o embarqne dos viveres necessarios . ' 

Relativamente aos protestos em' que s. ex. a insiste sobre a retenção da corveta, 
o abaixo assignaclo eleL.'-a ele entrar em materia, tanto pelos motivos já cleclaraclos 
a s. ex . a, como por se achar este negocio affecto ao poder judiciario, a quem agora 
unicaménte compete deciclil-o . 

Ni'w pó de com tudo eleixar de tranqui.llisar a s. ex. a sobre a SOl'te futura do 
material e pessoal ela corveta, que s . ex." receia :licar~m sem o seu apoio. Port~wto 
assegura desde já a s. ex ." que, sendo o imperio do Brazil uma nação cultfl., como 
,qualquer outr a, e tendo já mostrado com os proprios prisioneiros portugnezes que 
o exercício ela humaniclaele e desinteresse lhe não é incompatível com o da guerra, 
parece nã.o haver fundamento para presumir-se que a falta de presença de s. ex::' 
influa no bom ou mau exito do processo da corveta, e no tratamento ela sua tn
pulaç~i.o; visto que quanto áquella existem leis positivas, que sobre a. mater.ia ele
vem regular o julgado, aerescenelo que {ica o commandante da corveta para a ele
fender, a quem s. ex. a poderá deixar todas as instn10ções que julgar neccssari~s; 
e quanto áquclla outra, isto é, à tripulação, achará igualmente o seu verdaclen·o 
apoio nas leis dos povos civilisaelos, aqui respeitadas, .e na bem conhecida genero
sidade brazileira, até que se verifique a clecisrLo elo competente tribunal sobre a 
sorte ela corveta; pois então, no caso ele lhe ser favoravel, pó ele s . ex." contar 
que sua magestacle imperial cleixará regressar para Portugal a referida embarca
ção no mesmo estado em que entrou n'cste port~ e com toda a sua guarnição . 

O abaixo assignaclo se prevalece cl'esta nova opportunidacle para reiterar a 
s. ex ." os protestos ela sua mais alta consideraçã.o e l)ar·ticular estima. 

Palacio elo Rio de Janeiro, 27 de setembro ele 1823. = José Joaqt&im Ca?"n'CÍ1"0 
ele Campos .= Ao sr. conde de Rio Maio r . 

N .0 13 

O abaixo assignaelo, conde ele Rio Maior, elo conselho de sua magestade fide
líssima, e seu gentilhomem ela camara, tem a honra de informar ao ill. mo e eX.1110 

sr. José Joaquim Carneiro ele Campos, conselheiro, .ministro e secretario de estac~o 
elos ncg;ocios do im.perio e elos estrangeiros, que, achanclo-se jiL a bordo do correLO 
1il'eze de llfaio, e prompto a seguir viagem para Lisboa, necessita que s . ex." se 
sirva mandar a ordem para o commanda.nte elo dito correio se poder fazer ú vela, 
visto c1ue elle se diz inhibielo de o poder fazer, emquanto não receber pa.ra isso 
orclem ex pressa el'este governo, segundo lhe foi intimaclo, e passaporte para as 
pessoas constante~ da relação inclusa, o qual possa não só servir para· a saída 
cl'estc porto, mas 1gualm~nte d.e defeza no caso de encontro com qualquer embar
cação pertencente a este 1mpeno. 

O abaixo assignado renova a s. ex ." os protestos da sua particular estimação 
e apreço . . 

Bordo do correio portuguez parlamentario Treze ele 111.áio) surto no porto elo R10 
ele Janeiro, 30 ele setembro de 1823. -Ill.mo e ex. mo sr . José Joaquim Carneiro ele 
Campos . = Concle ele Rio Jld.cm:o1" . 

N. 0 13 

O a1Jaixo assignaclo1 conselheiro, ministro e secretario ele estado dos negoci~s 
elo imperio e elos estrangeiros, accusa a recepção ela nota que o sr. conde ele R1o 
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Maior, elo conselho ele sua magestacle ficlelissim~, e seu gentilhomem da cama- , 
ra, lhe clil·igiu em data ele 30 · do mez passado, ex1)onclo que, achando-se já a 
bordo elo correio T1'eze ele .Lltfaio1 prompto a seguir viagem para Lisboa, er~ ne
cessario não só que se mandasse ordem ao commandante elo correio para se po
de~· fazer á véla, visto q11e elle se acha inhibiclo de assim o praticar, emquanto 
não for para isso auctorisaclo por este governo, segundo lhe foi intimado; mas 
tambem o passaporte pai-~ as pessoas contempladas na relação que acompanhou 
a dit::t nota, o qual poelesse servir tanto para a saída d'este porto, como ele de
!eza no caso ele encontrar-se com alguma embarcação ele guerra pertencente a este 
unperio . 

. E o abaixo assignaclo, tendo tido 1 articipaçflo d!') haver o commanclante r ece
bido já ordem para se faz er á véla, não lhe r esta mais agora senfio satisfazer aos 
desejos de s. ex .", não só r emettenclo-lhe a portaria, para que possa livremente 
})assar pelas forta lezas ela barra cl'esta cidade o mencionado coneio, mas igual
mente o passaporte com que s . ex. a e as pessoas que o acompanham poclem fazer 
com toda a segurança a sua viagem, sem que soffram o menor obstaculo no caso 
de encont:·o com algumas embarcações ele guerra cl 'este imperio. 

O aba1xo assignaelo, fazendo votos pela feliz viagem de s. ex . a, aproyeita esta 
occasião para assegurar a s . ex." ela sua alta consideração e perfeita estima. 

Secretaria ele estado elos nego cios estrangeiros, em o 1. 0 ele outubro ele 1823 . = 
José Joaqz~im Ca?"'WÍ?'o ele Campos . 

Manda sua magestacle im1)erial que possa passar pelas fortalezas ela barra 
cl'esta cidade o bergantim. l)Ortuguez parlamentario denominado T1 ·eze ele JJfaio, ele 
que 6 commauclante o primeiro tenente Manuel Pedro ele Carvalho . · 

Pala.cio elo Rio ele. J aneiro, em 30• ele setembro ele 1823 . - (Logar elo sêllo elas 
armas elo imperio.)=LHiz ela Ctmha e .Llfm·ei: ·c~ . · 

José Joaquim Carneiro ele Campos,l elo conselho ele estado de sua magestacle o im
perador, e elo ela fazenda nacional, commeuelaclor ela ordem ele Christo, e éla 
Corôa ele FelTo ele Austria, ministro e secretario ele cstnclo elos uegocios do im
pel'io do Brazil e elos estrangeiros, inspector geral elos correios e postas, etc., etc. 

~aço saber aos que este pas~apo~te virem, que cl' esta cOr te e cidade elo R io ele 
Jaumro fazem viagem para Lisboa em o bergantim portnguez T1'eze ele , .Lllcâo1 vol
tando da commis.·ão a que cl 'ali vieram aqui, o conde de Rio lVIaior, o conselheiro 
Francisco José Vieira, Domingos ele Salcl::mha de Oliveira c Dann, e Antonio Xa
vier ele Abr eu Castcllo Branco, com seis creaclos per tencentes ás pessoas sobredi
tas. Manda sua magestaelc o imperador que se lhes não ponha impedimento algum 
<Í saída dos sobreditos cl'este porto livremente, e recommencla aos governadores 
elas arp111.S e ele ' praças, generaes1 cabos e o:fficiaes militar s1 ministros e o:fficiaes 
ele justiça, guerra ou fazenda, como tambem aos generaes das armadas, chefes ele 
esquadra, capiti'Les ele mar e guerra, c eommaneümtm; de quaesquer embarcações 

· elos rei s, príncipes, repnblicas e potentados amigos ela corôa do imperio elo Brazil, 
pelos qtmes no mar podem se'r encontrados, ou por cujos domínios fizer transito, 
lhes não embaracem seguir a sua viagem ou jornada, antes para bem o fazer lhes 
dêem todo o auxilio e favor que necessitarem, na certeza ele que aos que trouxe-· 
rem simi.lhantes r ecomm<:mclações ele seus soberanos, se lhes fará pelos subclitos ele 
sua magestncle imperial no Brazil em tudo ig·ual tratamento. Em fé do que os fiz 
llfUnir do presente passaporte por mim assignado e cst::tmpaclo com as armas im
periaes e com o séllo elas minhas armas . 

Daela no palacio do Rio de J ::meiro, ao 1. 0 dia do mez ele outu~ro elo anuo e~ o 
nascimento ele Nosso Senhor Jesus C h ris to ele 1 8;?3, o segundo da mclepencle.ne~a 
elo imperio . =José Joccqt~im Ccwnei?'O ele Ccm'l!pos . = Por ordem de s . ex.'), Szmcw .. 
Estell ·itc~ Gomes ele~ Fonsecct . 

A :8.. . . elo livro 1. 0 ele passaportes fica este regi sta~lo:.., Secreta~·ia ele estado 
elos negocias estrangeiros, 1. o ele outubro ele 1823. =S~mcw Estelhta Gomes clu 
Fonseca . 
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N .• 14 

Ill.mo e ex .1110 sr. -Logo que sua magestade fidelíssima r eassumiu tranquilla e 
felizmente a plenit uele de sua soberania por uma acclamação e consenso geral d_e 
toclo'i os portugllezes, cansados de supporta.r males ele toda a especie, um elos pn
meli·os obj ectos da sua r egia e paternal solicitude foi o restabelecimento das fi·a
ternaes relaç.ões entre Portugal e o Brazil, e para este fim me mandou ao Rio ele 
.Janeiro com o conselhei1·o F rancisco José Vieira em uma commissão a tratar cl'este 
impo;da:nte negocio, do qual faziam parte os arranjamentos e disposições elas tro
pas europêas existentes em Montevideu; mas o governo do Rio de Janeiro se es
Cllsou in l·imine a receber a dita commissão, inutilisanclo cl'este modo todas as vis-

- tas pacificas de sua magestaq.e fidelíssima, para cujo conhecimento de v . ex. a re
metto inclusa a Gazeta, em que se acha copiada a correspondencia que teve log·ar 
~mtre mim e o dito governo a este respeito . Sendo portanto obrigado a saír cl'este 
porto úmanhã no brigue T?·e;-:,e ele .Lltlaio1 faço esta participação a v . ex.a para sua 
intelligencia, assegurando-lhe que, na impossibilidade ele dar alguma providencia, 
me apresso a levai~ t uelo ao conhecimento de sua magestacle, cl 'onde v . ex." deve 
esperar immecliatas providencias, que por causa de tão inesperado successo :ficam 
f6r a elo meu alcance. 

Deus guarde a. v . ex ." Bordo do brigue portuguez p~rlàmentario Treze ele jj!lctio, 
surto no porto elo Rio de Janeiro, 1. o ele O~ltubro ele 1823. - r n .mo e ex .1110 sr. 
D . Ahraro da Costa. = Conele ele Rio J.l1a1:oT . 

N. 0 15 

Entrego a v . s ."' a carta de officio inclusa para D . Alvaro da Costa, brigacleíro 
e commanclante elas forças portuguezas em Montevideu, a qual Y. s . a, a bem do 
serviço ele sua magestade el-rei nosso senhor, remetterá com a maior brevidade e 
com segurança de lhe ser entregue. 

Deus guarele a v . s. a Bordo elo brigue T1·eze ele .Lli ctio, surto no Rio de .Janeiro, 
2 de outubro ele 1823 . =Conde ele Rio .Ll{câO?·. =Sr . José Gregorio Pegado . 

. Remctto a v. s ." segunda via do officio para D . AlYa1·o cb Costa, ele que v . s.a 
- me remetterá recibo . 

Bordo elo brigue T1·eze ele .Ll!Ictio, 2 ~1e outubro ele 1823. = Conde ele R-io .Llfcâo?·. = 
Sr. José Gregorio Pegaelo. · 

N .• 16 

Declaro qu~ r ecebi do m. mo e ex.1110 sr. conde ele Rio Maior uma carta para 
D . Alvaro da -Costa, no caso de ter proporçrto para a r emetter, e ao contra.rio a 
entregarei em Lisboa ao mesmo ex. mo sr. 

Bordo da corveta parlamentaria Voaclo1·, surta no porto elo Rio ele J aneiro, em 
29 de setembro ele 1823. =José G1·ego1·io P egado, capitão ele fragata e comman
dante. 

Recebi do ill .mo c ex.mo Sl" . conde de Rio Maior a segunda via ele um o:fficio 
pa1·a D . Alvaro da Costa, para o remetter, tendo occasiao para isso, e ao contra-
rio o levarei para Lisboa. · 

Bordo da corveta Voado?·) stu-ta no porto elo R io ele Janeiro, em 2 ele outubro 
ele 1823. =José G?·egoTio P egado, capitão ele fragata e commandante . 

N. 0 1 7 

O abaixo assignado, conde ele Rio Maior, roga ao ill. mo e ex.rno sr. José Jo~· 
quim Carneiro de Campos, conselheiro, núnistro e secretario dê estado elos nego
cios elo imper io e dos estrangeiros, os seus respeitosos · e devidos comprimentos 
para sua magestade imperial e mais senhores ela Ütmilia imperial, no momento e~ 
que deixa este porto, e por esta occasião r eite1;a a s . ex. a a sua constante consl
deraç~io e }Jerfeita estima, tanto aqui como na ausencia. 

Bordo do correio portuguez parlamentari<; Treze ele• jjl{aio> surto no porto do 
Rio ele Janeiro, 1.0 ele outubro de 1823. - Ill. 1110 e ex. mo sr . .José Joaquim Car
neiro de Campos . = Conele ele Rio Maio1· . 
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N. 0 18 

D isse-me o official elo r egisto que não içasse bancleiru, pol'que ha ordem nas 
fortalezas para não deixar saír navio algum com bandeira portugueza, ainda que 
tivesse os papeis claros.= 1vfantoel P ecl1·o ele Ca?·vcdho) primeiro tenente comman
dante. 

O original cl' esta participação., que foi feita no momepto de se faz er á véla ·o 
correio 1?·eze de ll1câo, foi r emettido ·ao commandante da corveta pelo sr . . conde ele 
Rio lVIaior, l)ara lhe servir de governo . = Antonio Xavim · ele Ab1·eto Castello Bntnco. 

N. 0 19 

Ill. mo sr.-Como em observancia da carta regia, que ,por copia a v . s .a apre
sentej, se veja claramente que eu, depois ele effeitnada a commissao a que fui 
mancbclo á Bahia, tenho de unir-me ás pessoas qué sua magestacle na mesma ex
pressa que enviava ao Rio ele Janeiro, apesar de não ter j á logar , por se achar con
cluído no seu ultimo eifeito, o fim ela minha commiss~io á Buhía, r esta-me execu
t~r a segu~cla parte da determinação ela mesma carta regia, isto é, ele unir-me no 
R10 ele· Janeiro ás sobreditas pessoas, cujas instrucções necessariamente hão ele 
ser relativas a mim, e é inclispensavel attencler a que nrio haja o menor estorvo, 
embaraço ou clesintelligencia na effeituação e bem do serviço de el-rei nosso se
nhor; portanto, devendo etl seguir viàgem para o .Rio de Janeiro, e não me sendo 
provavel, se é mesmo que não é impossível, achar para ali outro transporte, cum
pre a v. s. a, á vista ele ttlclo isto, as expressões 'da mesma carta regia, e igual
mente á vista elo meu passaporte, que tambem por copia lhe entrego, conduzir-me 
ao Rio ele Janeiro, não devendo ele fórma alguma hesitar em rasâ;o ele suas instruc
Ções e passaporte, que o mandava :ficar its ordens elo chefe ele clivisão João Felix, 
em chegando á Bahia, pois que se elle ahi estivesse ainda, necessariamente me fa
ria. tra.usportar uo Rio ele Janeiro; e porque já se não achu, eleve-se marchar ele
baixo ela certeza el'isto mesmo, que elle era obrigado a fa.zer, e não deixasse sem 
lJlena execuç~to a determinação de sua magestade, é evidente intelligencia ela mes
Ina. carta regia', e ponderações já feitas, por tuclo v . s." a mim o expencleu protes
tando lJelas respectivas r esponsabíliclacles , a :fim ele que v . s. • se determine . 

Deus guarde a v. s.a Bahia, 20 ele agosto ele 1823. -In. mo sr. Manuel Pecb:o 
de Carvalho, primeiro commauclante elo bergantim 'Jh~ze ele 111a·io . = Lttiz Paulino 
ele Oliveim Pinto ela Fmnça. ' 

Luiz Paulino ele Oliveira Pinto ela França, marechal ele campo do meu real 
exercito . Eu el-rei vos envio muito saudar. Havendo r eassumido o exercício elos 
'nauferiveis direitos que pertencem á magestacle elo throno, o principal obj ecto elas 
JUinhas paternacs, solicitudes é remover e sanar os males de toda a especie que a 
facção que se tinha levantado em Portug·al violenta e atrozmente suscitára, e por
'que um elos mais funestos sã.o as hostilidades e mutua aggressão em que se acha 
a província ela. Bahia, servindo ele theatro a uma guerra civil e devastadora., o que 
tão repugnante sempre foi às minhas reaes intenções; confiando muito que em tudo 
me servireis sempre hem e fielmente, como é ele esperar ela vossa IJessoa : hei por 
bem enca.rregar-vos a importante commissão ele passarcles á ciclacle ela Bahia, para 
que, ele accorclo e intellig·encia com o chefe ele clivisrto João Felix Pereira ele Cam
pos, commaucbnte ela esquadra estacionada n'aquelles mares, e com o brigadeiro 
Ignacio Luiz .i\lacleira, governaclor militar e commanclante ela força ele terra, se 
proceda á suspensD.o ele armas que, pelas ordens que agora expeço áquelles officia.es 
generaes ele mar e t erra, se elevem immecliatamente propor aos almir~ntes, gen~
r:=-es e offi.ciaes commanclantes que tiverem á sua frente; cessanclo assnn as h~stl
hclades e toda a effusão ele sangue e mais e:fl'eitos de guerra, emquanto as clrffe
r~nça.s que as occmT<:mcias passacl~s desgraçadamente ha1~iam produzido, se não 
fl:)ustam definitivamente, c emquanto pelas pessoas ela .mmha con:fianç!'L qu~ o;:a 
envio ao H.io de Janeiro, e a que vós, c.lepois de conclmcla .esta vossa comm1ssao 
;'L Bahia

1 
passareis log·o a unir-vos, se nfio formam as conch~ões ela total ev~cua

ção da cidade ela Bahia pelas tropas ele mar e terra qu~ ~h .se acham, as qt:aes 
mu todo o caso se conservarão no mais rigoroso pé ele clisClplma, a fim ele eVItar 
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as r ixas e desordens a que ainda pócle dar logar a irritação em que naturalmente 
se conservam os animos. 

E spero pois que empregareis n'esta commissão o maior zêlo e pruclencia, a fim 
de t er o melhor desempenho, o que muito vos r ecommendo. 

E scripta no palacio da Bemposta, em Lisboa, aos 7 de j ulho de 1823 . = EL-
REY, com guarda. = Para Luiz Paulino ele OliYeira Pinto ela, F rança. . 

E eu, João José Üqnstantino de Sousa, escriYão elo bergantim Treze ele J.l!Ic~w, 
surto no porto dá Bahia, o escrevi e assignei em 22 de agosto de 1823 . =João 
José Constant·ino ele Sotbsa, escrivão. 

A bordo elo correio Treze ele J.l!laio, de que é cGmmandante o primeiro tenente 
Manuel P eru·o ele Carvalho, parte o marechal ele campo do exercito r eal, Luiz Pau
lino ele Oliveira P into ela F rança, encarregado de uma commissão elo r eal serviço, 
á província da Bahia, e d' ali ao Rio ele Janeiro, levanclo com sigo os crcaelos elo 
seu serviço . 

Lisboa, no palacio' da Bemposta , em 8 ele julho de 1823 . = Conele ele S1~bse?'?'CI. 
E eu, J oao .José Constantino de Sousa, o escrevi e assignei . Bordo do hergan

tim 1.1reze ele J.l!Iaio, SUl'to no pOl'to da Bahia, em 22 de agosto ele 1823. = Jo ão José 
Constantino ele So16se~) escrivão. ' 

SenhOl' : -Tenho a honra ele levar ::'t presença ele vossa magestadc impm:ial os 
documentos inclusos, pelos quaes mostro as l'asões que me obrigaram a vir á barra 
cl'este porto, a fim de não mallograr p, commissão que el-r ei meu senhor e m1g·usto 
pae de vbssa magestacle imperial tão e:fficazmente ordenou se effeituasse. Agora, 
senhor, cumpro-me saber se o serviço de el-rei meu senhor e augusto pae de vo.ssa 
magestacle imperial exige que me clemOl'e e entre n'estc porto ou que parta lll1· 

mecliatamente para L isboa, a fim ele dar a clevicla conta ela minha commiss~to , para 
o que fico esperanclo as ordens ele vossa ma:gestade ünperial. 

Bordo elo bergantim portuguez parlamentario Treze ele JJ/faio.J em 8 de setem
bro ele 1823 . = lJI[an1~el Peel1·o ele Ccwvalho . 

In. mo e ex. mo sr. - 'l'enho a honra ele participar 'a v . ex."- que na data de hon
tem, pelas seis e meia horas ela tarde, se apresentou a meu bordo um o:fficia.l de 
marinha e ajudante do inspector do arsenaJ, e me fez sciente que vinhq ela parte 
de sua magestac1e imperial, a fim de acompanhar e conduzir para a terr:.v o crois
sario ele sua magestacle :ficlelissima, o marecl1al ele campo L uiz Paulino ele Oliveira 
Pinto da F rança, o que immediatamente assim se effeituou; achando-se poi. · preeu· 
chido o motivo por q Lle fui obrigado a clirig.ir -me da província la Báhia a este 
porto, em conformidade da carta regia, e do passaporte e elo offic:io quo o dito · 
emissario me apresentou, ct~jas copias remetto inclusas a v . ex>', nada mais me 
resta agora sen~to fazer-me ú véla sem pm·cla ele tempo, a nm ele concluir a cOJn-, 
missao de qu~ fui encarregado, e esperan lo de v . ex." assim o faça subir ao co-
nhecimento de sua magestade imperial . . 

Deus guarde a v . ex. a Bordo elo bergantim portuguez parlamentario T reze de 
JJ![aio) em 12 de setembro de 1823 . - m .mo e ex. mo Sl'. José Joaquim Ca.rn iro c1e 
Campos.= lllfanuel Ped1·o ele C'ct?"valho . 

I n .mo e ex.mo sr .. - Com o mais profundo re:peito cmnpl\e-me r epresentar, que 
havendo eu dirigido a v . ex.a um o:fticio em data ele. 12 elo corrente mez, no q·nal 
participava: hav_er j ú lJreenchido o fim q:le .me trouxe a este lJorto pelo clesemb~r
que do em1ssar-Io de sua magestade :ficlehssima, o marechal ele campo Luiz P~unbno 
de Oliveira Pinto da F rança, e que por conseguinte me deveria fazer á véla qum~to 
antes para Lisboa; como até a.o presente nenhuma resposta tcnlm merecido o chto 
meu oH]cio, é por isso que eu 1·ogo a v. ex.a se clj.gne responder-me sobJ·e a pos: 
sibilidacle ou impossibiliclade de me fazer immet1iatamente {L v6b; c assim farel 
ver a el-rei meu senhor que a minha demora n'este porto não foi arbitraria on es
pontanea. 

Deus guarde a v . ex. a Bordo do bergantim portuguez parlament::wio T reze ele 
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M~aio) em 16 ele setembro ele 1823 . - Ill.mo e ex. mo sr . José Joaquim Carneiro ele 
Campos. = 111ámwl P ecl;ro ele Ca?·vctlho . 

Aos 22 dias elo mez ele agosto elo anuo elo nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1823, pelas oito h01;as da noite, em frente da barra da Bahia, juntou o 
commandante os officiaes da guarnição elo bergantim, e igualmente os dois officiaes 
de marinha que vinham ele passagem, por se acharem prisioneiros na ciclaçle ela 
Bahia, e propoz o decidir-se a votos se deverá li: a Lisboa, ou á barra ou á costa 
do Hio de Janeiro, a fim de dar cumprilnento ás cleterminações de sua magestacle, 
e~peclidas .na sua carta regia ao marechal de campo Luiz Paulino ele Oliveira 
Pruto ela França, que eu tinha transportado para esta província, e et~jo se acha 
a bordo por peri gar a sua viela em terra, o que se deixou ver pela hora a que se 
recolheu a bordo c1'este bcrgantim no dia seguinte á minha entrada, e assim o cli.
zer o dito :rparechal, que o governo lhe mandava dizer que não respondia por eTie 
em t erra, vistos os rumores que já anela v um; n' estes t ermos refugiou-se a bordo; 
eu não tenho instrucções nem passaporte lJara ir ao Rio de Janeiro, elle marechal 
n~b eleve ir para Lisboa em consequencia ela sua carta regia que me deu }JOr co
pla; assim os senhores dirão o que elevo fazer parn. não mallograr a com missão 
que .sua magestacle ordenou_ com tanta effervescencia, nem eu commancb.nte poder 
ser n~crepaclo ele me afastar elas minhas instrucções, visto ellas em parte não te
rem hdo a clevicb execução, po·r se não achar j á na Bahia a esquadra portugueza; 
e n 'estcs termos todos unanim emente votaram que o bcrgantim fosse 'á costa ou 
barra elo Rio el e Janeiro, como parlamentario, deitar o dito marechal, e que assim 
se tinha cumprido com as boas intenções ele sua mag·estacle; e por assim ser vcr
:hclc lavrei o presente tel'mo, o que todos commigo assignaram, e se preciso for 
.)Urâmos aos Santos Evangelhos em ser verdade o acima expencliclo . 

Bordo do berg·antim 'lhze ele ]Jt[aio) <Í véla, em 22 de agosto ele 1823 . = .ilia
nuel. P ecl?·o ele Ccwvalho) prin1eiro tenente commanclante =João J osé Constantino 
ele Sottsa) escrivfLo =Fntncisco DtLcdte clcL 8ilvct l 1?'anco) primeiro tenente ela ar
mada real = João Fntncisco ela Fonsecct) primeiro tenente= Joa.quim Ribei?·o de 
.iliJ.oJ·aes) cirurgião= Felix José jJfo1·eh·a) primeiro piloto = Romão José ele F1·eitas) 
seg~1ndo piloto= José Lopes, carpinteiro= Mcwcellino José) mestre . 

N .• 20 

111.mo e ex. 1110 sr . -No clia 18 de agosto pela manhrt e debaixo de cerração e 
chuveiro entrei na Bahia; e sendo immeclia tamente a minha embm·caçao subida 
P?r ~lguns officiaes inglezes, conhecemos então que aquella cidade, porto c pro
ymcia estavam debaixo elo domínio brazilico, hav~nclo embarcado toda v. tropa e 
lllclivíclnos que se quizeram r etirar no dia 2 ele julho, e havendo sido perseguidos 
e tomados pelas força.s commanclada.s por lor l Cock raue muitos transportes éle tro 
pas e e:ffeitos. O commandante do porto exigiu os cloeumentos com que ])O clcsse 
legalisar a . minha entrada com bancleira parlamcntaria, e pelo mesmo fui conduzido 
ao })U.lacio elo govemo para o dito íim . O espírito effcrvescente e orgulhoso pelas 
circumstancias em que se achava aquelle po,-o era ele receiar; posso porém dizer 
a v . ex.a, que ap. s~Lr elo risco ela minha propria v.icla,., eu mantive a dignidade ele 
ser emissario ele sua magestacle fi.cleli ssima . Não devendo ali clemorar-me, mas 
sim unir-me a v . ex." n' esta côrte, q:fficiei para eflte fim ao commanclante elo ber
gantim que me concluzíra, e em r esultado ela sua deliberação, havendo-nos feito o't 
véla a 2:2 elo dito mez, viemos fundear com bandeira pal'1:1mentmia fóra ela barra 
cl ' esta cilaclc no dia 7 elo conen te. Imme liatamente o:fHciei ao r espectivo ministro 
~ secretario ele estado, fazendo-o seientc el e tudo que eu podia e me cabia dizer, a 
fim cl'este governo elo Brazil cleterminar sobre o meu desembarque como lhe aprou
v_esse . No dia seguinte r ecebi a nota, a cuj as expressões não me contento só ele ~·efe 
l'lr-me, mas consiclerauclo a sua importancia, a r cmetto por copia a:· ex ." A:- mmh_a 
resposta foi negativa, acompanhada })Orém de todos os termos de d~vificlclo rli·~sJ?0lto, P<:,ls 
que eu não só não fui munido de poderes alguns por sua magestao~ <; ss1ma senao 
para a suspensão ele hostilidades e uni ão a v. ex."_n 'esta côrte ; porem nenh1.~mas 
lcléas tinha elos poderes c instrucções pelo mesmo augusto senhor a v . ex." confendos. 
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Resta-me agora dizer a v . ex.a que, n~io podendo, em rasão do meu e_stado 
molesto em que me acho, para evit~r c1;úo perigo a bordo o gove_rno se d1gn~u 
mandar-me desembarcar para a casa de meu cunhado o clesembargado1· Antm;uo 
Garcez, ir pessoalmente mlir-me. á · deputação, como me é determinado, pree1so 
que v . ex." me instrua para meu conhecimento, resolução e Gbecliencia . 
· Deus gnarde ·a v. ex.a Rio ele Janeiro, quartel e casa do desembargador An
tonio Garcez, 19 de setembro de 1823. -1!1. 100 e ex.mo sr. conde de Rio Maior.= 
Lt6Íz Patdino ele Olive'im Pinto clc6 Fmnçc6. 

O abaixo assignado, conselheiro, ministro e secretario de estado dos neg·ocios 
elo imperio e elos estrangeiros; accusa a recepção elo o:fficio· que em data de hon
tem lhe dirigiu o s1· . marechal ele campo Luiz Paulino ele Oliveira, Pinto da Franç~. , 
de bordo do bergantim portnguez ''Treze ele J.l{aio, fundeado na barra el'esta capi
tal com bandeira parlamentaria, em o qual communica ter partido de Lisboa para 
a Bahia em commissão ele sua ma.gestacle el-r ei de Portugal e Algarves, com or
dem ele vir d'ali reunir-se n' esta curte a pessoas de sua regia confiança q.ue 
n 'aquella mesma occas~ão para aqui mandava; acrescentando que, acabando de 
fundear n'esta barra com bandeira parlamentaria,. a fim ele evitar todo e qualquer 
embaraço, lhe cumpria assim participar aCJ 'abaixo assignado1 para que sua ma· 
u·estade imperial determinasse o que foss e do seu imperial agrado sobre o sell 
U.esembarque. 

O abaixo assignado tem portanto de significar ao sr . marechal, em resposta, 
que na situação hostil em que se têem achado as duas n.ações brazileira e portt~
gueza, e absoluta separação ç1e ambas, não pócle ' sua magestacle imperial determt~ 
nar sobre o cles0mbarque de s. s.", sem que previamente s~ja informado -se s: s.'' 
vem municlo ele poderes para reconhecer em nome de sua magestade ficleliss1D1a 
a independencia do imperio do ~razil; pois o mesmo augusto senhor manda J?re
venir a s . s. a de que, fiel aos empenhos que tem contrahiclo com a livre e br10_sa 
nação brazileira, zeloso e guarda da dignidade nacional e decoro da sua impenal 
corôa, não est{~ r esolvido a ouvir proposições algumas ela parte elo governo portu
guez, nem a entrar em ajustes ou negociações quae.squer, sem que lhe sirvam de 
base e conclição sine qua non o reconhecimento ela indepenclencia politicrL d' este 
imperio, e ela sua impernnte .dynastia. , 

O abaixo assignac1o, declarando ao sr . marechal Luiz Paulino de Oliveira Pinto 
da França os sentimentos positivos do governo bra:zileiro, e esperanclo que s. s . ~ 
r,;e sü·.va dar a elles uma resposta categorica, aproveita esta occasião para dirigir
lhe as expressões da particular attenção com que o venera. 

Palacio elo R.io de Janeiro, 8 de setembro de 1823. =José Joaqt6i?n Cct1'1'1'6Í1'0 

ele Cbnpos. = Ao sr. Luiz Paulino ele Oliveira Pinto da França. 

1 N. 0 2:l 

In. mo sr. - Accuso a recepção do oífteio que v . s.a me dirigiu em data de 1~ 
do corrente mez com 0 ' documento quo o ~Lcompanhn.va, de cujo conteúdo fiq~1e1 

inteirado, parecendo-me muito acertado tudo o praticado por v . s .a, sentindo mtuto 
o seu m_au estaclo ele saude, e estimando efficazmentc que as nJ.elhoras cl'ella co
mecem .Já a manifestn,r-se, e des~janclo a v . s ." todos quantos bens lhe elevo c posso 
appetcce~· .. Cumpre-m.e agora participar a v . s. a que sua magestacle imperial recu
sou adm1ttn· a commissão de sua ma.o·esta,de ficlelissima seu aubo·usto IJae e que "' . a· o ' me J.ez m 1ca~· que se üiril expedir as ordens necessarias para o regresso da mesD1a 
éommissff.o. 

N: estas circumstancias convem saber o que v. s. a q1ier que se represen~e ::t 
r espeito da sua pe~soa e regresso perante o governo de sua magestade impenal. 

No caso porém que o mau estado da sua saude lhe não permitta acompanhar 
agora a commissão, v . s. a h1e poderá tambem expor as providencias e meios ele 
que necessitar, 1Jois a tudo me prestarei segundo o regio e magnanimo coração ele 
sua ma~estacl.e íidelissi.ma, meu augusto amo; na firme persuasno de que , quanto 
cu pr~tiC~r a este respeito, e a solicitação de v . s.", será pelo mesm.o augus~o s?
nhor mtetra e plenamente app'rovaclo; persuadido eu que v . s.a'jamais duvtdana 
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ele que a comm.1ssao ele sua magestude fi.clelissÍJ.ua, e eu em particular, nos esque
?eriamos elas considerações que em ras~io cb sua pe ·soa. eramos obrigados a t er, 
1uclepenclente mesmo ele se r eceber o mencionado offi.cio ele ' v . s. a 

D eus guar de a v . s. a Borclo da. corveta portugueza parlamentaria Voado?·, 
surta no porto elo Rio ele J aneil·o, 23 ele setembro ele 1823. - Ill. mo sr. 'Luiz 
Paulino ele Oliveira Pinto da FTanç.a. = Conde de Rio Maio?· . 

N.0 ~2 

Ill. 1110 c ex."'0 sr.- Recebo o offi.cio de v . ex:.a de hontem, no qual accusa a 
recepção elo que eu tive a honra ele cli.r igir a v . ex:." e me participa como sua ma
gestacle imperir.l recusára aclmittir a commissão de sua mng·estacle fidelíssima, seu 
augusto }Jae, e fizera indicar a v . ex . a que se iam expedir as ordens para o re-
gre.·so da mesma com.missKo . · 

N'esta.· circumst::mcias me diz v . ex.a que convem saber o qLte eu quero se 
represente perante o governo ele sua magestacle imperial a respeito ela minha pes
so_a e regresso ; e finalmente v . ex>' me propõe que, não permittinclo o estado ch 
m1nha saucle que eu acompn.nhe agora a commissão, exponha, cu a v . ex. a os meios 
e _providencias ele que necessito, pois que v. ex. a a. tudo se prestará segundo o re
giO e magnanimo coraçã.o ele sua magestaele ·fidelíssima. 

A pruclencia e a clelicaclez:Í presicliram a este offi.cio com que v . ex.a me hon
ra, e sobre cujo obj ecto eu quizera ser diffuso i mas o desgraçado estado de minha. 
saucle me o briga á maior concisã.o, nã.o sendo j á sem grande incommodo que di c to 
estas poucas e mal tecidas palavras i póde v. ex ." r epresentar ao governo do im~ 
perio brazilico como o meu perigoso estado ele saucle me impede ele regressar com 
<~ commissrto; pelo , que respeita á minha pessoa, bem longe ele haver necessidade 
de representações ou recommenclaçao, cumpre espalhar por todo o mundo que sua 
ln~gestaele imperial tem mostrado para commigo uma magnanimidade toda pro
pna d'elle mesmo e ~la sua alta jcrarchia. 

Em quanto ao offerecimento que v . ex . a me faz, contando sobre o magnanimo 
coração de sua magestacle fidelíssima, nada tenho a 1n·opor1 nem a pedir, assim 
como tudo tenho a esperar da j ustiça e muJlificencia elo me:smó augusto senhor , se 
Os céus permittirem que eu ainda possa embarcar, e prostrado a seus pés beijar
lhe a regia e bemfaz~ja mfio. 

Pelas obrigantes expressões el e v . ex." e cuidado que lhe merece o meu des
graçado estado, soil, quanto se póde ser, seusivel e agradecido . 

Rogo a v . ex .a, como a maior mercê que é 11ossivel fazer-se-me, :1 graça de 
beijar por mim a mão de sua magestade. , 

_ Deus guar de a v. ex . a Qua'rtel e casa do desembargador Antonio Garcez, 24 
de setembro ele 1823. - Ill .'"" e ex.1110 1Sr . conde de Rio lVIaior. =Lt6ÍZ P mdino ele 
Oliveira Pinto da .Fhmça. 

· I !I. 1110 sr. -Previno a v . s." que funanMi, 2 do corrente, s~íio naturalmente 
cl'este porto, apesar ele se findarem sabbaclo os cinco cli.as dados pelo gov~mo par a 
en deixar o mesmo porto, e vou a bordo elo brigue T1·eze ele .il1aio, ficando aqui 
detida com ban cleirn. c passaporte pa.rlamentt:trio a corveta Voaclo?·, até qutl se cle
cicla a sua ·orte, que espero seja a da j nstiça; e portanto ha ele a corveta retro
ceder a L isboa. O que participo a v. s ." 

Bordo elo brigue parlamcntario T1·eze de lll[aiâ, 1.0 ele outubro de 1823. = 
Conde de Rio lldaio?·. = Ill. 100 sr. Ltliz Paulino ele Oliveli·a Pinto ela F rança. . 

Carta d e sua magestac1e e l-rei D. João VI a sua alteza r eal o prí ncip e D. Pedro de Al cantara' , . 

Meu filho : - T empo é.' já ele se pôr termo ás funestas cliscorclias que têem des
uniclo os dois reinos de Portuo·al e elo BraziJ que 'tantos clamnos têem causado aos 

o ' " o seus habitantes, e que tão profunclameúte têem maguaclo o meLl coraça.o. s gran-
des successos ultimamente aqui aco_nteciclos, restituindo-me a corôa com o mesmo 

1 A esta. c á sc9uinte car ta allude o documento n .o 1. 
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esplenclor que d'antes tinha, me dão a feliz opportuniclade ele ser o primeiro a pro
curar-te com os braços abertos e prompto a r ecolher em m eu peito os :filiaes sen
timentos de que por certo estás animado. . 

JfL enviei ordem para immediata suspensão ele hostilidades na Bahia; r emo:1 
todos os obstaculos que as côrtes oppozeram á communicação r eciproca elos cl01s 
r einos ; conservo os exclusivos favoraveis ao commercio elo Brazil; nenhu}lla alte
raç~o existe da minha parte, que possa fazc:lr variar as anteriores r elaç.ões elos por
tuguezes ele ambos os hemispherios; e espero que concorras da tua parte para el
las se restabelecer em promptament e em benefi cio cl'estes bons povos que algum 
di a eleves regei~ , que muito nos merecem, e cuja prosperidade eleve ser o objecto 
dos nossos votos e elo s nossos cuielaclos e até dos nossos sacrificios. 

Confio qu e corresponderás com gosto e franqueza a estes meus sentimentos, .e 
te prestará~ a tudo que for em bene:ficio dos dois reinos, e conforme com a ligm
clacle ele nossas, pessoas, ela nossa casa e família, e com os verdadeiros interesses 
é!.e todos os portuguezes . 

Deus te abençôe para que continues a merecer a benção que com prazer te 
lanço como IJae que muito te estima. · 

Paço ela Bemposta, em 23 ele julho ele 1823.=(Com. a ?'ttb?"ica ele suct magestctcle.) 

Carta d é su a magestacle el·rei D. João VI a sua. alteza a princeza r eal D . Maria L eop'oldina 

Minl1a :filha elo meu coração :-Tenho r ecebido varias cartas tuas, que estimei 
muito por t er a certeza que estás boa, c que tiveste uma filha com muito bom 
succcsso : nao tenl1o respondido, porque as circum tancias me não permittiam ; 
agora que me é possível, não quero faltar a signii.1car-te o quanto te estimo, e 
quanto sinto a nossa separação . O portador cl'esta carta é o conde ele Rio Maior. 
Eu estou com bastante 1ncornmoc1o nas pernas; o r esto da família r eal está bo~. 
Desejarei qu<p esta te ache clesfl'uctando uma vigorosa saucle e toda a tua farol
li a, Jlascidos os meus cl esejos elo muito que me pr ezo ser pae que muito te ama . 

• Paço ela Bemposta, em 23 de julho el e 1823. = (C'om, ct ?'ttb1"iw ele suct magestctcle .) 

Officio do conde de Rio Maior a Cbamberlain, consul geral de s u a magestade britauuioa 
' no Rio c1e Janeiro 

'l'enclo sua magcstacle :fidelíssima el-rei meu amo manclaclo a esta ciclacle, a 
borclo ela corveta TToadoT; nma commissão a tratar com este governo negocios im
portantes, debaixo de passaporte parlamentario, succecle que o sobrE)dito goYerno, 
contra o direito ' das gentes e auctoricladc elo referido passaporte, sem attencler a 
quantas r eclamações e ex posições se hão feito, obriga as pessoas ela mesma com
missão a saír cl ' este porto no coneio portuguoz Tnze ele Maio) deixando n' elle :fi
car retida a corveta, seu comrnanclante e tripulaçrto, com o frívolo pretexto de de
cidir-se em tribunal competente, se ella deve ou não ser havida como p::nlamen
taria, nãó obstante o seu r econhecido passaporte o destino, e só porque entdtra 

· njeste porto, que se diz inimigo, com banclcir::t. lJOrtugneza. E como á v istá cl'es-
\, tes termos do g·over no c circmnstancias cl'e. te pai.z, os subclitos ele sua magestaclc 

:6.c1elissima, sendo tratados como estrangeiros, n'to t enham aqui lJessoa auctor.isacla 
para os proteger, nem seja ÜLCil encontrai-a, pelo receio ele se 'comprometter co1u 
o mesmo governo, e v. s .a scj::t. o consul de uma nação alli ada elo Portugal, como 
é a nação britanniea, não po.-so deixar ele me cliri.gir a v. s.a r ogando, dn nome 
ele meu augusto amo, que, quanto o permittir o caraCter e situaçrio ele v . s.", se 
sirva intervÜ' publica ou IJarticularmentc n ' esta questrto, segundo lhe for pedido 
pelo commanclante da r eferida corveta, o capitão de fragata José Gregorio I ega
do, que esta lhe ha de apr esent ar, e ao qual v . s."' lJOclerú dar inteiro credito nas 
informações que a este respeito ello lhe der ou v . s ." c1'ell exigi r para sua clirec
ção e conh ecimento . Rogo tambem a v. s." o üwor ele prestar ao mencionado c?ro
manclante t odos os mais aux ílios ou soccorr os que em qualquer exito lhe seJa~n 
alJsoluta~ente necessarios, e os quaes elle está auctorisaclo a solicitar, para cuJO 
fim se-lhe deixa faculdade ele poder saccar sobre o er·ario ele Lisboa letras pelo 
valor elas quantias que r eceber em r esultado elas ordens r egias por qu e eu fLü para 
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isso auctorisaclo, e elas quaes ficam ao mesmo commanclante copias anthenticas · 
na certeza de que meu augusto amo terá em consideração todo e qualquer serviç~ 
que v. s. a se servir pr·estar n ' este neg·ocio . . 

Deus guarde a v . s. a Bordo da corveta portugueza parlamentaria TToado1·, surta 
no porto elo Rio el e ·Janeiro, 27 ele setembro de 1823. - Ao sr . Chamberlain, con
snl geral ele suá mag·estade britannica . = Conde ele Rio JJfcâb? ·. 

N . B .- Na mesma data e conformiclacle o:fficiou a mr. J. B . JYialet, consul geral 
de sua magestacle christianissima. 

Officio 

Dl.mo e ex .1110 sr.-Aqui chegott hontem o conde do Rio .Maior a bordo elo na
vio :n·eze ele JY[a·io1 tendo a corveta, em ·que elle foi para o Rio de Janeiro, fi cado 
ali para se clecielir pelo conselho supremo se deve considerar-se· ou não boa presa. 

A carta elo proprio punho ele sua magestaele para seu augusto filho voltou sem 
haver sido aberta, e as communicações que lá tiveram os commissarios r egios com 
o. ministro José Joaquim Cameiro de Campos nada procluz iram, pois que elle se 
cmgiu a· exigir, como preliminar inclispensavel, o r ectmhecünento da indcpendencia. 

N'estes termos sua ma.gestacle não pócle c1eixar ele publicar um manife ·to que 
p_atenteie ao mundo inteiro e perpetue a memoria elos esforços que tem feito e con
tmuará a fazer para evitar a g uerra civil e elilaceração da monarchia. 

Brevemente espero poder communicar a v. ex . a as r esoluções que sua mages
tade, depois ela necessaria meditação e ouvir o seu conselho de estaelo, j ulgar 
conveniente acloptar nas presentes circurnstancias , relativamente ao Brazil. 

Entr etanto r emetto a v . e:s: .a copias elos offi.cios elos nossos commissarios, bem 
como ele todos os elocumentos ela sua corresponclencia no Rio ele Janeiro, para que 
v. ex. a f::tç~ cl'estes documentos o uso prudente que julgar a proposito, ou sej a 
com o ministerio ele sua magestacle britaunica, ou com os seus collegas elo corpo 
diplomatico, sem dar comtudo publicidade a estes papeis, emquanto não rec ber 
novas ordens, porque se fica tratanclo aqui cl :1 sua publicação e ele tomar sua ma
gestacle, como fica dito, a r esolução que houver por conveniente depois ela neces
saria clelib eracão . 

I ncluso re~etto tambem a v . ex. a, para seu conhecimento, sobre a letra A, 
copia de um 11W?7W?'ctnclttm conficlencial que n1e dirigiu o embaixador ele sua ma.
gestacle christianissima n ' esta côrte em 17 elo corrente, e bem assim a resposta 
qne lhe enviei. 

Igualmente transmitto a v . ex. a o boletim n. 0 7 elos principae~. actos elo · go
verno ele sua magestacle. 

D eus guarde a v . ex. a. L isboa, secretaria ele estado elos negocias estrangeir0s 1 

em 20 ele dezembro de 1823. = JJ1cwqw3z de PalmelZct. 

Offi.cio 

In. mo e ex.1110 sr .-Incluso r emetto a v. s.11 um r elatorio elo estado actual das 
nossas relações com o Brazi.l, pelo qual v. s.a ficará cabalmente ao facto el os pas
sos que sua magestade tem dado para conseguir a reconciliação entre este e 
aquelle paiz, e elo modo ele pensar do gabinete britannico sobre t:'to importante·as
r:rumpto . Da côrte ele Vienna ainda se não r ecebeu r esposta á nota que dirigi ao 
pa6w de Binder, peclinclo ofiicialm(mte a mediação ela Au tria, porém não é . cer
tamente de esperar que o imrJeraclor haja de sustentar seu augusto ge.nro na s~tu~
ção falsa c precaria em que o collocaria a obstinação com que, clep01s ele amqm; 
bela em Portugal a r evolução j aco binica, pretendesse conservar. o throno gue . so 
poElia deixar de se considerar como usurpado emquanto sua magestade eTa detido 
aqui no mais violento L:aptiveiro; nem pócle sua mag·esta.de imper i_al coopera.: para 
~: consolidação na Ame rica ele uma monarchia clemocratlca, clep?1s. cl~e t er ~ao fe
hzmente conseguido na E uropa destruir essas monstruosas constltmçoes eviclen~e
mente fabricadas só para servirem a facilitar a passagem :1o governo mona1·~biCo 
ao repub li cano; o interesse mesmo elo príncipe real, ou_ seJa para. conservar lJ?ta
cto o throno ele seus maiores, ou seja mesmo para remar effect1va e tranqmlla-· 
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mente ao menos sobre um elos dois reinos, exige que elle abanclone a bancleirn ela 
revolução e se lave ela nocloa que actualmente mancha o seu nome. · ' 

De ~oclas estas noçõe~ deverá v . s. 1' fazer o uso prucletlte que as circumstan
cias lhe clictaretn . 

Deus guarde a v . s.a Lisboa, secretaria de estado elos negocias estrangeiros, 
' em 26 ele janeiro ele 1824. = J.l1c~:rqzGez ele Palmella.. · 

Rel atorio a que se refere o o:fficio anterior 

O systema colonial, havenclo sido completamente abolido no Brazil desde o mo
mento em que sua magestade se viu obxigado a transferir para aquelle continente 
a sécle ela monarchia, e n~to havendo apparehcia alguma de o poder restabeler-er, 
nem projecto ele tal intentar, parece que a r evolução braziliense ni.l.o eleve attri
buir-se sómente ás causas geraes que excitam sempre as colonias chegadas a um 
alto gnm de vigor e de madureza a lev::).ntarem o grito· da emancipaçRo e a ban
deira ela inclep,enclencia. 

As' causas immecliatas da insurreiçãio do Brazil sao : 1. 0
, o regresso ele sua ma

gestade para a Europa que, restituindo a Portugal a presença elo soberano, o:ffencle 
a vaiclacle cl'aquelles povos, ainda quanclo deixa intarctos os seus verdadeiros inte
resses ; 2. 0 1 o espírito 'Verbginoso ele innovação e de democracia, o qual, por uma 
singular inconsistencia elo espil·ito humano, reduziu o pegneno numero ele hom:eus 
que domina n'aquelle paiz a uma multidão ele escravos, c adquiriu proselytos ao 
carbonarismo n'aqnella. mesma classe que mais clevêra r eceiar a propag-ação ela 
clot.ltrina elo nivelamento poli.tico. A estas causas primarias elevem ajuntar-se ou
tras ele segunda ordem que influíram comtuclo poderosamente para excitar fer
mentação sobre aquelles povos, e sao os decretos elas chamadas côrtes ,orclenanclo 
o regresso ele sua alteza o príncipe D. Pedro a Podugal e os demais decreto~, 
manifestos, cliscnrsos, 0tc ., emanados Cl.'aquella tumultuosa assembléa, que contrl
buiram não pouco a inflammar os espíritos e a exaltar a imaginação elos brazileiros. 

Des~j ando, pois, sua magestacle, assim que recuperou o livre exe·rcicio ela sua 
auctoridade, remover quanto possível fosse os motivos ou pretextos ::'t insurreição 
brazileira, na persuasão ele que a irritaç?Lo cansada pelos actos impolitioos cla:s 
côrtes devia em granrle parte desappanacer pela aniquilação elo partido que domi
nava n'aquella assembléa; e conhecendo que o interesse manifesto do pTincipe 
herdeiro da corôa se achava n'este caso de accorclo com o seu dever, pois não po· 
dia convir-lhe o triumpho do jacobinismo, nem a rtmtilação da monarchia, julgou 
que convinha aproveitar-se esta occasiao para substituir demonstrações ele doçura 
e ele conciliação aos ar.tos hostis e ::'ts medidas violenta·s adaptadas pela assembléa 
revolucionaria, e em conformidade cl'esse principio orclenou que cessa:.-em todas as 
hostilidades nas provincias no Brazil ainda occupaclas por tropa }JOrtugueza, re
moveu as restricções que estorvavam a. livre communicação e commercio entre os 
dois paizes, abrogou todos os actos tão offensivos quão impoliticos elo governo 
passaclo, e mandou commissarios r gios, portaclores ele uma carta sua autographa 
e mtmidos ele instrucções as mais latas e generosas para tratarem ele reconciliação . 

Logo, pois, que sua 1nagestacle adaptou essas sabias resoluções, occorren a 
conveniencia ele auxiliar pü'l' meio ele negociações opportunas a missão dos com
missarios r egias, e ele preparar o apoio effectivo ou ao menos moral de alguroa:s 
elas }Jrimeiras potencias ela Europa para o caso pnwavel de que a neo·ociação dt
recta que em pTimeiro logar convinha entabolar, sem intervenção alg~ma estran
geira, nao produzisse immeclíatamente o desejado effeito . Receberam, portm1to, 
orcl ns os ministros ele sua magestacle em Londres, París, Vieri.na e Petersburgo 
(o captiveiro de sua magestacle catholica nfto permittinclo ainda então que se tratasse 
com a Hespanha) para sondarem as disposições d'aquelles gabinetes, aclarando as
sim quanto lhes fosse possível o nosso horisonte político, e para lhes communicar 
as icléas moderadas ele sua magestade e a tentativa pacifica que o mesmo augusto 
senhor acabava ele praticar. 

Sem demora vieram respostas elos ministros nas diversas côrtes elo continente, 
manifestando a inclinação que haviam encontrado nos sobel·anos, junto aos quaes 
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se achavam acredit::Ldos para cooperarem ao r estabelecimento da legitima auctori
dade ele sua. mage. tade no Br2.zil e á aniquilação do }lai'tido revolucionaria que, 
suffocaclo. nu Europa, parecia renascer alem do Atlantico . . 

Sua , magestacle o imperador de Austria, bem que ligado por vínculos t ão es
treitos ao chefe apparente da insTtrreição brazileira, não deixou de se manifestar 
com a mais nobre fi·anqueza sobre esta questão importantíssima de interesse uni
versal, ele direito publico e ele moral polibca, e desapprovou altamente a conclucta 
cl_o seu augusto genro; recu sando-se a receber debaixo, ele qualquer caracter o:ffi
cwl ou publico o agente Antonio 'Telles da S ilva, .que havia sido enviado á sua 
côrte para procurar de estabelecer communicações ~1iplomaticas. 

O ponto mais essencial era penetrar as intenções da Grau-Bretanha~ pois que 
as boas disposições ela Austria, da Russia e ela França clifficilmente poeleriam pas
sar ele meras declarações o:fficiaes, e quando muito se estenderiam até á promessa 
de não r econhecer a independencia elo Brazil, emquanto .sua magestade fidelissima 
lhes não desse o exemplo, · declaração que talvez mesmo não fosse ele grande im
por~ancia, porque se a inclepenclencia se estabelecesse e consolidasse ele facto, 
Inchspensavel seria o vir a reconhecei-a el~ direito, e nenhum governo consentiria 
e.n_tretanto na interrupção das co,mmunicações commerciaes com o Brazil, unica hos
tihcbcle verdadeira que este poderia receiar das ·potencias continentaes da Em·opa. 
. Por um lado era de esperai' que o governo britaunico, este antigo é firme al

lia.do de Portugal, não patrocinasse Qma insurreição tendente a di ssolver a. monar
cl;ua portugueza, a crear na America novos estados rivaes da prOS})ericlacle britan
lllca, ·e a clebil'itar Portugal, tornando a.·sim mais precaria a sua ex:istencia politica 
e mais pesada a garantia ela sua independencia. Por outra parte a O})inião de uma 
grande maioria da nação ingleza a favor da emancipação da America, os seus in
teresses commerciaes do momento, e o desejo ele contrapesar a poclm·osa influen
cia que os ultiui.os acontecimentos da Hespanha íam. dar á França e ás demais po
tencias conhecidas pela denominação ele santa alliança, mais que tudo, talvez, o 
amor proprio irritado elo ministro iuglez, que acabava de ver clesmentidos todos os 
seus prognosticas na guerra e na contra-revoh1ç~io da península, faziam cluvicbr 
com justa rasão ela sinceridade da coopera~ao britannica na contenda entre Portu
gal e a sua antiga colonia. 

Com e:ffeito, desde as primeiras praticas que teve com nn· . Canning, o encm·
regado de negocias ele sua magestade, Raphael ela Cruz Guerreiro, conheceu-se 
que o governo britannico se havia comprometticlo até certo ponto com o elo Bio 
de J auoiro, que lord Amberst na sua passagem para a Inclia fôra incumbido ele 
algumas Jn·oposições tendentes a deixar entrever a possibilidade elo reconhecimento 
ela independencia mediante alguma estipulação sobre o trafico de escravatura, e 
que no fundo do seu coração os ministros inglezes n ão ·aesejavam muito a re
união elos dois reinos, ainda que sómente expressavam o convencimento da inuti
lidade ele todas as tentativas para induzir os brazileiros a r econhecer novamente 'a 
soberania ele sua ·magestacle . 

Ra, porém, alguns motivos para .suspeit~r que a inclinação a favor do Brazil 
t em climin.uido no gabinete de S . J ames desde a epocha ela rest::l.uração c1e sua ma
gestade, não só pelas contínuas e bem dirigidas cliligencias elos seus ministros, mas 
sobretudo pela tendencia r epublicana que tem tomac1o a revolução do Brazil, e que 
excita em Inglaterra sentimentos ele receio e de rivalidade contra os Estados Uni
dos, que em segredo e encobertamente trabalham n'uma confederação geral da 
America; e tambem pelo conhecimento que se tem clado a~ mr. Canning ~o t~or 
elas instrucções em· toda , a força do sentido liberaes, que levara~ os comnn~sanos 
ele sua magestade, e emfim pelo r eceio ele que uma repulsa ou fi·ieza exce s1va da 
sua parte venha por necessidade a lançar-nos inteiramente no~ braços das outras 
poteucias ela Europa e a desfazer uma allianca que ellas cous1eleram ·como essen-. ' , 
Clal ao seu sy&tema em·opeu. . 

Nas primeiras entrev-istas ' que 0 conde ele Villa. Real~ _logo depms ela sua 
chegada a Londres, teve com mr. Cann.ing, deu-lhe _este ?lrmstro a co_nhecer cl!'
l'a:rnente que 0 govei~no britannico olharia com o ma1or c1m;:e pa.ra a mt~rveuç~o 
collectiva das poteucias continentaes da Europa, nas questoes das colomas ame-

-
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ricanas, e que qualquer passo cl'essa natm·eza bastaria para induzir sua mages
tade britannica a r econhecer immecliatamente a inelepenelencia elas clit::ts colonias . 

Depois modificou· o ministro inglez essa clecl::traçí:io, como se v ê no ?1W?1W1Ybn

cl1b11:L ele uma im1Jortan.te conferenci::t que teve rnr . Canning com o príncipe ele Po
'lignac, embaixador ele França, dizendo que r econheceria a indepenclencia se a.s 
potencias ·alliadas intentassem auxiliar á viva força ou com ameaças ele guerra as 
pr etensões da Hespanha . Como quer que seja, uma si:milhante determu1.ação bas
tava para fazer r econhecer o grave perigo que haver ia se p ela nossa parte rec~a
massemos a mecliaç~to ele t0cla.· as cOrte~ a.lliaclas; mas não· pareceu o ministro 111-

glez oppor nenhuma objccção similhante á icléa que lhe indicou o conde ele Villa 
Real, de solicitar a mediação unicamente elo impcraelor de Austria, que, na sua 

, qualicl?>de ele Tnais proximo parente, parecia dever ser um mocliaclor bem acce'to 
pelo príncipe r eal. 

Em consequencia, poi:>, da informação que o conde de Villa Rea,l deu do que 
havia pas:ado nas suas conferencias com n:n· . Canning, e cl -poi: ele ouvielo o seu 
conselho de estado determinou sua rnagestade peclir officialmente a mediação elo 
impm·::tclor ele . Austria, o que se effeituou por meio ele uma nota que eu dirigi ao 
b~trão ele B inder, seu minis_tro n 'esta côrte, reservando -se :ua mage:tacle a fazer 
uso cl' esta mediação, quando as circumstan cias o aconselhassem depois ela volta 

, elos commiss::trios r egi os elo Rio ele J ane.iro '; e a empreo'ar ao mesmo tempo a 
iuftnencia elo governo britannico, quo seria a unica eflJ.caz p::tm com a nação 
1razileira, assim como a ela Au:tria parecia a mais aclequaela para com o principe. 

N 'este rnt8l'vallo, effeituada a libertação el e sua magestacle· 'catholica, começou 
a côrte ele JYiaclr icl a qnerer c1uo se acloptasse alguma medida geral ácerc& elas 
suas colonias ela Amel'Íca) sem se prestar, porém , até ::ogora, apesar ch: r epeticbs 
sugge:tões elo embaixador ele sua .magostacle em Madrid, a faz er alg llluas l eclara
ções precisas sobre o gTau ele imlepenclencia administrativa o commercial que co_n
cecleria ás colonias quando as recuperasse ; cleclara.ções que sua magestaele ficlehs
sirna jttlga inclispensaveis para obter os bons oHicios elas poten.cias continentaes, 
o não se a ttrahir a cleciclicla opposiç~to ela Grau-Bretanha : a I rimeira propo:iç~i_o 
emanacla a esse re:peito da côrte ele Madrid foi um convite panL :ua magestacle Íl
clelissima assistir conj tmctamente c,om sua magestaéle catholica a um congresso que 
se dizia dever ter loga.r em França ou em Italia, e logo depois r ecebeu o duque 
ele Villa Hermosa ordens para instar com este governo, a fim ele que, ele accorclo 
com o de Hespanha, soli citassem a reunião ele um congresso ad hoc para tomar elll 
consiélet·ação os negocios ela America. \.. amba · estas insinuações respondi por or
dem ele sua magestaele evasivamente, porque nem par ecia COJJ.VeJnente, á vista das 
cleclm·ações da Inglaterra, p~trecer que íamo: solicitar um congTesso p~Lra tratar ela 
questão ela America, o muito mais emquanto não recebes.;emos a r esposta ela côrte 
ele Vianna á reclamaçao o:fficial ela sua mediação; e aincla menos conveniente pa
recia empar elhar em certo modo o negocio elo Br ar-;il sublevado ha l)OUCO tempo e 
com o príncipe herdeiro ela corôa á testa elo seu .governo, çom o elas colon:ias hes
pauholas já separaelas ha quinze annos ela metropole e com governos mais ou Jne
n os consolidados. 

Resolv\')u-se pois o mi.nisterio ltespanhol a dirigir por si só uma nota-circular 
ás gmneles potencias, pedindo com effeito a reunião do mencionado congresso, e 0 

embaixador ele França n' esta côrte, r ecebeu ordem do seu governo r>ara convidar 
sua ma.gestacle fi cl elissima, nf~o já a 'ir pessoalment e, mas a enviar . um plen.ípoten
ciario para assistir ás conferencias que terão logar em París . 

O convite recebido cl' este modo já não envolve todos os inconvenientes elo pas
so que o nxinisterio h cspanhol nos queria induzir a darmos espontaneamente; pa
receu, porém, l1ecessario não o acceitar officialmente emquanto não chegasse ares
posta tão elesej aela ele Vienna, que o gabinete austríaco provavelmente se não re
solveu a dar sem consultar previamente as demais CÔTtes alliadas. 

'Tn,l é o esta.do em que se n.cham es tas n egociações no momento da chegacl~ 
elos commissarios r egios a Lisboa ele volta da sua malfadada expedição ; e so 
acrescentarei que, depois ele terem vindo as noticias elo indigno 1'ecebi.mento que se 
lhes fez no Rio ele Janeir o, o ministerio inglez manifestou a maior desapprovaç~o 
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de um t ão desusado procedimento, e se prestou, a instancias do ministro ele sua 
magestacle em Londr es, a mandar as ordens mais positivas ao seu consul no Rio 
ele Janeiro para que aconselhasse fortemente a cessação elas hosti lidades, a susl)en
são ele- tochs as medidas de vexação contra o co:mmercio e inclivicluos portuguezes 

1 
a restitniç~o mesmo elas presas feitas contra toda a boa fé nos por tos elo Brazil, e 
a ~xpecliçao de algum agente acreditado á E uropa para tratar ela r econciliação dos 
cl01s paizes . 

. O governo britanuico, bem que informado elos passos daclos para solicitar a me
dntção da Austria, mostrn,-se desej oso, mais agora elo que ao principio, ele intervir 
~orno mediador, e ainda que pm·,siste em affirmar que não vê esperança alguma de 
mdnzir os brazileiros a acceiütr a condição 1c1o reco·nhecimento da soberani~t de sua 
lUagestacle, comtnclo não parece recusar-se a emprehencler a mediação selll_; que 
sej a preciso nem ele uma parte nem ele outra esta,uelecer desde o principio ela ne
g:ociação um sine qtGa non: tambem parece que se pocledt demonstrar ao ministe · 
n o britannico que, assistindo como sua mag-estacle fidelissima eleve necessariamente 
assistir, por meio de 1u11 plénipote11ciario, a qualquer congresso em que ex pTofesso 
se trate dos negocias ela A1i1erica, não se . segue por isso que acceite a inter venção 
elas potencias continentaes, as quaes têem todo o direito ele tomar em considera
ção a grande q uestí:io cb nova posição l)Olitica em que a America se colloca pam 
com todas as demais naçõe:; . E que entretanto a reunifio d'este congresso em nada 
eleve estorvar a, mediaçrio ela Austria unida com a, da Inglatena,, se sua mages
tade, depois de r ecebida a respo:ta ela côr te de Vienna, houver p01;. conveniente 
solicitar a união das duas mediacões . 

Lisboa, 9 de j aneit·o ele 1824. = J.l!lcw-quez ite Pal?nella_ 

Reservimos para este log-ar a ·seguime noticüL, par~ não interromper a serie ele 
clocumentos a respeito elas negociações com o Brazil, e porque alguns clo13 actos 
demissionarios têem a data ele dezembro. 

Relação dos deputados e subs-titu-tos 
das duas :D.eg;isla ltll.ll.ras 

ConLra quem houve proce din1.ento em 1823 

AGOS'J.'INRO JOSÉ FREIRE- Intimaclo a sair para França (ordem ela intenclencia 
geral ela policia ele 10 de julho) 1, e clemittido de sargento mór elo real corpo 
ele engenheiros, por decreto de 10 de clezembro -

ALEXA~TDRB ALBERTO DE SEnPA P:rnTo - Demittido de coronel elo regimento de 
n.ülicias de Penafiel (decreto de 8 ele j ulho), e mandado sair para a sua quinta 
elo Vimieiro (orclem da intendencia geral da policia ele 10 do mesmo mez) 2 .• 

ANTONIO JosÉ RoDmQUES DE ALiiiEIDA (substituto) - Mandado saír para Quei
roga, termo de Vizeu (ordem da i11tenclencia geral ela policia ele 10 ele julho) 2 . 

AN'rONIO LOBO DE BAlWOSA FERREIRA TEIXEIRA GIRÃ.O - Manelado saír l)ara Vil
larinho ele S. Romão, em Traz Ofl Montes (ordem ela intemlencia geral da po
licia ele 1 O ele julho) 2. 

AN'rO}.TfO PnETEX'l'A'l'O' DE PINA E l\'IELLO - Assignou termo ele r eforma na sua 
C<?nelucta política, com as comminações ele direito . 

1 Considerado su speitoso, e não querendo seguir o destino que se lhe marcava, recebeu pns-
saportc para fóra do reino. . .. 

• 2 Incl uiclo na relação dos indivíduos m::tnclaclos saír com p::tssaporte ela ~te~1 cleuc1a geral ela 
pohcia, "por serem notoriamcrttc suspei tos c muitos d'elles havidos como fabncadores ou per
tencentes ás clcfencUcl:is associações secretas, c }JOr isso perigosos á sua e segurança do estado» . 
Declara a mesma relação, datada ele 10 de julho ele 1823, que, na occasião ele se lhes entreg~rcm os 
passaporte ·, na intencleneia, a intim.ação ele "reguhtrem a sua c?nducta futurll. de maneu:a. que 
se 11i'l.o torne sus1Jeitosa e que nil.o induza a crer-se qu. as suas J~l éas se acbam em OIJJ?OSIÇao á, 
legitimidade do governo ele sua mages tadc, c bem assrm 1mra n~.o ~requentarem ou foxma.reJ?l 
de· fntlno socieclacles seeretas pxohibicla: pelas leis ; e n'esta conformtdacle .se lhes oràenou as~r
guassem termo ]JCrantc os juizes elo tcn:itorio onde cada um se ac~1a, obnganelo-se a cumpnr, 
coru a, comminação ele se proceder contr a elles no caso ele tl·f:msgrecluem» . 

5·b 
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BENTO PEREIRA DO C.An.MO - -:1ümclado saír para Alemquer (ordem da intendencia 
geral ,ela policia' de 1 O ele julho) 1. 

FR.lll""CISCO BARROSO PmmmA - D cmittido ele der:;embargaclor ela relação e casa 
elo Porto por decreto ele 17 ele julho. . . 

F RANCISCO BOTTO PDlENTEL - 1\tlanclaclo sair para S. Domingos ele Carmões, co
marca ele Torres V eclras ( m·clem ela intenclencia geral ela policia ele J O ele jn
lho) 1. , 

FRANCISCO DE P AULA rrRAV.ASSOS - Assignou termo ele reforma na sua conclucta 
política, com as· comminações ele clireito . 

FRANCISCO SnruES JHJ.\RGIOClH (major addiclo ao r eal corpo de engenheiros) - His
caclo elas listas elo exercito, ao qual deixa de pertencer, como transfuga, de
vendo ser preso logo que appareça em P ortugal, a fim ele o julgarem em con
selho ele guerra (decreto de 1 O de julho) . 

F RANCISCO So.AlmS FRANCO - Mand ado sair para Lou1·es (ordem da intenclencia 
geral da policia ele 10 ele julho) i. 

GREGORIO JósÉ DE SEIXAS BRAGA - l\lhnclaclo r;aír para Silves (ordem ela inten
clencia geral da policia ele 10 ele julho) i . 

.JoXo B.AJ?1'IS'l:A FELGUEIRAS - Mandado saír para Guimarães (ordem ela inten-
clencja geral da policia de 10 de julho) 1. • 

JoXo DA CUNHA SO'l"l'O MAIOR - Demitticlo ele desembargador ela casa ela suppli
caçã.o, por clecrcto ele 17 de julho . 

J o .X o FRANCISCO DE OLIVEIRA -Intimado para ·retirar-se á ilha ela Madeira na 
pTimeira embarcaçª-o que para ali sabse ~ . 

J OÃO MARIA SoAn.ES DE ÜASTELLO ·BIU.NCO - Assignou termo ele reformf1, na sua 
conclucta política, com as comminações ele direito. . 

JoÃo DA SJLVA CARVALHO - Mandado sa.ír para S . João de Areias (ordem da 1n- -
tcnclencia geral da policia de 10 ele j ulho) 1• · . 

JORGE DE AviLLEZ JuzAR.TE DE SousA TAVARES- Mandado responder em ~on
selho de guerra pela usurpaçri.o ele auctOTiclacle que tomou no ~\,io de Jan01ro, 
arrogando a si o co:mmanclo elas tropas de Portugal depois ele haver pedido ele· 
missão do governo elas armas da côrte, em 27 ele agosto . 

• JGSÉ ALEIXO FALCÃO \iVANZELLER (substituto)- Assignou t ermo ele r eforma na 
sua condncta política, com as comminações de direito. 

JosÉ FElmÃo DE .ME:NDONÇA E SousA - Manclaclo saír para a villa ele R.anhados 
(ordem da intendencia geral da policia ele 10 de julho) <L . 

J os:ú; J OAQUTI\I FERRElRA DE MOURA - - Saiu n'um elos paquetes britannicos para 
Inglaterra 2 • . 

Jos:th LIBER.A':rO FREmE DE CARVALIIO - Manclaclo saír parà Monte-Sfio, t ermo ele 
Coimbra . (ordem ela intenclencia geral da p olicia ele 10 ele julho) 1 • 

.JOSÉ MAmA DE SousA E ALllilliDA - Assignou termo d.e r eforma na sua conclue ta 
política, com as comminações ele direito. 

JOSÉ 1\iAx:mo PINTO DA FoNSECA RANGEL - l\~audaclo saír para a sua quinta ele 
Guimarães, 'no concelho ele Baião (ordem ela intenclencia geral ela policia ele 10 
cle julho) 1. : 

Jos.ili DE SÃ.. F ERREIRA DOS SANTOS VALLE - Mandado saír para Santarem (ordem 
ela 'intendencia da oli.cia ele 10 ele julho) 1 . 

J osÉ DA SILVA CARVALHO - Privado elas honras ele ministro pelo motivo exposto 
no decreto ele 28 ele junh o (vide pag . 784-) . 

JosÉ VIC1'0RINO BARRETO FEIO - Demi.tticlo ele sargento mór ele cavallari~ elo 
exercito, por decreto ele 10 de dezembro. 

Lurz ANTONIO REBELLO DA SILVA- Demittielo ele desembargador ela relação e 
casa elo Porto, por decreto de 17 ele julho. ' 

1\lfANUEL ..ç\LVES DO Rro (substituto) - Assignou termo ele r eforma na sua conducta 
política, com as comminações ele direito . 

lVIANUEL ANTONIO DE CARVALHO - lVIaudaclo saír para Setubal (ordem ela intcn-

t Vide pag. 849, nota 2. 
2 Ic1cm, nota 1. , 

/ 
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"cl encia geral ela policia de 10 ele julho) ; mas em 18 ele julho foi non;waclo mem
bro ela commissf-to ela r efonna das alfanclegas 1. 

1\ILmOEL AN'l'ONIO PINTO DO SovERAL- Demitticlo de coronel do regimento de 
millcias de Trancoso, por decreto ele 8 de jqlho. 

l\iANOEL BonGES CARNEIRO - -Mandado sa:ír para Rezende (ordem da intenclencia 
. geral ela policia de 10 de julho), e clemittido ele desembargaclor da relação e 

casa. do Porto por decreto de 17 de julho 1• 

MAr-TUEL GoNÇALVES DE Mm.ANDA - Privado das honras ele ministro, pelo motivo · 
exposto no decreto de 28 de junho (vide pag. 784), e manclaclo saíT para o la
gar ele Castellões, em Traz os Montes (ordem da .intenclencia geral da policia 
ele 10 de julho) 1. • 

l\fANuEL JosÉ BAP'l'IS'l'A F ELGUEnu.s- Aposentado com meio orclenaclo ele desem
bargador ela casa da supplicação , por decreto ele 17 ele julho. 

· JYLI..NOEL DE MACEDO PEREIRA CouTINHO --Mandado saír para V erricle, comarca 
de Coimbra (oi·dem ela intenclencia geral da policia de 1Q de julho), e clemit
ticlo ele desembargador ela casa ela supplicaç::to, por decreto ele 17 ele julho) 1.. 

NUNo ALV Al'I.ES PEHElRA P .ATO 1Yio~TIZ - Mandado sair para a villa do L avradio 
(orlem da intendencia geral ela policia de 10 ele julho) 1. • 

. Oeroganclo a lei ela liberdade de imprensa e substituindo-a pelas disposições 
antigas sobre censura pr evia, publicou-se este 

Decre-to 

Por justos motivos que me foram presentes e se fiz eram mui dignos da minha 
l'eal consideração : sou ser vido 'r estabelecer o exercício ela auctoridaele que pela 
carta de lei ele 17 de · elezembro ele 1794 se conferiu aos orcliuarios e á mesa do 
clesembargo elo paço para a censm·a elos livros e ele t oclos e quaesquer escriptos 
qne se hoL1verem ele · imprimir, em a qual se deverão dirigir pelas r egras prescri
ptas no alvará de 30 ele j nlho ele 1795, e sem a concorrencia ela anctoridacle elo 
santo officio, que ora não existe i esperando que em objecto ele t al natmeza se ha
verão com aquelle zêlo e inter esse do bem publico que lhes é proprio . Revogo a 
este fim a carta ele lei ele 12 de julho elo 1821, e determino que ela: publicação 
cl'este em diante nenhum escripto possa imprimir-se sem a prévia licença cl'aqnel
las auctoriclaeles, exceptuanclo os esc~·iptos ele menos ele tres :folhas de impressão, 
que cqntinuarão a ser licenciados na fórma do meu r eal çlecr eto de 12 ele junho 
ele 1823, emquanto se não pozerem em pratica as providencias estabelecidas no 
§ 6. 0 el'aquelle alvará ele 30 ele julho ele 1795. 

E pelo qL1e respeita á censura ela Gazetct ele Lisboa, observar-se-ha o que tenho 
determinado pelo mini1:1 terio elos neg·ocios estrangeiros . 

, 'J'Ifanuel Marinho Falcl'to ele Castro, elo meu conselho ele ·estado e meu ministro 
e secr etario de estt1elo dos negocias ele justiça, o tenha assim entendido e faça es:e
cutu.r. Palacio ela Bempost ::>., em 6 ele março ele 1824. -:-(Corn ct ?'ttb1·iw ele sttct 
magestacle.) 

· Entre os membros elo g,overno organisaclo em junho de 1823 nunca houve com
pleto accorclo; alguns elos ministros, posto que contrarias a icléas democraticas e 
chamados aos conselhos ch corôa n'uma epocha melindrosa, inclinavam-se a sys-

. te~a moclerativo, a fim ele captar os descontentes e servirem melhor os interesses 
cl? paiz i outros, porém, adherinclo a suggestões elos ultra-realistas, preferi::J.m act~s 
'Vlolentos e ele maxima intolerancia. A elissiclencia accentuou-se ainda mms depms 
élo assassínio do marguez de Loulé (Agostinho Domingos José ele Me:n.c~oça Rolim 
ele Mo m a Barreto, primeiro el' este titulo e oitavo conde ele-Valle ele Rers) ,. Rerpe
traclo no ' paço ele Salvaterra e~e Magos, quando este ficlalg~ estava em exer~lClO dos 
sens cm'o·os de camatista e estribeira mór a 29 ele fevererro ele 1824, cnme que 

. ô ' 

1 Vide pag. 84:9, nota 2. 



852 

produziu grande panico, e cuJa origem e execução tem sido assumpto ele graves 
controversias. 

El-rei D . João VI, r econhecendo quanto era prejudicial a falta ele unidade no 
ministerio, ·tentou resolver a cris<:;. reduzindo o numero elos secretarias ele estado, 
como prete:,xto para despedir a minoria . Eis a 

Alvará 

Eu el-rei fa'ço saber aos que este alvará com força ele lei virem, que, tendo a 
experiencia mostrado que com a divisão ela secretar~a ele estado dos negocias do 
reino e das justiças se não tem facilitado o expediente elos negocias na fórma que 
convem ao meu real seTviço e ao bem elos meus vassallos : hei por bem annullar 
e cassar a carta ele lei de 23 éle agosto .do anno ele 1821, assim como o decreto 
elas denominadas côrtes n'ella transubstanciaclo, reunindo a secretaria das justiças 
á elo reino, e restituindo-as ao mesmo estado em qne se achavam antes elo dia 24 
de agosto do anno ele 1820. 

Pelo que mando á mesa do clesembargo elo paço, regeclor ela casa da supplica
ção ou quem seu logar servir, conselho cl_p, minha real fazenda, ren.l junta elo cam
mercio, agricultura, fabricas e mwegaç'i'Lo, desembargadores e ministros, justiças e 
mais officiaes e pessoas a quem o conhecimento c1'este alvará pertencer, o cmu
-pram e guardem, e o façam cumprir e guardar sem quebra ou diminuição algmna 
e tão inteiramente como n'clle se contém, não obstante qnaesqner leis, regimen
tos, decretos ou quaesquer outras disposições em contrario, que todas derogo para 
este effeito sóroente, ficando aliás no mais sempre em seu vigor. E valerá. como carta 
lJassada pela chancellaria, posto que por ell::L nfto ha.ja ele passar, e ainda que tt 

sua o bservancia tenha ele durar mais ele um anno, sem embargo elas ordenações 
que o contrario determinam; e se r egistará nos Jogares onde se costumam r egista.r 
similha.ntes leis, mandando-se o original para o 1·eal archivo· da Toril:e elo Tou1bo. 

Dado no palacio ela Bemposta, em Hl ele março ele 182<.1:. = B.EI. = Conde de 
Subse~·q·a. 

Em consequenciu, cl'isto sa.íu o clecreto clesoneranuo Joaquim Pedro Gomes ele 
Oliveira e Manuel Marinho ] <Üdto ele Castro, a cada um elos quaes. se conceclen 
comtudo 1:6006000 réis·emqtmnto não tivessem outros empregos. Substituiu-os José 
Antonio ele Oliveira L~ite ele Barros (posteriormente conde ele Basto), inchvic~uo 
tambem affecto ao part1do em que preponcleJ;avam a r ainha D . Carlota Joaqum81 

e o infante, pretendendo o roonarcha com similhante nomeaçrio lisonjear t~LO altos 
personagens e eontcl-os nos limites da ordem; mas breve tev o desengano, f0~
que a pasta mais importante, :ficando ela mesma maneira entr egue ú facçfio imml
ga, esta dispunha a seu arbítrio elas auctoriclacl.es administrativas, ecclesiastica~ e 
jucliciaes, como· outr'ora, e contava com o apoio ela tropa, sob o coromanclo do lU-
fante D . Miguel. · . 

O movimento revolucionaria que se seguiu, conhecido pelo nome ele .A.bq·ilcuict, 
manifestou a COlll})licaclissirna situaç~1o ele Portugal dez mezes clepois ele extincta::; 
as côrtes . Abstrahil1clo a.1Jreciações, por motivos obvias, é necessário todavia dar 
uma succinta noticia cl'esse successo, que prende com outros factos, cingindo-n_os 
em parte a obra mui conceituada e isenta ele suspeitas de parcialidade: o .A.nnua~~·e 
histo?·ique. 

Na madrugada elo dia 30 ele abril toda a tropa ela capital estava formach e111 

linha ele batalha na praça do Hocio. O infa.ntc D . Migt1el visitiLra antes todos os 
q_uarteis , a~severanc1? ahi gue a seita elos pecl~·eiros livres (fntnc-ma.çons) tinha que
nclo assassmar el-rei, a ramha e a ellc propr10 . Foi este pretexto que a,llegou para, 
na qualidade de commanclante em chefe elo exercito, fazer a primeira 

Procla1naç.~lo 

Solclaclos!- Se o dia 27 ele maio de 1823' raiou sobremaneira maravilhoso, 
n~o serft menos o ele 30 c} e abril ele J 824 ; ·:tutes um e outro irão tom:1r clist incto 
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lagar nas paginas da historia lusitana ; n' aquelle deixei a capital para clerribar 
uma facção clesorganisaclora, salvando o throno e o excelso rei, a familia real e a 
n __ ação inteira, dando :fiais um exemplo ele virtude á sagrada religião que profes
samos, como verclaclmro sustentaclllo ela realeza e ela justiça; e n'este farei trium
phar a grande obra começada, dando-lhe segura estabilidade, esmag·anclo de l1ma 
vez ~ pestilenta cafila elos pedreiros livres, que aleivosamente proj ectava alçar a 
mortifera fouce para acabar e ele todo exting·uir a reinante casa ele Bragança. 

Soldados ! Foi para este fim que vos chamei ás armas, plenamente convencido · 
ela firmeza elo vosso caracter, ela vossa lealelacle e elo decidido amor pelp, causa 
elo rei . 

. Soldados! Sejaes dignos ele -mim, que o infante D. Miguel, vosso commanclante 
em chefe, o será ele vós. Viva. el-rei nosso senhor, viva a religião . catholica roma
na, viva a rainha fidelíssima, viva a real família, viYa o brioso exercito portu
g;nez, .viva a nação; morram os malvados pedreiros livres . 

Palacio ela Bem posta, 30 ele ablil ele 1824. = }njtmte, commanclante em chefe. 

Durante a noite foram presos o ministro dos negocias estrangeiros. (marquez 
ele Palm~lla), os condes ele Villa F lor e ele Paraty, varias milita.res e muitas ou
tt:alil pessoas ·de· clifferentes jerarchias. O conde de Subserra., contra o qual se cliri
g-~~m sobretudo as vistas elos sediciosos, pôde subfrahir-se á perseguição, pelo au
x iho elo embaixador ele França, que o levou na sua carruagem para a respectiva 
legação á saída elo baile ele sir Eduardo Thornton, representante elo governo bri- 
tannico em Lisboa .. 
. Cerca das oito horas da manhã. reuniram-se com o· infante, no palacio ela ex

Üncta inquisição, os ultra-realistas de maior inHuencia, contando-se n'esse numero 
o marquez ele Abrantes, o ministro elo reino (José Antonio ele Oliveira Leite ele 
Barros), os tenentes· generaes Francisco ele Paula Leite e Manuel ele Brito 1\'Iosi
nho, o capitão mór ele Albufeira (Sebastião Duarte ela Ponte ele Almeida N egrão ), 
Antonio ele Paiva Raposo, Ignacio Antonio ele Paiva Raposo e o clesembargaclor 
Joaquim Gomes da Silva Belfort, a quem o infap.te nomeou intendente geral ela 
P~licia, mas el.-rei substituiu-o no dia immeeliato pelo clr . José Firmino ela Silva 
Grraldes Quelhas. · · 

Deliberou-se ahi nomear novos ministros e dirigir uma proclamação aos portu
g'llezes, elan lo ele tudo circumstanciaela conta á rainha, que veiu logo ele Queluz 
}Jara a Bemposta. Eis a · 

Proclamação 

Portuguezes ! - Pela segunda vez appareço entre vós á frente elo brioso exer
cito portuguez, não para oJJender os reaes e primitivos direitos elo throno, e ele 
llleu augusto pae o senhor D . J o~LO VI (long-e ele mim tão temerario pensamen
to), mas sim }lara dar aquelle tom e energia á gr::mcle obra começada no memora
yel dia ~7 ele maio le 1823, que viera encher de assombro e admiração a E ur?pa 
Inteira, como vós outros sois testemunhas oculares, já que por fatal desgraça se 
não tem dado ú causa publica a importancia qLl.e a ordem elas c'ousas exigia, ele
pois ele derribado o infame colosso que comsig·o trouxera o cletestavel dia 24 ele 
agosto ele 1820. O excelso rei, o senhor D . João VI, cercado elos facciosos, nem 
tem t ido vontade livre, antes em contínua oppressão tem sido trahielo por aquel
les que em rigor estavam ligados pelo bem geral elo estado e ela nação, não cogi- · 
t~uclo mais elo que ele seus inter esses pessoaes, para darem calor a uma · reacção 
'17tolenta, em que houvesse ele acabar para todo o sempre a reinante casa de Bra
g-ança, para a seu salvo se assenhorearem elo reino, tornando-se arbitras ela von
tade dos portuguezes : causal esta que me reanimára a nov.os esforços l?arâ atalhar , 
0 rompimento da mais perficla cabala, apoiada pelas auctondaeles que tmham a, seu 
cargo o repellil-a. 

Portuguezes! Fazei justiça ao vosso infaute,D . 1\'Iiguel, ,commandante em c_hefe 
do exercito portugLlez, reconhecendo sua linguagem co:rp.o pura e :filha ela VIrtu
cl~, e sobejas provas tendes cla ·minha singeleza e ela candura elo meu real cora
Çao, sendo os factos aconteciclos desde a exaltação do real throno e da quécla_ cl'es-
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sas arbitral'ias côrtes, documentos irrefragaveis que a:Hançam a boa fé com que 
vos fallo ; e quando não seja bastante empenhar a minha real palavra para ser 
por vós acreclitaclo, invoco o Deus de Affonsq, e perante o mesmo Deus j uro ele 
todo o meu real coração, que minhas vistas não são ambiciosas ; que meu r eal de
sejo sómente é trilhar o caminho ela virtude, sa1var o rei, a r eal família, a nação, 
sustentar a santa r eligiã o ele nossos maiores, e para tão justos fins~ apesar ele toda 
a c-asta ele sacrificios, estabelecer os meios necessarios, j á que os adaptados até 
agora não têem surtido o desejado effeito, verdade que em curta ::tnalyse vos 
apresento demonstra ela. Vós v êcles a fi:anqueza elos clubs maçonicos ' aonde se trata 
elo destino elo rei, ela. real família e ela nação, sem se tomarem medidas para ap~
gar est e contagioso incenclio; vêcles que a reclacção das leis, como objecto ele pn
meú·a necessiclaçle, não tem apparecido ; vêdes que a administração ela justiça, ele 
que depende a segur ança publica, se acha na ultima decaclencia ; \' êcles que esta-. 
belecencl~ -se uma commissão criminal para castigar os inimigos ela r ealeza,.clo al
t ,ar e ela nação, se t em deixado impunes, e apenas clecretacl0 contemplativas con
clemnações ; vêcles que o estaclo elas finanças se acha no ultimo apuro, t endo-se 
augmentaclo o monopolio nos reaes contratos; vêdes o commer cio agonisante, a 
agricultum ao desamparo pela falta el e meios elo cansado e empobrecido lavrador_; 
vêdes sem exercício as artes, as fabricas e finalmente a perda elo precioso Braílll 
com absoluto abanclono elos meios necessarios para · a sua r estauração ; nem que os 
portuguezes que existem sobre a terra não fo ssem descendentes elos h eroes que :fi
zeram a conquista, e só agora, cTepois de engrossa.clos os partidos e ele um milhão 
ele desgraças, é que viera á luz do dia o perfido plano ele uma expedição f01j ada 
nos clubs maçonicos, não l)ara fazer tornar á obeclieneia os habitantes cl'aquella 
vasta porção elo globo t errestre, 'mas sim."para consummar a obr{l. ela sua comple!a 
separaçao, abrindo cl'esta sorte franca })Orta a uma nova r eacção, que viesse por 
remat e ao cumulo elas nossas desgraças ; e no meio de tão esp<tutosa situação o que 
nos r est a, 6 portuguezes? Ou acab'ar na gloriosa lucta em que estamos €mpe'nl~a
dos, ou cortar pela raiz o mal que nos affronta, acabando le uma vez com a In
fernal raça maçonica antes que ella acabe comnosco . Eia., p oTtuguezes ! A estra~a 
ela honra está fi·anca; o seguil-a é virtude, e o desviar cl'ella caír em infan:na· 

' Vosso infante D . Miguel , seguido elo immort~~l exer cito pOTttwu"ez não tornará a 
embainhar a espada sem vos deixar em segurança. Confiae e~ ~im que en JJle 
a_cho convenc~cl~ ela vossa le~lclacle ; sêcle tranquillos, deixando O})el!ar as aucto-
nclacl~s constltmclas· como meiO ela. melhor e mais efficaz segurança. . 

VIVa el-rei o senhor D . João VI! Viva a r eligião catholica romama ! V1v~ a 
rainha ficlelissima ! Viva a real familia ! Viva o brioso exercito l)Ortugucz ! Vlva 
a nação ! Morram os malvados pedreiros livres. 

Palacio ela Bemposta, 30 ele abril el e 1824. = Infante> commanc~ante em chefe. 

Os dois documentos que seguem, o primeiro inserto no p eriodico official do ~ia 
imJ?eclia~o. e outro. affixado em varias portas ele igrejas , são importantes para a h:t 
tona })Ohbca, mórm ente a pastoral, que por a.lgumas elas phrases fez suppor aos a 
v_er~arws ~o patriarch~, um conluio sobre t enebroso drama, alil:'~s , diziam e1les, se
ria 1mposs1vel prevel-o á data elo escl'ipto. 

Car-ta 

Senhor ': - IVIeu 1~ei, augusto pae e senhor : Estremecido com os horrores ela 
mais p erficla traiçfio, ma.chinacla por t erríveis associações maçonicas cl.e accorclo 
com as ela Hespanha, que, a brotarem os r aios ela sua malvada impieclacle, abr~
zariam a r einante cas::~. elo Bragan ça, recluzinelo a cinzas o mais bello paiz elo tUJl-

. verso, me resolvi (depois elo ouvir os sinceros. e .mais fieis votos dos bons portu
guezes) a chamar its armas o brioso e immortal exer cito portuguez, para, á fren~e -
d'elle fazer triumphar a granel~ obrn. começada no sempre memoravel clia 27 cle_DJal~ 
de 1823, já que, por fat alidade não esperada, seu exito não t em corresponchclo ' 
expectação elos viventes. Vossa magestade, ~ujas sublimes virtudes excedem aleDl 
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elo p~nsar elos homens, constituindo' o melhor elos r eis que tem reinaclo sobre a 
t.ena, nfio · póele aeixar ele approvar minha heroica resolução, por isso que tem por 
fim salvar a vossa magestaele das ga.n·as elos infames que o cercam . e t êem conclu
z~clo às margens elo precipício; e salvando a vossa magestacle ele tão imminente pe
rigo, salva ficri. a real família e a nação . A l)roclamação que tenho a honra de 
transmittir a vossa ma.g;estacle clefencle qualquer falsa accusação que, ele presente 
ou ele futuro, os malvados me pretendam argui~·; 0 imploro a vossa mag;estade 
queira benigno lançar sobre ella suas paternaes vistas, para r econhecer as pLu·as 
vereb.eles que em si encerra, como uoico meio de fazer justiça a mn filho que, para 
salvar o augusto pae, rei e senhor, e conservar illesos os primitivos direitos ela 
realeza, não cluviclou expoi: o peito aos revezes da fortuna ; porém na :firme cer
teza que um príncipe portugnez, quando sáe a campo para empreza tfio gloriosa, 
nito é para embainhar a espada, sem concluir uma lucta sobremaneira injuriosa a 
quem, como vossa magestacle, nasceu para reinar; e antes7 senhor, morrer ás 
mãos ela iniquiclade, elo que arrastar os duros ferros que a nmçonaria nos tem pre
parado. Praza a vossa magest::tde approvar meu nobre e leal procedimento, .fa
zendo ver it ·n ::tção que n~io encontra seu real agrado ; dignando-se vossa mages
t::tclo conceder-me ampla licença para o seu progresso, para el'este moclo resolver 
qualquer impedimento que possa sobrevir á grande empreza em que me acho en-
volvido. · · , 

Ancíoso c mais que iml)aciente fico ·espera.nclo a r eal r esolução ele vossa ma
gestaele á frente do exercito, rodeado elos bons portuguezes, verclacleixo~ amigos ele 
Vossa magestacle, . que igualmente esperam e confiam elas sublimes virtudes ele 
Vossa mag·es tacle ver approvaela minha deliberação ; lembrando a vossa magestacle 
que não ha tempo a perder, e que nunca foi mais preciso aproveitar. O onmipo
tente Deus prospere a viela ele vossa magestaele por larga carreira ele annos, como 
ha ele mister. 

;l?alacio ela Bemposta, 30 ele abril ele 1824. = Jl!Iiguel. 

Pas.rto:n-al 

Carlos I, cardeal patriarcha ele Lisboa, a todos os nossos subditos, saucle, paz e 
a graça elo Senhor . 

Meus muito .amados filhos, o .vosso pastor cles~ja fa.llaT-vos, mas faltam-lhe as 
expressões ; a sua voz não sení. ouyicla ; o seu corpo está convulso ; as su:.ts mãos 
tremem quando elle tenta escr ever para vos informar · ele um acontecimento que 
nos cobriu a todos de luto e sangue. Caros diocesanos, habitantes de Lisboa; va
lentes })Ortugue:líes , n rLo desmaieis ouvindo a narração elas venlacles horríveis que 
o vosso zeloso }Jastur vae descobrir-vos para. excitar vo~sas pessoas, vosso zêlo, 
vosso patriotismo e vosso amor ao n;Jelhor elos r eis. 
, E ste excellente soberano justamente escapou. Oh céu! Quem ousará dizel-o? 

E D . João \ TI, a luz ela nossa cara, a respiração elos nossos narizes, é elle alvo de 
uma conspiração clescoberta7 a mais elet estavd conspiração ; é D. João VI, o so
berano misericordioso e compassivo de seus inimigos, que escapou ela mais hor
rencla traiç~io: é D. João VI, que mostrou tanta bon.cla.cle ele coração, tanta gene
rosidade cl'alma áquelles que o deviam assassinar esta noite. Noite horrível ele 29 
de abr il ! · 

Possa ella sem1)re ficar sepultada em eterna escuridão; foi n'ella que se pre
t endeu cobrir os portuguezes com a mais desastrosa e amarga aftlicção. Meus 
Inuito amados em J esus Christo, uni-vos ao vosso IJastor para darmos graças a 
Deus, que com tanta especialidade vigia sobre a preservação elo nosso soberano. 
Que seria ele nós todos, taes como nós ,·omos, se os j1·ee masons -:- mas que nome 
horrível eu l)roferi, meus filhos ; elevemos nós manchar a nossa ?ngua para vos fa
zer conhecer os auctores ele ·toclas as noss<1S miserias7 é necessano a1)ontar aquelles 
~ue a noite passada conspiraram contra a viela do vosso rei1 da vossru rainha e elo 
Joven infante seu filho. 

Sim, é necessario clizer-vos que foram os j1·ee masons os que a noite passada 
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tentaram matar a família r eal e mergulhar a nação em anarcbia; foran1 os j1·ee 
masons e todos os membros .cl'estas negras e secretas socieclacles que desejavam 
n'esta noite fatal dar um golpe decisivo ; . são os }tee masons os que depois ele nos 
escanclaJisarem com suas b laspbemias, depois ele nos roubarem, arr uinarem e cles
moralisarem com as suas anti-religiosas e nnti-monarchicas doutrinas, clepois ele ~os 
terem a:ffiicto, espalhanclo milhare,· ele câh1mnias contra a família real, com a umca 
icléa ele introcluzirem a desconfiança, são os fTee masons os que têem feito todas 
estas causas . 

Muito amados diocesanos, temos dito bastante para vos fazer conhecer os 
monstros que o inferno vomitou para destruir os !mperios, fazer a desgraça ela es
pecie humana, perseguir a religi~io, a honra e a virtude, e acanctar ."obre nós to
elos os desastres da anarcl1ia. Não t êem ell es feito bastante para se fazerem bem 
conhecidos? As fer~clas por elles abertas durante tres annos nos atormentam ai nela i 
ellas esmo ainda rasg·adas e vertendo sangue . Não eonhcceis vós os horrores e atro
cidades que elles commetteram? E os rios ele sang·ue quR clerramaram no Bra
zil! Porém reservam elles menos miserias para Portugal? Nfio os conheceis vós 
sufficientementc e quereis ai nela mais provas ela sua perversidade? · 

Então escutae, mas cscutae com horror e inclig·naçito : sabci que na noite ele 
29 e 30 ele abril elles desejavam roubar-nos a nossa 1mica m·p,erança depois ele 
D eus, elles desejavam envolver~nos em completa cle,.olação. Elles excederam mes
mo todos os seus proprios crimes . Elles eles javam commetter o mais Jamcntavel 
r egiciclio. Elles desejavam realisar a vontade que tantas vezes e tão claramente 
manifestaram no palacio das Necessidades . 

Livremo-nos d' elles, elles desejavam assassinar o r ei e toda a real família. 1\llas 
a Providencia, que vigia sobre esta monarchia ha mais ele scteecntos· annos, mos
trou-nos que o Deus ele Affonso Henriques é tam bem o Deus ele João VI, porque 0 

livrou da raiva e conspiração ele uma odiosa e infame seita. Amados irmãos em J esus 
Clwisto, guardao-vos cl'estes monstros, cletestae-os, t ende-os em horror e clenun
ciae-os . Não desampareis· o caminho ela honra e não poupeis a força para susteuta.r 
os elireitcfs ela legitimidade. Vós ."Ois christãos, t emei o vos: o Deus, defendei a re
ligiao ele vossos paes, a unica q ne nos pó ele salvar, porq no só ella é a unica ver· 
cladeira. , 

Vós sois portuguezes, amae o vosso rei, a unica soberana auctoriclacle legiti
mamente estabele~ida que os portuguezes poclem reconhecm·. Jurao derramar o . 
vosso sang·tle l)Or elle, e antes expirar a seus pés elo que pormittir alguma outra 
fórma ele governo ou cons'entir no triumpho dos iunoyadores. 

Uni as vossas vozes ::'t elo vosso pastor, que vos ama em J esus Christo, e di
gamos todos com Moysés : «Louvemos ao Senhor, que nos encaminhou clle mes
mo tão gloriosamente para o nosso r ei e para todos os fieis portugnez s. Louve-

. mos o Senhor, grande e glorioso é o seu nome». Guardac-Yos , portanto, contra as 
intrigas dos nossos perficlos e communs inimigos, conscrvae-vos em yossas ~asas, 
cuiclae elos vossos negocias, e descansao seguros debaixo ela legitima auctonclade 
que nos gciverna. · 

Em ordem a que esta carta pastoral possa chegar ao conhecimento ele todos, 
manclftmos que seja publicada hoje, affixanclo-se nas portas elas ig1'e jas cl'esta ~r.t
pital; será lida ú missa conventu~l e no proprio dia ele jejum em to~las as igreJas 
do patriarchaclo, e depois affixacla. em todos os lagares. 

D ada no palacio ela nossa resiclencia na J unqucira, ,aos 30 ele abril ele 18241
• 

,~, 

Quando o barão Hycle de Neuville, embaixador de França, soube que D ~ João VI 
estava detido no paço e pi:ivado por assim dizer da suprema auctoriclac1e, convidou 
todo o corpo eliplom~tico estrangeiro a conferenciar no palacio ela nunciatura e. con
seguiu resolYel-o a ir offerecer o seu apoio ao monarcha. As aYeuiclas ela Bemposta 
estE_Lvam j á a esse tempo cercadas ele tropa, que se oppoz á . enttacla elos diploma
tas sem ordem expressa elo commanclante em chefe, como o fa.zia a quaosquer on-

. ' 

1 1mpressa por Antonio Rodrigues Galhardo, impressor de s. em." o cardeal patriarcba. 
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tros inelivieluos, excepto os agentes ela facção. O embaixaclor francez censurou as
peramente similhante procedimento, e disse que a ·Europa só r econhecia em Portu
gal a soberania elo r ei. Esta firmeza produziu e:ffeito, porquanto D . Thomaz ele J\l[as
ca_renbas, um dos ajudantes ele campq elo infante D . Miguel, tomou sobre si a 
responsabilidade de franquear accesso aos representantes elas diversas potencias 
amigas, os quaes per coneram algumas salas desertas e a final divisaram ·o triste 
monarcha, acompauhaclo apenas elo marquez ele , Torres Novas e elo marechal Be
l'esford, cumplices no trama, e que pretencliam cleciclil-o a comparecer no Roci.o 
para sancci.onar os actos elo seu filho segundogenito, prestar-se ú assignatura ela 
abdicação ela corôa em favor d'elle. A presença elo s membros do corpo cliplomatico 
frustrou esses planos, e sua magestaele, agr adecendo aos recemvindos o interesse 
que lhes merecia, disse ser estranho a tudo quanto se passára el esele a vespera, 
mas o infante, a quem esperava a toelo o moment.o, daria as cle\:clas explicações . 
Este, informado sem demora ela v-isita de tão importantes personagens e receioso 
elas consequencias, apresentou-se, poz um joelho em terra, be~jon com visos ele 
profundo r espeito a mão elo pae e deu parte ele que fôra descoberta uma conspi
ração contra a viela ela família real, obrig~1ndo -o a tomar as meclicl as necessarias 
para impedir similhante crime. O barr~o ele Neuville, pouco satisfeito com a des-
8lllpa, solicitou, em seu nome e no dos collegas, que fosse solto o marquez ele 
~a.hnella, pois não tratariam com 0utro ministro elos negocias estrangeiros . O 
InfaD,te t eve ele acceder, mas esta circumstancia por tal modo influiu no animo 
d?s conjurados, que a rainha r etirou-se log·o para Queluz, prevcnclo a causa per
clida . 

O corpo diplomatico voltou em 1 de maio ao paço e cl'ali dirigiu-se a casa do 
~a~·quez de Palmella, j<'L .então r estituiclo á liberclaele, porém ainda fóra. do e:s:er-
Cicw elas funccões mini. ·teriaes . · 

Depois elo 'meio dia os r evolucionarias permittiram a D. João VI que saísse 
na companhia das filhas em clireitura ê1, igreja ela l\fadre ele Deus, com o proposito 
ele diss iparem snspeitas ele coacção. ' 

. N'essa clata ·publicou a Gmeta de Lisboa um supplemento, onele vinham trans
cr1ptos o clecreto nomeando José l! ir mino ela Silva Giralcles Quelhas intendente 
g~ral ela policia, algumas rectificações ao. numero ant.erior e a seguinte cleclara
çao : «S ua magestacle el-1·ei nosso senhor teve a satisfação de r eceber ele todo o 
corpo cliplomatico as mais lisonjeiras e satisfactorias expres~ões, em nome dos au
gustos soberanos que repr esentam, os quaes o deixaram snmlpamente penhoraelo>> . 
Pela folha offi.cial é comtuclo clifficil for lllar-se juizo seguro sobr e as occorrencias 
ele 30 de abril e princípios ele maio, pois o reclactor ou quem superintenclia n'el!a 
dá noticias contraclictorias . 

O chefe elo estado m~ior general fez expeelir , para conhecimento elo exercito, 
esta 

Orden"J. do dia 

Quartel general no paço ·ela Bem1)osta1 e~ 1 ele maio ele 1824. - Sua alteza 
o senhor infante D . Miguel, commandante em chefe elo. exercito, · manda publicar 
ao exer cito o muito que se acha satisfeito pela promptielão com que os corpos ela 
g·naruiçrto ele Lisboa .·e reuniram no dia 30 elo mez passado, e pela :fidelielade e 
enthusias mo de que os viu animados e tão deciclidamente manifestaram pai·a man
t.er os soberanos direitos ele sua magestade el-rei nosso senhor ; sendo-lhe um bem 
hsonjeiro motivo para aug·mentar ainda mais a sua . satisfaçrio a certeza em que 

. está de que nem um só elos corpos que formam o 'bravo exercito portugnez cle1xe 
ele animar-se ele sentimentos igualmente honrados e fieis. . 

Sua alteza agradece ao r_eg;imento de infauteria n. 0 19 a boa ordem e rap1clez 
co.m. que marchou de Cascaes para Belem. 
. Sua alteza manda tambem publicar ao exercito que estão presos alguns cl~s 
Indivicluos que tramuvam contra ·a soberania ele sua mages tacle, e q11e t.em no mms 
alto e clistincto apreço a significaçã.o que o mesmo augusto senhor se cl1gnou man
dar-lhe pelo seu estribeira mór e camarista,- o marquez de Loulé, approvanclo tudo 
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quanto sua alteza fizesse a bem ela nação . = O chefe do estaelo maior general, 
.Mosinho. 

PoT decreto ele 1 foi encarregado interinamente elo expediente do ministerio ela 
o·ue1-ra José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros, e por identico diploma ele 3, 
~pesar da formal indisposição elos ultra-realistas, confiou-se ao ; marquez ele Pal
mella a gerencia provisoria ela secretaria de estaclo do-s negocias ela marinha e ul
tl·amar. 

Em supplemento á Gazeta de 4, cl'oncle constam as referidas nomeações, saíu 
este 

Decreto 

Tendo o infante :Q. l\1iguel, meu muito amaclo e prezado filho, commanclante 
em chefe elo meu real exercito, obti.clo vehementcs presum1)ções ele que em s ere
tos clubs se traçava uma funesta conspiração contra elle, contra a rainha, minha 
sobre todas muito amada e prezada mulher, e contra a minha real pessoa, que o 
pozeram na inclefecti vel necessidat1c de recorrer ás armas, sem que uma crise tão 
arriscada lhe permittisse que previamente houvesse ela minha soberania as neces
sarias resoluções e ordens, para se obstar a males ela mais superior ordem, que 
pela sua enoTmiclade e execração não sómente abalariam, mas destruiriam na pre-, 
sente epocha o eclificio político ela monarchia, ele que Deus me confiou o governo 
e protecção; e conhecendo eu, pelas ponclerações que fez na minha real presenç~, 
os motivos que o determinaram a prevenir por meio da força armada a existenCJa 
ele taes absurdos e execrandos attentados : hei por bem c me lJraz que o·s corre- ' 
gedorcs e juizes do crime elos bairros el' esta côrte e cidade de Lisboa e outros 
quaesquer magistrados ele vara branca nas províncias cl'estes meus reinos ele _Por
tugal e Algarves , onde houver réus presos notados d'estcs infames e pernic~osos 
delictos, procedam sem diiaçfio contra elles, autuando-os em processos summanos e 
verbaes, sem determinado numero de testemunhas, perguntanclo-os judiciali?-ente 
e reroettenclo os processos instruidos l:'ts r elações elos seus respectivos distnct?s, 
com a pxonuncia dos culpados, p::wa que o castigo se siga ao clelicto, sem os m
conimodos ele morosas prisões. Ordeno outrosim que o chauceller ela casa ela sup
plicação, qrne serve ele xegedor, nomeie uma commissão da mesma casa, composta 
ele seis desembargaclores, serv!nclo um d'elles ele relator, para conhecer brev~ e 
summariamente cl'este genero ele culpas, nomeando igualmente juizes para os n~
pedimentos e em1Jates; praticando isto mesmo o governo elas justiças da relaçn.~ 
e casa do Porto nos processos elo seu elistrícto . E sou outrosim serviclo attencler 
á 'muito respeitosa r;;upplica que na minha real presença fez o mesmo infante, JJ1eu 
muito amado e preza,clo filho, lJara lhe releYar os excessos tle jurisclicçrio que ezer-
ceu sem a minha real auctoriclade, que com cffeito hei p,or bem relevar. . . 

José Antonio ele Oliveira Leite ele Barros, meu conselheiro clé estado, milll8tx·o, 
e secretario ele estado elos negocias elo reino, o tenha assim entenclitlo c Üoça ez
peclir as ordens necessarias ás auctoridacles competentes . Palacio ela Bcmposta, 
em 3 de maio de 1824. ~(Com ct Tttbq·icc~ de szta magestctcle.) 

oi\< 

~s prisões continuaram activam~nte; uma só palavra era bastante para coJJ1-
prometter ec~lesiastíco.s: militares, magistrados,_ nel?'ociantes ou quaesquer outras 
pessoas que tivessem figurado no governo constltucwnal ou se lhes imputasse a 
fama ele ped?·ei?·os l·i·m·es. Como os. carceres estavam cheios muitos indivíduos per
tencentes a famílias distinctas foram embarcndos e conduzidos a fortalezas distan
tes ela côrte1 outros reclusos no :pa.lacio ele Queh,.1z po1· espaço de cinco dias,. sof
frendo violencias inauditas pelo motivo ele se recusarem a confessar delictos uua
ginarios . O IJroprio cuncle ele Villa Flor, ajudante ele campo de D . Miguel, militar 
cleclicaclissimo tt clynastia, foi removido no dia 6 elo castello elo S . Jorge para a 
praça ele Peniche. 

A oi_clacle ele Lisboa offerecia ·um aspecto clesolaclor. Debalde os representantes 
elos gabmetes ele França e Inglatêrra r eclamavam o restabelecimento ela orcleln, 
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que se pozesse termo a uma situação com})romettedora das fortunas e segu
rança individual dos seus compatriotas aqui residentes. Eis tres notas cliplo
maticas e outros clocun;tentos comprovativos. 

Nota 

· Embaixada de França em Portugal. - Lisboa, 3 ele maio ele 1824.-Não sa-
. hendo até que ponto possa já recorrer á auctoridade legitima para o desaggravo im
mediato de um acto arbitraria, contra o qual protesta em nome 'elo seu soberano, 
a~sim como protesto_u, e no mesmo nome, contra tnclo o que se fez e passou no funesto 
cha 30 de abril, ao menos pelo que r espeita aos direitos do throno, ao interesse 
de todos os reis que a legitimidade faz soliclarios, e finalmente ás r elações ele es-· 
tado a estaclo definidas pelo cl,ireito publico, e nf~o querendo embamçar com uma 
reclamação de reparação, que pocleria ser intempestiva, um ministro sempre :fiel 
ao ~eu soberano ... 1 o barão Hyde ele Neuvillc- pede ao sr. marquez de Palmella 
q:len·a fazer chegar a decJa:ração junta e as chaves da igreja de S. Luiz ao incli
i'Iduo que violou a •possessão de sua magestade christianissima, 110 ·caso que a sol
tura elo ca,pellão de S. Luiz, preso pela simples ordem de um vassal1o de el-rei e 
sem auctorisação ele sua magestade, não possa t~r logar immeclia.tamente, soltura 
que ·ao ménos seria um principio de reparação. E um deveT _ do embaixador ele 
Fra~ça para com sua magestade ficlelissima, bem como para com seu augusto amo, 
pr~tiCar logo este acto conservador, reservando-se a dar-lhe o seguimento que_ 
e:x:1ge a gravidade do caso. · 

O bar~to de Nellville roga a s. e:x: . a o sr. marquez ele Palmella queira receber 
a segurança da sua ·alta consideração e dos sentimentos ela sua estima. 

Declaração 

Em tempos orelinarios não deve um embaixador corresponder-se senão com 
s. e.'>:. a o ministro dos -negocias estrangeiros ; mas, nas presentes circumstancias, é 
~qnelle_ mesmo que abusou elas suas funcções publicas para consummar um acto 
Illegal, para attentar aos direitos. e privilegias do poderoso rei ele França e ele Na varra, 
que eu r emetto as chaves ela igrej a e casa ele S. Luiz, logar reconhecido por actos 
~olemnes como possessão do rei christianissimo, logar santo que até hoje não havia 
Jamais si~lo profanado, lagar que eu a,bandono -~t ,força, pois que a força julg·ou 
podei-o VIolar. · 

Eu vos faço pessoalmente responsavel]Jeh prisão illegal do capellão de S. Ltúz 
e da embaixada. . . . 

Vós não podeis ignorar que este ministro do altar era servidor de sua mage~
tade christümissima, o rei meu amo; que elle habitava um asylo santo, possessão 
do rei meu amo ... assim vos. foi declarado, atrevestes-vos a prosegui1; ... 

Eu vos constituo sobretudo responsavel }Jela violação elo logar .. . como tam
bem pelo abandono em que deixastes a igreja e o seu thesonro, qlle se achavam 
confiados aos cuidados d' aquelle mesmo capellão . . . Eu mandei pôr os sellos na 
c~sa ele S. Luiz pelo consul de. sua magestacle, para conservação elos objectos pre
Ciosos que este r eal estabelecimento encerra, e sobretudo para q-ue o templo do 
Senhor, privado do seu unico ministro, não fique exposto a um novo escanclalo; 
emquanto ao mais, a vós compete vigiar, pois que eu me vejo obrigado a aban
donar no presente momento esta possess~o elo meu sobm·ano, que ha tantos annos 
era defendida pela piedade e pelo direito das gentes . 

Eu vos faço igualmente responsavel pessoalmente por cada hora que passar 
na, cadeia aquelle que vós não tínheis auctoridac1e para prender. . . . 

Eu esperarei saber offi.cialmente que o rei, vosso augusto amo, está resühuclo 
iL JÜenitucle elo poder que recebeu ·ele Deus e qlle só elle pócle exercer em Portu" 
gal, pa,ra pedir a reparação devida à sua magestacle o rei de França e cl~ Na
varra, ele quem sou repredontante, e o castigo ele um magistrado que clevena sa
ber que um vassallo :fiel não recebe ordens senão do seu s.oberano. 

]'eita no palacio da embaixada, ele sua magestacle cbristianissima, em 3 ele 
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maio ele 1824.- (Logar elo sêllo.) = Bcwão Ifyde ele Nez~ville= Por s. ex .. 't, o ac1c1ic1o 
fa2lenclo as vezes ele secretario ele embaixacla, JJ'. G?·os . = Para 'João Antonio 1\IIeyer, 
ministro elo bairro ele Anclaln2l. 

RepJ.•escntação 

A sir Eduardo Thornton, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario 
ele sua magestacle "britannica n::t côrte ele Portugal: -Nós abaixo assignaclos, ne
gociantes e vassallos inglezes residentes em Lisboa, apreciando as occorrencias 
extraorclinarias elos u ltimes seis clias passados, durante os quaes pessoas connexas 
comnosco em i'elações ele commercio e sociedade, têem sido repentinamente arran
cadas elo seio ele suas famílias e negocias e arrojadas ás prisões ele um modo o 
mais clesusaclo e illegal ao que pa1·ece, excitando-se assim as mais assustacloras 
apprehensões pelo que respeita á seguridade ele nossas pessoas e ela propriedade 
que lhes havemos confiado; apressâmo-nos em recorrer a v. ex.a para o fim ele re
clamar aquella protccção que, na qual'iclacle ele representante elo nosso augusto so ~ 
berano, póde prestar-nos. Tendo a mai: completa confiança no espirito ele justiça, 
na disposiçfLo compassiv~~ e nos ·ardentes desejos de sua magestaele ·fidelíssima pel~ 
prosperidade do seu povo, :fi.cf'm1os persuacliclos ele que por intervenção ele v. e:x.'' 
quererá sua magestad~ mandar que se adaptem aquellas meeliclas que possam tran
~uillisar nossos receios e restituir-nos aquella confiança sem a qúal vir?l.o a inter
romper-se as nossas transacções commerciaes completamente, e se collocari~ em 
grancle yisco a nossa· pessoal seg·urança e propriecl~~eles . 

Esperâmos, pois, confiadamente que v . ex. a queira dar taes passos sobre o as
sumpto da nossa representaçfLo, que melhor se encaminhem ao desejado fim . 

Temos a honra . ele ser, senhor,· ele v. ex. a muito obeelientes CI·eaclos . - Lisboa, 
5 ele maio ele 1824.=(Segtwm-se as c~ss'Ígnatwras.) 

Nota 

O abaixo assignaclo, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario ele sua 
magestade el-rei da Grau-Bretanha, tem a honra ele pôr na presença ele s .. ex:' 0 

sr. marquez ele Palmelb, secrétario ele estado da repartição elos "negocias estran
geiros ele sua magestaele fidelíssima, a rep l'esentação inclusa, que receben ele um 
numero de negociantes ingle2les residentes n'esta capital, por occasi~to elas occor
rencias que têem tido logar durante estes poucos dias passados . 

. O abaixo assignaelo, bem como os supplicantes, não tendo pensamentos ele s_e 
entremetter com o governo interno ele sua magestaele fidelíssima ou com a aclmt
n.istração orclinaria e legal da justiça, nfio pócle deixar de considerar-se justificado 
quando exprime com elles o seu proprio desasocego na presença ·ele procedimen
tos que se têem reconhecido irregulares e illegaes, mas que prog·rielem ele tal 
fórma e com tal extensão a toda a classe de vassallos pacificas que, se não abra~
gem elirectamente as pessoas e proprieelacles elos subclitos ele sua magestade bn
tannica, atacam inclirectamente os seus principaes interesses e ameaç.am, com a 
sua continuação, ele ü~zer parar to elas as relações commerciaes entre elles e os 
:'"assall~s de sua nugestacle fidelíssima . O abaixo assignaelo pede a s . ex.a,_ c~ro 
mstanc1a, que ponha esta representação na presença ele ·sua magestacle, exprlln~u
clo-lhe ao mesmo tempo o seu ardcntissimo desejo de que sua magestacle tp,1e1ra 
elar as orelens mais positivas para que cessem estas prisões illegaes, e para que se 
restaure aquella administração regtHar e .legal, que tem por tantos anuas conciliado 
felizmente os interesses dos vassallos de sua magestaele com os da Grau-Bretanha. 

O abaixo assignado aproveita esta occasião para renovar a s. ex.a o sr. mar
guez ele Palmella a segixrança da sua respeitosa e mui distincta estima. =Ecltbcwdo 
Thomton. · Lisboa, 6 ele maio de 1824. 

Nota 

Embaixaela de França em Lisboa.-Lisboa, 6 ele maio de 1824.-Sr. ma.r
quez:- Os vassallos ele sua magestacle, o re1 meu amo, estabelecidos em Lisboa, 
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estão de tal sorte assustados pelos inauditos acontecimentos de que somos teste
munhas, que eu venho rogar a v . ex .a queira fazer-me conhecer se um tal estado 
ele cousas tem de pr olongar-se . . . Se elle não cessar, eu terei então que pedir a 
v . ex.. a passaportes para muitas famílias, que prefer em embaTcar-se para França 
e abanclonar tudo, commercio e fortuna, a viver no meio das lagrimas c da 
anar cilla . 

. Acceitae, sr. marquez; a segurança ela minha alta consicleração .= I:lycle ele Netb
vtlle. =A s. ex. ." o marqu~z de Palmella, etc . 

A1)esar dos protestos vehementes elos diplomatas estrangeiros sobre a considera
ção devida a el-rei, este continuava captivo no palacio ela Bemposta. D uas vezes 
tentára subtraillr-se á cuidadosa vigilancia dos guardas, até que no domingo, 9~ 
embarcou com as princezas e o:ffi~iaes de serviço, sob o pretexto ele gosar ela brisa 
do mar e ü· tL quinta de Caxias; a um signal convencionaclo a galeota real tomou 
0 largo, c, fazendo força le remos, dirigiu-se á nau de linha ingleza T1Vinclso?' 
C'ast~e) surta no Tej o. Os representantes de suas magestades cbristiani sima e bri
tanmca não eram alheios a tal desígnio, ·e tuclo se clispozera com tanta cautela, 
que, qua.ndo D. J orLo VI appareceu no caes do embarque, todos os escaleres e 
lanchas inglezes, cujas tripulações se haviam .municlo ele armas, estavam promptos 
a repellir qualquer ataque no momento da familia real metter-se a bordo. Cerca das 
onze horas chegara111- ao vaso de guerra, que içou immediatamente o pavj}hão ele Por
tugal; lez i:ninutos depois o mona.rcha passava revista a, toda a guarnição da nau. 

Os ministros ela corôa e o corpo cliplomatico apresentaram-se prestes a l;>ordo 
e d'ali se exr ecliram as providencias que sua ma.gestaele entenel eu convenientes, 
elas qnaes mencionaremos as seguintes. 

Procla.mação 

Portugnezes l - O vosso rei nrio vos abandona, pelo contrario, só quer liber
ta~·-vos do · terr01; e ela ancieclade que vos opprime, restabelecer a segurança pu
blica e remo.ver o véu qne vos encobre ainda a verdade, na certeza ele que iL sua 
vo~ toda esta, nação leal se unirá para sustentar o t]n:ono, e cessará o c.hoque das 
op:niões e das paixões exaltadas, que lUtimamente }Jroduziu a mais funesta anar
chla c ameaça o governo ele uma total dissolução. 

Meu :6lho, o infante D . Miguel, que ha tão pouco tempo ainda se cobrira ele 
gloria pela acção heroica que empreheudeu, é o mesmo que, impellido ag-ora por 
sinistras inspirações, e enganado }JOr conselhos traidores, se abalançou a commet-: 
ter a.ctos que, ainda quancl_o fossem justos e necessarios, só deviam emanar da mi
nha soberana auct~ridade, attentaudo assim contra o poder real, que não soffre 
divis ~io . 

Ao amanhecer do dia 30 ele abril appareceram todas as t ropas ela capital em 
armas, e viu-se meu filho, saíndo elos . meus reaes paços para se pôr á testa d'ellas, 
orcleuar, sem conhecimento meu, a pl"isão arbitraria ele um immenso numero de 
inclividllOS de todas as classes, revestidos dos primeiros empregos elo estado, e en
tre o.· quaes se contavam os meus proprios ministros e alguns elos meus camaris
tas. Viu-se o paço em que eu habito cercaelo ele gente armada, ou antes transfor
mado em prisão; e o accesso á minha real pessoa vedado por espaço ele algumas 
horas; viram-se finalmente procedimentos tào violentos, que quasi tocaram na ul
tima méta de uma declarada rebellião, ao ponto de se julgarem obrigados todos _os 
.representantes elos soberanos da Euro1Ja a protestarem formalmente contra a VIO -

lação da minha regia auctoriclaele . . 
Uma tão temeraria resohtç~Lo, ameaçadora ela~ mais ~ataes co,nsequenmas, u~ • 

tal abuso ela confiança que eu em meu fi.lho haVIa clepo~1tado, so teve por exph
cação e por elescttipa a supposição de um.a conspiraçã~, que, ainda"quanclo tivesse 
fundamentos, não podia j ustiJ] car tão inauditos proceelim~1;t~s . 

Porém desejando eu ainda ~t custa elos mtuores sacnficws, conservaT a tran
qnilliclade 'publica e a bo~ harmonia entre todos os membros ela minha r eal fami-
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lia, houve por bem, pelo meu real decreto de J elo corrente, mandar que se no
meassem juizes para processaT legalmente os accusaelos, e r elevar a meu filho. ~s 
excessos ele jurisdicç~io commettidos, na esperança ele q\le assim, r estitui elo o legtt1-· 
mo curso elas leis, cessariam as meeliclas r evolucionarias e se restabeleceria gra
dualmente a boa 01·clem. Não aconteceu, comtuclo, o que no meu paternal animo 
anciosamente desejava; mas foram continuando as prisões e :1s ordens emanadas 
em nome do infante, 'e assígnaelas müitas cl'ellas por pessoas obscuras, que nenhu-
ma parte tinham no governo . . 

Deciclido. a lJÔr um termo a um tal esca.nclalo pulJlico, e ao menosc:1bo ela au
ctorícbcle 1'eal ultrajada, com manifesto clamno ele- meus leaes vassallos, e não 
achando meio ele fazer conhecer a minha real. vontade por me achar circumclado 
elos facciosos que ílluclia,m a meu filho, e que já no dia 30 ele ab1·il haviam att~n
tado contra a minha libetclade, resolvi-me, para evitar um confl.icto, cujo ex:lto 
nnaln~o podia comtndo ser duvidoso, vista a fidelidade reconhecida ela naçfio por
tugueza, a passar a bordo ela nau ele linha britannica surta n' este porto, aonde 
me seguiram os represent~ntes elos soberanos ela E uropa, para franc~Lmente fàzer 
conhecer · a meus leaes vassallos o opprobrio ela minha situação, e chamai-os, se 
necessario fosse, em minha clefeza. · 

Tendo ouvido o conselho dos meus ministros, ele pessoas doutas e tementes a 
Deus, zelosas elo meu real serviço : hei resolvi elo r eassumir a auctoriclade. ele ge· 
neralissimo elos meus reaes ·exercitas, e dar a clemissito :10 inümte D. Miguel elo 
cargo de cnmmandante em chefe elo exercito, ele que lhe havia feito mercê, lJro
hibindo a todas as auctoridaeles e a todo e qualquer elos meus vassallos, de obede
cer ás ordens do ·mesmo infantR, ou dadas em seu nome, debaixo da pena de se
rem tratados como rebelclcs contra a auctoriclacle real, que unicamente me pertence 
I>Or mercê clivina. . . 

Port'uguezes ! Taes são as primeiras providencias que tomei, passando iu11ne· 
cliatamente a dar as ordens que forem convenientes para restituir á liberdade os 
innooentes que se acharem envolviclos n'estas proscripções arbitrarias, assim corno 
para l)tmir aqnelles que possam realmente ser culpados como implicados em ma
nobras ele associações secretas , contra os quaes quero se prbcecla segundo 0 

rigor elas leis em vigor. Assim, a virtude e lealcl~•de serão clesao·oTavaclas e 0 

· ·a ao cnme pum o. 
a . h L' oolclados I Não vos culpo do que tencles obraelo; vós obedecestes á voz do c e1~ 

que eu vo~ tinha cla~lo , e assim fizestes o vosso dever. Este chefe inexperie~te for 
arrastado mvoluntanamente, e por conselhos perficlos bem oppostos á sua. mdo~e 
natural e filial obediencia contra um pae e contra o setl r ei, ao desacato mais cn· 
minoso. En lhe retiro a auctoriclade ele que perversos intrio·antes sem nenhum ca
racter _publico lhe fazem abusar, e vos mando que não rec~nheçaes senão a :ro.inh~t 
auctondade real, em virtw:le ela qual, restringindo -vos ~tos deveres militares que 
vos ~ão impostos, não useis elas armas que confiei á vossa fidelidaele senão e1n met.: 
serviço; obedecendo sempre aos chefes que for ela minha real vontade conflnuar 
ou nom.ear. . . 

Pm< esta proclamação confirmo no exercício ela auctoridacle aí]uelles que cl'ella 
est::to revestidos emqaauto nao mandar o contrario, e ordeno a toclos, e a cada ul11 

cl'elles, a mais estricta obediencia ao que em meu real nome lhes for ordenado 
pelas auctoriclades que ele ora em eliillnte ·os elevem commanclar, Vttssallos de toclas 
as . <.:~asses, obs:rvae a. orc~em e esperae elo vosso soberano a restam·ação ela tran
qmlhdacle pubhca, ela JUSttça e d<'L segurança geral. 

Bordo ela nau ingleza vVindso1· CcGstle, surta no T ejo, em 9 de maio ele 1824-= 
EL-REI, com g"uarcla. · 

Carta reg·ia 

Infante D. Miguel, .meu muito amaclo e l)rezaelo filho. En el-rei vos envio 
muito s~uclar, como aquelle que mais prezo e estimo. Sendo muito necessario p81ra · 
a _conservação do socego da capital e do reino, que venhaes em pessoa receber as 
mmhas sobe~anas ordens, cletermino que no acto em que esta receberdes, sem a 
menor demora, nem escusa, venhaes immeeliatamente a bordo da nau em que me 
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acho, na certez::t, que n'esta occasiã.o vos renovo, que hei 1)01' b~m relevar-vos os 
excessos ele jurisclicçr-to, que nm zêlo incliscteto vos induziu a comm·etter. O que 
Jne parece'U communicar-vos para que assim o executeis, como sois obrig-ado. 

A bordo ela nau Winclso?· Castle~ 9 ele maio ele 1824. =REI. 

Decreto 

. Tendo consicleraç:1o aos poucos a1mos e falta ele experiencia elos negocias pu
hhcos do infante D . Mig;nel, meu muito amado e prezado :filho, que o tem levado 
a obrar em sentido contrario elo que lhe cumpria, arrastado pelos conselhos de 
homens ambiciosos e turbulentos e sinistras inspirações; exercitando, não só no dia 
30_ ele abril passn,clo e no 1. 0 e 2. 0 dia elo corrente mez ele maio o poder real, que 
umcamente me compete por mercê divina; mas ainda depois ele lhe haver relevado 
os excessos ele auctoriclacle, pelo meu real decreto ele 3 cl'este mez : hei por bem 
con~rmar o IJetdão que po1· aquelle decreto concedi ao mesmo infante, fazel-o ex
tensivo a todos os actos arbitrarias que continuou a pra.ticar n'este intervallo, e 
reassumindo a auctoridacle ele generalíssimo, exonerai-o do carg-o de commanclante 
em chefe do exercito, ele que o 'havia encarregado, emquanto não for servido man
dar o contrario; restabelecendo a auctoriclacle elos generaes encarregaclos do go
Verno elas armas elas províncias, os quaes receberão as minhas reaes ordens pela 
secretaria ·ele estado elos nego cios ela guerra, com a: qual se corresponclerão clire
ctamente, ficando supprimiclas as r epartições elo chefe elo estado maior general e 
elo secr etario nülitar, as qüaes serão reunidas á mesma secretaria ele estado . 

. O conselho ele g-uerra o tenha assim entendido e faça expeclir as ordens neces-' 
sanas . Paço ela Bemposta; aos 9 ele maio de 1824. = (Com a ?'ttb1·iw ele st•a ma
gestacle ._) 

A viso circular 

Sna magestacle manda remctter a v . m. cê clirectamente a inclusá copia do ele
ereto ela data ele hoje, pelo qual o mesmo augusto senhor foi servido conceder a 
cl.eJUissão ao senhor infant~ ·D . Miguel elo posto ele commanclante em chefe do exer
Cito, ele que o havia encarregado ;. prohibindo a v . m. cô, debaixo ela maior r espon
sa~ilidaele, obedecer a qualquer ordem que não sqja transmitticla pelo visconde ele 
Ve1ros, encarregado elo governo elas armas ela côrte e província ela Extremaclura, 
ou ao que clire'ctamente lhe for communicaelo 1)ela secretaria ele estado. Outrosiin 
ordena o mesmo aug·usto senhor que v. m .cll fique responsavel pela subordinação, 
socego é boa conclucta elo corpo do seu commando. 

Deus guarde a v . m.ci\ Bordo da nau ingleza WindsO?' Ccostle) surta no Tejo, 
em 9 de maio de 1824. ·-J11cwqz•ez de Palmella. 

Aviso 

El-rei nosso senhor é servido ordenar que v . s. a immecliatamente mande pôr 
em liberdade todos os inclivicluos que illegalmente se achem presos desde o dia 30 
ele abril proximo !)assado at6 ao presente, passando em consequencia todas as or-

1 clens necessarias ás auctorielacles que sejam suborclinacla:s a v . s. a, a :fim ele que 
·promptamente se execute esta real determinação . , 

Deus guarde a v . s.a Bordo ela nau ingleza surta no T~jo, em 9 ele maio ele 
1824. =111a?·qtwz ele Palm.ella. =Sr. José Firmino ela Silva Giralcles Quelhas 1. 

Aviso 

El-rei meu senhor determina que s~jam immecliatamente postos. em liberdad_e 
todo~ os presos que têem sido conduzidos a essa _praça desde ? dia 30 ele abnl 
l).L'?XIi:no IJassaclo por ordem de sua alteza o senhor mfante D . M1guel. O que par
ttctpo a v . ex. a para que assim o exe.cute. 

\ 

1 N'esta mesma data e couformidacle se escreveu ao visconde de Veiros. 
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D eus guarde a v . ex .::t Bordo da nau ingleza TVindsoT C'cbstle> em 9 ele maio 
de 1824 . = Jlilcwqtwz de Palmella. =Para o governador ela praça ele Peniche. 

Circular 

O abaixo assignaclo, conselheiro, ministro e secr eütrio ele estado elos neg·ocios 
estrangeiros, tem a hom:a de transmittir ao sr . ... o exemplar incluso da pro
clamação, e o supplemento á Gazeta que se publicou, contendo as diversas peç!'Ls 
a que deram log·ar os successos occorrentes no restabelecimento elo socego e ordem 
pt.lblica, que tão desgraçadamente havia sido per turbada. Toda a r eflexão com 
que se poclessem acompanhar os sobreditos docmnentos seria inteiramente ~scu
sada quando elles sfLo submetticlos ao conhecimento ele quem foi uma testemunl~a 
ocular em todas a~ r eferiçlas occorrencias. D o que, porém, o abaixo assignaclo não 
pócle ele modo algum prescindir , e de certificar, se isto ainda é preciso, ao sr . · · 
dos sentimentos ele viva gratidão, de que sua magestade se. acha possuído pelos 
serviços, coadjuvação e .inteira :firmeza com que, unido ao corpo cliplomatico, _a 
que pertencé, ,representou e solemnemente protestou contra actos que, como arbi
trarias e illegaes, se acbavam fóra da sancção elos princípios. que as nações têem 
reconhecido como manteneclores ela ordem e socego publico. E fóra ele toda a du
vida que o unanime accorc1o que os dignos representantes elos soberanos amigos 
e alliados ele sua magestaele tomaram no dia 30 ele abril proximo passado e a de
t erminacla declaração, que então fizeram, foi talvez um elos preservativÇ>s com que 
a P rovidencia obstou a muitos outros :funestos inconvenientes que aquella tU~ clo
lm·osa crise promettia . Este acto, talvez um elos mais singular es na cliplomaci~, e 
que não é senão um testemunho e expressão ela alliança, accorclo, intelligencHl! e 
e:fficaz cooperação com que as nações ela E uropa, em mutna harmonia, aEauçaD1 
aos povos os bens c1e que as revoh1ções tenclen'l sempre a esbulbal-os, j amais será 
esquecido . Não o será :igmLlmentc a magnanima l"esolução que sua mage~ta~e . 
houve por bem tomar de se pôr a bordo ela nau TiVindsor· Cc~stle; s1uta no 'TcJo, 
pertencente a um elos seus mais . antigos, conliaes e poderosos alliaelos, onqe em 
torno da sua real pessoa reunio.do-se todos os membros· elo corpo cliplomatico, ficl!lll 
assim o:fferecend0 a sublime icléa ele ser como um pouto europeu inaccessivel a to
elas .as dissensões , e l'oncle tinha ·a e saír a ordem, tranquillidacle. e soceg·o que ne· 
ccssitavam os seus fieis vassa.llos, e a satisfação e regos ij o a todos os seus bons e 
vêrclacleiros amigos e poderosos alliaclos, pelas participações que 'os seus dignos 
repr sentantes cle.·de ali assim lhes fariam, e que jtí. se havia. manifestado no unn
nime applauso com que aquella magnauima resoiução el e sua ma.gestacle foi ~Lco
lhicla por todos os membros elo corpo cliplomatico . Sua magestade, cleterrniu31nc1o 
ao abaix o assignado signifique d ~este modo. ao ·sr ... quanto se acha penhorado 
pela assídua assist encia que j unto ela sua r eal pessoa f e~ chuante o peri,odo cl~ 
presente crise, tem ordenado igualmente ao seu ministl'o junto ele . .. testemunhe 
todo o referido pelo modo mais positivo e solemne. -

O abaix o assignado aproveita , etc . Bordo ela nau TtVinclso?" C'c~stle; 11. ele maio 
ele 1824. = JJfct?'ql~ez de Palmella . 

A lvará 

E u el-rei faco saber aos que est e alvará com forca de lei virem que, atten-
~ ~ ' . 

clenclo a q~1 e os negocias ecclesiasticos c ele justiça merecem toda a m.inha p~rti-
cular co:ns1deração, c necess_itam nas providencias com que me cumpre acuchr á 
sua melhor ordem e regulanclacle, que te11h~Lrn um centro para a mais accordacb 
resolução dos seus negocias, que no estado _presente não elevem padecer a roenOJ." 
t arclauça e obstaculo; por es tas e outras mtutas rasões que me são ]Jresentes : ~01 

por bem tornar de n enhum e:ffeito ·o outro a lvará por que ultimamente fLü serV1~0 
reunir o expediente elos sobveclitos negocias .ecclesiasticos e ele justiça :{~ secretal"l~· 
ele estaclo dos negocias elo r eino, o qual cl'ora em diante ordeno fique correndo P01 

uma só secretaria ele estado, sepanucla e clistincta de todas as outras, como esta-vn 
r egulado antes ela elispo siç ~io elo r eferido alYarú. 

Pelo que mando aos met<s ministros e secretarias ele estado elas outras repaT-
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tições; desembargo elo paço, cha:nceller que serve ele regeclor, mesa da consciencia 
e orclens, conselho da fazenda e ultramar, governador elas justiças ela r elação e 
?asa elo Porto, e mais auctoridacles a quem competir e o seu conhecimento possa 
Importar, assim o tenham. entendido, cumpram e façam executar. Este alvará va
lerá como carta passada pela chancellaria, posto que por ella não ha ele passar e 
o seu effeito haja ele durar mais ele um anuo, não. obstante a ordenação em con
trario que assim o determina, ficando tambem cassadas todas as disposições que 
possam encontrar o seu e:ffeito ; e o original será depositado no real archivo ela 
Torre do Tombo. 

Dado a bordo ela nau ingleza Winclsm· Castle, smta no Tejo, em H ele maio 
ele 1824.= REI.= Concle ele S ubse7'7'ct. 

'7-' 

A resistencia que os partidarios ele D . João VI oppozeram aos planos elos ul
tra-realistas obrigou ,o infante D. Miguel a solicitar licença para ausentar-se elo 
reino, a qual lhe foi immecliatamente concedida . Eis os documentos. 

Ca;I.~ta 

Meu rei, meu pae e meu senhor : ~Amar e ser vir a vossa magestacle tem sido, 
cl~scle que me co.uheç·o, a principal occupação da minha vida, o unico obj ecto ~la 
~mha ambição. Se alguma vez acertei em dar provas inclubitaveis da minha fide
h.da.c1e, o paternal coração de vossa magestade as acceitará talvez como uma suffi
Ctente desculpa elos erros involuntarios, em que a falta de experiencia e de refle
xão, propria ela mocidade, me fez ultimamente incorrer. Receioso de que a. minha 
presença agora em Portugal possa offerecer algum pretexto a indivíduos mal in
tencionados para a renovaçao ele inquietações e de intrigas, bem alheias elos puros 
s~ntimentos que com verdade;~ p.cabo ele enunciar, rogo a vossa magestade que se 
chgue facultar-me licença para vi~m· por algum tempo na Europa, na certeza de 
que ao mesmo tempo que dirijo ao céu os mais ferventes votos para que continue 
prospero e tranquillo o reinado ele vossa mag·estacle, estarei sempre prompto, como 
devo, 'a clerramar todo meu sangue em desempenho da minha fideliclacle., 

Be~ja r espeitosamente a real mão de vossa magestacle, seu filho submisso e fiel 
v-assalto. = 1l1igt~el . = A bordo da nau Winclsm· Castle, surta no T ejo, .em 12 ele 
maio, de 1824. 

C arta reg·:ia 

Infante :b. Miguel, meu: muito ama;do e prezado filho . Eu el-rei vos envio 
muito saudar, eomo aquelle que muito amo e prezo. Em resposta á carta que hoje 
me haveis dirigido, só tenho a dizer-vo s que não cabe no meu real animo a vosso 
respeito outro sentimento que não seja o elo paternal amor qhe vos tenho, e que 
me obriga a esquecer os vossos involuntarios erros, para unicamente me recordar 
do importante serviço que o anuo pa,ssado prestastes ao throno e ú nação . E co
nhecendo ·o quanto vos pócle ser proveitosa a verificação do desejo que me mani
festaes : hei por bem conceder-vos a licença que me peclis para viajar por algum 
tempo na Europa, per suadindo-me de que nunca mais terei senão a louvar-me _da 
v-ossa conducta. O que me pareceu participar-vos para que assim o tenhaes enten-_ 
diclo. · 

Escl'ipta a bordo ela n~u ingleza Winclsm· Castle, surta no T ejo, aos 12 de 
maio de 1824. = REr. =Para o infante D . :Miguel. 

Pelas quatro~horas ela tarde de 13 saíu elo Tej o, com destino ao porto de 
Rrest, a fragata Pe1·ola~ sob o commando do capitão c~e mar e gu~rra lVIanuel . ele 
Vasconcellos Pereira de ·Mello, conduzindo a bordo o mfante D. lVI1guel como stm
ples particular e usando do titulo ele duque ele Beja . . Comboiavam-na a .fragata ~n
gleza Lively e o brio·ue francez Zeb? ·e cujos commandantes receberam mstrucçoes 
dos respect~vos plenfpotenoiarios

1 
de ~ccoi·clo com o minístro elos neg·ocios estrangei

ros elo governo ele Portugal, para evitar em o desembarque em qualquer outro pon-
55 



866 

to. N'esse mesmo dia, anniversario natalício ele sua magestade, foram conferidos 
títulos de conde a tres membros elo corpo eliplomatico, a ~m o ele barão 1 e aos de

. mais, assim como á o:fficialiclaele dós navios estrangeiros acima citados, grau-cruzes, 
commenelas, habitos ou medalhas, conforme a categoria e serviços ele cacla um el'clles. 

Estando quasi restabelecicla a ordem na capital, el-rei D . João VI regressou 
da nau lVindso?· Castle para a antiga resielencia ela Bemposta, na tarde ele 14, en
tre calorosos vivas dos seus subclitos. 

O marquez ele Palmella apressou-se a informar po'r o:fficio o ministro portuguez 
junto de sua mag·estacle catholica ácerca elas ultimas occorrencias, enviando-lhe junto 
a copia ele mna carta ele g~binete, escripta pelo p.roprio punho ele D. Jo~LO VI,· para 
aquelle monarcha. Eis o conteúelo. 

Officio 

rn.mo e ex. mo sr. - o assumpto ela carta ele gabinete que remetto inclusa para 
sua magestacle catholica, e ele que v. ex. a acharà junta uma copia para seu co
nhecimento, é ele tal gravidade e delicadeza, que el-rei meu senhor certamente o 
não houvera . confiado a pessoa de cuja honra illibacla e zêlo pelo seu real serviço 
não formasse o mais' alto conceito . Deverá v. ex.a immecliatamente solicitar uma 
aucliencia ele sua magestacle catholica e representar-lhe que para tranqui!Esar este 
paiz e evitar a renovação ele intrigas, as quaes só podem tornar-se })erigosas quando 
encontram o apoio ele alguma el'aquellas altas personagens que o povo está costu· 
maclo a respeitar quasi a par · elo proprio soberano, seria summamente necessario 
e m·gente que Sy removesse para fóra elo reino aquella pessoa que por desgraça, 
e em rasão elo seu caracter inquieto, parece ser a êausa primeira ele tão fataes 
dissensões. Dirá v. ex. a em seguida que essa remoção, S'e fosse espontaneamente 
pedida pela xeal pessoa de quem se trata, seria para ella mais decorosa, e para o 
coração benigno de el-rei meu senhor menos repugnante, e que por isso a insinua
ção ele sua magestacle catholica, fundada no interesse ela tranquilliclacle .ele amb~s 
os reinos, na conservação elo decoro ch sua propria família, e na grande necessi
dade ele se conservarem unidos todos os soberanos, para repellir o espirito revoln
cionario de Ol).cle quer que possa emanar, não pócle deixar de parecer muito natu
ral e acertada. Pócle v. ex. a declarar que todos os embaixadores e ministros es· 
trangeiros residentes n' esta côrte, sem exchur o mesmo duque de . Villa I-Iennos~t 
(o qual porém se enunciou sempre com aquella reserva e cligniclacle que a sua situa
ção pedia) reconheceram explicitamente na presença ele el-rei meu senhor, que sna 
m'agestade tinha, não só direito e justa rasão, mas até mesmo obrigação ele empre
gar aquellas medidas que necessarias fossem para evitar para o futuro a renova
ção elo formal ataque que se havia intentado contra o seu governo, e sua. mages
tacle catholica não o poderá duvidar á vista elas communicações que clirectamente 
tem ;recebido ele Lisboa; e ele que v. ex/' mesmo me preveniu repetidas vezes. 

A vista ele todo o exposto fará v. ex. a as diligencias todas possíveis para apres
sar a resposta de el-rei ele Hespanha, expeelindo-a por um correio assim que el~a 
estiver prompta, e procurando que s~ja concebida nos term0s mais claros e maiS 
decisivos, a :f:im ele poder produzir a impressão necessaria no espírito ela 'alta per
sonagem que convem persuadir. 

Devo prevenir a v. ex. a ele que el-rei meu senhor entretanto mandou insintt~r 
a sua magestacle a rainha pelo arcebispo de Evora, ministro ela· justiça, que evi
tasse apparecer em l)ublico, ou vir ao }Jaço ela Bemposta, aonde o mesmo senh0_1' 

reside, no que parece que a rainha minha senhora (talvez conhecendo a inclisposl
ção aetual elo publico a seu rcspei~o) antecipára a vontade elo seu augusto esposo, 
pois não só não foi visital-o a bordo ela nau Windso?' Cctstle) em toclo 9 tempo qt:e 
sua magestacle ali permaneceu, mas ne_rn mesmo lhe mandou um recado por escrl" 
pto ou verbal no dia 13 .elo corrente, omissão estranha e pe:;la qual parece em certo 
modo que sua magestade a si propria se coJJdemna. . 

As Gazetc~s informarão a v. ex. a da saída elo senhor infante D. Miguel, que 
se verificou ante-hontem, não para Inglaterra, como erradamente se declara na Ga-

1 Vide adiante a resenha d~s titulas concedidos desde 18Ú até 1825. 
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zetct de hontem, mas para o porto ele Brest, até onde acompanharam sua alteza 
uma fr agata ingleza e um bergantim francez 'que se achavam n 'este porto . Sua al
teza leva como camarista o conde de Rio Maior, a qu,em sua magestade confiou a 
administração dos fundos destinados para a ,Tjagem. 11 ela mente de sua magestacle 
que o clito serenissimo senhor comece por visitar a capital ele França, e vae encar
r egado de uma carta. ele sua magestade para sua mag~stade christianissima. O ti
tulo q\1e o senhor infante assumiu durante a sua viagem é o. ele duque de Beja, e 
não é,possivel mostrar ma.ior obecliencia e mais prompto desejo de agradar em tuclo 
a seu augusto pae do que sua alteza mostrou desde o clia 9 do corrente. 

Emquanto ao mais só posso dizer a v . ex." e com verdade que a grande reso
lução de sua magestacle tem: sido coroada até ao presente elo mais compl eto e pros
~ero successo; que existe na capital o mais vivo enthusiasmo, e que a tropa, en" 
tre a qual no primeiro momento se notou alguma h~sitação pelos falsos rumores 
que entre ella, se espalharam da prisão de el. rei e elo senhor infante D. Miguel a 
bordo de uma nau "ingleza, e outras falsidades ela mesma natureza, vae rapicla
·mente conhecendo o erro em que a tinham induzicto, devendo haver toda a con
fiança nas medidas ele vigor que sua magestacle tem successivamente posto em 
pratiea, e no fundo inalteravel ele lealdade que forma a base elo caracter }?Ortuguez . 

A tranquillicbcle tem-se conservado maravilhosamente n'uma crise tal, qual a 
ausencia de el-rei e a clemissão ele um infante general em chefe deviam occasio
nar, e sua' magestade desembarcou hontem ás seis horas e meia da tarde em Lis
boa, onde foi recebido com as maiores demonstrações ele jubilo El enthusiasmo por 
to~o o povo, e entrou novamente no seu paço ela Bemposta, como em verdadeiro 
tnumpho . Ali o foi immecliatamente comprimentar toclo o corpo diplomatico e um 
numero infinito de pessoas de todas as classes, que se apressaram como á porfia a 
testemunhar ·a sua magestade os seus s~ntimentos ele fidelidade e r espeitoso amor, 
que é devido a tão benig-no soberano. A noite se illuminou mui brilhante e espon
taneamente toda a cidade. 

Deus giwrcle a v. ex. a Lisboa, secretaria ele estado dos negocias estrangeiros, 
em 15 ele maio ele 182'1. = Ma1·qi6ez de Palm.ella. = Sr. Conde ele Porto Santo. 

Carta 

, Meu bom irmão , primo, cunhado e g-enro: ~ As expressões que vossa mages-
tacle fez ao meu embaixador, quando lhe constou o inaudito acontecimento do dia 
30 ele abril passado, são hem cbgnas el e um alliaclo e ele um soberano que conhece 
quanto devem ser sagrados os direitos ela r eale·za, e quanto é necessario que todos 
os monarchas se unam IJara os manter illesos . O que mais me amarg ura nas pre
sentes circtunstancias é ver que os a.ttentaclos contra mim commetticlos emanam 
elas pessoas que me são unidas pelos :p1ais estreitos vínculos,· e a confiança que 
vossa magestade merece n ão me permitte occultar-lhe que considero a rainha mi
nha mulher, e irmã de vossa magestacle, como a mais ·culpada, e a primeira mo
tora elas intrigas e ·conspirações que se t êem tramado. 

Desde o anuo de 1806 tive provas convincentes elos projectos ambiciosos ela 
rainha e elos inclig·nos meios que ella procurava para os · promover, chegando ao 
ponto ele querer que eu fosse declarado inhabil ele contin'uar no governo; Não fal
larei nos multipli6aclos indícios çle clesaffeição e ele traição que subsequentemente 
n'ella tenho r econhecido ate a est es u'ltimos tempos em que, seduzindo a incauta 
n;tociclacle ele meu filho o infante D. Miguel, o induziu, segundo todas as appar~n
Cias, a· tentar os actos ele rebellião que são bem notorios, e que á custa do mm~r 
sacri.ficio consegui suffocar. Vossa mag-estacle p1esmo tem na sua mão ?artas escn
ptas pela rainha, as quaes lhe foram entregues por um seu eraissarw chamado 
Fonseca, e que bem claramente demonstràt'n o seu cul.ravel entrem etti~ento nos 
negocias do o·overno, cujo conhecimento por n enhum titulo lhe pertencia, e com 

o b 
VIstas manifestas ele usurpação. 

Não podendo eu, portanto, nem devendo em consciencia soffrer a continuação 
ele tão perniciosas intrimas r esolvi abrir a vossa magestade o metl coração com 
franqueza, e declarar-lhe que necessito para a tranquillidacle do me.u reino e elos 
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m ens vassallos, tolher á rainha os meios ele as r enovar ; mas, repugnando comtu
c}o, pela justa contemplação que vossa ma.gestacle me merece, a adaptar aquellas 
medidas que em qualidade ele rei e ele marido sem cluvicla me seriam licitas, leJJJ.
bra-me lJeclir a vossa magestacle que, se assim o julgar conveniente, escreva a sua -
irmã para lhe propor a necessiclacle ele ir viver retirada em alguma província elos 
seus estaelos, ou, se a vossa magestad.e melhor parecer, parn. França ou Italia, c 
lhe dirija essa proposição como a mais adequada P.ara me poupar qualquer . ot:tra 
resolução severa, a q11e eu necessanamente deverm recorrer para poder r estitmr a 
tranqu illidacle á minha real família e aos meus estaelos. 

Vossa magestacle não duvidará elo muito que me custa o ver-me obrigado are
querer ela sua amisacle um tão penoso serviço. 

Sou com o mais sincero affecto, meu bom irmão, primo, cunhado e genro, ele 
vossa magestade, bom irmão, pl'imo, cunhado e sogro. = João. 

O governo recebeu elos representantes elos paizes estrangeiros n'estn. côrte clif
ferentes notas, eorno resposta {t que se lhes enviára poucos dias antes . Da folha 
o:fficial constam as seguintes: 

No'ta 

O abaixo assignaclo, enviado extraordinario ele sua magestacle imperial e real 
apostolica, r ecebeu a nota que s. ex. a o sr. marqucz ele Palmella, ministro e se
cretario ele estado ele sua magestacle fidelíssima na repartição elos negocias estran
geiros, lhe fez a honra ele dirigir em 10 elo corrente. A honí·osa e lisonj eira es
pressão que contém esta nota, ela satisfação com que sua magestacle se dignou 
acolher os seus serviços junto à sua augusta pessoa, penetrou o abaixo assignaclo 
·elo mais profundo e respeitoso r econhecirn '3nto. . - . 

O abaixo assignado, ao mesmo passo que roga a s. cx.a o sr. marquez ele Pal~ 
mella queira submetter a süa homenagem aos pés elo tbrono, não pócle deixar ele 
reputar como a epocha mais feliz ela sna viela aquella em que, manifestando! c~e 
accorclo com os seus collegas, o seu zêlo c o seu r eligioso affecto á pessoa e dn·el
tos sagrae~os ele ~na magestacle, pôde merecer uma tão augusta approvação . 

O abmxo ass1gnaelo renova com ardor a s. ex." o sr. marquez ele Palmella os 
1)rotestos ela sua alta consideraç~io. = Bincle?' . =Usboa, 12 ele maio ele 1824. 

No-ta 

O abaixo assignaclo, encarregado ele negocias ele sua magestacl.e o impe'l:aclor 
ele toclas as Russias, teve a honra de r eceber a nota por extr emo lisonj eira que 
s. ex .a o sr. marquez de Palmella, conselheiro, ministro secretariá ele estado elos 
negocias estrangeiros se serviu dirigir-lhe ern data ele 10 elo corrente mez, em con
sequencia ela parte que por fortuna tomou com o corpo cliplomatico para a conser
vação elos sagrados direitos elo· throno, direitos que, emanamlo só ele Deus, nfi.o P0 · 

deriam ser violados por quem. quer que fosse sem attr~hir sobre si o r esentiroento 
e o oclio el e todos os soberanos da E uropa. 

O abaixo assignaclo, felicitando-se ele ter cumprielo um levcr tão conforme ~os 
princípios elo imperador seu augusto amo , e ele o ter clcsempenhELclo ele manen·[l. 
que mereceu a approvação ele sua magestacle fielelissima, roga a s. ex. a o :;r. mal:
q~ez ele Palmell_a po~h~ aos pés ,ele ~l-rei. a ~1omeuagem ela sua ·r espeitosa. gra:l
clao, o amor maJS r ehg·wso aos sagrados clu·eltos ele sua magestacle c a mms plO

funcla veneração para com a sua augus ta pessoa. 
O abaixo assignaclo aproveita igualmente esta occasião para ter a honra ele reno

var a s. ex. a os protestos da sua alta consideração. = 1??-cmcisco ele BaTel. =Lisboa, 
12 ele maio ele 1824 . 

Officio 

Ex.1110 sr . - Mui senhor meu : Recebi a nota circular que v. ex. a., ele ~rclem ele 
sua magestacle fidelissima, se serviu cli.rigir-me com data ele 10 elo corre~1te, na qual 



869 

V:· ex.a manifesta a satisfação ele sua magestacle pela conducta do corpo diploma
üco acreditado junto da sua r eal pessoa, nos clesagTaclaveis acÕ'ntecimentos do dia 
30 ele abril proximo passado e seguintes ; sensível ás • lisonj eiras expressões que 
me testemunha, não posso deixar de manifestar a v . ex.a. quanto me é agraclavel 
saber que sua magestade se acha satisfeito do nosso modo ele obrar e pensar, que 
talvez fosse uma das principaes causas que contl"ibtússe para a restituição ele sua 
magestade á sua liberda lc e plena auctoridade. Sua magestade catholica, el-rei 
meu augusto amo, inteirado él as occorrencias cl 'estes dias, me ordenou :fizesse che
gar ao conhecimento ele sua mag·estacle :fidelíssima, como já o :fiz ele viva voz, a 
parte tão activa que toma nos seus desgostos e affiicção, sentinclo os successos que 
os motivaram, tendo-se ao mesmo temJ)O dignado approvar a minha concluctajunto 
com os demais membros do corpo cliplomatico, como uma _prova da sua inviolavel 
aclhesão aos princípios ela legit imiclaclc e da auctoriclade real, c muitÇJ particular
mente da boa amisacle c harmonia que deseja conservar com a augusta casa de 
Bragança. 

Por esta occasião r enovo a v . e:s: .a os protestos da minha consideTação. 
Deus guarde a v . ex. a muitos annos . Lisboa, 13 ele maio de 1824. =Duque 

ele Tl:alct Ele?·mo;,·a . 

No"ta 

. O ru:cebispo de Nazianzo, uuucio apostolico jtmto a sua mag-estade :fidelissima, 
Julga elo seu dever accusar ao e:s: .mo sr. marqucz de Palmella, conselheiro, minis
tro e secr etario de estado dos negocios estrangeiros, a r ecepçao da sua prezacli sima 
carta ele 10 elo corrente com .a proclamação e supplemento á Gazetct a ella anne
:s:os, e ao mesmo t mpo roga a s . ex. a queira agradecer a sua magestade o haver-se 
dignado manifestar sentimentos tão lisonjeiros para o corpo diplomatico, pela parte 
que tomou na passada cri e, á qual era chamado pelo dever ela sua r epresenta
çao. Aproveita esta occasia.o pal'a renovar a s. ex. a os protestos ela. sua distinctis
sima estim:w e respeito. 

Lisboa, 15 ele maio ele 1824. = J acomo Filippe, arcebispo ele Nazianzo, nuncio 
al)Ostolico. - Ex:. 1110 sr. marquez ele Palmella, conselheiro, ministro e secretaJ:io ele 
e taelo dos negocio estrangeiros, etc., etc., etc. 

' 
Nota 

O abaixo assiguado, encarregado ele uegocios de sua magcstacle clinamarqueza, 
tem a honra ele accusar a s. ex. a o r . marquez ele Palmella, conselheiro, minis
tro e secretario ele estado ele sua magestacle :fidelíssima, a recepção ela nota datada 
a 10 de maio a bordo cb, nau Windsu?' Castle, na qual, transruittinclo-lhe os docu
mentos publicados depois elo r estabelecimento do poder de el-rei, s. ex . a lhe mani
festava a expre. ão a mais honrosa e a mais lisonj eira elos sentimentos que seu 
augusto amo se dignou patentear ao corpo diplomatico, por este haver cumprido 
o dever de concorrer junto á sua real pessoa nos dias assignalaclos infelizmente 
pelos attentar1os commetticlos .contra a legitima a.uctoriclade, cuj a sustentação é a 
base ela odem social, elo descanso ela Europa e da felicidade das nações . 

' P enetrado ela vercla.cle d' este ])l"Íncipio, o abai:s:o assignaclo se reputa mtú di
toso lc ter podido, n'csta c:ircumstancia, prevenir as intenções da sua côrte, in
tenções nascidas da sincera amisacle que sua magestacle clinamarqueza professa. a 
sua magestacle :ficleliss:ima e cl0 vivo intere. se que toma na fel:icidacle de Portugal. 

O abaixo assignaclo não pócle t erminar a sua r esposta <1 nota elo sr. mu.rquez 
ele Palmella sem lhe r ogar queira acce:itar as c:s:pressoes da gr atidão ele_ que aquella 
nota o penetrou e da qual tem a honra ele offerecer a s. c::s: .a a re pe1t?sa _home
nagem, assim como os protestos da sua alta consideração . = Dal B01·go d~ Pnmo.= 
Rua ela Emenda, 20 ele maio de 1824. 

As circumsta.ncias politicas do l)aiz resolveram a promulgação elos actos offi
ciaes que se segue-m. 
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Decrei.o . 

Tomando na minha real consideração a importancia e gravidade elos estrondo
sos e extraorclip.arios acontecimentos que no dia 30 ele ab~·il ultimo escandalisaram 
e pozeram no maior susto e per turbação a todos os ha?itantes cl'esta ca1?ital, ~p
parecenclo repentinamente em armas todas as tropas c1 ella, com o meu filho o m
fante D. lVIiguel ÍL sua frente, de cuja inexperiencia e falta de reflexão infaiD:e~N e 
perversos traidores abusaram tanto, que chegaram a surprehender a sua r ehgwo 
e respeito filial, e illueliclo o conduziram ao extremo de se abalançar a commetter 
actos que em todo e qualquer caso só podiam e deviam emanar da minha soberana 
auctoridaele, attentando-se assim por muitos modos contra o poder re~l e supre~o 
qu:e a Divina Proviclencia me confiou, suspenclenclo-se o curso clajustlça, ·mancl aJ?-
do-se fechar todos os tribnnaes e casas fiscaes, e ordenando-se a prisrio arbitran_a 
ele um immenso numero de indivíduos ele todas as classes e revestidos elos primel
ros empregos elo estado, entre os quaes se contavam os meus proprios ministros e 
alguns dos gentishomens da minha re~~l camara, tuclo sem previo conhecimento 
meu; subindo a temericlade e nunca vista ousadia ao excesso de se cercar , logo 
no principio d'aquelle infausto dia, o mesmo paço em que eu habito, ele gente ar
mada, e vedar-se o accesso á minha real pessoa por algumas horas, debaixo elo 
pretexto ele ,uma supposta conspiração, que ainda quando tivesse fundamentos me 
devia ser immediatamente communicada, para ele mim emanarem as competentes 
providencias, sem que jamais podesse auctorisar t ão extraordil;tarios e r ebeldes pro
ced~mentos, que nem ao menos foram mandaclos praticar clebaixo do meu real no
me, para encobrirem por algum tempo aos meus fieis vassallos o criminoso ·e sa
crílego fim a que se di rigiram, sem a menor consideração aos incalculaveis honores 
ela anarchia em que íam precipitar todo este reino i e porque nem os •grandes sa
crificios que fiz, nem as ,providencias que cl(;)i • no meu real decreto de 3 do corrente 
p~ra conservar a trarrquilliclade publica e a boa harmonia entre todos os membros 
da minha real família, esperando por este modo restabelecer o leg·itimo cm·so das 
leis, foram bastantes a restituir a ordem das cousas e fazer cessar as medidas re
volucionarias, 'antes pelo contrario, abusando-se da minha real clemencia e pater
nal pieelacle, e ,persistinclo os infames t raidores nas sinistras inspirações e per~dos 
conselhos par~~ levar ao fim a mais alta traição, continuaram as arbitrarias p,nsões 
e ordens emaJ.:!adas em nome do infante, e muitas d'ellas assignadas por pessoas 
obscuras; que nenhuma parte tinham no govemo i vendo-se ern tanta clesorclero 
ameaçados os meus fieis vassallos ele uma proscripção sen1 ümitcs, com escanclalo 
publico e menoscabo ela auctoridacle real, como se esta n~io existisse; vindo' P01' 

tudo a ser da maior necessidade conhecer -se logo judicialmente os réus que coin
metteram, inspiraram, concorreram, deram ajuda ou conselho para similhantes de~
acatos e cl~lictos tão atrozes, a fim de serem punidos com o rigor elas leis e servn· 
? s~u cashg·o ele exemplo aos maus e ele satisfaç~io aos bons, clesaffrontanclo-s_e a 
.JUstiça c purificando-se a nação, que sempre se distinguiu entre todas na ficlehda
de, amor e obecliencia aos seus legítimos reis e senhores naturaes, da nocloa com 
que alguns perversos e clesnaturalisaclos a pretenderam macular: fui servido orde
nar para este fim , I)Or aviso de 17 ele maio do corrente anno que o correo:edor cl_o. • l A ) ~ 1 CI'une c a corte e casa procedesse immecliatamente a uma exacta devassa, sem l -

mi:ação ele tempo, nem determinado numero de testemunhas, nomeando p~r outro 
av1so de 20 do mesmo mez, para o coadjuvar na dita devassa, o desembargador 
José Joaquim de Almeida e Araujo Correia ele' Lacerda. E para que aos referi~os 
avisos não falte a solemniclade que se requer em negocio de tão alta im portanCia : 
hei por bem suppril-a e dar-lhe todo o vigor por este real decreto, o qual se de
verá unir ao corpo ele clelicto, como ·parte elo mesn.1o, para se indagar e conhecer 
quem são os réus dos mencionados crimes, juntando-se á devassa todos os doeu- . 
men~os, correspondencias e quaesquer outras provas que possam servir para o cles
c?brimento da verdade, dando-me parte logo que chegue aos termos ele pro?-un
Cia, : ant~s cl'ella, d0 qne da mesma póde resultar, para eu dar as ultcnores 
providencias. 

O arcebispo de Evora, elo conselho de estado, ministro e secretario de estado 
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<los negocias ecclesiasticos e de j-ustiça, o tenha assim entenclido e faça executar. 
Palacio da Bem posta, em 26 ele maio ele .1824. = ( C01n ct ?·ubrica ele suct mages
tacle.) 

Car-ta de lei 

D. João, por graça de Deus, rei do r eino unido de Portugal, Brazil e Algar 
ves, d'aquem e d'alem mar em Afi:ica, senhor ele Guiné e da conquista, navega
çã.o e commercio ela Ethiopia, Arabia, P ersia e da India, etc. Faço saber aos que 
es ta minha carta de lei virem : 
. Qtle, havendo-me r epresentado a junta, que pelo meu r eal decreto ele 18 de 
Junho elo anno passado ftú servido creru: para preparar o projecto ele uma carta 
de lei fundamental, que, olhando como trm dever sagrado não adaptar outros prin
~ipios, · nem outras bases so brc que se levantasse o eclificio . da nova carta de lei 
fnndamcntal, senão aqueUes que eu me dignára indicar e cleclarar no clecreto da 
sua convocação; e considerando , em primeiro lagar, que um elos justíssimos moti
\Os por que eu tinha reprovado e declarado nulla de facto e ele direito a mons
tn~o~a constituição le 1822 fôra o ser esta incompatível com os antigos habitas, 
op~mões e necessidades elo povo portugtlez, e alem d'isso contraclictoria com o 
pnncipio monarchico, entendia que a nova carta devia ser conforme aos antigos 
usos, opiniões e habitas da nação, e r egulada pelos mais sãos princípios ele clireito 
publico e particnlru·, sobre que se estabeleceu a monru·chia, pma, independente e 
moderada por leis sabias e justas, segundo as quaes se administr a a justiça, se
gtn·a-se a cada um o seu direito, castigam-se os crimes e se decidem os pleitos 
entre os in<ilividuos ele todas as classes, por meio ele ministros e trib1maes, em que 
se ap1u·a a verdade e a justiça, e se applica a lei, não podendo caber senão em 
cabeças desvairadas e corrompidas que lrm tal governo monarchico se possa cha
mar arbitraria e clcspotico, ou que a expressão de r ei absohüo, que por este modo 
governa os seus povos, possa ter outra intelligencia que não seja a que sempre 
teve, de r ei independente, e que não r econhece superior sobre a terra; 

Que, notando em segundo logar, que eu decla ·ára no mesmo decreto, que as 
novas insti ttúções ou nova cru·ta ele lei f1mdamental, devia restituir ao tlu·ono, em 
que o Omnipoteute me collocou, a gt·andeza e consideração que lhe compftte, eu
tendia que nada se devia innovar que eclipsasse o seu esplendor e abatesse a sua 
grandeza e cligniclacle ; · 

Que, em terceiro Jogar, observando que eu no mencionado decreto mauifestára 
a intenção ele que a carta de lei fundamental fosse accommoclada á fórma dos go
vernos representativos estabelecidos na Europa, e ús mutuas relações elas differ en
tes partes ela mouarchia portugueza, entendia que nao podia deixar de hâver uma 
representação nacional, mas que esta devia ser tal, que estivesse em harmonia com 
os principias antecedentes, e que o ser accommodacla á fórma ele outr os governos 
r epresentativos não significava que houvesse de ser identica; 

Que, meclitaudo , portanto, com a mais grave e maclm·a reflexão sobre um as
strmpto ele tão alta monta, tendo presente quanto deixava eUJendido, e observando 
tambcm que este~ eram os princípios que formavam a antiga constituição portu
gueza, na qual se achavani no mais maravilhoso concerto e mais sabia combina
ção, tendo mostrado a experiencia ele tantos seculos as incalculaveis vantagens 
que d'ella resultru·am á naçào portugueza; e sendo certo que de novas e diversas 
instituiçoes se não }Joclcriam esperru· nem maiores, nem iguaes beneficios; 

Refl.ectinclo, finalmente, que, segtmclo as maximas elos mais assisaclos politic?s, 
não pócle ser , util a uma nação aquella fórma ele governo que não tiver a mawr 
conformidade com o seu cru·acter, ecluca)í.o e antigos usos , e será summameute 
arriscada, e quasi sempre impratica,el, a t~ntativa de a int~oclu~ll.· , e de · querer 
r ecluz.ll.· a um costume geral os costumes partí_cul_ares das ?açoes, J~g;a!a qu~ ~ão 
ctunpria demolir-se o nobre e respeitavel edi.ficw da antiga c?nstítmçao polítiCa, 
constante ele leis sabias, escrip tas e traclicionae~, a que acrescia achar-se firmad_a 
com o jm·amento que os senhores reis cl'estes remos prestam, e eu mesmo prestei, 
de manter os fóros e privilegias da nação ; 

Que o projecto da carta ele lei ftmclamental, que devia submetter-se á minha 



872 

real approvação, não podia, portanto, ser outro senão propor-me que et1 fosse ser
vido declarar em seu vigor as antigas côrtes portuguezas, compostas elos tres es
tados do rejno, clero, nobreza e povo, as quaes não haviam sido convocadas ha 
muito mais de um seculo, para se con:vocarem e juntarem quando me parecess~, 
conforme a antiga pratica, fóros e uso da nação; a :fim que, respondendo aos di
versos objectos sobre que as mandasse ouvir, :fizessem subir á minha rea~ pre · 
sença, segundo os termos em todas as antecedentes côrtes praticados, os capitulas 
e consultas sobr.e as necessidades publicas, bem commum dos meus vassallos, 
g·uarcla elos seus fóros, direitos, administração ela justiça, remeclio aos vexames 
publicas e particulares, prosperic1ade e augménto cb monarchia; ?om o qu~ mos· 
traria assim a toda a nação o quanto eu me empenhava em lhe afiançar a firmeza 
e conservação de seus direitos, e preencheria em tudo as minhas beneficas e pro
videntes vistas ; porquanto, convocando-se as antigas côrtes1 e mantendo-se a an
tiga constituiçao, era evidente 'que se conservavam os antigos habitas, opiniões e 
usos da nação portngueza ; que permanecia illesa a magestade e grandeza _elo 
throno em toclçs os seus direitos ; que existia nas mesmas côrtes uma verclaclell'l.t 
representação nacional, em que o povo é representado por seus procuradores, o 
clero e nobreza, por aquelles de seus membros que n'ellas têcm voto; finalmente, 
que se promovia a felicidade publica, não por caminhos novos, incertos e perigo- -
sos, nem por meio de reformas precipitadas e destmctiva:, as quaes conduzem 
facilmente á mais . fatal subversão, como a experiencia tinha clesgraçaclamente 
mostrado; mas por caminhos já conhecidos e trilhados, e por melhoramentos pro
gressivos na administração elo estado; . 

Que fôra com a fementicla promessa ele convocar as antigas côrtes que a fac
ção rebelde e desorganisaclora procurou allucinar o povo portuguez, tenclo só _el?
vista operar a destruição cl'aquellas mesmas instituições qu~ procla;mava, c snJel
tar a nação ao inclig·no jugo ele que eu a tinha venturosamente libertado ; 

Que, sendo, pois, visi vel q;ue a nação portugueza subiu a tão alta represen~a
ção entre as demais nações, foi grande, respeitada e afortunada com a sua ant1ga 
constituição política, eu poria sem duvida com a sua inteira restauração o re~atc 
á gloria ele que me tinha coberto, esmagando o monstro revolucionaria, e satisfa
ria ass~m amplamente á real promessa que, por um effeito elo meu generoso amor 
para com os meus fiei: vassa.llos, me clignei fazer-lhes ele os felicitar coro uma boa 
lei funclaroental, conhecendo-se, alem d'isso, pela opinião geral manifestada .de 
muitos modos, na occasião ela minha restituição a todos os direitos ela soben:tma, 
que nenhuma outra póde ser tão sn.tisf~Lctoria, nem convir melhor aos meus povos 
do que aquella, por meio da qual estes reinos chegaram a ser tão respeitados e 
venturosos; 

Que seria igualmente opportmw que, depois de convocadas estas prime~ras 
curtes, ahi eu fosse servido determinar os perioclos ela sua convocação, que sena~ 
emy tudo regulares, segundo os meus soberanos direitos, fóros que eu lhe deseJO 
guardar, e á vista das necessidades publicas, sem que por isso se poclesse enten
der que eu me privava do inauferivel direito de as dcíirir ou convocar, antes elo 
estabelecido praso, quando assim o exigisse o bem geral ele meus povos. 
. E tendo eu pqnclerado estas e outras mui judiciosas r::tsões, expenclidas pela 
Junta com tanta sabedoria e madureza, sendo-me igualmente presente o juizo que 
sobre tão importante objecto :fizeram muitas pessoas tementes a Deus e :fieis ao 
meu serviço, zelosas elo lJem commum elos meus reinos; e consieleranclo os 1nales 
que têem resultaclo sempre ela introclucção de innovaçõcs fuuclaclas em theorias vãs, 
e de constituições compiladas precipitadamente, e de ordinario rejeitadas pela ex~ 
pm·iencia; convencido que os deveres que contrahi, qnando por mercê divina snb1 

ao throno, exigem que eu respeite e conserve intactos os antigos alicerces da roo
illarchia; e conhecendo cabalmente que a antiga constituição portugueza éucerra 
todos os elementos necessarios para a conservação da nossa santa religião, ela wa
gestaele elo throno, da segurança dos clireitos inclivicluaes a todos os vassallos, e 
ela .boa ordem ~a administração publica, esUL fu·macla no cspontaneo jura~ento 
q~1e eu e todos os meus augustos preclecessores prestámos no acto ela nossa eleva
çao ao throno, e é :finalmente desejada pela grande maioria do~ portuguezes, sendo 
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por tudo isso a unica que pócle satisfazer a minha 1·eal promessa. Tendo Olilvido o 
m.en. conselho ele estado, hei por bem declara]: em seu pleno vig-or a antig-a con
s~Ituição política, convocando-se a côrtes os tres éstaclos elo reino, a fim que, ou
l'llldo-os nos prescriptos limites elos seus fóros, segundo eu for servido, me repre
sentem nos capítulos e consultas, na fórma antigamente praticada, segundo as 
suas r egalias e J.Jrivilegios1 o que convier a cada um elos braços dos mesmos esta
elos, e for a bem elo commum elos meus povos, engrandecimento ela monarchia, ao 
que a cada um e a todos toca acudir e fielmente manter i r eservando-me a tomar 
: m. consideração nas primeiras côrtes, que forem por mim convocadas, a lembrança 
lllclrcada 1)ela junta áce~·ca elo estabelecimento ele p CÍ'iodos certos e determinados 
P~ra as successivas r euniões elas mesmas côrtes, assim como as demais proviclen
CI~s que me parecerem essencialmente necessarias á boa administração elos meus 
reinos e consoliclacão ele suas instituicões fundamentaes . E o meu conselho de mi
nistro~, assist ido d 'aquellas pessoas que eu houver por bem nomear, fica encarre
g.ado Immecliatamente el e proceder a todos os trabalhos preparatorios, para se ve
l'lficar a convocação, que deverá ser regulada segundo os usos cl 'estes r einos i 

. ~.ropondo-me igualmente todas as mais providencias que para isso forem necessa
lias, a fim que opportunamente se realise a sobredita convocação. 
. ~elo que mando a todos os tribunaes, auctoriclades, tanto civis como eccle

s~astiCas, .·enaclos e camaras cl'estes meus reinos, logares, povoações e pessoas 
~ elles, incliviclu~l e cu~ulativame,_;1te consic1m:c1~s 1 9-ue assim o :fiqueJ? . enten
c enclo, sem cluv1cla ou mterpretaçao alguma, tao mten·amente como aqm se con
tém ; e para que esta carta haja a sua direita publicação c~mo cliploma mais so
lemne, Jmblico e de notorio conhecimento, e se lhe preencham todas as formalidades 
que as leis, ordens e estylo prescr evem, determino passe e se publique na chan
cellaria mór elo r eino, e sendo ahi sellaclo com o sêllo grande c pendente elas ar-
11~as reaes, será este original clepositaclo depois no meu r eal archivo ela Torre do 
. ombo ; e o arcebispo de Evora, elo meu conselho de estado, ministro· g secr eta

rio ele estado elos negocios ecclesiasticos e de justiça, r emetterá os exemplares im
p~·essos debaixo do meu sêllo e seu signal, onde o seu conhecimento eleve il:time
C~la~a e expressamente pertencer, e ~L vista elos exemplares assim authenticaclos se 
1 cg1st.ará nos livros elo eles embargo elo paço, senado da .ea~ara ele L isboa, casa ela 
snpphcação, r elação e casa do Porto, e em todos os outros logares onde cumprir 
0 seu registo, lavrando-se r egisto cl 'elle nos livro s elas carnaras, indep endente dos 
C:l\:eUJplares impressos, que na forma ordinaria lhes serão remettidos, e que na con
fonnidacle do que ultimamente fui servido ordenar devem ser encorporaclos em ca
dern os, que se conservem nos arcbiYQS el as mesmas camaras . 

Dada no palacio ela Bem posta, em 4 ele junho de 1824·. = EL-REI, com guar
da. =A?·cebispo ele Evom. 

D ec:re-to 

Sendo o maior ele todos os bens, ele que podem gosar . os meus :fieis vassallos, 
o socego e ·a tranquilliclade interna, que desejo promover por todos os meios; e 
co~sideranclo eu quão funestas sej am, e oppostas á sua conservação as dissensões 
e Intrigas a que entre elles t em daclo logar a perver sidade elas opiniões políticas 
qne fizeram a desgraça cl 'est es r einos, emquanto uns se cobriram ela gloria de não 
terem manchado a sua homa e a sua :fidelicl acle, como bons e leaes portnguezes, 
os ·outros ele ig-nomínia pela sua decidida adhesão ao fatal systema revolucionario, 
resultando cl ' aqlú a ~ontradicção que os inqlúeta e provoca a desordem : e quc
r~ndo eu reconciliar e r eunir os animos de todos os portuguezes pelo total esque
cnnento de opiniões passadas, como prometti na minha proclamação ele 3 ele junho 
c~o anuo passado, persuadindo-me ele que o maior numero elos adberentes ao refe
rtclo systema desorganisador foram Yictimas de seclucção e de vãs esperanças, ar
rastados pelo turbilhão elas facções ; e · que em taes e tão violentas crises nem tudo 
~e eleve attribuir ~~ perversidade dos corações, mas uma grande par te :::o t empo e 
as circumstancias · quer endo :finalmente dar á virtude ele uns o seu clevtelo louvor, 
fazendo-lhes certo' o grande apr~ço em que tenho o ~eu compor tamento. ho~raclo e 
fiel, e· estender aos outros a minha paternal clemencra, sem offencler a JUstiça, que 

' 
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não permitte uma total impuniclacle 'ele atrozes crimes, e que estes se confundam 
com as opiniões, sou servido decretar o seguinte: 

1. 0 Hei por bem' e me praz conceder um . perdão geral a todos aquelles que 
tiverem sido arguidçs, accusados e n.inda processados, ou o poclérem ser, como 
sectarios de perversas opiniões políticas até ao dia 5 de junho elo anno passacl~ i, 
e mando a todos os tribunaes, justiças, a. quem o seu conhecimento pertencer, nao 
procedam contra elles pelo sobredito motivo e os haj am por absolvidos. . 

2. 0 'Ficam excluídos d'esta graça e indulto todos aquelles que dE'pois do chto 
dia em cliante tiverem dado provas decisivas ele conservarem a mesma aclhesão e 
aferro a taes opiniões, sustentando-as e propagando-as, ou IJOr escripto ou por pa
lavra, contra os quaes se deverá procecler na fórma das leis como perturbadores 
do socego publico e conspiradores contra o estado . 

3 . 0 São igualmente exchúdos cl' este indulto e graça os auctores e collaboraclo
res do infame plano da insurreição que r ebentou na cidacle do Porto uo infaus~o 
dia 24 de agosto ele 18201 fmj aclo na mesma cidade i e aquelles que no dito cha 
deram o primeiro impulso á sua execução, conduzindo e excitamlo a trop3l á re
beWão e acarretamlo uns e outros sobre toda a nação o euorme peso de iucn..lcu
la::eis e quasi inemecliaveis mn.les . Querenclo, porém, usar tambem para com es
tes ela minha clemencia1 sou servido perclonr-lhes as gravíssimas penas . que, 
segundo as leis, deveriam soffrer por crimes t ão horrorosos. E por serem inchgnos 
elo nome portuguez e ele viverem entre portuguezes, mando que sejam expulso~ 
d' estes reinos e seus clominios, e obrigaclos a saír cl' elles dentro elo tempo que Jhes 
mancb.r ei aprazar, debaixo das r efericlas penas em que incorrerão no caso ele re-
gr essarem a elles. , 

4. 0 Tambem se exceptuam os commancb.ntes elos corpos e outros offici.aes ]11l

litares, a quem se provar terem sido os motores ou alliciacl:ores da r evoluçfio lo 
Brazil, obrigando-me a a.cceitar e jurar a constituição, tal qual a· fizessem as e-
uominadas côrtes ele· Portugal. ' . ' l 

5. 0 São outro sim ~xceptuaclos elo mesmo indulto aq_uelles que na provincra ~o~ 
Traz os M<mtes, clepms que o eoucle de Amarante, hoJe marquez de Chaves, P1 

clamou os sagrados direitos ela minha soberania, per seguiram barbaramerüe os 
aff~ctos à realeza e ~ minha real pessoa, i.neendianclo casas e poyoações, e beJJl 
n.ssrm aquelles que, arrebatados elo fanatismo político e furor constitucional, pela 
mesma occasiã.o e pelo mesmo motivo, entulharam as cácleias elo Porto ele bons e 
fie~s p~rtugue~es. Uns e outros cleverão pennanccer nos lagares para onde os maW 
der retirar, pnvaclos dos empregos elo meu real serviço . ,.. . 

6. 0 Não se esten~le tambem esta graça. áquelles deputados elas chamadas cor : 
te~, .que nas mes~as exce~enclo os limit~s elo que se podia clize1: opini~o, se co~o 
st1t-mram r éus ele 1mpropenos contra a mmha real pess'oa e ela ramha m111ha mn 
amada e prezada mulher; e a .outros que em seus clis~urs?s ou na~ suas proposà~ 
deram evrcle~.tes provas ela mars escanclalo~a e subversrva .unmorahdacle i eleve~ tn~ 
}!Orém, . eo~Jsrderar-se . sóm.ente comprehend1dos n' este ar~1go aquelle~ que P01 clis
JU.stos motivos maudm retirar, como os elo precedente artigo, para çlrffer ent.es ,_ 
trwtos; e aquellcs que, estimulados pelos r emorsos ela sua propria consciencra, .sa~ 
·ram espontaneamente para fóra elo r eino aoucle deverão conserYar-se sem emprego 

' l . ' ,no meu rea serv1ço. 
7 ·0 Aquelles a qu~m toca gosar do presente indulto e se acharem suspellsos 

ou privados ele algum emprego civil ou militar, não poclerao ser reintegrados !1?5 

mesm?s. se~ nova gr~ça minha<~; os ecclesiastieos !1ão poderão entrar no exei:c~cJ~ 
do numsterw paroch tal, sem que os seus r espectrvos prelados diocesanos os Jl. _ 
guem aclmissiYeis a tão importante emprego, segundo o grau de escauclalo que t1 
verem clado aos povos e· falta ·a e confiança que n'elles possam ter . 

1 Por decreto de 6 do mesmo mez foram demitticlos do r ea.l serviçô, por se acharenl cw~~ 
prehouclidos uas excepções de que tra ta o decreto supra, os brigadeiros l:') cbastiã<? Drag.~ de 
lent e de Brito Cabreira, Bernardo Correia de Castro e Scpulvecla, Francisco Anto1~10 F1:e11 e tel 
Andrade Pêgo, Antonio Lobo Teixeira ele Barros, Antonio J osé Clauclino de Olivmra :r'!~en de 
c F:rancisco J oaquiro Cauety; o coronel Domingos Antonio Gil, o elo :regimento ele m11101as 
Tondella José ele lVIcllo e Castro de Abreu, e o capitão do exercito Amclio José de Moraes. 
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O arcebispo ela sé metropolitana de Evora, elo meu conselEo de estado, minis
tro e ~ecretario de estado elos negocias ecclesiasticos e .ele justiça, o tenha assim 
entenc~1clo e o faça executar, expedindo para o clito effeito todas as ordens que ne
~essarias forem. Palacio ela Bemposta, em 5 ele junho ele 1824. = (Com a n~b1·ica 
e Sita magestacle.) 

Decreto 

l ~ornando na minha real consideração os extraorclinarios acontecimentos que, 
c .epo1s elo anuo ele 1807, pozeram alguns elos meus vassallos na imperiosa neces
yelacle ele seguirem destinos ou opi~õe~ co~trarias aos ~eus naturaes sentime~tos, 
c e;e.ndo entender-se que só a coacçao mfl.um para praticarem factos ou segmrem 
0Pln~ões qne os expozeram aos proceclimentos ela auctoridacle ou á clesapprovação 
P~lbhca; e querenclo estender áquelles ele meus vassallos, comprometticlos em taes 
blrc1u~stancias, os effeitos da minha real moderaçã-o e paternal solicitude : hei por 
l em, mstauranclo as disposições do meu real clecreto ele 23 ele fevereiro ele 1821\ 
c ado na côrte do Rio· ele Janeiro, confirmar a amnistia, então por mim concedida,' 
nos termos seguintes . 

Podem voltar · a este r eino' e gosar elos direitos que lhes competem como 
vassallos cl' elle, sem clistincção ele classe ou ele sexo, todos aquelles que por seu 
c~lnportamento e opiniões, desde o anuo ele 1807 até ao .:fim de julho ele 1821, 
nao sendo pl'ocessaelos e sentenciaclos, se conservaram ausentes pelo receio de o 
sere1;n, e bem assim os condemuaclos a degredo, como se o tivessem conchúclo . 

·E expressamente confirmada a amnistia concedida aos condemnaclos em qual
luer pena e pot· taes causas, e c1~jas sentenças n~io fora~ executadas, conceden
c ?-~h cs, não obstante o lapso ele tempo, o clireito de embarg·arem, pelos meios ju
d~claes, as sentenças que os conclemnaram, e havendo por confirmadas as sentenças 
cl
1 

aqt1elles que já se justificaram, em virtude da gTaça especial que pelo presente 
c ecreto sou servido conceder. 

Sou outrosim servido estender a mesma graça ê:ÍR viuvas, ascenclentes, clescen
:~entes ou transversaes, dentro elo quarto grau, d'aquelles ·que, pelos mesmos mo
~lVos, soffreram a pena ultima, a fim ele l)oderem, sem embargo elo lapso elo tempo, 
1 equerer revista das mesmas sentenças para recupera1:em a fama e memoria ele 
86~1 S maricl0s 011 parentes, dentro elo referido grau, assim como assegurar os cli-. 
re1tos ele t erceiro, adquiridos por titulo oneroso, sobre os bens ele alguns dos com
prehencliclos n'este decreto, qualquer que seja a natureza dos mesmos bens . 

. As auctoriclades1 a quem a execução elo presente decreto competir, o tenham 
ass1m entendido e o façam executar. Palacio ela Bemposta, ,em 5 ele junho ele 
1824. = (Com a ntb1'ica de st~a magestctde.) 

Decreto 

Tenclo cu proliibiclo as associações secretas n 'estes , meus reinos, com as mais 
severas penas, pelo meu alvará ele 3Q,cle março ele 1818, como perniciosas offici
nas elas mais execranclas machinações, que cleram motivos a muitos e mui illus
traclos govemos ela Et}ropa a que as supprimissem, para porem a salvo a segu
rança elos seus estados; e sobrevindo depois a fatal revolução ele 24 de agosto de 
1820, em que os seus auctores, pela mais infame rebellião, usurparam o meu po
c er real ; e sem se atreverem a cassar expressamente o dito alvará, o cassaram 
de facto, protegendo e promovendo a instauração das sobreclitas associações sem·e
tas, arrastando innumeraveis indivíduos de todas as classes a alistarem-se nas mes
mas associações, muitos elos quaes ou por fraqueza ou por comprazerem com esse 
gover!lo revolucionaria, então dominante; e ele que se jnlg~vam dependentes., s~c-
0ll11lbu·am ás suggestões elos seus chefes; o que tudo, depois de me ver restitmdo 
aos J)lenos direitos ela soberan.i~, que herdei ele meus ~u&'ustos av?s. e de que me 
~cho . revestido por mercê divina, me obrigou a suppr~m1r e proh~bn· ele novo as 
1 efer1das sociedades tenebrosas, pela minha carta. ele .lei ele. 2_0 de J.n.nho de 1823 ; 
ordenauclo n'ehla que todas as auctoriclades eccles1ast~cas, mv1~ e. militares, e todos 
os séus subonlinaclos fariam um:i. declaração espeCial por escnpto, pela qu~l se 
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obrigassem a não pertencer desde a data cl'aqnella proíbessa em diante a a]gumft. 
elas referidas socieclacles, debaixo elas penas na mesma lei comminadas, no caso 
ele infracção; e attendendo ao calamitoso tempo e circumstancias em que tanto se 
trn~ltiplicaram 1.1.s sobreditas associações, debaixo ela protecção do governo r evolu
cionario dmirinant e ; e que será mais conveniente ao socego publico e particular
das famílias o esquecimento elo que ent ão se permittiu e protegeu, elo que proce
der contra tantos indivíduos implicados nas mencionadas associações; e querendo . 
outrosim clar á minha real clemencia toda a extensão compatível com. a justiça: 
hei por bem declarar que ficam perdoados todos aquelles que possam ser accusa
clos de lhe terem pertencido até á data e publicação da sobredita lei de 20 de ju
nhÇ> elo anuo passado ; devendo todos os ministros, encarregados ele vigiarem so 
bre a segurança publica, inquirir com a maior efficacia, debaixo da mais severa 
responsabilidade, se existem ou têem existido taes associações, depois da publica
ção da dita lei, para serem irremissivelmente punidos com todo o rigor elas penas 
qt1e na mesma se declaram. E para que a esta graça se não dê intelligencia mais 
ampla do que eleve ter, sou servido declarar que ella não é extensiva áquelles cri
mes atrozes que se mostrar terem sido perp-etrados antes ela referida lei, ou seja 
por membros de associações secretas ou por outros quaesquer indivíduos. 

O arcebispo ela sé metropolitana de Evora, ministro e secr etario ele estado elos 
n egocios ele justiça, o tenha assim entendido e o faça executar, eX])eclinclo para o 
dito effeito todas as ordens que necessarias forem. Palacio ela Bemposta, em b de 
junho de 182L!.=(Com ct ntb1·iw ele sttct 11wgestacle.) 

Decre-to 

Tendo a j1mta que fni servido crear pelo meu decreto de 18 ele junho ele 1823, 
para preparar o projecto -da lei funclamental ela monarch:ia portugueza, completado 
j á este importante trabalho muito á minha satisfação e apr azimento , e como sem
pre esperei da sabedoria, zêlo e discrição ele seus membros: hei por bem declarar 
dissolvida a mesma junta. 

Palacio ela Bem1)osta, em b ele jurrho ele 1824. =(Com a ?·nb1·1·ca de s7ut mctges
tacle.) 

Decreto 

Porquanto a junta m·eacla pelo meu decreto de 19 ele junho ele 1823, para a 
r evisão das leis e mais innovações feitas pelas denominadas côrtes, tem concluiclo , 
as suas laboriosas funcções, que desempenhou com aquella prudencia, zêlo e intel
ligencia de que são dotados os seus membros, e que tive presentes quando fui ser
vido escolhel-os para um t ão importante serviço : hei por bem declarar dissolvida 
a mesma junta. 

Palacio cb Bemposta, em 5 ele junho de 1824. =(Com a ncb?"ica ele stta ?JW

g esta ele.) 
' Decreto 

T endo eu determinado convocar a côTtes os tres estados elo reino, pela minha 
carta . de lei da data ele hontem 4 ·elo corrente mez ele junho : hei por bem crear 
~nna J.Un~a, })ai'a pr~cecler logo, e sem perd~ ele t~n~po, a preparar o l)rojecto cla:s 
mstrncçoes necessanas para a sua convocaçao, elmçao ele procuradores e proseo·m
mento elas mesmas côrtes, com att,enção aos antigos usos e costumes, que cle;erá 
submetter á minha r eal ap1~rovação ; e :nomeio para membros da dita junta o co~de 
de Barbacena (pae), D. JYhg·uel Antomo ele 1\'Iello, Antonio .José Guiao José Vaz 
Correia de Sea.bra e José Antonio Faria ele Carvalho. ' 

Palacio da Bem posta, ó ele junho ele 1824. = (Com a ?·ub?·ica ele sttct nwges
tctcle.) 

Alvará, 

'Eu el-r'ei faço saber aos que este meu alvará com força ele lei virem, que, t endo 
eu já declarado nullas ele facto e ele direito as denominadas côrtes, filhas da re-
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belli.;:"to e da usurpação ela minha auctoridade soberana, a quem unicam,ente com
petia convocai-as; era consequente que fosse tambem nullo ele facto e ele direito 
tudo quanto n'elbs se tivesse decretado e determinado . Tendo, porém, entendido 
que seria prudente demorar por algum tempo esta j u~ta e inclispensavel declara
ção, até que finalisasse o exame a que mandei procecler de todas as innovações e 
leis que foram a obra cl'aquelle tumultuoso e· illegal congresso, para providenciar 
com reflecticla consideração a respeito ele algumas o que me parecesse mais con
veniente ao bem ele meus povos, unico objecto ele meus paternaes desvelos ; e 
achando-se jú completo o sobredito exame, sou servido decretar o segtúnte : 

1.0 São mulas e ele nenhum effeito todas as innovações, decretos e leis ema
nadas .elas ;r eferidas côrtes, como destituídas de toda a auctoridacle, poder sobe
rano e legislativo; e mando que em tempo nenhum possam ser citadas e allegadas 
em juizo e fóra cl'elle, nem confundidas e encorporaclas em collecção alguma ele 
leis derivadas da legitima auctoriclade elos senhores reis d'estes reinos; tudo de
baixo das penas que me parecer impor aos transgressores cl' esta minha real ele
terminação . 

2.0 P ermanecem em todo o seu vigor os e1ecretos e leis que, depois ele resti
tuído á plenitude elos direitos ela minha soberania, mandei publicár em virtude elo 
sobredito exame sobre algum elos obj ectos ele que se havia tratado nas menciona
das côr tes; _e quero que se cumpram, como n 'ellas se contém, emquanto se uão 
derem providencias em contrario; e ouh-osim, que não sejam citadas e allegaclas 
senão com referencia sómente às mesmas leis e clecretos . 

3 .0 Em consequencia elo artig·o antecedente fica permanecendo o actual valor 
elo oiro, como genero e como moeda, determinaelo pela minha carta ele lei ele 24 
ele npvembro ele 1823, ele que me pareceu que devia fazer especial mençã.o pela 
sua importancia, sem que por isso se possam julgar menos vigorosas as outras leis 
e decretos a que se refere o sobredito artig·o . · 

4 . 0 Hei por bem confirmar o muito util e interessante estabelecimento elo banco 
ele Lisboa, e approvarei aquelles r egulamentos e providencias que me parecerem 
conclncentes a promover a sua prosperidade, progressivo augmento e estabilidade 
elo seu credito, para CLljo fim já mandei proceder ás pr ecisas indagações . 

5. 0 Emquanto não dou as providencias que me proponho dar com brevidade 
sobre a r eforma elos foraes, como prometti na nainha carta regia ele 7 ele ma.rço 
de 1810, que desastrosos tempos não têem permitticlo· que se r ealisasse até o pre
sente, e que depende ela mais bem meditada combinação elos interesses IJarticula
res com o interesse publico, e com os sagrados elireitos ela propriedade, que sou 
obrigado a manter e a defender: ficam os mesmos foraes restituídos e conserva
dos interinamente no seu estado antecedente ás innovações clespoticas e clesorga
nisacloras que a es te respeito fizeram as S.fl breclitas côrtes; quanto~ porém, aos di-

, reitos a que chamaram banaes1 deverão considerar-se interinamente supprimidos, , 
emquanto a respeito cl'estes nEto der as pro>riclencias que me parecerem nais justas: 

6 . 0 As contadas dever fio tambem considerar-se conservadas no mesmo pé e 
estado em que se achavam antes das sobreditas innóvações, em.quanto a r espeito 
cl'estas não disponho o que me parecer mais util e conveniente ao bem elos meus 
povos ; não eleve, porém, comprehencler-se n 'este artigo algum terreno que em vir
tude elas mencionadas innovações se achar presentemente cultivaclo e semeado. 

7 . 0 E por ser ele rigorosa justiça pagarem-se as dividas contrahiclas pelo es
tado , e approvar aquellas que se :;tcbam consolidadas debaixo ele diversas denomi
nações, já a cargo da junta elos juros dos r eaes emprestimos, como convem aos 
interesses, da minha real corôa e aos elos meus fi eis vassallos, e exige a fé }Jublica 
que mui escrupulosamente desejo manter; os rendimentos ele bens ela corôa e or
dens, e os mais que }Jresentemente se acham applicados ao dito fim, ficam tendo 
a mesma applicação. · 

. Pelo que, mando á mesa do cles <;~mbargo elo paço; regedor ela casa da suppli
cação, ou quem seu cargo ser vir; conselhos ele guerra, da minha rea_l fazenda e 
elo ultramar ; mesa ela conscieucia e ordens; real junta do commercio ; governador 
da r elação e casa elo Porto; desembargadores, corregedores, provedores, e mais 
magistraclos e auctoriclacles publicas, a quem o conhecimento cl'este alvará perten-
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cer, que o cumpram e guardem e façam inteiramente cumprir e guardar não 
obstante quaesquer leis e disposições em contr.ario; e valerá como carta passada 
pela chancellaria, posto que por ella não haja ele passar, e aincla que a sua obser
vancia tenha ele durar mais ele um anuo, sem embargo elas ordenações que o con
trario determinam, e se r egistará nos logares onde se costumam registar similhan
tes leis, mandando-se o original para o r eal archivo da 'rorre elo Tombo. 

Dado no 'palac.io da Bem posta, em 5 de junho ele 1824. =REI. =Anebispo ele 
Evm·ct. ' 

C ar-ta de lei 

D. João, por graça de Deus, rei do reino unido ele Portugal, Brazil e .Algar
ves, d'aquem e cl'alem mar em .AfTica, senhor ele Guiné e ela conquista, navegação 
e commercio ela Ethiopia, Arabia, Persia e da India, etc. Faço saber aos que esta 
minha carta ele lei virem, que, tendo consideraçã.o ás reconhecidas uti1ic1acles e 
vantagens geraes que t êem r esultado do esbbelecimento do banco ele Lisboa, e es
perando que da continuação elo mesmo banco se segnirão ainda maiores vantagens 
a todos os meus fieis vassallos e ao estado ; querendo consolidar mais este tão im
portànte estabelecimento e fazer-lhe mercê, sou serviclo rehabilitar o banco ele Lis-
boa pela maneira e' fórma seguinte: , 

· 1.° Continuará a haver n'esta côrte e cidade de Lisboa, por o tempo ele trinta 
annos, contados ela data cl'esta, uma corporação denominada .<<Banco ele Lisboa>>, que 
tomo debaixo da minha real e immecliata protecção, auctorisando, como auctoriso, 
aos presideBtes ela assembléa geral e ela clirecção a dirigirem-se immecliatamente 
á minha real pessoa, por meio do ministro e secretario de estado dos negocias da 
fazenda, em todos ôs negocias e clepenclencias elo banco. 

2. 0 Não se tendo completado até ao presente o capital ele que seria conve
niente se formasse o fundo elo banco, sou servido determinar que o capital elo 
mesmo banco ele Lisboa ~eja ele 2.400:000aooo réis em .4:800 acções de 500t~000 
réis cada uma, limitando o. tempo para se preencher este capital até ao ultimo 
de julho elo corrente anuo, em que ficam fechadas as subscripções elo banco. 

3 .0
• A assembléa geral elo banco será composta elos cem maiores accionistas, a 

!!]_ual nomeará n.nhualmente ele 'entr e si um presidente, um vice-presidente e dois se
cretarias . Pertence á assembléa geral a eleição ela c1irecçã.o elo banco para cada 
anuo, a qual ser{~ composta cl~ um presidente e de oito clirectores, que serão por
tuguezes p9r nascimento ou naturalisação, e proprietarios pelo menos de cloze 
acções. ' , 

4 . 0 A assemhléa geral r egulará os vencimentos elo presidente ela clirecção e elos 
clirectores, assim como ele todos os empr egados no banco í os quaes comtuclo serão 
nomeados pela clirecção. A assembléa geral formará trm regulamento que subirá ~~ 
minha real approvação, lJara a direcção administrar os seus capitaes1 o qual será 
conforme ás clisposições ela presente lei e ao que pela pratica se mostrar con-
veniente. . ' 

5. 0 Nos princípios do mez de j aneiro de cada um anno se reunirá a assembléa 
geral para examinar e julgar as contas do anuo antecedente, que a clirecção lhe 
apresentará; para eleger a direcção par21 aquelle anuo, podendo ser meleitos os 
elas antecedentes ; para reformar algtms abusos que se possàm ter introduzido ; e para 
me poder r equerer por meio elo seu presidente, pela secretaria ele estado dós ne 
gocias da fazenda, todos os melhoramentos que julga.r necessarios. Alem cl'esta as
sembléa geral orclinaria poderão haver outras extraordinarias para deliberarem so
bre casos imprevistos, e para decisão. clQ negocias para que a direecão geral não 
esteja sufficientemente auctorisacla. ' 

6. 0 O banco poderá descontar e negociar letras ele cambio e todos os mais papeis 
ele credito que se usam no commercio, sendo afiançados pelo numero e qualidade ele 
assignaturas determinadas no regulamento do banco, ficando os bens elos saccaclores, 
acceitantes, endossantes ou fiadores tacita e especialmente hypothecaclos ao seu 
pagamento, entrando no concm·so elos credores ele hypothecas e privilegias espe
ciaes como real fazenda, concedendo ao banco este privilegio pelas reconhecidas 
vantagens cl'est e estabelecimento. 
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. 7.0 Poden't emprestar seus fundos sobre toda a especie d~ g-eneros, mercado
nas e. bens moveis, que r eceberá em deposito, e não pagando o devedor no tempo 
aprasado, poderá por conta cl'ellc, posto que sem necessidade elo seu consenti
mento, proceclet em leilão {t venda elo penhor depositado, fazenclo oito dias antes 
pub~camcnte o annuncio . Os procluctos elas vendas elos penhores não poderão s~r 
applicaveis a outros quaesquer pagamentos, por mais privilegiados que pareçam, 
sem que primeiro o banco seja pago e satisfeito das quantias que sobre elles tiver 
emprestado. 

8 .0 Poderá nos seus emprestimos receber em hypotheca bens ele raiz com as 
clar ezas e fianças que julgar iclonea~ , e proceder á venda cl'elles na falta ele paga
mento, findo o praso elo emprest:imo, como se fossem bens moveis , prececlenclo an
nuncio publico trinta dias ao acto ela venda . 

9.0 Poderá comprar e vender papel moeda, e todos os_mais papeis ele credito do 
estado, assim como oiro e prata, debaixo ele qualquer fórma, especie ou qualidade. 

10.0 Poderá guardar em deposito dinheiro elos particulares, com os quaes abrint 
conta corrente, e a cuja ordem pagará á vista a parte elas quantias depositadas que 
l;he for determinada . 

. 11.0 De todas estas negociações, emprestimos e transacções não pagm·á o banco 
tnbuto., imposto ou contribuição alguma. 

12.0 Não poclcrá o b::tnco emprehencler negociação n,lguma ele risco ou ele segu
ros, nem comprar Oll vender generos ele COmmerCÍO por sua conta, assim como não 
poderá possuir bens de raiz, alem elos predios urbanos necessarios para o desem
penho das suas operações. 

13.0 Querendo o governo contratar algum emprestirno com o banco, a direc
ção convocará logo a assembléa geral para auctorisar a mesma clirecção a podei-o 
fazer, e sém o seu prcvio consentimento se não poderá contratar. 

14.0 Para effeituar o seu giro poderá o banco emítti.r uma quantidade ele no
tas de banco, pagaveis ao portador, em metal, ou ele len·as á ordem, com alguns 
dias precisos de vista para commocliclacle elos viajantes ; e esta emissão, tanto ele 
notas como ele letras, s·erá feita em proporç~LO tal qtte nunca exponha o banco a 
diffe1'ÍT ou interromper os seus pagamentos . 

15.0 As notas elo banco serao recebidas e consideradas em todas as r epartições 
de fazenda real como dinheiro de metal, mas os credores do estado não serão obri

. gados a r eceber estas notas em pagamento ele seus cr·eelitos. 
' 16. 0 Os que falsificarem por qualquer fórma papeis pertencentes ao banco se-

r ão processados e julgados como fabricadores de moeda falsa. 
17 .0 As acções do banco e seus interesses em nenhum caso poderão ser se

quesh"ada ou penhoradas; podem com tudo ser vendidas, cedidas e hypotheca
das, pondo-se-lhes no banco as verbas necessarías pm·a no caso de venda ou ces
sao se fazer o pagamento elos lucros á pessoa a quem forem vendidas ou cedidas. 

· 18.0 As acções, lucros ou fundos que existirem no banco pe1-ten centes a es
n·angeiros, serao em quaesquer casos, ainda.mesmo ele guerra, tão inviolaveis e res
peitados como a propriedade portugneza. 

19.0 O producto elo lncro liquido será todos os semesn·es repartido pelos accio
nistas . Quando porém este lucro exceder a rasão ele 7 por cento ao anuo, 'poderá 
a assembléa geral converter o excesso em fundos ele reserva com as condições que 
julgar acertadas. 

20.0 Durante os trinta anuos ela existeucia elo banco, nenhuma outra corpom
ção se creará em Portugal com os privilegias que a esta :ficam concedidos. 

21. o Ordeno que todos os dinheiros que entram no deposito publico c_ontinuem 
a ser depositados no banco ele Lisboa, e os dinheiros . que ao pre_sente ex~stem p_or 
deposito ou ao diante se depositarem na r eal jtmta elo commer?w, ca~a da India., 
alfandega elas sete casas e administrações ele fallidos passeiD: Immediatamente a 
ser depositados no mesmo banco, :ficando á ordem das auctor1~acles ~or quem fo
ram depositados, ela mesma fórma que se pra~ca com o deposito publico, sem qtle 
por isso o banco perceba emolumento ou premw algum. . 

P elo que mando á mesa elo desembargo do paço, pTesid?nte elo-meu real _era
rio, regedor da casa ela supplicação ou quem sen logar servir, conselho ela minha 
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real fazenda, real junta elo commercio, justiças e mais pessoas a quem o conheci
mento d'esta pertencer, que a cumpram . e guardem e façam inteiramente cum
prir e guardar, não obstante quaesquer leis e d.isposições em contrario, que todas 
hei por clerogaclas para este effeito sómente, como se ele cada uma :fizesse expressa 
e especial menção. E ao clr. Manuel Nicolau Esteves Negrão, elo meu conselho, 
desembargador do paço e chanceller mó r elo r eino, ordeno que a faça publicar na 
chancellaria e registar nos livros onde tocar, remettenclo-se o original para o meu 
·real archivo ela Torre elo Tombo. 

Dada no palacio ela Bernposta, aos 7 dias elo mez ele junho ele 1824. = EL-REI, 
com guarcla. =Conde dcL Povoa. 

Como complemento ela noticia iwerca da r eacção a que eleram o nome ele AbJ•i
ladc~ torna-se necessario transcrever dois despachos elo ministro e secretario ele es
tado elos negocias estrangeiros (marquez ele Palmella) para o representante de Por
tugal na côrte ele París, e os r espectivos dàcumentos, um dos quaes analysa des
envolviclamente os graves successos cl'aquelles dias, e outros manifestam a inter- -
ferencia ela rainha D. Carlota J o a quina nos nego cios políticos e o proceclimentq 
elo governo em tão melindrosa conjunctura. O artigo ela Gc~zetcL, posto não tenha 
assignatura, deve considerar-se official e escripto OLl inspirado por algum elos mi
nistros, definindo pois as opiniões elo poder executivo, aliás não se r eferiria a 
elle o dito marquez. 

Officio 

A Gc~zetc~ ele Lisboc~ ele 4 do conente, e 'o supplemento do dia seguinte, contêem 
alguns artigos e documentos summamente importantes, e que não poderão deixar 
de attrahir a attenção dos homens de estado e de cla'l· pasto á publica cúriosiclade . 

Na primeira encontrará v . s." uma aualyse imparcial e vericlica das procla
mações que, debaixo elo nome çlo senhor infante D. Miguel, appareceram infeliz
mente no elia 30 ele abril passado, e a.lgt1mas observações mui judiciosas sobr e os 
acontecin1entos ele que Lisboa foi o theatro até ao clia 9 ele maio, dias ele satur
naes, em que se viu o sceptro usurpado ao Ínelhor elos soberanos, cla.r o signal elas 
vinganças particulares, auctorisar toda a casta ele desatinos e quasi legitimar a 
anarchia . 

Depois ele uma tamanha desordem era inclispensavel levantar-se até cm·to pon
to o véu que encobria a sua origem, e é o que se ]Jretencleu fàzer no mencionado 
artigo ela . Gazetc~ ele .4, sempre com o decoro conveniente em similhantes materias, 
e com o respeito que se eleve i~ alta personagem a quem por desgraça coube o re
presentar em tão insensato chama o mais ·conS]Jicuo papel; sendo certo que muito 
se deve attribuir á verdura elos annos, á exasperação produzida ainda pelos ex
cessos do partido revolucionaria, e, sobretudo, aos artifi.cios criminos0s ele alg·uns 
ambiciosos occultos, que, abusando ela credulidade ele um príncipe inexperto, lhe 
persuadiram que adquiriria novos títulos á admiração e ao reconhecimento ela Eu
ropa . Felizmente a mesma Europa, por meio ele seus rep1'eseutantes, se achou pre
sente em tão perigosa cris e, e a unanimidade rara e a firmeza ele todos os mem
bros do corpo diplomatico salvou esta monarchia, e apresentou o mais .notavel 
exemplo ela força, morai que resulta elo accordo e união ela grande confederação 
euro1Jêa. A ida ele sua ma:gestaele para bordo ela natl T~VindsO?· Cc~stle clesmanc'hou 
ele rep~nte as illusões, dissipou o terror e as trevas, e desimpedindo todas as mo
las elo governo, que até então careciam ela acção necessaria, collocon ao nosso au
gusto e verdadeiramente magnanimo monarcha em circumstancias ele poder des
envolver todos os seus bemfaz~jos planos, sem receios de calumnia ou ele impedi
mento, e ele tomar, como lhe co~pete, uma posição firme e· central entre os particlos 

·extremos, anathematisanclo os revolucionarias y as suas doutrinas subversivas, ao 
mesmo tempo qne estén4e uma mão clemente a todos os que foram seduzidos ou 
arrebatados pelas circumstancias, fechando assim as portas elo tem]Jlo da ·cliscorclia. 

Era esta, sem duvida, a circumstancia a mais favoravel para o cumprimento ela 
real promessa que el-rei :fizera na · sua proclamação datada ele Villa Franca, c_uro
lJrimento até agora cliffericlo, não por vacillação ou falta de disposição no governo, 
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mas porque na 'r ealidade as intençÕ<ils de sua magestade haviam sido menos bem 
entendidas em alguns elos principaes gabinetes, e por que em P ortugal mesmo se 
r eceiavam calumnias e falsas interpretações, tanto pelos que -accusam os ministros 
ele serem agentes occultos elo partido liberal, como pelos r evolucionarios, que, na 
esperança de ftlt uras reacções, desejariam ver antes reinar a violencia e o fana
tismo, elo que a moderação e as leis. Mas, emfim, é ele esperar que o aconteci
mento à. o dia 30 ele abril abrisse os olhos a todos as · governos, e clenionstrasse aos 
})Ortuguezes que elles elevem buscar o abrigo elas suas leis patrias e funelamen
taes, I ara evitar as terríveis commoções, que aliás ameaçam ae futur o esta mo
narchia, quando (o que Deus não permitta) ella viesse a achar-se em estado ele 
orphanclade, ausente o legitimo successor ela corôa. Esta e outras consideraçõei:i 
que, por serem obvias, é inutil apontar , deverão sem duvida justificai· na op inião 
ele toda a nação a grande e generosa resolução que o nosso soberano abraçou, elo 
r estaurar a constitui'ção portug ueza, convocando, depois ele perto ele um seculo e 
meio ele inten npção, os tres estados elo r eino. 

Posso assegmar a v . s.a qt-íe cs_ta r egia determinação tem siel o r ecebida,· não 
só com applauso, mas com ~nthusiasmo , e que se vae immecliatamente proceder 
aos trabalhos ela j unta preparatoria, na esperança ele se poder e:ffeituar dentro ele 
t r es ou quatro mezes a r eunÜLo. Posso igualmente asseverar a v . s." que sua ma
gestacle adaptará todas as precauções necessarias para que as eleições se verifi
quem ·tranquillam·ente, e que os tres braços se componham ele repTesentantes ela 
par te s'lt ela nação ,portugueza, isto é, ele homens amantes ela realeza, de IJroprie
tarios interessados na conservaç'l'o ela ordem, emfim, ele ecclesiasticos verclacleira
mente respeitaveis, exemplares e illustraclos. 

Pa.reccu conveniente a sua magestacle ao mesmo tempo cla.r ainda l1ma gru:an
tia mais solemne aos r ealistas, ele que se compõe a grande maioria cl'esta naçi:io, 
ela immensa clifferença. ele princípios e ele elementos que b_averia entre as côrtes le
gitimas e ãs que abusiva e criminosamente haviam usm·paclo esse titulo, e com 
este fim }Jromulgou o alvará que declara abolida toda a legislação que ainda se 
c~nservava das côrtes r evolucionarias, ao mesmo tempo que proviclenceia a res
peito ele alguns obj ectos e leis mais impor tantes, que era necessario conservar ou 
revalidar, B.lem ele muitas que· j á o haviam sido em resoluções ele consultas ela 
j unta creacla para esse fim por sua magestade no mez ele j unho do anno passado. 
Com o mesmo espírito julgou sua magestacle dever declarar a proscripção elos au
ctores insanos ela funesta r evolução ele 24 ele agosto ele 1820, origem ele tantos 
males e desgraças, dos sacrílegos motores da insurreição ele 26 ele feverei-ro ele 
1821, que so e:ffcituou na presença mesmo elo soberano e elos mais violentos e\e
magogos das côrtes e sicarios ela facção revolucionaria. Esta proscripção, justíssi
ma nos princípios em q110 se apoia, limita-se a um pequeno numero ele indivíduos 
clesacreelita clos, e quasi todos ausentes clé Portugal, perdoando -aos' que ainda se 
encontrarem no reino a pena ele mor te .' A excepção das quatl'O classes declaradas, 
concede o mais gener oso elos monarchas uma plena amnistia a tõclos os crimino
sos, os suspeitos, os illusos, e conviela os seus vassallos á paz e á reconciliação, 
or denando por um ultimo decreto que haj am ele cessar todos os processos intenta~ 
el os aos que anteriormente á epocha ela r estauração, fossem accusados ele perten
cer a sociedades secr etas . 

A breve analyse que acabo ele fazer el o conteúdo elas eluas Gazetas de 4 e 5 
e~o coqente contribuirá para habilitar a v. s.a a r esponder ás duvidas que possa.m 
apre~entar-se-lhe, e a regular a sua linguagem cliplomatica, devendo aliás :ficar na 
certeza que todos os r epr esentantes elos. go vernos es trang-eiros n 'esta côrte applau
cliram sem excepção as sabias e paternaes meeliclas que o nosso augusto soberano 
acloptou n ' esta occasião. . . 

· Deus guarde a v . s . a L isboa secretaria ele est ado elos negoCias estrangen·os, 
em 8 ele j unho ele 1824. = JJ!Icw~ttez ele Palmella. = Sr . Francisco José :Maria ele 
Brito. 

A r t ig o d a. Gaz eta. ~.;, que se ref e r e o o fficio s u pra 

Comó a opinião que primeiro é r ecebida elas paix~es elo que çlo entendimento 
sej a sempre suspeitosa, é por isso que nos temos abstielo até ag-ora ele fazer refle-

t 56 
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xões sobre os acontecimentos do dia 30 ele abril e s1:1bsequentes até 9 el e l!llai_o , es
perando que, di_m~nuidas quanto fosse posslivel as impressões que sobremaneira exal
taram todos os animos, poclessemos evitar completamente a suspeita de excederl!llOS 
a v erdade e faltarmos á justiça. 

Todos os que viram a natureza e as circumstancias dos factos occooJ:ri.clos no 
espaço d 'a:qHelles dez dias , que fa~em mna decacla bem memoravel ela historia por
tugueza, e se lembrarem de que a pessoa mn cujo nome elles formi1 praticados é 
um príncipe port1Rgnez., que ha apenas 1un annG encheu pelo seu heroismo a nação 
de bens e o mundo de espanto, pasmam de tão inesperada contradicção; mas 
pouc·a reflexão bastará para conhecer e dete.rminar as causas d'onde rebentaram 
tão encontrados effeitos. O senhor infante D. 1\Eguel, naturalmente clocil e desej oso 
de acertar, bem du·igklp em 1823 obrou prodígios ele valoir e ele honra ; mal acon
selhado em 1824, 01.1 antes arrastado pm: suggestões ela mais abominavel perficlia, 
de tal arte lhe elisfarçaram o mal, que o não pôde reconhece1;. 

Sua alteza, na flor da mocidade e · no meio ele circumstancias as mais lison
jeiras, foi rodeaclo de hon:iens ]mmoraes, . inteixamente IJerdiclos na p111Mi:ca opinião, 
os quaes, aproveitando-fie da sua imexperiencia , n rio hmwe artificio com que o não 
illuclissem. 

As pessoas de probidade destinadas a servil-o foram tidas por censoa·es impor
tunos, e á propm·ção que estas :iam perdendo a sua influencia, augmentava-se a 
dos malevolos com escandalo geral. 

Pouco importou a homens turbulentos e corrompidos IJelas paixões mais de
gradantes expor a honra e a alta dignicbcle ele um príncipe, a quem a Europa toda 
acabava ele enviar os mais lisonjeiros applausos, e por isso procuraram por todos 
os meios introduzir-se cada vez mais com sua altezn, 

Ha tempos que os periodicos estrangeiros c"Omeçaram a fàUar con'l libeJ:clacle a 
r espeito ele sua alteza, invectivanclo contra sua r eal pessoa, e assim a r eputa.Jção 
ele um príncipe, aliás benigno e possuidor de muitas virtudes, se 1uaculava pelo 
clescreclito publico elos que m a,is intil!llamente o tratavam. O governo e a policia 
não podiam deixar ele indagar ele perto a origem elos rumores populares e elas no
ticias estrangeiras que se faziam cu·cular em desabono ele sua alteza, e tal vez es
tivesse bem perto o momento de se tomarem medidas energicas para r emeéLio ele 
males tão gera:lmente notados . l\1as um r ei que nada mais clesej a e promove elo 

. que o b e.m.; um ministerio grave e vigilante; a policia e as leis não pocli:am con
vir ele moclo algum a malvados, qHe só aspimvam á impuniclacle, e por isso julga
ram que ·se devia attcntar contra os pocleres elo soberano., perseguir atrozmente o 
ministerio e transtornar a policia e às leis. 

Não era dado ao s machinaclores, sem representação, sem crec1ito ·e sem poder, 
emprehencler com forças propi!:Ías obxa ele Ubo clesmectida grandeza ; era necessario 
poi s emp enhar o ultimo ardil para seduzir a boa fé ele sua alteza e fazel-o instru
mento cl~ seus desíg nios. Conhecendo elles que por meios franéos e clir-ectos não 
podiam abusar do res.peito filial ele sua alteia para com se11 m:rgusto IJa,e, nem 
abalar a lealdade portugueza em clesserviço elo throno, ·examinaram o que podia 
faz er maior impressão em tocl0s os animos, e achando que nada h a t ão caro á nação 
portugueza como a preciosa vida de sua magestacle, nem t ão odioso como a ma
çonaria, á qual se tem attribuiclo a r evolução ele 24 ele a.gosto e seus desastrosos 
effeítos, foi com estes dois pretextos que os mal,va:clos tramaram a r ebelli:rio que 
haviam meditado e allucinaram as boas intenções ele S1'la alteza. 

São factos innegaveis haver-se convocaclo a forÇa armada ela capital sem or
dem do soberano, e terem-se P,raticaclo, á frente clJella, actos que só competem 
á magestacle. Conselheiros perversos, os motivos que para isto allegmn_ a v·ossa 
inven çzto foram, como passâmos a ver, falsos e contradictorios; os pa·oceclimen
tos atrozes e illegaes ; e os princíp ios estabelecidos, evidentemente anarchicos. 

Quant0 aos 'motivos, sua· alteza sáe dos reaes paços e vae conv0ear as .tropas 
ela capital, orclenanclo-lhes que marchem para o Rocio, porque os pedreiros livres 
estão no paço ela Bemposta, attentanclo 'contra a viela ele sua magestacle! Notae, 
mahad.os, notae vós mesmos a incoherencia ele v0ssos conselhos, pois é no paço 
que pe'l:iga a viela ele el-rei, e é par~ o H.ocio que se mandam os soccorros ! Sabe 
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sua alteza no' paço ela Bemposta (foi cl'ali que a vossa contradicção datou as pro
clamações e a carta a sua magestacle) que seu augusto pae estava rodeado de as
s~ssinos, e abandona pelo ·espaço de onze horas o lagar do perigo, para ir ás 
drfferentes extremidades ela capital buscar soccorros su1per:B.uos, e que evidente
mente era impossível que chegassem a tempo! ! Se o crime fosse verdadeiro, o 
que até snpposto horrorisa, ele nada se carecia tanto como da prompta introducção 
nos paços r eaes, ele pessoas que poclessem obstar á consummação do attentaclo exe
crando qu(3 se havia annunciado, mas tudo se ordenou pelo contrario. Cercaram 
ele guardas o paço, e pozeram incommunicavel a família real até aos ministros es
trangeiros , que reunidos todos, r equeriam ser apresentados a sua magestade para 
offerecerem os soccorros que se carecessem, e porem á disposição elo soberano, por 
parte .clas suas respectivas côrtes, todos os meios ele salvar a dignidade real e o 
decoro elo throno portuguez ; de sorte que mais pareceu que se abandonava a sa" 
grada .pessoa ele el-r ei e a r eal famili~ aos assassinos, elo que tratar-se ele salval-as, 
como se inculcava. Mas esses conslJÍraclores, esses assassinos que se annunciavam 
slentro elo paço, foram ao mesmo tempo mandados prender à suas casas, e foram 
n'ellas encontrados tranquillos no meio de suas famílias , á eice1Jção de poucos, que 
não podiam ignorar o que se tramava n'aquelles momentos ! 

O estado ele analyse em que nas proclamações e na carta a sua magestacle fa
zem apparecer o senhor infante, quando era ele suppor que a tal momento estaria 
n.a agitaç[io mais violenta, considerando seu augusto pae entre as mãos dos assas
Sinos,, é :uma não menos manifesta contraclicção. 'Sua alteza na proclamação aos 
portuguezes occupa-se inteiramente ele reforma elo governo, ele reclacção elas leis, 
ele agricultura, ele c9mmercio, e até muito a. sangue frio calcula resultados da ex
P.ecliçio do Brazil! E forçoso escolher um d'estes dois extremos : ou o facto annun
craclo não existia, 011 não clava cuidado algum a sua alteza. Este ultimo era im- · 
possível, logo prevaleceü o primeiro, e foi assim que mui naturalmente concluíram 
todos os portug·uezes ele bom senso ao ler taes documentos. . 

Dizia a proclamação que: «terríveis associações maçonicas, ele accorclo com as 
ela Hespanha1 queriam reduzir a cinzas o mais bello paiz do universo>> 1 Portugal, e 
dava-se como fim d'este projecto, <<O assenhor earem-se do r einô, tornanclo-se arbi
tras ela vontacle. dos portuguezes ! '' Mas se essas associações queriam separar o 
Brazil e reduzir Por tugal a cinzas, que reserva'Vam ellas para satisfazer á sua am-
~~? . 
. Nunca se viu tanta auclacia, como a de querer illuclir um príncipe e mna J;J.ação 

crvilisacla1 por meios tãq absurdos. 
Nada, porém, convence tanto .ela falsidade elos pretextos tomados, como a falta 

de provas ela verdade do que se havia anmmciaclo. E ainda que o senhor infante 
tivesse atlCtoriclacle para chamar as tropas ás armas e para assumir os direitos ma
g'~staticos 1 o que fóra ele t qda a duvida não tinha, j amais o faria, se a perversi
dade o não aconselhasse, sem estar ele posse ele documentos irrefr agaveis com que 
salvasse a sua reputação na pr esença él.o soberano1 aos olhos ela nação portugueza1 
á face ela Em·opa, que altamente se pronunciou por meio dos representan,tes dos 
clifferentes roonarchas, elo mundo inteiro e ela posteridade ; roas pelo contrario, 
quantos documentos pozeram nas mãos ele sua alteza, reduziam-se todos a umas 
l)Oucas ele listas feitas por esses mesmos que o rocleavam, r elacionanclo os nomes 
das auctoriclacles ele que se temiam, elos inimigos e dos credores, por elles mes
lllos classificados ele «pedreiros livres)) , e de todos aquelles ele quem se ~u~ri~m 
desfazer . NãJo escapou, portanto, nem uma só pessoa que se reputasse rmmrgo 
d_os influentes no conselho de sua alteza, a entrar em taes listas, e por consequen-
cra á perseguição. . . . 

Quanto aos procedimentos, nada t em apparecicl~ ma~s atroz. nem ma~s illegal 
d? que os procedimentos que uns poucos ele revolucronan~s pratrcara~ n a1,uelles 
dias em nome ele sua alteza. Tornou-se evidente que o crnue annune1ado nao era 
flagrante, e tanto assim, que as prisões elos suppostos conjm·aclos se ver~-ficaram 
em casa de cada um cl'elles . Logo ninguem, sem ordem. elo s?berano, podia m•de
nar taes prisões, que quantas foram, tantas vezes se mvaclm o poder real e se 
comnretteram illegaliclacles. 

. ' 
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No numero elos que arbiti·ariamente foram presos, entraram os proprios mi
nistros ele sua magestacle, ele ct~j a fidelidade não poclia haver a mais leve suspeita. 
Um -cl'elles tinha . claclo completa segurança á resolução generosa ele sua alteza, 
quando em 27 ele ' inaio ele 1823 saíu ela capital para se cobrir ele gloria, e era 
esse mesmo, cuj o nome fizera desconcertar e aterrára a facção dominante, e que 
a desanimou · ele quaesquer projectos de reacção que se intentassem·: o outro ainda 
não chegava· a um anuo que fGr a revocaclo do clesterro a que o t inham levado os 
inimigos elo throno, para ,o ministerio legitimo ele sua magestacle. Foram igual
men-te presos alguns elos camaristas ele el-rei, que em todas as epochas, ainda nas 
mais arriscad•as, têem ostentado uma fi clelidade a toda a prov:a ; todos os que tinham 
aconselhaclo e coadjuvado por todos os modos a sua alteza, na glorios~~ empTeza 
ele salvar o throno e a nacão ; muitos 'elos que em Traz os Montes haviam elevado 
as primeiras saudações á ~oberania legitima elo seu rei, e soffriclo com 'a constancia 
ele heroes, revezes ele toda a especie, e finalmente foram victimas pessoas .ele to
das as cla.sses, umas conheciclamente affectas a el-rei e a t oda a sua real família, 
e outras sem pelo menos serem incliciàclas de crime. 

Os perficlos conselheiros chegaram a persuadir a sua, alteza que, dados aquel
les lJassos, deveria conservar os presos debaixo ela sua immecliata jurisdicção eDl 
carcere privado, quando pelas leis portuguezas não eleve ningucm ser conservado 
preso mais ele vinte e quatro horas , sem ser entregue its competentes auctori-
clacles . · 

Não com menor offensa elos poderes sobel'anos se mandou em nome ele sua 
alteza suspender todos os a.ctos jucliciarios e fechar os tribunaes de graça e jus
tiça, o que forma um perfeito contraste com o facto ele, ao praticar estas violen
cias, se mandar Heclir a el-rei a sua r esolução; os malvados sug·geriram o proj ecto 
ele pedir esta resoh1ç~io á frente elo exercito, pretendendo assim dictar a r esposta 
~' um rei, que préza mais do que o proprio, o sangue ele ·seus vassallos . 

O numero elos presos cresci<t prodigiosamente; desenfrearam-se os oelios e vin
ganças particulares, multiplicaram-se listas cl' aquelles a quem se clestina~ra pris~o . 
Achou a maldade a occasião mais opportuna para cevar o oclio na desgraça alhe1a, 
foi necessario fazer uma remessa numerosa ele presos par~ f6ra de Lisboa, para 
dar campo aos que se haviam ele encerrar depois ; uiugnem contavà com a liber
dade nem com a viela, porque a fo rça, erguendo-se acima ela lei, havia dado o grito 
ele morte a quem quer que os seus inimigos quizessem chamar pedreiro livre : tun 
pavor g·eral se havia apoderado elos habitantes ela capital, entregues á discrição 
ela malevolencia . Foi então quando sua magestacle, querendo prevenir uma r eac
ção que fizesse correr o sangue ele seus :fieis va~sall os, adaptando sabiamente 
meios ele brandura e suav[dade, relevou a seu augusto :filho os excessos que h~
via commettido ; orclenanc1o pelo seu decreto ele 3 de ma[o quc1 r estituído ás le1s 
o seu vigor e sua efficacia, se entregasse ao poder jucliciario o conhecimento elos 
crimes imputados, a fim ele por este modo serem todos os innocente~ r estit uídos ÉL 
liberdade e cessarem inteiramente os actos illegitimos . Este meio pol'ém foi ineffi
caz, e as violencias foram continuando ; bem sabiam os conselheiros até onde que
riam chegai· com tanta obstinaçêw. 

O dir eito das gentes ~ao foi mais r espeitado do que o tinha sido o direito na
tural e o ela nação por tugueza. O respeito devido .á bandeira de uma naçfio amiga 
esteve a ponto de ser violado, e se as orcl~us dadas se houvessem adiantado um 
pouco, teríamos sido testemtmhas ele um attentaclo jamais visto entre n6s, contra 
uma uação tão poderosa, e tão antiga e :fiel alliac1a como a Gran-Bretauha. O em
baixador ele sua magestacle christianissima viu-se obrigac1o a pr otestar energica e 
vigorosamente COD:tra a violação elo templo ele S. Luiz, pertencente ao govemo ela 
Frauça. , 

, Com igual desprezo elas leis e com enorme abuso do poder, aconselharall1 sua 
alteza a interrogar IJessoalmente algumas das infelizes victimas, que '.uem tinham 
abrigo nas leis, porque se não respeitavam, uem nos sentimentos ela uatureza, por
que inteiramente se desconheciam. Quando se tr~tol1 ele formar uma commissão 
mili-tar, para julgar os suppostos r éus, não queriam os influentes no conselho qne 
sua alteza por nenhum modo deixasse ele · ser o presicleute ; cle' sorte que a llles-
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ma pessoa era parte, porque dizia haver-se attentado contra a_ sua vida; era 
accusaclor, porque intentava o processo, e liavia alem cl'isso ser juiz para o sen
tenciar. 

Alg1.ms elos presos, sobre quem se tinham vistas mais particulares, foram con
duziclos a Queluz, e ali retidos por 'espaço de cinco dias em carcere privado; em
pregaram-se esforços de cnlelclade para lhes extorquir a confissão de· crimes que 
não exist iam, commetter am-se atrocidades até então nunca ouvidas nem imagina
elas ! . .. Será necessario deixar caJ.r um véu espesso sobre o quadro ele tanto hor
ror, e deixar n'este Jogar á postericlacle um claro na historia . Console-nos a cer
teza ele que sua alteza foi a1Jenas um instrumento p"ocleroso ele que sacrilegamente 
se serviram os malvados. 

Quanto aos princípios estabelecidos em nome elo senhor infante, o que se es
cr eveu nas proclamações e carta a sua magestade, trazia todo o cunho ele seu.s au
ctores, tudo era offensivo la sagrada pessoa ele el-rei e do seu governo, injurioso 
á mesma pessoa elo seBhor infante, e subversivo elos principias cons~rvaclores ela 
sociedade civil, como mostràremos. 

O parallelo que na proclamacão se faz entre o dia 27 ele maio ele 1823 e o 
~le_ ~O d_e a? ri~ ele 1824 é vergon"ha que seja escripto em portuguez; porventura 
c lf.?ual o chrmto para atacar um systema *legitimo ele governo reconhecido e pro
teg1do }JOr toda a Europa, ao que em 27 ele maio teve sua alteza para lan9ar por 
terra uma facção rebelde? Viu· alguem acaso em 27 de maio os r epresentantes dos 
soberanos ela Europa protestarem contra a resolução que sua alteza havia tomado, 
como formalmente protestaram agora contra todos os actos que se ·praticaram em 
3? ele abril? Viu-se na primeira epocha ajuntarem-se em corpo todos os ministros 
chplomaticos, ·e irem assegm·ar ~s sentimentos, ela estima e alta consideração que 
professavam aos ministros contra quem se procedia, como se viu na segunda, que 
o fizeram em obsequio de um elos ministros que havia sido preso no dia 30 ele 
abril, mostrando assim a mais explícita reprovação, não só elos attentadoo que' se 
?ommetter am contra o mesmo ministro, mas ele todos· os outros actos com g_ue se 
1nvaclirmn os poderes soberanos, caso talvez singular na historia ela diplomacia! 
O governo derrubado em 1823 era illegitimo, o governo ele 1824 é o governo de 
el-rei que Deus guarde, é legitimo; são dois objectos que não soffrem paral
lelo. 

Dizia a proclamaç~o que se ia «esmagar a pestilenta cafila elos pedreiros li
Vl:esJJ . Que meios porém se quereriam empregar para levar ao nm este projecto ! A 
le~ contra os 1 eclreiros livres estava em seu vigor , nos tl~ibunaes conhecia-se effe
cttvamente elos processos cl'aqnelles, que bem ou mal haviam sido pronunc:.íaclos 
por esse crime : j á muitos ~stavam sentenciados e conclemnaclos á pena ch lei; 
portnnto, que novo moela ele os esmagar, que não foss e illegitimo e attentatorio ? 
Não quevemos acreditar que fosse mandado executar do modo por que se procedeu, 
mas era necessario recorrer a outro meio ; e on este fosse alterar a legislação 
existente, ou julgar por ella, mas elo modo mais analogo its icléas elos conselheiros, 
ou finalmente constranger el-r ei a alterai-a ; qualql'Ler elos arbítrios seria illegitimo, 
porque no primeiro caso invadia-se o poder legislativo, que r esicle essencialmente 
no soberano ; no segundo havia ingerencia no j ncliciario, que é delegaclo na pes
soa elos juizes; e no terceiro fazia-se coacção a el-rei, que com pleno e cabal co
nhecimento impoz áquelle crime a pena que as circumstancias "lhe fizeram conhe
cer que era a mais conveniente; toelos os arbítrios, portanto, eram offensivos ela 
soberania . , 

Quanto mais se· profunda .o exame elos papeis que em nome ele sua alteza se 
}Jublicaram, tanto mais se reconhece ter elle sido arrastado por malvados- seclu~to 
res á pratica ele factos, que hoj e mais sciente ela sua natureza, terá sem cluvrcla 
detestado de todo o ·coração . Na ~arta ele sua magestacle, cliz- ~e que sua _alteza se 
resolve a chamar ás armas o exercito portuguez, «depois de ouvir os . smceros e 
mais fieis votos elos bons lJOr tuo·nezes,J . Quão mal conhecia sua alteza atnda quaes 

J: ,v '\:, 'l N ' • l l l eram os bons portuguezes ! Se os houvera conhec1c o, nao san·1am c o seu ae o 
aq_uelles que só mente lhe aconselhavam a obedecer a seu augusto pae . e soberano, 
a 1r no fatal dia 30 ele abril r estituir aos pés do throno o poder que mcompetcn-
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temente o induziram a assumir, e a não dar outras ordens que não . dimanassem da 
vontade soberana de stta magestacle. De fórma alguma podiam ser bons portugue
zes (ninguem mell~or que o senhor infante o r econhecerá hoj e) aquelles que em 
coneiliabulos traçavam o abominoso plano ele o illnclirem, fazendo que a sua e~
pa€1a e o exercito, os mais fortes sustentaculos e defensores da lei, fossem os pri
meiros que a atacassem: aquelles que, excentricos da , auctori~1ade legitima, trata
vam ele refm:mas politicas, 0u antes ele revoluções e attentados, quando a ninguem 
inteiJ:essa mais a felicidade publica do qhe á a·uctoric1ade legitima, que nem con-
sultada foi nem attenc1icla. -

Se existiam projectos contra o throno, se as auctoriclàcles trahiam a boa cau
sa, se sua alteza tinha achado o meio ele se remediarem os males publicas de que 
fahlrum as proclamações a quem melhor, a quem com mais interesse e competencia 
do ql~e a sua magestacle tocaria :fazer cessar esses males, e dar aos negocias elo 
estado a clirecção q-ue se houvesse transtornado? Se fôra vm·dade estar el·rei elo
minado por fcocciosos e sem vontade liv?·e~ como refere a proclama.ção, a quem con
viria mais a restituição da liberdade soberana elo que ao mesmo imperante, par~. 
fazer aquelles bens que lhe dieta seu coraçã_0 paternal? A quem vae melhor elo 
q-ue ao m0narc-h~ com ·a feliciclacle elos vassallos q~w governa? Então juntanclo-se 
a justiça ela causa com a fprça do commanelo de sua alteza, nwcla havia que re
ceiar ela felicidade elo resultaclo; entretanto, o contrario foi um exemplo bem fatal, 
c1:1jas consequencias sua alteza não pôde bem prever. 

As tropas, comtuclo, acudindo á voz elo seu chefe, como acudiram, não inc0il.'" 
reram na mais ·leve falta, antes merecem todo o elogio pela disciplina e subm·cli-. 
nação que mostraram; e sua magestacle não duvidou dizer-lhes francamente na 
sua proclamação ele 9 ele maio, que e1bs tinham feito o seu dever ; entretanto não 
podemos dispensar-nos de ·fazer algw:nas r e-fLexões sobre a ingerenci::t. ela força mi
litar noS' negocias políticos, do que deram o primeiro e funesto exemplo em Portu
gal os revoh1eionarios d0 Porto em 24 de agosto; ingerencia que a proclamação 
em nome de sua alteza, parece auctorisar. 

Na sociec1ac1e r econhecem-se duas qualidades de direitos: um é o ela justiça, o 
outro é 0 da força; mas este segundo é .apenas subsicliario do prlineiro . Os 'exer
citas nunca podem ser considerados senão como a: força coerciva elos imperantes, 
por m'eio ,da qual elles se fazem obedecer dos seus subditos e .respeitar dos estra
nhos; Ol!l seja nci estado em que se terminam exteriormente as c1ifferenças, que as 
i·egras ordinarirus ela justiça n~Lo podem terminar, o qual se chama o. estado ele 
g'l!lerra; ou n'aquelle em que é preciso conter a nação interiormente, em respeito·, 
COlíl.servanclo os meios ele assegurar a punição elos clelictos, o qu!lll se chama o cces
taclo elo iaa.perio ou ele auctoriclacle)J; jamais aquella f~rça . pócle ser empregada se
não na occasiàio e pela maneira que o imperante determinar. Se fossem os exer
citas quem estabelecesse ou modificasse os governos, então teríamos estabelecido 
como primaria o direito da força, e por consequencia introduzido o principio ela 
c1issolução c1a sociedade civil; deixaria ele existir a justiça e em lagar de prevale
cer o maior c1ireito, prevalecerá a maior força; m.as como s·e não chega a tal es
taclo senão com a completa reúna ela especie humana, ser{~ necessar'io que appare
çam males de toda a especie, e destruam quanto a pGJlicia das leis houver intro
cbRziclo em beneficio da sociedade ; se•rá necessario qne sobre a .ruina to•tal de ulilil 
partid0 se forme e eleve o impe11ÍO ele o1!ltro, e que o estabelecimento elos go'Ver
nos te:o.ha por bruse unica o acaso favoravel €las circumsta.ncias. 

· Igualmente se não reconhecem na sociedade bem organisacla senão duas qua
lidades ele poder: um é o esselíl.cial, e reside unicamente no soberano, a quem 
sempre se · eleve obedecer cegamente; o outro é o clel!fgaclo, ao qual se eleve a obe
cliencia 1·elativa ao mesmo poder que foi delegaclo. E pois necessario que os por-

. tlmgHezes, extremosos adoradores da augusta família reinante, Não confundam o 
mlúto respeito que sempre se eleve a todas e a cada uma das pessoas reaes, coro 
essa obediencia cegru que é UD!l 'dever prestar ao soberano, e que a .ninguem mais 
se pócle tributarr sem offensa da magestac1e. 

Continuemos porém a analysar o fel com q~ e se escreveu a proclamação aos 
p0;~:tugne21es e que o senhm· iNfante assignou, iuscient.e elo mal que ella continka. 
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Pà:ra nada faltar de per~ersidade aos r eclactores ele similhaEte' papel, era necessa
rio que empregassem I!l.'elle, c9mci empregaram, aquellas rasões e arg~1mentos es
peciosos que, só para clesacredit~tr o governo ele sua magestacle, produziram no 
seu manifesto 0s rebeldes ele 24 ele ::tgosto, sem es(i)_necer 0 referir com negras 
cores os abusos ele aclministrãição publica, o lamentar o desgraçado abandono ela 
agricultara, elo commercio ·e elas artes, e o protestar que a nova o1·clem de cousas 
que se ía a instituir todos os males ia remediar com a mais espantosa prompti
clão. 

'A materia ele similhantes imputações é tão irrisori:a, como malig'i:111 a sua in
tenç~io . Ainda não havia um anuo que sua magestacle come~,ava a governar no 1i
vre uso elos direi~os soberanos, e já se pretendi a que não existisse mal algum 
cl'aquelles que, clurante o espaço ele quasi tres aunos, o espírito ele r ebellião e o 
fi: enesi ele destruir produziram em Portugal, e outros gravíssimos que as vicis
situdes politicas cl~ muitos annos anteriores haviam feito pesar sobre estes r einos! 
Não parece antes que a mão ela Providencia tem acm1iclo a tantas faltas, quantas 
as que se têem podido promptamente r emediar? Attribuir-se a mau governo ele 
el-rei a sepaTação elo Brazil é o maior devaneio e loucura ele que ha memoria. 
Ninguem, vós mesmo o nl'to ignonues, r ecli'l-ctores da proclamação, ninguem deixa 
ele saber . qne quando sua magestacle entrou a governar livremente, j á o B~·azil es
tava, não só s"eparaclo, mas em · es.taclo de guerra, comsequencia necessari a da r evo
lução ele 24 de agosto; que tun elos primeiros cuidaclos de sua magestade, apenas 
r ecobr0n os direitos sobe~:anos, foi o ele ulíl.Ír estas cll!uLs partes da nwnarchia que 
a facção r evolucionaria cleixott em cliscorclia e separadas; que pàra este fim se 
mandaram emissarios ao Rio ele J aneiro, como~ se fez publico; que os r esultados 
não f'orarn como se desejavam, e qrue desde então até agoiJ:a n~o se têern poupacl(i) 
trabalhos ou clespezas, para se conseguir um resultado feliz ele tão grande empe
nho. 

O -commercio portuguez não podia cleixar de so:ffr er estagctação e atrazamento 
em consequencia cl'aqc-rella mesma separação. Os outros ramos ql!le em Portugal 
especialmente <Llepenclem cl'este têern-se sentido necessariamente do prejuízo g·eral, 
e j aJ,Uais poclerã9 pr9sperar em<!]_uanto os negocias elo Brruzil se não compozerem., e 
estes de certo se não compunham com prisões, cleputruções e mortes, sem legalidade 
ou assomos de justiçn.. · 

Até oncle se alçaria o genio elo maJ, até onde lavraria o imce:m:clio, qrne o espí
rito da r ev0lta e da anarch.ia haJVia soprado, se o nosso aclorad@ soberano não t@-

' masse a sabia r esolrt1çfilo ele ü· no dia 9 de mai0 para bm·do @a na;u britallliilica 
W~'ndso1· Castõe) qc1e a P1·ovidencia parece ter r eserv;aclo no Tej1o para esse fim ! 
Víra el -r<=~i, qtte a,o seR decreto de 3 de maio se não seguiu o esperado effeito; e . 
conheeenclo quamto ccmvimha acloptar os :ur;teios brandos e pa;cificos, nÍillda qu1e }iJO
clia contar com. que, apemas se manifestasse a sua vontade, toclos os seus vassal
les correúam a defender a sua cansa á c11sta dos maiores sacrincios, se ele t anto 
se carecesse, ado1Jtou tão genero sa como prudente deliberação, e· bem que s:tma 
magestacle tinha n'este porto embarcações port_uguezas onele havia ele encontrar a 
mesma lealdade e seguu·ança, comtudo, como os malvados haviam clesacr eelitaclo 
todos os mais clistinctos o:fficiaes da maa·inha pm·tugneza, cujos nomes se viam nas 
listas dadas para prisões; e poderiam, 1:1sanclo da falsidade ele que usaram fio dia 30 
ele abril, es1mlhm· noticirus ele t error a r espeito da liberdade ou ela preciosa vida 
ele sua magestacle, e excitarem assim os povos á guerra civil; evitou-se este in
conveniente, embarçando-se sua magestaele para b0rclo ele lQIJill.a Jlliau de el-rei da 
Gran-BretaBha, aonde o acompanharam toclos os millliÍstros d.ip~omati~os , ele _qu~m 
SUJa mrugestac;:le ouvÍill! as mais lis0njeiras e:s:pFessões e r ecebeu os offimos mms clis-
tinctos, que extremamente penhoraram seu reaJ coraçã.o. . . . · 

Não se pócle descrever q11al foi o effeito cl'esse baJsamo prcmoso, cl'essa proela
macão eJllier o·ica e sincera: que sua mao·estacl!e, .cle,Jois ele ouvir o conselho ele seus 
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miiui.stros e ele pessoas amantes da r eli o·iã@ e <Ilo tln.trono, manuLOU puu.ncar, e que 
b ~ • 

vem imserta no supplemento á Gazeta :a..0 110. Suas r eaes ex~ressoe~ l'etrmram em 
11m centL·0 unico todos os JliD'tic~os que tres anHos €le re-:oh1çao havwllll desenvol
vido, e :fi:zHlll.'am c1J.ega1• a(]) p01mt0 mru]s Sl!lblirnne· 0 alilll.l@iJ: :fili•al q.ue todos OS portugue-
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zes consagram á sua augusta pessoa. Sua alteza foi chamado a borclo ela nau pela 
carta que tambem está ii).serta no mesmo supplemento, e passaram-se logo ordens 
para se r estabelecer o socego publico, e para serem ,restituídas á liberdade as vi
ctimas ela malevolencia. Sua alteza partiu effectivamente a r eceber as soberanas 
ordens, e a obediencia que então mostrou, e em todas as ulteriores disposições, e 
principalmente n'aquella em que sua magçstacle foi sei·viclo reassumir o cargo ele 
commanclante em chefe do exercito, prova incontestavelmente que sua alteza er::t 
outro, desembaraçado elos malvaclos que o cercaram, e que o haviam illudido, e 
que sem os seus conselhos elle se não apartaria j amais um ponto d'aquelle .res
peito exemplar que sempre tem consagrado a seu augusto rei e pac. 

Officio 

Transmitto a v . s. a, ele ordem de sua mag\)stade, copia ela nota cii"cular e elos 
documentos que dirigi aos ministros elas principaes pot.encias n ' esta côrte, a fim de 
que v. s." fique inteirado ele tudo quanto tem acontecido sobre um assumpto o 
mais escabroso e o mais triste de quantos podiam occorrer. Não p'oelem ser elesco
nhecidos de v . s." os motivos urgentes que impee1iram el-rei meu senhor a tomar 
medidas de precaução contra as machinações e as criminosas intrigas que desgra
caelamente se têem urclielo no seio mesmo ela sua real família . De*borclo ela nau 
~vVindsor Castle tomou sua toagestacle a r esoluç:<í.o de escr ever a el-rei catholico, 
a fim de que este soberano prochrasse incluzir a sua augusta irmã a ausentar-se 
voluntariamente de Portugal por algum tempo, e a desmentir por esse modo ai
rosamente as suspeitas que contra ella se haviam suscitado, tolhendo aos que abu
sam do seu nome, o meio mais poderoso que lhes resta para continuar a agitar este 
paiz. 

Sua magestade a r ainha, porém, deixou ele r esponder á carta que sobre este 
· assumpto lhe dirigiu el-r ei de Hespanha, e constituiu a el-rei meu senhor ·na ne
cessidade de lhe manifestar de um modo mais directo a sua real vontacl!'l, o que 
el-rei fez, como v. s .a. verá por um elos documentos inclusos, depois de haver pre
viamente consultado e até otwido pessoalmente os repre.sentantes elas principaes 
poteucias, os quaes unanimemente (sendo um .el'elles o barão Hyde ele Néuville) 
concordaram na conveniencia e na justiça do passo que se ía a dar. Bem se lJr e
via que sua mag.estade a rainha, em consequencia do systema errado que adoptou, 
se r ecusaria pertinazmente a obedecer ás ordens de seu augusto esposo , provavel
mente com o intento de attrahir sobre si uma especie de perseguição q ue, na sua 
opinirio, a faria · illustre e excitaria o interesse de uma parte ela nação; mas el-r ei 
meu senhor desde logo adoptou a resolução fixa ele não usar ele medidas violen
t as, nem r ecorrer, senão na ultima extremidade, a procedimentos 1mblicos e jn
cliciaes, limitando-se a prohibir a presE\llça de sua magestade a rainha n~ côrte, 
e a tomar aquellas precauções de vigilancia que exige a tranquiUidade elo es
tado . 

P 6el e, portanto, considerar-se a corresponc1encia que remetto iuclusa, mera
mente como uma manifest ação official e solemne (de que convem que tenham, co
nhecimento as côrtes alliadas) dos sentimentos de sua magestade, ou como uma 
-explicação de uma justificaçfio antecipada de outras medíchs mais fortes, ~\,s quaes 
comtudo \llão quer o mesmo senhor recorrer, em quanto se não tornarem totalmente 
inevitaveis. 

Convem, sem duvida, que os outros soberano s ela Europa manifestem n'esta 
occasifLO explicitamente a sua annuencia aos justos e sagraelos prineipios em que. 
se fLmda o procedimento ele sua magestade. A connexão da rainha minha senhora 
com os conspiraelor~s de 30 de abril é quasi de publica notoriedade, e cumpre que 
todos os que concorreram pm·a um acto de tão manifesta traição, e se abalança
eram a attentar contra a auctoridacle real, e a excitar uma guerra civil n 'es te r eino, 
·seja qual for o seu nascimento ou a sua graduação, se não cm1siderem impunes . 
rro<;los os governos devem julgar-se igualmente intere'ssaclos em reconhecer esta 
verdade, e é necessario que alguns portugnezes desvai~:aclo s pelas paixões ou por 
falsas doutrinas conheçam que a Europa tod.a pensa assim. FiJ;J.almente eleve-se, 
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aclmittir que ha casos em que um soberano, e especialmente um. chefe de fam.ilia 
para com os membros cl'ella, não se pócle considerar obrigado a apresentar docu
mentos justificativos e jueliciaes ele delictos cl' esta natureza, quando trata só ele li-
mitar-se a obstar ao perigo da sua renovação. · 

Previno a v. s..a, por .ultimo, que não é da intenção de sua magestade por 
agora dar publicidade em. Portugal a estes documentos, não senelo comtuelo possí
vel qtle clei'xe de transpirar mais ou menos o seu conteúdo. 

Deus guarde a v. s.a Lisboa, secretaria ele estado elos negocias estrangeiros, 
em 30 de junho ele 1824. = jJIJa?·qtw~~ ele Palmellcb. = Sr. Francisco José Maria de 
Brito . · 

Documentos a que se r efer e o oflicio anterior 

Nota circul l\r aos ministros estrangeiros 

O abaixo assignado, conselheiro, ministro e secretario ele estaLlo elos negocias 
estrangeiros, cumpre com um penoso dever transmittiuclo, por ordem de el-rei seu 
amo, ao sr. F . as copias inclusas ele cluas cartas dirigidas a súa magestacle a 
rainha, para que s. se sirva leval-as ao conhecimento ele seu augusto soberano . 
Abster-se-ha o abaixo assignaclo de àcrescentar observação nJguma sobre l~m as
sum.pto tão elepl01:avel, nem as julga necessarias para convencer a s. de que a 
m elida primeiro aconselhada· por sua magestacle catholica, e depois ordenada por 
sua magestade fidelíssima, não só é a mais conveniente para manter a tranquil
liclacle cl 'este r eino e sqcegar os espíritos inquietos, mas é a unica que salva 
com1Jletamente o clecoro ela rainha mesma, evitando que o seu nome sirva 
ele incitamento a uma classe de facciosos e ele alvo ás accusações elo outro par
tido. 

S . , que j á se acha habilitado pelo tempo eb sua resiclencia n'esta côrte, e 
pelos acontecimentos do dia 30 ele abril; que presenciou~ para formar um conceito 
prudente das causas que perturbaram e continuam a ameaçar a paz cl'este r eino, 
avaliará sem cluvicla a. extrema nwcleração que sua magestade patenteia n'esta oc
ca.sião, e reconhecerú quanto o seu reg·io coração repugna e sempre repugnará a 
qua.esquer medidas ele -violencia ou ele publicidade por mais que se ache justificado 
em as adaptar. Como, porém, seja summamente pi"ovavel que su~ magestade a 
rainha, usando de diversos pretextos, e cegando-se sobre os seus proprios interes
ses, contínuarú a recusar-se a aunuir ao conselho ele seu augusto irmão, e a obe
decer á ordem ele seu marido e seu soberano~ faz-se ele summa importancia que o 
sr. F., tmnsmittindo a.gora ele o:fficio á sua côrte esta communicação, possa pre
venir assim qualquer impressão infquclacla ou maliciosa, que a este respeito se 
tentasse produzir, e o abaixo assignado, conhecenclo j á ele antemão a opinião ele 
s. em consequencia 1o que na presença ele sua magestacle mesmo lhe ouviu ex
pender, quando foi consultado connclencialmente pelo mesmo augusto senhor, sobre 
este delicado e muito interessante assumpto, não póde duvidar ele que esta mes
'ma opiniã-o será adaptada e altamente sustentada pelo seu go1i-erno. 

O abaixo assignado aproveita, etc . Secretaria ele es tado elos negocias estran
geiros, em 28 ele junho ele 1824. = jJI[m·qtGez ele Palmella. 

I ntimação de el-rei á r ainha 

. As fataes machinações que perturbaram este reino, e produziram o attentado 
do dia 30 de abril contra a minha soberana auctoriclaele, attentaclo cuja qrigem 
uinguen~ ignora, e que todo o mundo lastima,_ me constituem na dm·a necessidade 
ele intimar por est.e modo á rainha a minha real vontade, n~o podendo etl es_que
cm·-me um_ só instante ele que o manter a paz e a tranquilliclacle elos meus remos, 
e assegurar a felicidade elos meus vassallos, são os rriais sagrados clev:eres que con
trahi quando subi ao tbrono em que a Providencia se dignou colloca.r-me, e que 
com o favor·elivino procurei sempre a todo o custo cles~mpenba~· · . . . _ . 

A rainha sabe que seu augusto irmfLo el-rei cat~1ohco lh~ clmg1 ~l ~{t por escn
pto o mais saudavel conselho, suggerinclo-lhe co~ franqueza o arb~tno ele se au
sentar por algum tempo ele Portugal, como o ma1s clecoroso e o mais ac.ertaclo nas 

-
" 
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actuaes circumstancias, não só em ra~:~ão elos m0tiv0s ele im.teresse 1mblico, que são 
bem notarias, mas igualmente pelo muite> que a ella mesmo convem que o seu real 
nome não possa ser para o futuro macmlac1o com suspeitas, nem comprometticlo 
para auctorisar novas intrigas e conspirações. 

No assisaclo parecer ele sua magestacle catholica eoncorclam os outros sobera
nos alliaclos cl'esta corôa, cuja opinião me :foi já manifestada, e com certeza seriL a 
me::;ma opinião unanimemente acloptacla por todos aqllelles soberanos, m~os repre
sentantes acabam ele presenciar a t errivel m·ise em que se achou a monarchia, . 
crise que elles tão honrosamente contribuíram para terminar. 

Sendo portanto indispensavel que ?- rainha possa saír promptamente ela irreso
lução em que t alvez se acha ainda, e que se r emovam , todas as duvidas que po
deriam estorvar a verificação elo plano que lhe foi proposto,. e que cl esgraçada
mente considero como o unico quê lhe convem seguir: hei IJOr bem significar-lhe 
a ordem formal ele se dispor a partir ele Portugal com a maior brevidade, . para i;r 
residir por algum tempo na Italia, aonde será concluzicla, e continuará sempre a 
ser tratada com todo aqmelle respeito e grandeza que lhe· compete. 

Como rei, a Deus sómente clev0 clar conta elas l!UiniD.as acções, e não julg·o 
opportuno, nem conforme {L IJJ.Í.rbha cligniclacle, o~l compatível COiJ.!ll o decoro mesmo 
ela rainha, o expencler todos os imperiosos motivos que me constrangem a intimar
lhe esta soberana resolução; não me cabendo duvida ele que a· rainha n~esma os 
saberá avaliar, e me prestúá aquella prompta e inteira obecliencia que me eleve, 
como ao seu soberano e ao seu esposo . 

Quando, porém, acontecesse, contra o que é de esperar, que a raim.l1a, r~jei
tanclo os conselhos ele seu augusto irmwo, hesitasse tambenn em obedecer á minha 
real 01·clem, cumpre-me annunciar-lhe que n'esse caso n&o será violentamente con• 
strangicla a executai-a, mas ficará p esando sobre ella toda a responsabilidade ele, 
uma tal clesobecliencia, que lhe attrahiria a censma elo mundo inteiro, e daria lo
gar ás ma]s sinistras ·interpretações; e então eu me reservaria a dar todas as pro
viclencias necessarias para que a tranquilliclrucle publica não fo~se mais perturbada, 
nem eutraj acla a uniclacle ela: auctoridacle soberana, c sobretudo para ~vitar que os 
meus fieis vassallos, levados pelo excesso mesmo elo amor e ela lealdade, que in
variavelmente manifestam á minha r eal :pessoa, poclesscm ainda corre~r o risco ele 
se tornarem instrumentos involuntarios ele crinlinosas rnachinacões . 

É qualil.to me pareceu commmnicar á rainha, para sua inteÚigencia e prompta 
execuçã0. 

Palacio ela Bem posta, em 22 ele junho ele 1824 . = Rm. 

Carta do arcebispo de Evora a rainha 

Senhora: --Levei á real presença ele el-rei meu senhor a resposta verbal, que ' 
vossa m.agesta;cle foi servida dar ~~ carta que o mesmo augusto senhor lhe dirigiu, 
ele que fui o portador na· companhia do cardeal patriarc_ha. El-rei metl seniD.or D!le 
manda, que €leclare a vossa ínagestacle que não era ela sua real inteDção obrigar 
a vossa magestacle a eiDJ preheucler" a vi,agem que lhe cletermmava, no caso ele que 
o actt~al estaclo ela sua saucle enferma lh'o nruo permittisse; confiauclo, p'orém, que 
quando esta se restabeleça, e lh'o permitta, não de'xará vossa mag·estacle ele cum
IJrir a sua r eal 01·clem . Mas quanto a exigir vossa m~gestade que se lhe provem 
com documentos verídicos os crimes que ~L motivaram, julga o mesmo augusto se
nhor não ser decente, nem decoroso á alta jerarchia ele vossa magestade usar elo 
meio ele accusações formaes e jndiciaes, podendo vossa magestadc entender ela 
v.ioJencia qlte soffre o seu real ~ni~o, cb m.~ígua que o t em penetrado e não :me- ' 
nos ela mesma carta que lhe escreveu, quão imperiosas seja11n as rasõ~s e os moti
vos qne o t êem obriga~do a aclop.tar esta extraorcliua.rin meclieb, a qe1al, com esses 
Jnesmos motivos e todas as suas circumstancias, :hão deixará ele communicar a el-
rei c~tholico e a todos os seus augustos alliaclos. . 

E o que, ele ordem ele el-rei meu senhor, elevo participar a vossa magestade, 
cuj a viela e sa.uc1e o céu se digne conservar JJOl' dilatados anuas. 

Li:sboa, paço ela Be.mposta, 26 clte junh0 ele 1824.- Beija r espeitosamente a 
real mãio d!e vossa J1rragestac1e. = O .ikcebispo ele Evom. 
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Carta da rainha ao arçebispo de Evora 

· Ar cebispo :-Rec~bi antes ele houtem. a sua carta ele 26·c1 'este mez, em que me· 
declara a intençri.o ele el-rei, que não era ele me obrigar a empreheuder a viagem 
que sua magestacle me determinava, no caso de que o actual estado da minha saude 
não o permittisse, confiando poTém que, q1:1ancle> esta se restabe:l:eça e o permitta, 
não deixarei ele a cumprir, mas que emquanto a exigir eu que me prq_vem com do
cumentos verídicos os meus crimes, julga el-rei n Eto ser decente nem clecoroso á 
minha alta j erarchia usar elo meio ele accusações formaes e jlil!diciaes . Respondo: 
1 . 0 , que eu estou muito doente, como todos vêem, e agora preseutement\'l estou 
com um ataque rheumatico, com grandes dores e febre que me tirou todo o movi
mento ela perna, e hoje ainda pouco melhor estou; portanto, não estou em estado 
ele emprehencler viagem; 2. 0, eu exijo que me julguem judicialmente, pm.·que as
sim o mandam as leis, que ninguem pócle ser castigado sem ser, ouvido e sem se 
lhe provar o crime i portanto eu não o tenho, e por isso não receio que appareçam 
os pap eis, porque eu nunca disse nem .fiz cousa nenhuma contra el-rei i torno a 
el'izer, que tão plua estivesS"e eu para com Deus, como C'J estou para coin el-r ei, e 
l)Or essa mesma r asão é que eu quero ser julgada judicialmente, porque indeco
roso me fi ca a mim o cu ceder ela minha petição, pois cla.va a entender a toelos 
que tinha crime, não t endo nenhuin, e muito mais indecoroso fica a el-rei tomar 
uma medida t ão forte contra mim, . sem preceder um processo formal e uma seu-

. tença em que se prove á nação e ao mundo inteiro quaes são os mec1s crimes. E l
r ei t em um conselho de estado e tem muitos ministros honrados e sabie>s i nomeie 
juizes r ectos, eu nomearei um procm·aclor e aclare-se a verdade, porque é j usto 
'que pague. quem estiver crimino~o. . 

Eu nFto se me clá el e passar por esses meios, que julgam me não são decoro
sos i o que avilta ·é o crime. Eu não o telilho, portanto torno a pedir que me jul
guem jnclicialmente ; não é a prÜ!lleira rainha no mundo que t em sido processaela, 
portanto não é um exemplo novo que se vae fazer, novo e novíssimo é degradar
se uma rainha sem se saber os seus crimes . 

Eu espero ela r ectidão ele el-rei e ela sua bondade, que ha de annuir á rasão e 
á minha justiça, pois assim o t em praticado com os seus mesmos inimigos, que não 
deixará ele o praticar com sua esposa, que não lh' o desmerece. · · 

D eu s o guarde •por mlÜtos annos em set1 santo serviço . Palacio ele Queluz, 
em 29 ele junho ele 1824. = RAINI-IA. 

Carta d o arcebispo de Evora é. rainha 

Sen1l0ra: - - Levei, CQJllO me cumpria, á real presença de el-rei meu ·senhor á 
carta que vossa mf!.gestade se elignou elirigir-me, e o mesmo augusto senhor me 
ordena haja de r espondm' a vossa mag·estade-, declarando-lhe decisivamente que 
não ha por bem anunir á pretensão que vossa magestacle me eRlmcüíra ele pa1avra 
e r enovou por escripto, ele ser j udicialmente julgada, porque se uma t al medida 
fo sse necessaria7 sua magestade, lmico arbitro elo que 11rrais convem ao elecoro ela 
sua real corôa e fa.milia, e ao bem do estado, não se houvera limitado a or
denar puramente a vossa magestade que seguisse o conselho de el-rei catholico 
sen augusto irmão i send0 para sentir que vossa magestade, penetrada ela sabedoria 
e utilidade elo mesmo consellio, se não cletei·minasse a abraçai-o espontaneamente . 

Vossa magestade, ausentando-se temporariamente cl'este reino e c-ontinuando 
a ser coutemplada e tratada com o decoro e r espeito que lhe compete, não cl~ve 
~onsiderar-se clegraclacla, nem allegar qite se lhe inflige um castig? sem ser ouv1da 
e sem se lhe provar o crime; 1Jois ninguem póde contestar a el-re1 seu at~g~sto es
poso como soberano e como chefe ele família o direito de aclopta.r uma s1milhante 
medida, quando a j ulgar conveniente ~í. co!lls~liclaçâlo ela pnblica tr~n9-túlliclacle .. 

' Vossa magestade ·nã0 poderá portanto desconhecer quanto sena mtempest1vo 
que el-rei meu senhor se l)J!estasse a conclescencler com o que vossa magestade 
diz qwt exige.~ cm!llpetindo pelo contrario a vo~sa mag:estade o ela~· exe~plo d~ obe
cliencia e respeito ás 0rclens soberanas, que só emanam ele el-rm e obr1gam lgua~
lll.ente a. toclos os seus vassallos, entre os qRa..es vossa magestacle occnpa 0 maas. 
conspícuo log-ar. 

' ' 
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Finalmente, el-rei meu senhor, c01rfirmanclo em tudo o que anmmciou a vossa 
magestacle na sua carta de 22 de junho, assim como na commissfio verbal ele que 
houve por bem encarregar-me, me ordena lhe repita que a sua real 'Vontade é que 
vossa magestade haja d<: emprehender a viagem destinada logo que a sua saude 
lh'.o permitta, epocha que vossá magestade mesmo determinará seg·unclo lhe pare
cer em sua consciencia. 

Ordena outrosim expressamente el-rei meu senhor que não haja sobre este as 
sumpto mais nenhuma contestaç~io, devendo vossa magestade consielerar como ter-
minada com esta carta uma tfio penosa corresponclencia. ' 

Deus guarde a vossa magcstaele por muitos annos. Paço ela Bemposta, em 8 
ele julho de 1824. -Beij a respeitosamente a real mão de vossa ma.gestacle . =O 
A?·cebispo de Evo?·c~. 

A discoTClía entre os povos elo antigo reino unido accentuava-se caela vez mais . 
Nos periodicós brazileiros referiam-se quas~ quotidianamente os boatos ele que o gq
verno de Portugal preparava solícito uma expedição contra o novo imperio, noticias 
corroboradas na correspondencia 1Jara ali dirigida por parte elos seus agentes e até 
na Gctzeta ele Lisboa, onde se diz :· 

A:n:nun.cio 

Pela secretaria ele estaclo dos negociar:; da marinha e ultramar se previne ao 
publico .ele que os proprietarios elos navios, que os quizerem prestar para serem 
armados em transporte e empregados na actual expedição, se dirijam á mesma se
cretaria, subministrando tanto as noções sobre o preço do fretamento em que con
vem, como a lotação elos seus navios, offerecendo duplas condições por mezes e 
por viagem redonda, a ~m ele que, sendo competentemente examinado tudo, se 
entre ao respectivo ajuste. Para esta despeza estão clestinaclos os necessarios fun
clos, bem como ha propostas ele alguns estrangeiros para o sobredito fim, que se
rão proferidos quando o , maior preço elos primeiros torne o ajuste com elles mais 
favoravel :o\. real fazenda. 

Secretaria ele estado elos negocias da marinha e ultramar, em 17 ele maio ele 
1824. = JHcmuel José jJI{m·ict ela Costct e Scí. 

Aviso 

El-r ei nosso senhor é servido mandar remetter a v. ex. a as propostas que al
guns proprietar.ios ele navios têem feito sobre o seu fretamento para a pro:xima ex
pedição cles.tinacla ao Brazil, bem como as offertas quo João Antol1ÍO de Almeida 
e José Luiz da Silva fizeram dos seus navios Concle ele Palmella e 1?·ittmpho Ame· 
?'iccmo1 e ordena que v . ex. a, tendo-os presentes, assim como o annuncio ins e;riclo 
por parte cl' esta secretaria ele estado na Gcbzeta n .0 11 '!. a este respeito, IJasse . a 
fazer uma vistoria nos, navios portuguezes surtos no 'l'ej o, propri<:>s para a mesma. 
expedição, e elos <J.,Uacs jiL v . ex." me havia enviado uma relação em 10 ele abril 
proximo passado ; e chamanclo os seus proprietarios lhes faça as propostas que a 
v . ex. a parecerem justas para o dito fi.·etamento, dirigindo-as com toda a brevicla.cle 
::'L mesma secretm'Ía tle estatlo; na intelligencia ele que em todo o caso deve haver 
a necessaría precedencia com os que podérem fabricar .em menos tempo . 

Deus guarcle a v . ex ." Paço, em 14 de junho ele 1824. = Concle ele Sttbse?·
?"Ct . = 111.11

'
0 e ex.1110 sr . rnarquez, ele Vianna. 

Antes mesmo elo conhecimento dos referidos documentos·, mas scientc elas r e
soluções da côrte de Lisboa e attenclendo á linguagem virulenta dos jornaes, que 
exacerbavam os animos patrioticos elo povo americano do sul , o imperador D . P e
dro I proclamou aos brazileiros em geral, e aos pernambucanos por ter appareciclo 
na ]Jrovincia d'cstes a revolução, factos que, posto pertençam á historia política 
elo Braz il, ainda assim ailudem a Portugal c por issq se transcr evem as seguintes 
peças o:fficiaes . 
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ProclanJ.ação 

Brazileiros ! -Expulsadas ele todo o imperio as tropas lusitanas com que as 
côrtes j acobin1cas e maehiavelicas ele Portugal pretenderam recolon1sar este vasto 
e rico paiz, achando-se sua magestacle :fidelíssima em estaclo ele poder obrar livre
mente, e não tenclo nós até agora exced1clo os limites ele uma justa defeza, era ele 
esperar ·que o governo portuguez, n.visado e previsto, não desconhecendo os im
l)eriosos motivos que obrigaram o Brazil a arvorar o pendão ela indepenclencia, e 
a universal e decidida clisposição cl'este br.ioso povo para clefenclel-a até á ultima 
gotta ele saug·ue; em vez ele planos chimericos de nova reunião e sujeição, inad
missíveis e impraticaveis, buscasse antes tirar um m:rasoado partido d' essa mesma 
inclependencia a que nos forçaram, o:ffer eceuclo-nos, com o ramo ele oliveira na 
mã.o, bem calculadas e mutuas vantagens commerciaes, e soliclas garantias ele paz 
e amisacle perfeita e duradoura. Não aco"utec\? porém assim. A justiça da nossa 
causa, j ulgacla já perante o tribunal ela OIJinião public::~. no mundo civilisaclo, não 
calou ainda no coraçã.o ele alguns ministros portuguezes, voluntariamente cegos 
ou talvez fascinados pel,.;'t ambição7 e a sorte elas armas é o tribunal a que recor
rem; querem a guerrtt, gúcr ra inutil c sem objecto . 

l\iuito ha que circulam entre nós boatos ele expedições militares ele Portugal 
contra este imperio, e ainda que a evidencia do nosso bom direito, e a justiça e 
habilielaele que suppunhari1os presidirem no conselho ele sua magestacle ficlelissima 
lhes davam o caracter ele im1Jrovaveis1 cuidei todavia em tomar sem apparato, 
nem estrom1o, como convinha , as medidas compatíveis com a actual situação do 
imperio, para r epellirmos qualquer aggressão contra esta capital e todas as outras 
províncias. Hoje, porém, que Portugal tirou a mascara e as ultimas gazetas ele 
Lisboa fallam claramente n'uma expedição contra o Brazil, que devia saír em 
breve do IJOrto d'aquella calJital, é elo men dever, como vosso imperador e defen
sor perpetno, chamar vossa attenção para, este im1Jortante obj ecto. 

Qne pretenderão de nós esses min istros insensatos que obrigam sua magestacle 
fi.cleli ssima a tão violenta medida ? Recoloni.sar-nos ?• Que delírio ! Dictar-nos a lei 
offerecenclo-nos com mu1Tões accesos e . b::tyonetas caladas uma iudepenclencia no
minal, fundada sobre bases arti:ficiosamente organisaclas! Erro grosseÍJ:o, política 
misern,vel! Quererão arrancar-me ele entre vós e que eu vos deixe abandonados aos 
horrgres da :marchia? Tal não conseguirão . 

As armas, brazileiros! Inclepenclencia ou morte7 eis a nossa divisa . O vosso im
perador e defensor perpetuo, que aborrece e elesp1:eza, como sabeis, a ociosidade _. 
e delicias elo throno, vae pôr-se em campo, vae clesembainhar a espada, e ele novo 
jnra, se preciso é, morrer com ella em punho entre as bravas phalanges brazilei
r as. Ajuclae-o, correi a elle; r euni-vos em torno cl'elle e a victoria será nossa. Elle 
sente vivamente não poder multiplicar-se para se achar presente em todos os pon-
tos atacados e participar comv-osco elo perigo e ela gloria; mas t em summa con
:fiança em vosso patriotismo e valor. Coragem, brazileiros ! Embaraçao quanto vos 
for possível que o inimigo IJonha pé no vosso territorio ; se o não poderdes cause
gnu: abanclouae-lhe vossas villas e cidades desertas, retirae-vos para o inter ior, en
trincheirae:vos n'elle, cortae-lhe toda a communicação, e contae ele certo que, aban
donado aos fracos, incer tos e tardios recursos do r emoto Portugal, será reduzido , 
á miseria, e nossas esquadras, hoje tão augmentadas e fortes, irao em vosso soe
corro no momento opportuno, lJara consummar sua vePgonhosa expulsã.o, como 
acabast es ele ver ua Bahia e l\fontevicleu. Numerosos corsarios vão coalhar os ma-
res para dar o ultimo o·arrote ao agonisante commercio portugue?:, e ensinar assim 
esse alluci.uaclo govern~ a r es1Jeitar o clireito que temos á uos_sa ·indepenelencia, 
para a qual nos abriram caminho sua mesma ambiç~o e tyranma. · . 

Nem vos assustem essas noticias aterradoras de 1mmensas esquadras e milha
r s de combatentes que se dizem em marcha contra nós . Iucm;nparav~elmente maior 
é o terreno que elles elevem occupar, incom~Jaravelmente~ ma1qres_ ·sao os r ecursos 
que podemos contra elles empregar, e a ma1s ~leve re:B.ex~o ~·e~luz1rá ta~s exagera
ções ao seu justo valor. Uma linha de. operaçoes, ·que prm01p1e no, TeJO e ven~a 
prender em qualquer ponto elo nosso htoral contra um povo que pode e está chs-
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posto a defencler-se, é verdádeiram ente um delírio militar, cujo infeliz resultado 
para o inimigo atacante pócle ser clemoraclo, mas é 'infallivel. :Manter esquadras e 
exercitas elllil constante pé ele guerra. JiL ela Europa cá nos paizes transatlanticos. 
tem sido e é, para as mais poderosas nações difficüimo, p_ara Portugal hoj e impos-

' sivel. 'Challlilae á menuoria quantas d'estas tentativas tem feito o antigo contra o 
novo mundo e vereis confirmada est~ verdacle. 

Faliam-vos de auxilio de poderosas nações europêas ? Nã<;> o acrediteis . Ellas 
conhecem perfeitamente seus verdadeiros interesses para não tomarem parte al-. 
guma na nossa lucta, que lhes é estranha, e a conhecida justiça ela indepenclen
cia que clefenc1emos deve ter orientado sua política sabia e illustrada. 

Vigilancia, brazileiros, valor, constancia e sobretuclo união interna entre ,vós, e o 
Deus cl9s exercitas, a fonte ele toda a justiça, abe11çoará nossos legitimas esforços 
para conservarmos a liberdade e inclependencia, que elle mesmo quliz que tivessem 
as nações sobre a terra ; debaixo ele seus poderosos auspícios vereis tremular em 
vossos mm'os o pavilhão victorioso ela inclepenclencia, e nossas esquacleas irão mesmo 
até á foz elo Tejo ensinar a jHstiça e moderaç·ão a esse governo allucinado . 

Rio. ele Janeiro, em 10 ele junho ele 1824, t erceiro ela ihl.depenclencia e elo im
perio. = l:ilfPEB.ADOH. 

Procla11nação 

Pernambucanos ! - Chegou o momento em qué o véu ela impostura com que os 
demagogos, inimigos elo imperio e da vossa verdaclei'ra felicielacle, yos têem até 
agora fascinado, vae caír por terra. Para illuc1irem vossa fé, infiammar em vossa 
imaginação e poderem arrastar-vos cegamente a systemas políticos reprov8Jc1os 
pelas lições da experiencia, absolutamente incompatíveis com a vossa actual situa
ção, e em que .só elles ganhavam separanclo-vos ela união geral ele todas as pro
víncias, indispe).lsavel para a consolidação e segurança, fizeram -vos crer que uma 
facção vendida a Portugal dirig-ia as operações políticas cl'este impeó o para sub
mettel-o ao antigo domínio dos portuguezes e ao despotisn;w do seu governo. E 
tal foi a impressão que no espírito dos povos incautos e zelosos de sua nascente 
liberdade fE-z esta atrocissima calumnia, que, apesar el e tantas, tã.o publicas e tão 
decisivas provas c1o contrario, ainda hoje não estão totalmente desassombr rudos. 
Chegou o momento em que ess-a illusão vae de todo dissipar-se. . 

O governo portuguez , dominado sem du1yicla por alguns ministros ambiciosos 
ou ineptos, desconhecendo ou desprezando a feliz· opportunielacle que lhe offere
ciam no ssa moderação e pruclencia para negociar com este imperio uma paz van
tajosa e solida, e t alvez arrastado ainda a_o antigo habito ele dispo<r despoticamente 
ela sorte cl'este povo, achou mais cm·to e mais efficaz o meio das armas, e, se
gundo as ultimas gazetas de Lisboa, preparava-se ali uma expecliçrLo, que devia 
partir em breve para este paiz . O imperio vae pôr-se em armas para repellir 
tão injusta como inutil aggressão, e o vosso imper ador e perpetuo defensor, :fiel ás 
obrigações que comvosco COJ?.trahiu, vae mostrar á frente das briosas tropas brazi
leiras que este glorioso t itulo, de que tanto se lisonjeia, não é titulo· vão ; que, per
feitamente iclentificaclo com o povo brazil.eiro, ha ele segtúr a sorte el'este, seja qual 
for; que seus interesses, sua felicidade, sua gloria, s~o e serão sempre os inte
resses, a felicidade e a gloria cl'este brioso povo; que emfim n~to embainhará a és
pada emquanto a 'mais pequena parte do imperio não for igualmente independente 
e livre. 

Pernambucanos, que precioso tempo percliCLo ! Que immensas despezas feitas 
para libertar-vos elas terríveis manobras ela clema.gogia r evolucionaria e anarchia 
que teu~ desolado t ão bellas p1·ovincias ! ! Que seria do .::tuclacioso inimigo que hoje 
nos ameaça, se nossos esforços tivessem marchado constantemente r eunidos? Se 
em' Jogar de t erdes enfraquecido com di visões internas esse ponto tão interessante· 
do imperio, vos tivessei.s reunido ao centro commum ele umião com as outras pro-

. vinci as? E ous·aria o inimigo atacar-nos, se não contasse com as vantagens da vossa 
fatal clesunião, e se desde o Amazonas até o Rio da P rata lhe offerecessemos um 
corpo soliclanilente unido e uma resist encia igual e habilmente calculada debaixo 

, de um plano bem combinado e geral? Não, ele certo. 
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Assim, pois, ignorando o ponto a que se clu:igirão as forças inimigas, e sendo 

da mais imperiosa necessidade pôr a capital elo imperio ao ab,rigo da invasão, 
como aquella ele que depende essencialmente a salvação ele todas as províncias, 
e sendo para isso indispens..:'l.vel r eunir n'este porto todas as nossas :forças maríti
mas, que mágua não sente meu paternal coração, vendo que, em logar ele atlgmen
tar sufficientemente a que se acha estacionada n 'esse porto para vos ajudar a de
fender-vos contra o inimigo extemo, sou obrigado a retiral-a tambem '( E todavia 
não deveis desanimar, pernambucanos, acabe.m os oclios e, clissensões internas que 
vos diviclem e elilaceram, reuni-vos ele coração e vontade para clefeza commum, e 
achareis em vosso mesmo seio e no vosso valor infinitos r ecursos contra o inimigo 
externo , que não pó'cle sustentar-se muito tempo n 'estas r emotas reg-iões . Nada de 
capitulação com tão injustos aggressores, e contae de certo que, clesaffrontada a 
capital, a qualquer outro ponto que o inimig·o dirija seu ataque, lá irão nossas for
ças de mnr e terra em seu S0CCOlTO . Pernambucanos, valor, constancia e sobre
tuclo união interna entre vós, e o inimigo succumbirá. = ' lliT'ErwillOR. 

Pelo miuisterio dos negocio.s ela justiça expediram-se as cluas seguintes ordens : 

Aviso 

El-rei meu senhor manda r~metter a v . s.a a copia inclusa elos avisos que na 
data de hQje mandou expedir ao chanceller da casa da supplicação e ao governa
dor das j ustiças. da relação e casa do Porto, a fim ele ser em sentenciEl!clos breve e 
s:lffimariamente os processos elos inclivicluos accHsaclos de pen-r;ersas opiniões polí
ticas ; e determina sua magestade que v. s.a r emetta aos sobreditos chanceller e 
govern~dor os summarios ou processos que exisürem n 'essa int~nclencia relativos 
áquelles individuas, para se executar o que n?s mesmos avisos se ordena; e ou
trosim manda sua magestade que p. r espeito dos mais a quem se fizeram J1roces
sos e se acharem em circumstancias ele gosa.rem elo dito indulto passe v. s. a prom
ptamente as m:clens para que lhes seja applicaelo. 

Deus guarde a v . s.a Paço, em 26 ele junho ele 18;;l4. = Anebispo ele Evom.= 
Sr. Simão ela Silva Ferraz ele Lima e Castro . 

A viso a que se 1 .. efere o a nte rior 1 

Não permittindo o paternal aninil.o e benefico coração de el-rei meu sénhor que 
se retarde a execução elo inclulto que pelo 'seu r eal decreto ele 5 elo corrente mez 
foi servido conceder aos sectarios de perversas ·opiniões políticas; e querendo que 
com a maior brevidade se realise e tenha o seu devido effeito para com aquellas 
pessoas a quem for applicavel nos termos declarados no mesmo decreto : é S1!la ma
gestacle servido que v . s.a haja ele escolhe1; um ministro ela casa ela supplicação, 
para que, com ·os adjuntos que v . s.a lhe ROmear, sentenceie em relação breve e 
summariamente os proeessos r elativos ás sobreditas pessoas, e se decicla das com
·prehendidas no r eferido indulto, a fim ele que, ,sem delongas, lhes possa aprovei- · . 
t :.;,r; fazendo v. s.a convocar r elações extraorclinarias, se assim o exigir a brevi
dade que se recommencla . . O que participo a v. s. a para que assim se execute . 

Deus guarde a v . s. a PaÇo, em 26 ele junho ele 1824. = Anebispo ele Evom.= 
Sr. João ele Mattos e Vasconcellos Barbosa ele Magalhães . 

'" 
Ainda com respeito aos acontecimentos de 30 de abril houve entre o ministro 

dos negocias estrangeiros de Portugal e o embaixador de :F'rança n'esta côrte a 
sogúinte corresponclencia : 

N~-ta 

O abaixo . assig~aclo, conselheiro, ministro e secretario ele estado do~ negoci:os 
estrangeiros, leu com muita satisfação o clespach@ elo sr. conde ele Villele, que 

1 Iclentico"" ao governador elas justiças Qla relação e casa elo Porto. 
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· • 
s. ex." o sr. barão Hycle ele Neuville, conde ela Bemposta, embaixador ele sua ma-
gestacle christianissima, t eve a bondade ele communicar-lhe. O abaixo assignaclo 
pócle segmar a s . ex." o sr. embaixador que el-rei seu amo r ecebeu corilo uma 
nova l)rova da amisade ele sua magestacle christ.ianissima o testemunho authentico 
que aquelle augusto soberano acaba ele dar a s . ex." ela sua ap1Jrovação pela fir- · 
meza com que s . ex." professou e sustentou no clia 30 de abril ultimo os verdacleü;os 
principias ele r ealismo, que ligam a causa elo throno portuguez co1n o ele todos os 
demais thronos . Pareceria agora muito conveniente qne .·. ex .a auctorisasse o 
abaixo assignaclo ptra mandar publicar na Gw;;eta um extracto elo refericlo des
pacho, a fim ele clemonstrar publicamente o conceito que sua magestacle chri stia
nissima forma; não só ela conclucta mui digna elo seu embnixaclor, mas tambem 
elos infaustos acontecimentos que lhe deram a occasião el e desenvolver o seu zêlo 
e a sna lealclade. 
· O abaixo assignado tem a honra ele reitm·ar a s . ex." os protestos ela sua elis-
~incta consideração e, estima. 

Secr etaria ele estado elos negocios •estrangeiros, em 28 ele 'junho ele 1824. = 
JJ!Icwqtwz ele Palm ella. 

No-ta 

Lisboa, 2 ele julho ele 1824. -- Sr. marquez : - Não hesito, poi.· v' . ex." me ex
pressa o desejo cl'isso, em lhe enviar o extraeto elo officio que tive a honra ele le
var, por m::Lo de v . ex .'\ ú presença ele sua mages.tade . Faço n'isso, senhor mar
quez, um sacrificio ele amor propl'io, porque não me sei illuelil' sobJ!e o merito elas 
minhas acções. . 

A 30 ele abrü não fiz, bem como os meus illustres collegas, senfio o que de
via: Segui a vereda traçada, a unica que podia c devia seguir um homem hon·· 
raclo que só reconhece Deus e o legitimo. rei. · 

N~io mereci, pois, as mer cês com que aprouve a sua magestade ficlelissima e 
ao rei meu aug L1 sto amo honrar' o meu zêlo; SOLl porérn, sr . iuarquez, elo vo:so 
parecer ele que é bom, ele que é util f~uz er cessar os ::tbsnrclos e criminosos boatos 
que alguns obscuros faccioso.· se comprazem entreter . É sobretuclo .bom que os 
homens probos, cuja facil cr oclulidacle pocleria deixar-se surprehencler, sej am illus
traclos e saibam em que ponto de vista é considerado na Emopa o attentaclo ele 
30 ele abl'il. 

Em summa, sr . marquez, Portugal j ú não l]Óde ser perturbado. O exercito e 
o povo só reconhecem el-rei, e, se o clia 30 ele abril teve sua face deploravel, 
pócle-se dizer que elle foi tambem um verdadeiro triumpho para a moral publica. 
Viu-se que o geJ?.ÍO da revolta e ela intriga não contava n'este r eino mais que mn 
punhado de eumpliees, e ·que este mui pequeno mm1.ero de h011ens só tinha pocliclo 
obter um momento ele vantagem, enganando indignamente um nobre valor, e abu
sando vilmente elo amor que a naçrw e o exercito t êem a el-r ei ... Viu-se, final· 
mente, e esta grancle lição ha ele servir talvez para socegar, tanto aqui. como eJ!i 
outra qualquer parte , os amantes ele revoluções, que a E uropa sabe estar estrel
tarnente unida quando se tmta ela manutenção ~ ela elefeza do poder que vem ele · 
Deus. 

Acceite v . ex.'', sr . marquez, as novas seguranças da minha alta considera· 
ção .=Bewão ele l'lfe~mille~ Concle cle6Bemposte6.=Ao cx.1110 sr . marquez ele Palm.ella., 
ministro elos negocios estrang:eiros, etc. 

Extracto d'o officio a que se refere a not~ supra \ 

Vós haveis, sr. emba.b.melor, dignamente desempenhado, nas criticas circumstau
cias em que se achava posta a monarchia portugucza, a importante missãà -9l:e 
vos estava confiada. Ereis enviado junto do sua magostaclc ficlelis:ima, não pocl101S 
r econhecer senão sua magestade ; e de1Jois ele haverdes nobremente sustentado 
a auctoriclacle r eal, efficazmente haveis conc(l)nido para lhe dar a mão, q uanclo 
par ecia tocar a borda elo precipí cio . Participei a,o r ei a hourosa approvn.ção q~1e 
sua magestacle ficlelissimá deu ao vosso compOl'tamento, bem como as novas chs~ 
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tiucções que vos conferiu, e o r ei, se dignou auctorisa.r-vos, sr . barão para acceitar
dcs o titulo ele conde ela Bemposta. Este titulo vos honra tanto m~is quanto traz 
::t memoria um elos vossos m11is irpportantes serviços e é clig·na rec0mpensa cl' elle. 

T enho muito prazer em vos annunciar, sr. eml?a.ixador, que o rei houve por 
bem nomear-vos gTan-cruz ela. Legião de Hon ra, em testemunho ela sua satisfacão 
Jlelo a.ssignalaclo ser\TÍÇO que acabaes ele fazer a sua magestade fidelíssima. , . 

Sua magestacle foi ser vido conferir a insígnia ele cavalleiro ela L egião de Honra 
. a nn·. Gros, aclclicto á vossa embaixada, e ele cujo comportamento vós fizestes tão 

particular elogio. 
Acceitae, etc.--;José ele Villele.=Ao sr. embaixaelor ele Fra.nç.a em Lisboa .. 

Ao ministro plenipotenciario portnguez junto ao gabinete ele Madrid foi dirigido 
este officio : 

Officio 

Ill.1110 e ex.1110 sr. - Foi muito sensível a sua magestacle o que v . ex. a. 1:efere 
no ~eu officio n . 0 73, ácerca da má impressão que parece ter proeluziclq n 'aquelle 
gabmete a publicação ela carta ele lei ele 5 elo mez proximo passado . E provavel 
lJOrém que essa má imlJressão se vá successivamente desvanecendo á medida que 
ele sangue frio sua m~ges ta~le catholica e os seus ministros reBectirem sobre as 
circumstancias muito extraordinarias em que se acha este reino, e forem cabal
lUente informados elas medidas pr\1elentes que se acloptam para· afastar todos os 
perigos que se parecem receiar . E necessario sobretudo penetrarmo-nos ele uma 
verdade demonstrada pela experiencia ele todos os seculos e especialmente pelos 
successos ela península desde o anuo ele 1814, e é que a palavra ele um rei não 
eleve tornar atraz, que a honra e a boa' fé são as bases elo governo monarchico, 
e que o maior de todos os p erigos consiste em dar logar a que os povos percam 
a confiança implícita que elevem sempre t er nas promessas e nas eleclarações elos 
seus soberanos . 

. V . ex ." nrto t erá cleixaclo ele ponderar ao conde ele Ofalia que a nossa contra
revoluÇio elo anuo passado, começada sem auxilio immecliato de tropas estrangei
ras, quasi magicamente se viu com1Jletada pelo applauso com que foi recebida em 
toelo o reino a proclamação ele sua magestacle. A promessa que na sobred~ta pro
clamação se continha não era portanto ele natmeza a poder-se esquecer, nem el
rei meu senhor houvera j amais consentido el)l eleixar duvidosa a sua intenção de 
cumprir a palavra r eal que espontaneamente havia empenhado. Formou portanto sna 
magestacle ·uma junta encarregada. ele lhe propor o IJrojecto ela carta de lei funda
mental promettida; mas a mesma junta, r econhecenelo a agitação elos espíritos em 
toda a península, a exaltação elas opiniões nos dois partidos extremos e o grande 
melindre com que os soberanos al.liados olhariam para tudo quanto parecesse in
novaçuo, resolveu, depois de madura deliberação, propor a sua magestacle, como 
o plano mais proprio para conciliar todos os partidos, fugir ele theqrias novas e 
per.igosas e pôr limites conhecidos ás concessões q·ue sua magestacle generosamente 
havia promettido, r esolveu, digo, propor s~mplesmente o r es tabelecimento elas ·an
tigas leis e costumes portuguezes sem mms nem menos, ele modo que sua mages
tacle, acloptanclo esta proposta, cumprisse a real promessa que havia feito, com o 
menor sacrifi.cio possível; ou antes pó ele dizer- se que sem o sacrificio ele nenhuma 
prerogativa ela corôa. T al foi a marcha seguida n'este neg·ocio, que v . ex." não 
ignora; a consultEL ela junta achava--se desde o mez ele dezembro no gabinete ele 
sua magestacle, e era geralmente conhecido o seu conteúdo ; a cleclaraçao que 
v. ex. a havia sido auctorisaelo a fazer a esse ministerio parecia não poder enten
der -se senão para o caso em que sua magestaele fidelíssima com effeito quiz~sse 
alterar a constituição fundamental da monarchia, dando uma nova carta, constitu
cional como se tr.atava ele fazer o anuo passado, e não para o caso ele se querer 
confir~ar e sancciouar unicamente as nossas antigas instituições . O embaixador 
de Franca e o ministro ele Inglaterra explicaram-se ambos no sentido o mais po
sitivo a favor elo parecer el~ junta; o duque ele Villa Hermosa, sem enunciar opi-

57 
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mao alguma, parecia pelo seu mesmó silencio reconhecer a conveniencia da me-· 
clicla proposta; emnm tratava-se j á ele a levar a effeito quando os acontecimentos 
inesperaclqs elo dia 30 de abril vieram demonstrar ainda mais evidentemente a sua 
magestacle a necessidade ele ·uma prompta determinação. Viu-se n' esse dia el· 
rei meu senhor cercado no seu palacio por ordem ele um elos seus filhos, ao mes
mo tempo que o primogenito jurava no Rio ele Janeiro uma constituição clemocra
tica e a separação perpetua do Brazil e de Portugal. Este, tomando por apoio o 
partido revolucionaria e as doutrinas jacobinicas, accusa sua· magestacle fidelíssima 
ele haver reassumido a plenitude ele seus direitos; aquelle, tom aJ;l,do por pretexto 
para a rebellião as cahunnias insensatas de alguns fan aticos, excitando por meio 
ele calu'jllnias atrozes todas as paixões que podem COID'jllover o vtllgo, excita os 
portuguezes a assassinarem os seus compatriotas. Outra personagem, cobrindo-se 
elo véu mystico ela devoção, não escrupulisa ele urdir intrigas e ele clar o exemplo 
ela desobecliencia.1 Entretanto uma cl'estas personagens é o herdeiro da corôa, ou
tra a que eleve regei-a segundo as nossas leis na falta de soberano, a teTceira pócle 
eventualmente ainda vir a assentar-se no throno ele Portugal; e seria possível que 

, e~-rei, ameaçado ele tantos e taes perigos, não p rocurasse rodem·-se de uina força 
moral, legitima e sufficiente para o sustentar a elle, para salvar o reino, e que, 
seguindo o exemplo fatal do cardeal D . Henrique, deixasse aos que tiverem a des
graça ele lhe sobreviver, a herança da anarchia e a expectativa da clissoluç:?io da 
monarchia? Considere o gabinete de Madrid este esboço ~la situação política de 
Portugal, que apresento em poucos traços, e veja se ele boa fé póde julgar im
prudente ou prematura a r esolução que tom.ou sua magestacle fundado em tão 
ponderosos motivos ! 

Pó de v . ex. a assegurar que se tomaram todas, as precauções imaginaveis para 
que a reunião .elos tres estados elo reino nã.o degenere n'uma assembléa demago
gica. Cada um dos tres braços será reduzidGl a um pequeno :b.umero ele ~ncliviclnos : 
os elo clero e da nobreza eleitos debaixo da immedia~a influencia <le el-rei, por 
compromissarios que sua magestacle mesmo escolherá; os procuradores das cama
ras eleitos só pelos indi~iduos que anelam na governança; ele cada uma elas cama
ras e r eduzidos a· um procurador só por cada comarca. E ela intenção ele sua ma
gestacle que esta.s côrtes, ás quaes só é conceclida a faculdade ele consultar sobre 
os objectos que lhes serão propostos pe~o governo e que de facto nlto serão mais 
do que um grande conselho ele estado, tenham mui curta duração, e e ele esperar 
que urri.a tal medida, que satisfaz plenamente os votos de toclÇJs os homens ele bem, 
digo, tenha os r esultados os mais favonweis, e entre outros o ele tolher para sem
pre a esperança ao partido j acobinico ele effeituar uma nova r evolução e ele seduzir 
os incautos debaixo ele especiosa(' apparencias ele chimericos melhoramentos . 

Desde já posso assegurar a v . ex.a que a carta ele lei ele 5 ele junho encheu 
as medidas em Portugal aos verdadeiros realistas, e foi considerada como um golpe 
mortal pelos que ainda sonhavàm innovações e constituição monarchico-elemocratica. 

Finalmente, firme-se v . ex. a nos quatro pontos seguintes : . 
1.0 A promessa de el-rei, que sua magestade indispensavelmente quer cumpnr. 
2.0 A ausencia e clissidencia do herdeiro ela corôa, e a grande questã.o elo Br11-· 

zil, que toca nos inter esses vitaes de Portugal e que exige a · concorrencia da na
ção inteira. 

3.0 A necessidade ele pôr cobro por um lado ás emprezas latentes elos chama
dos liberaes; por outro ús intrigas elos que falsamente se intitulam ultra-realistas, 
e de fortificar o governo ele el-r ei com o apoio moral ela nação, o que só póele conse
guir-se cl eclarauclo sua magestacle firmemente que não dará uma nova con(5titu.iç.ão, 
e fazendo reviver as genuínas instituições portuguezas sem adulterações á mocletna. 

4 .0 As experiencias r ecentes, pelas quaes se vê que não se consegue suffocar 
o espírito revolucionaria comprimindo-o com castigos e perseguições, nem gover
nando por 'meio ela arbitrariedade, mas sim fazendo concessões justas e adoptanclo 
uma linha ele .conclucta firme, racionavel e conforme aos desejos da gente sensata 
e moderada. Esc11so citar a v. ex.ít os exemplos a que alluelo; elles sã.o bem co-
nhecidos, e oxah~ que sua magestacle catholica ·se saiba cl 'ell<>s aproveitar. . 

Falta-me r esponder ainda i intempestiva lembrança que t eve o conde ele Ofaha 
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de declarar a v . ex." que Portugal, alem da sua existencia política como estado euro· 
peu, devia tambem considerar-se, pela ~ua posição geographica, como ligado a certas 
contemplações com a outra monarchia da peninsula, a qual, em rasão da sua massa, 
havia necessariamente influir sempre nos nossos negocias internos . Esta pretensão 
tenderia com pouco disfarce a reduzir-nos :oís fLmcções ele satellite de Respanha, 
e certamente, se for inclispensn.vel que sigamos algum planetn., não creio que seja 
aquellc que nos convem escolher. Toda a nossa historia demonstra claramente que os 
nossos vizinhos não devem considerar -nos como a Austria considera os estados da 
confoderaç~Lo germanica, e que a nossa indepenclencia só póde sustentar-se por 
meio ela rivalidade o n?~o da sujeição. Entretanto fez v . ex ." muito bem ele não 
r esponder com vehemencia nem com azedume á singeb confissão que o conde de 
Ofalin. elei.s:á.ra escapar no calor ela disputa, e sua magestade deseja que, susten
t ando v . ex. a sempre, como costuma, a dig·niclade nacional, trate o mais que poclér 
de adoçar os espíritos, elo desfazer os prejtúzos·, de afastar os temores, e, n'uma 
palavra, de persuadir a sua m::tgestacle catholica que el-rei meu senhor bem co
nhece que a causa dos dois thronos está intimamente ligada, e qne emprega todos 
os rueios que lhe parecem mais adequados para sustentar illesos os seus direitos 
e para embaraçar que elles sejam violac1os por qualquer das duas facções, ~gual
rnente criminosas, que nspiram a apoderar-se ela auctoriclade soberana. 

Desgraçadamente uma d'estas facções (mais cega elo que a outra, porque não 
conhece que p seu triumpho, se o conseguisse, seria ephemero, e depressa daria 
logar a uma fLmesta reacção) vê-se apoiada pehJs pessoas que mais interesse ele
veriam ter em sustentar o governo legitimo; os príncipes e princezas em ambas 
as côrtes parecem persuaclii·-se que · a elles compete dirigir os negocias publicas, 
entremetter-se na marcha elo governo e exercer uma influencia fundada na idéa 
que mostram ter ela sua propria infallibiliclade; este phenomeno era reservado á 
península, e realistas cl'essa qua1iclade são mais pm·igosos para os r-eis legítimos 
do que os demagogos revolucionarias, que j á não conseguem enganar os povos 
com as suas promessas douradas. Contra ess::t nova seita · é que convem precave

,rem-se os monarchas,. por isso que os seus interesses parecem iclenticos e se con
fundem aos olhos elo vulgo, acostumado a venerar inclistinctamente a todos os 
lJrincipes, e creio que o 'senhor D. Fernando VII não c1esconhecer<.Í. que as accla
mações a Carlos V não são menos sediciosas do .que os gritos ele viva Riego . 
Prvcure v . ex." por consequencia abrir bem os olhos a sua magestacle catholica, e 
conseguir que ellé n::to preste ouvidos ás insinuações exaltadas e pm·niciosas elos 
que o rodeiam, e certifique-lhe que el-rei meu senhor está tão distante quanto elle 
n:iosmo póde estar ele querer favorecer as vistas elos libe1·aes otr ele permittir que 
novamente appareça uma constituição anti-monarchica. Muito seria de sentir que 
as medidas adaptadas em Portugal dessem lagar a calumnias e a afastar do mi
.nisterio o ~onde ele Ofalia ou os que sustentam como elle principias ele modera
ção ; e ig·ualmente sen tu·ia el-rei meu · senhor que e lias fornecessem pretexto para 
denegrir o honrado duque de Villa Hermosa no espírito ele sua magestacle catho
lica. V . ex . a empTegar<Í. todos OS esforÇOS para evitar esses triumphos aOS fanati
COS1 que, illuclidos pelo interesse proprio, minam os fundamentos do throno, e bom 
sed que se ponha ele accorclo com o embaixador de França e ministro ele Ingla
terra, para fallarem todos uma linguag·em que imponha de alguma sorte áquelle 
partido, e mantenha a união e a harmonja, tão necessaria agora entre os dois go
vernos . Confia sua magestacle que v . ex." fará cl'cste cles1J~cho o uso mais conve
niente, lendo-o, on communicanc1o-o todo .ou por extracto, como lhe parecer mais 
proprio, aos ministros de sua mao·estacle catholica e aos ag·entes elas principa.es 
~ o . 

cortes estrangeiras . 
Deus guarde a v. ex.a Lisboa, secretaria de estado elos negocias estrangeiros, 

em 10 de julho ele 1824. = 1]/[çwqgez de Palmella .=Sl·. ·conde ele Porto Santo. 

Tenc1o a pag. 265 apresentado a. carta de lei pela qual se estabeleceram os 
novos uniformes ·elos ministros da corôa e corpo diplomatico portuguez, transcre
ve"se aqui o diploma que alterou os dos ult~mos. 
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Decreto 

Sendo conveniente evitar os abusos que se têem introeluzic1o nos uniform es elos 
empregados c1iplomaticos, e estabelecer um plano fixo que regule os que compe-. 
tem a cada logar, com distincção ele suas cliversas graduações : sou servicl·o deter
minar que se observe a este respeito o r egulamento que baixa com este, assignado 
pelo marquez ele Palmella, do meu conselho de êstado, meu ministro e secretario 
ele estado dos negocias estrangeiros . 

o rnesmo mar qlleZ o tenha assim entendido e faça executar. Paço da Bem
posta, em 4 ele agosto ele 1824. = (Con~ ct r·ttb?·iw çle suct nwgestacle.) 

Regulamento de unirormes elos empregados cliplomaticos, mandado observar 
por decreto ern data ele h oje 

1. 0 Todo;; os empregados na carreira cliplomatica terão dois uniformes, um ele 
gala e outro de uso ordinario. 

2. 0 Tanto o primeiro como o segunclo· uniforme ser ão ele panno azul ferrete, 
com gola, e canhão encarnados e bordaeluras de oiro. 

3 . 0 O primeiro uniforme, alem das bordaduras no canhão e gola abaixo indi
cadas, deverá ser bordado pelas fimbrias e algibeiras, ,e será cortado como vestido 
ele côrtc, tudo na fórma elo :figurino n .0 1. 

4 . ° Com o primeiro uniforme se usará de vestia e calção de cazimira branca, _ 
excepto em occasiões ele luto . · 

5 .0 O segundo uniforme s6 terá borelaclura no càRhão, na gola e no remate 
entre as algibeiras, conforme o figurino n . 0 2. 

6 . 0 O segundo uniforme será abotoaelo com uma s6 ordem ele botões por diante, 
á similhança- dos uniformes militares . 

7 . ° Com o segundo uniforme se poderá usar inclifferentemente ele calção preto 
01.1. branco, e mesmo ele pantalona justa e bota, onde isso for costume. 

8. 0 Os embaixadores terão ,na gola a bordadura designada no modelo junto 
sob o n .0 1, na folha annexa letra A, e nos canhões tres barr as bordadas, con
forme o desenho n. 0 2 . A bordadura nas algibeiras elos uniformes ricos elos em
baixadores será conforme o modelo. junto n . 0 3, e a ·da fimbria conforme o dese
nho n, 0 4 da dita folha A . 

0. 0 Os ministros terã.o na g·ola a bordadura indicada no modelo designado com 
o n . 0 1, na folha annex[.L letra B; nos canhões duas barras bordadas conforme o 
modelo n . 0 2; a bor laclura nas algibeiras elos uniformes ricos será conforme o mo
delo n. 0 3, e a ela fimbria conforme o desenho n. 0 4 na mesma folha B . 

10. 0 Os secretarias ele embaixp.cla ou ele legaç~i.o terão nri gola a bordadura 
designada no modelo n .0 1 ela folha letra O; nos canhões uma só ban a, conforme 
o modelo n . 0 2 ; a bordadura nas algibeiras elos uniformes ricos será conforme o 
desenho n .0 3, e a ela fimbria conforme o modelo J1 .0 4 ela referida folha O. 

11 .0 Os aclcliclos ás legações te.rão na gola a bm'Claclura clesignacla no moclel.o 
n. 0 1 ela folha D ; nO!:\ canhões a bordaelura indicada no modelo n . 0 2; a elas algi
beiras elos uniformes ricos será conforme o moclelo n .0 3, e a ela fimbria conforme 
o desenho n . 0 4 ela referida folha D . · 

1 2. 0 As climeusões elas bordaduras nas golas e canhões dos cliver sos uniformes 
serão sempre as mesm.as que mostram os padrões clesignaclos com os n. os 1 e 2 c1~LS 
folhas A, B, O, D . 

13 .0 As bordaduras nos remates entre as algibeiras elos uniformes pequeno·s 
serão eonfonne os desenhos marcados com o n .0 5 nas quntrQ folhas A, B, O, D . 

14 ~ 0 As borclaeluras nos canhões e golas serão simi lhantes em ambos os unifor
mes, consistindo a cliffertmça elos uniformes grandes em serem estes bordados pela 
fimbr ia e nas algibei ras, como j á fica dito . . 

15. 0 Os botões elos uniformes ricos ser ão bordados . · 
16 .0 Os botões elos uniformes pequeno.s serao ele metal amarello com as armas 

reaes esculpidas . 
17 .0 Os botões elos segundos uniformes elos em baixaclores deverão ter dois fi-
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letes em t oJ:no das armas; os botões elos minisÚos um :filete, e os elos secretarias 
e aclcliclos tã.o sómente as armas reaes . 

18." Com os uniformes ricos se usará ele espadirrf com copos e guamições ama
rellos e fiador de oiro. Com os segundos uniformes se poderá usar o mesmo es
padim ou faca ele mato . 

19.0 Os chapéus elos uniformes ricos serão guarnecidos ele p~umas brancas e · 
presilha ele oiro, e os dos embaixaclores e ministros terão alem d'isso borlas de oiro. 

20.0 Os chapéus elos uniformes pequenos serão guarnecidos de plumas pr etas 
e .1n·esilha ele o ir o. · 

21. 0 As presilhas elos .chapéus elos em baixaclores ser ão guamecidas de tres 
cordões, as elos ministros de dois e as dos secretario: e adclielos de um só cordão, 
conforme o.· modelos n. 05 1, 2 e 3 da folha annexa letra E . 

Paço ela Bemposta, em 4 ele agosto de 1824. = .Mcwquez ele Palmella. 

Pelo miuisterio elos uegocios ecclesiasticos e ele justiça expediram-se a.s seguin
tes providencias : 

Decreto 

Sendo-me pr esente achar-se concluída ru devassa e mais indagaçÕes j uclicii.J.es a 
. que mandei proceder para se clescobrirem e qualificarem os réus dos enormes at-. 
tentados e gravíssimos crimes que se l3erpetraa·am n'esta capital em o infausto dia 
30 ele abri~ elo •corrente anuo e progreclimm nos seguintes, attentanclo -se por mlú
tos modos contra a soberania1 poder real e supremo que a Divina Proviüencia me 
?On:fiou, e ameaçando o governo de uma total dissolução, com esJ?anto e escanclalo 
1nauclito elos meus :fieis vassallo ·, que se viam expostos aos inca.lculaveis horrores 
cl?' anarch'ia : sou ser vido crear uma commissão ·composta ele ministros ele reconhe
Cida litteratura e probi belo, e muito zelosos do serviço ele Deus e me~1, para que, 
com a.·. istencia elo J?rocuraclor ela minha real corôa e debaixo ela presidencia elo 
conselheiro de estaclo Manuel Vicente Teixeira ele Carvalho,. fazendo as suas ses
s?es na secretaria ele estado elos nego cios ele j Llstiça, pronunciem os que acharem 
Cl~lpaelos, ·C os proce ·sem clepoi. smm1u1ria.m.ente , e ju]guem a iinal, segundo as 
lms e provas elos autos, observados só os termos ele direito natural, sem attén9ão 
a form.alicla(l es civis1 que toch-1.· hei por dispensadas por e.- ta vez sómente. 

Ao dito :fim nomeio par ::t j u iz relator o mesmo presidente Manuel Vicente Tei
xeira ele Cm valho; para adj untos os doutor es 1\f::Lnuel Antonio ela Fonseca e Gou
YeÍ<:t e P eeh·o Alves Diniz, ambos do meu conselho e desembargadores elo paço, 
José ele Mello F r eire, elo meu conselho e elo ç~a minha r eal fazenda, Fernando Luiz 
Pereira de Soll.'a Barradas1 elo meu conselho e deputado ela mesa ela consciencl.a e 
orclcns, e José Joaquim de Almeida e Araujo .Correi;], ele Lacerda, desembargador 
ela ca~a ela sup1Jli caçã.o; e para impedimentos e empates o doutor F rancisco José 
Vieira, i o meu conselho e desembargador ela casa ela supplicação; o doutor João 
ele Figueiredo, desembargador elos aggravos ela casa ela supplica.ção ; o doutor João 
Osorio de Castro Sousa Falcão, desembargador ela mesma casa, e o doutor José 
Barata Freire. ele Lima, desembargador elo Porto, com e:s:ercicio na mesma casa ela 
supplicaç.n:o. 

Para iluis segurança ela administração ela justiça e esclarecimentos ela verdade 
em obj ectos ele t Ko relevantes circumstancias e tão alta 1Joncleraçã0 : sou outrosim 
servido orcleunr que o summario a quo mandei proceder pela intenclen~ia geral ela 
policia1 para inclagaçfi.o e informaoão sobre os r efer idos attentaclos e cnmes, se re
una á devassa que t irou o clesemba.ro·a.dor corregeelor elo crime da côrte e casa, e 
fique constituindo parte integrante dqella, para se attender em j uizo. e se l!1e dar 
todo o peso e credito que por direito corresJ? oncla ás testemunhas ela chta de-
vassa. ' 

Com os mesmos :fins ordeno igualmente que se j u-nte tambem por aJJpenso a 
outra devassa a que se. procedeu por occasião da morte elo ma.rquez. ele Loulé, meu 
estribeira mór, feita 'com sacrilega ousadia. dentro cl~ . meu propno pa~o, porque 
poderão talvez as suas provas auxiliar mmto e servn· para o descobrimento ela 
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' 
verdade, devendo por isso serem elo mesmo modo attendidas pelos juizes na 
parte que tiverem relação com os funestos acontecimentos do sobredito dia 30 de 
abril. 

E porque pócle acontecer que, ela combinação das provas resultantes das men
cionadas devassas e st1mmario1 venha a ser necessario proceder-se ainda a algu
mas outras diligencias, reperguntas ele testemunhas ou declaração elos seus ditos e 
confrontações elas mesmas ou dos réus, a fim de se evitar toda a obscuridade, con- . 
fusão ou incerteza, pn,ra que nem padeça a innoce~1cia, nem os verdadeiros culpa
elos ~t sombra d'aquellas r.;e subterfugiem ao castigo que merecen1 tão exeCl'anclos 
delictos : hei por bem auctorisar a mesma commi ss~to para, pocler continuar e pro
;egtiir em todas as diligencias e averiguações que julgar necessar.ias para o bem 
da justiça, pelo mesmo relator ou por algum dos juizes· ela commissfio, ou por 
qualquer outro de fóra cl'ella, que seja ela sua confiança, podenclo tambem no
mear, no caso de novas diligencias, qualquer magistrado para servir ele escrivão 
d'ellas . -

Se occorrer alguma duvida que nec~ssite de providencia, a commissrto m'a 
consultará com o seu parecer pela secretaria de ostado dos negocias ele justiça ; e 
para escrever a sentença e mais despachos que se proferirem nos ::utos nomeio o 
doutor José Joaquim ele Almeida e Araujo Correia ele Lacerda, um elos juizes elo 
mesmo processo. 

, Sou finalmente servido que, para o cumprimento de todo o referido, fiquem sup
pricbs todas e quaesquer nullidades ou faltas ele solemniclacles que se possam 
observar nas ditas clevassas e summario, como é de justiça e sempre se praticou 
ainda em delictos ele muito menor gravidade, havendo por clerogaclas e cleclara
clas n'este sentido todas as leis e r esoluções que. pareçam estar em contrario . 

O arcebispo ele Evora, elo conselho . ele estado, min:i.·tro e secretario ele es
tado dos· nego cios e'cclesiasticos e de justiça, o tenha assim entencliclo e faça exe
cutar. Palacio cl~ Bemposta, em 14 ele agosto ele 1824. = (Com a ?'tGb?·iw ele S1GCG 
nuGg estacle.) 

Aviso 

Constando a el-rei JIJ,eu senhor que depois elo seu real decreto ele 5 ele jnnho 
proximo passado, em que declarou nullas e ele nenhum effeito as leis, decretos e 
innovações emanadas elas extinctas r evohwionarias côrtes, se passaram por essa 
mesa algumas provisões pelas quaes se instauravam alg·uns juizes p1~i.vativos e 
administrações legitirnamente existentes antes elas r eferidas côrtes, e tendo outro
sim o mesmo augusto senhor, pelo seu decreto de 30 ele julho, determinado que a 
instauração d'e[:itas graças clepenclesse ele sua nova graça, querendo precaver toda 
e qualquer duvida que se possa oppor ou suscitar sobre a validade elas ditas pro
visões : é servido declarar que todas as que ao dito respeito foram expedidas clen
tro elo périodo que COlTi.'l' desde 5 ele junho até 30 de julho elo corrente anuo ele
vem sortir o seu devido e:ffeito como pa,ssaclas legitimamente, sem que se lhes possa 
oppor o mencionado decreto ele 30 ele julho, cujo effeito só deve progredir da sua 
data em cliaute . O que v . s.a fará presente na mesa elo desembargo elo }Jaço ' para 
sua intelligencia e execução . 

Deus guarde a v. s." Paço, ern 19 de agosto de 1824. =.ih·cebispo ele Evo
, 1'Ct . =Sr. lVIanuel Nicolau Esteves Negrfio. 

Aviso 

El~rei meu senhor manda remetter a v . s.a para sua intelligencia a i11clusa co
pia elo aviso clataclo em 19 elo corrente, e dirigido á mesa elo clesembargo elo paço, 
por que houve por bem declarar que todas as provisões expedidas pela mesma mesa 
clescle 5 ele junho até 30 de j ·ulho do corrente anuo, pelas quaes se instauraram , 
alguns juÍíleS privatiVOS e administrações legitimamente existentes antes elas exti~
ctas revolucionarias côrtes, devem sortir o seu devido effeito, como passadas legi
timamente, sem que se lhes possa oppor o disposto no decreto de 30 ele julho pro-
ximo l)reterito, cujo effeito só deve progredir ela sua data em diante . , 
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Deus guarde a v. s. a Paço, em 20 de ~gosto de 1824.-= .A?·cebispo de Bvo
, n~. = Sr. João de Mattos e Vasconcellos Barbosa de .li'Iagalhães . 

D ecre-to 

. Tendo-me representado o conselheiro de estado Manuel Vicente Teixeira de 
Carvalho a impossibilidade physica em que o põem suas molestias para, poder des
empenhar as obrigações que lhe incumbem na qualidade de presidente e relator ela 
commíssão que fui servido crear por clecreto ele 14 elo corrente mez, a :fim de jul
_gar os réus implicados nos gravíssimos crimes commetticlos em 30 ele abril ultimo; 
e attendenclo a que o impedimento elo dito conselheiro se não compadece com a 
brevidade que eleve haver em se sentencearem os rétl/3 de tão enormes att entados : 
he_i por bem alliviar o sobredito conselheil:o ele estado lVIanuel Vicente Teixeira ele 

. Carvalho, . elos trabalhos d'aquella commissão, e nomear para ·o substituir ao dou
tor Antonio Gomes Ribeiro, elo ~neu conselho e desembargador elo paçó, a quem 
:ficam competindo as mesmas attribuições· €te relator e presidente que haviam sido 
conferidas ao seu antecessor . , 

O arcebispo ele Evora, elo conselho çle estado, ministro e secretai·io ele estado 
êl:os negocias ecclesiasticos e ele justiça, o tenha assim ·entendido e faça executar . 
Palacio •ela Bem posta, em 21 ele agosto de 1824. = (Com a ·1:ub1·icc~ ele s~~c~ mages-
tacle .j · 

:-;~ 

O ministro dos neg·ocios estran:geiros dirigiu aos plenipotenciar.ios yortuguezes 
nas côrtes de Londres e lVIadricl, os despachos que .seguem : 

Offic:iio 

111. 111 0 e ex. 1110 sr. - Não havendo chegado paquete desde que escrevi a v . ex. a 
a ultima vez, nada tenho de importancia a aerescentar á excepção elo que v. ex.a 
encontrarà na copia inclusa elo despacho que hoj e mesmo dirijo ao conde ele Porto 
~auto . V . ex." poderá con:ficlencialmente participar a mr . Canning o seu conteúdo, e 
~az~r-lh e obsenrar que é esta uma das consequencias -immecliatas e inclispensaveis da 
mch:fferença ou afastamento manifestado pelo ministerio britannieo a nosso respeito, e 
d:1s que p rincipalmente sua magestacle tinha em vista quando cles~jou conseguir tem
porariamente o auxilio ele um corpo ele tropas britannicas, não tanto para usar ef
fectivamente cl'essa força, quanto para se pôr ao abrigo da influencia e ela inter
venção ele outras côrtes, e para remover a inqlúetação que um tal estado ele cau
sas procluz necessariamente nos espíritos, mesmo ela parte sensata ela nação. Como 
quer que sej a, agora jà é tarde para endireitar o que desde o seu prineipio levou 
uma clirecção torcida. · 

. O ministerio inglez t em mostrado menos interesse por nós çlo que era ele es .. 
perar por muitos motivos de honra e de reconhecimento na questão elo Brazil ; 
tem mostrado uma inclifferença quasi completa pelas vieissitucles políticas que el
rei experimentou nos annos el e 1820, 1823 e 1824. Aproveitou um pr etexto espe_
cioso para remover d' esta côrte um ministro que sua magestade pessoalmente es
timava, e isto no momento mesmo em que elle acabava de o:fferecer a sua mages
tacle um asylo seguro a bordo ele mna nau britannica, e de estreitar portanto 
ainda mais os laços que unem· os dois governos. Finalmente, ria ql~estão da ':'inda 
das tropas só cousultou o seu proprio -interesse, não lhe importando .nada mms se-_ 
não o certificar-se que não viriam tropas francezas . Este mesmo mtervallo que 
actualmente decorre entre a remocão ele sir E . Thornton e a chegada do seu sue
cessar, é prejudicial, porque deix~ o campo livre ao entremettimento ele outros go
Vprnos . 

. Tudo o que acabo de expor é conforme exactamente á verdade, e é dito sem 
rebuço, porque pelo menos convem que o ministerio britannico reco~beç~ que pel.a 
nossa parte cles~jâ.mos e nos es~orçf~mos para ~on~er;~: com ~~e, nao so, ~a reah
dade, mas mesmo nas appar enCias externas, a mms m~1ma umao, e que e mvolun
tariamento que nos vemos expostos a receber impulsos clesen.contraclos. Faça v. ex." 
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d'estas observações o uso que as circumstancias lhe indicarem como mais conve
niente. 

Posso a:ffirmar a v . ex.a que a preciosa saude de sua magestacle e de toda a 
sua real família se conserva como desejfLmos e havemos mister. 

Deus guarde a v . ex ." Lisboa, secretaria ele estado elos negocias estrangeiros, 
21 de agosto ele 1824. = .JVIcwquez ele PctlmellcL 

Officio 

· Ill. mo e ex. mo sr.-Hontem me foi procmar o embaixador ele Hespanha á se
cretaria ele estado, e fez-n1e leitura ele um clespacho ou extmCto ele despacho) que 
pelo ultimo correio J1avia recebido ela sua côrte, no qual se lhe ordenava que bus
casse po?· toclos os meios evitar a vmificação elo annunciaclo chamamento elos tres 
estados elo reinei, porquanto uma tal medida, a todas as luzes. impolitic~ e preju
dicial, nas actuaes circumstancias podia trazer· após si as mais funestas consequen
cias para tocla a península e comprometter a tranquilliclacle elos dois reinos . No 
mesmo despacho se ~nnunci ava ao duque , ele Villa Hermosa que os agentes elas 
princi.paes côrtes alliadas J'eceberam ordem elos seus respectivos governos (ou an
tes, segundo eu creio, ela conferencia ele Paris) para se unirem a elle, a fim ele cli
rigirçm as necessarias representações a el'-rei meu senhor e obstarem ~'t e{\eituação 
de uma medida que lhes parece tã,o perigosa. Antes ele ir ter commigo já o duque 
ele Villa Hermosa tinha dirigido a mesma representação a el-rei meu senhor, e o 
mesmo fizeram de commum accorclo os encarregados ele negocias de Austria, Rus
sia c Prussia. O embaixador ele França, porém, absteve-se ele fallar no mesmo sen
tido, antes sustentou com muita coherencia a opinião que sempre havia enunciado. 

Considerando sua magestacle que esta solicitação ou aclvertencia das côrtes al
liaclas lhe foi clirigicla ele um modo desusado, porque, á excepção do embaixador 
ele Hespanha, nenhum elos outros buscou a via official e limitar am-se a uma pra
tica verbal com o mesmo senhor, não julgoú necessario responder-lhes outra causa 
mais senão que tomaria em consideração o que os encarregados ele negocias elas 
sobreditas côrtes lhe expunham. Ao embaixador ele Hespánha, porém, tive ordem 
ele sua magestade pa,ra responder que, sem entrar na cliscnssào ela quest?ío em 
geral, nem elas doutrinas que se podiam allegar em pró e em contra, no que sem 
duvida havia uulito a dizer por uma e por outra parte, e provavelmente nenhuma 
elas duas ficaria convencida, eu podia assegurar-lhe, contrahinclo-me á quest~io elo 
'momento e de facto, isto é, quanto á epocha ela convocação elos tres estados, que 
sua magestacle ainda a não havia determinado, e que certame11te a não apressaria 
á vista elos receios e inquietação que manifestava a este respeito o gabinete ele 
lVIadricl, e sobretudo ú vista elos symptomas revolucionarias que acabam ele ma
nifestar-se em Tarifa e ,em algumas outras teri·as ·ele Hespanha, sendo sobretudo 
necessario que os dois governos se unam ele alma e coração para extirpar esse mal 
completamente. 

Escuso acrescentar observacão nenhuma e limito-me a referir o facto aconte
ciclo, para conhecimento ele v . ~x . a e }Jara c1ue saiba as intenções ele sua mages
tacle, e combine . com ellas a sua linguagem. 

Deus guarde a v. ex . a Lisboa, secretaria de estado elos negoci0s .estrangeiros, 
em 21 ele agosto de 1824. = JY[a?·qt~ez ele Pctlmellct . 

O governo teve conhecimento, . por clenqncia de alguns elos }Jroprios cumpli
ces, que os ultrE.t-realistas preparavam uma revolta, a qual devia manifestar-sQ 
mo anniversario natnJicio elo infante D . lVliguel. O üatuito ch eonjuntçã@ era, se
gunclo diz o 4nnttai?·e histo?·ique) << nssassinar os ministros, compellir el-rei n que 
abdicasse e estabelecer uma regcncia a úwor ela rainha e elo dito infante» . 1\'Ias o 
tenente general visconde ele Alhandra, encarregado elo governo das armas da côrte 
e província ela Extremadura, c Simão da Silva Ferraz ele Lima e Castro, inten
dente geral ela policia, toma,ram cmitelosas e energicas providencias contra simi· 
lhante plano, expedindo o primeiro cl ' elles ordem a todos os commanclantes elos 
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corpos, a fim de vigiarem os seus subordinados de menos confiança, · e o ultimo 
mandando prender os indivíduos implicados n'aqlielle trama. 

Ha· falta de noticias minuciosas e authenticas elo facto; apenas a Gazeta ele 29 
refere o seguinte, que alguns outros perioclicos r eproduziram sem commentarios : 

«Temos omitticlo fazer menç~io do que aconteceu n 'esta cidade na noite de se~ 
gun~la feira, 25 elo corrente, e c_Lue tem sido -assumpto de tantos boatos contracli
ctonos e muitos d'elles absm:clos, por não desej armos ~ocar n'esta materia antes 
ele termos conhecimento ela veracidade elo que publicassemos; agora, porém, que 
podémos r e9olher informações ex.actas, nos achâ.mos habilitados a assegu-rar os 
nossos leitores que o movimento que houve n'aguella noite foi motivado pela ne-· 
cessiclade em que se viu o governo Je mandar proceder á prisão ele· varias inclivi
cluos que, allucinaclos por um frenesi r evolucionaria, formavam tramas ele uma 
natureza a mais criminosa; mas podemos estar tranquillos, pois felizmen~e foram 
descober tas as suas per versas machinações e _presos os que n'ellas se acham 
comprometticlos, e sem demora serão processados e receber /Lo o castigo que me
recem aquelles ele que se provarem as culpas . No meio elo dissabor que nos 
causa ver que entre nós existam ainda algun · _portuguezes degenerados que so
nhem. em perturbar a tranquillidade publica, temos a consolação ele poder afian
çar q~te o espíri to ele todos os corpos da g·uarnição cl'esta côrte se mostrou n'esta 
occas1ão .jju al se eleve esperar ele tropas fieis ao rei e á patria, e tão dignamente 
se portaram todos os ditos corpos, que mereceram as expressões que justarnentR 
lhes dirige o cx.11

JO sr. ministro ela guerra, na ordem do dia que ao diante trans
crevemos.>> , 

Orden1 do d i a 

Secretaria ele estado elos negocias ela guerra, ~m 26 de outubro ele 1824.
Sua magestacle el-rei nosso senhor manda manifestar ás tropas de todas as armas 
da g'llarnição de Lisboa e á guarda real ela policia, sua real satisfação 1)ela elisci·
plina que mostraram na r eunião da noite passada, assim ccimo pEJla prompticlão na 
execução elas ,ordens que receberam ele Si?US chefes, com o fim ele manter o socego 
publico, que alguns indivíduos, indignos elo uniforme que os honrn.va, tentavam 
perturbar com uma loucura ig·ual á sua perversidade, fazendo-se instrumentos ele 
::tmbiciosos, a quem nada custa para pôr em pratica. seus desatinados desígnios. 

Sua magestade estú bem convencido do amor e lealdade elas tropas elo seu 
exercito e elos sentimentos de honra que animam a o:fficialidacle, e contl-a estas 
clisposiçõ s radicadas no coração. elos portugnezes serão sempre baldadas todas as 
tentativas elos faccj.osos, qualquer que seja a denominação que adaptem e quaes-· 
quer que sej am os embustes de que se sirvam, não podendo espera1· senão o op
probrio aquelles que, renunciando ú. primeira e essencia virtude ele tão nobre })ro
:tissão, que é a obecliencia inteira e passiva, se lançam nas intrigas e 1n·omovem 
as r evoluções, affectanclo maliciosamente o r espeito {L pessoa elo soberano emquanto 
deprimem o seu governo e conspiram contra o seu throno . A soberania é ind1vi
sivel , e só r eside na pessoa de cl-rei nosso senhor, de quem emanam todas as au
ctoriclacles e a quem elevem igual obecliencia todos os seus vassallos, por mais alta 
e r espeitavel que seja a sua j f3rarchia ; tudo que se desviar cl'esta linha ele c.on
clucta, é r ebeldia criminosa, que tende manifestamente á aniquilação ela monar
chia. Esta é a doutrina que os chefes elevem inculcar a seus subordinaclos, pois só 
assim preencherão os seus essenciaes cleveres. Sua magestaele viu na reunião das 
tropas provas cl?esta convicção, e posto que não duvide que iguaes provas clariam 
em iguaes circumstancias todos os corpos do exercito collowdos em ~1ifferent~s 
pou_tos do reino, todavia quer que o exemplo dado pela guarni~ão de L1sb?a. seJa 
sab1clo de todos clles e, sendo imitado bem de1)ressa se consohclará a admmiStra-

' . ' J ção paternal ele sua roagestacle, qtie em sua alta benevolencia não te.m outro nes 
velo senão a felicidade ele toclos os portugL1ezes. = C'o~~de de Subsm·?·ct . 

Entre os actos o·overnativos ele 1824 e 1825 encontra-se ainda um revogando .clis
posições elas c.ôrtes""insertas n 'este volume, e outro sobre a caixa filial c1o banco estabe-
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lecicla por ellas e que <!e conservou incolume durante longos aunos, apesar da proscri
p.çao elas leis feitas pelo congresso: r eferimo-nos a pl'ivilegios ela imprensa do estado 
e á primeira instituição fieluciaria . 

Alvará 

Eu el:r ei faço sal:ier que, t13nclo-se concedido á impressão regia, por alvará ele 
9 ele maio ele 1781, portaria ele 13 de fevereiro ele 1812, e alvará ele 9 ele março 
elo corrente anuo , privilegias exclusivos para as impressões declaradas n'aquelles 
diplomas; e sendo-m e presente que a dita impressão regia se achava _privada d_e 
a:Jguns dos mesmos privilegias,. em consequençia de .ordens emanadas das denomi
nadas côrtes, de que r esultava grave prejuízo a este estabelecimento, que por sua 
importancia merece ser auxiliado e mantido .: hei por bem con{irmar, como por este 

·. confirmo, o privilegio exclusivo para ·a impressão do missal romano, breviario e 
mais livi-os ele rezado, ass im comp elos mappas e impressos para uso do exercito, 
repartições e estações civis a el'le r elativas ; e tambem para a impressão e venda pri
vativa de toelas as leis e collecções elas mesmas, aehertinclo-se que esta exclusão p.:ão 
entende COJ;U a officina lithographica, a. qual não pócle considerar-se como imprensa. 

Pelo que mando a todas as auctoridades e justiças a que pertencer, que cum
pram e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar este alvadt, como n'elle 
se contém, o qual valerá COl);l-O carta passada pela chancellaria, posto que por ella 
nEto passe, e o seu effeito haj a de durar mais ele um anno, sem embare;;o da Ol·cle
naç!Lo em contrario. Lisboa, 26 de outubro de 182L1. =REI, com guarda. 

Alvará 

E u el-rei faço saber aos que est e meu alvará vil'em, que;· sendo j á verificadas 
pela experiencia as vantagens que têem resultado do importante ·estabelecimento 
elo banco ele L isboa; querendo por isso continuar-lhe a minha r egia protecçã.o em 
beneficio do giro elo cot'nmercio c ela consolidação do credito publico, que por est e 
systema muito utilmente tem sido promovido : hei por bem e me praz deferir á 
representação qu:e a assembléa geral elo mesmo banco fez subir á minha real pr e
sença para poder crear-se na cidade elo Porto uma caixa fi lial · dependente e su
jeita inteiramente á clire·cção geral em Lisboa, permittinclo que a dita caixa· se es
tabeleça e sej a dirigida 1)elo regulamento formado na mesma assembléa geral, que 
sou servido approvar e confirmar em todos e cada um dos trinta e cinco artigos 
ele que elle .se compõe, e que com este alvará baixam assi.gnaclos por D . Miguel 
Antonio de lYiello, do meu conselho ele estado, ministro e secretario de estado elos 
negocios da fazenda, presidente elo real m·ario, e n'elle meu logar tenente. 

Pelo que mando à mesa elo desembargo do paço, presidente do real m·ario, re
gedor ela casa da supplicação , conselho ela minha real fazenda, mesa ela conscien
cia e ordens, real jtmta elo commercio, agricultura, fabricas e navegação, gover:
nador da r elaçfto 0 casa elo Porto, desembargadores, corregedores, proveclores, JUI

nistros e officiaes ele justiça e fazenda, a queín o conhecimento cl'esta alvará per
tencer, o cumpram e guardem e façam inteiraiJ1ente cumprir e guardar como 
n'clle se contém. E valerá como carta passaela pela_ chancellaria, posto que por 
clla nã.o ha ele passar, e aincla que o seu e:ffeito haja ele durar mais ele um armo, 
não obstante a ordenação elo reino que o contrario determina, registando-se este 
aonde similhantes alvarás se costumam r eg·istar, e mandando-se o original para o 
meu r eal archivo da Torre do Tombo. Dado no real sitio elo Alfeite, aos 16 de 
mar ço ele 1825. = R EI. = D. J.lifiguel Antonio ele ~Mello. 

1~egulamento para a caixa filia l cl.o b ane<;> d e I .. .ísboa no Porto 

TITULO I 
' 

DA CAIXA FILIAL DO )J.A.NGO DE LlSlJOA NO PORTO 

Artigo 1. 0 H a verá na cidade elo Porto llli1 estabelecimento que s~ clenommará 
«Caixa filü~l elo banco de Lisboa no Porto», o qual se conservará emouanto a as
scmbléa geral o julgar conveniente. 
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Art. 2 . 0 E sta caixa ficará deplfndente e inteiramente sujeita á clirecçl1o geral 
elo banco ele Lisboa. . 

Art. 3 . 0 A mesma clirecçXo designará os fundos com que a caixa · filial ·deve 
começar e continuar as suas operações . 

. Art. 4. 0 Os fundos ela caixa, penhores e depositas, serã.o guardados em casas 
fo~·tes, com tres chaves i duas em poder dos administraclores e uma do thesou
re-rro. 

TITULO II 
DA AmUKISTJtAÇ.:i.O DA. ,CAIXA :FILIAL 

Art. 5 .0 O governo ela c:1ixa :filial ~r;e denominará <<administração», e os indiví-
duos que o exercerem <<administradores>> . · 

Art. 6 . 0 Have1·á tres aclministraclores e clois substitutos i serão substitutos o -
thesoureiro e guarda-livros . 

Art . 7. 0 Haverá administração todos os clias, exceptuanclo os domingos e dias . 
. santos de guarda. _ 

Art. 8 .0 Os negocias que se tratarem na administração não se julgarã·o venci
elos. sem que tres votos sejam confoi·mes, não o sendo os tres administradores se 
convocarao os substitutos . . Poderá cada um declarar o setl voto no livro comlJe-
teute. · 

Art . 9 .0 O mais velho ios administradores ser virá no primeiro mez ele presi
dente, e depois se seguirão os outros pela mesrha ordem e mensalmente. 

Art. 10.0 'l'odas as ordens e quitações serão assignacbs pelos tres administra
dores. , 

. Art . 11.° C9meçarão as operações da caixa ús nove horas ela manhã e se con .. 
cluu·ão para o publico ás tres ela tarde, o qüe sempre se annuncian\, por meio elo 
t_oque elo sino; porém não saírão os administradores e mais empregados sem que 
hque concluicla a conferencia cb thesouraria e balanço, que sempre anelará em clia, 
e ultimamente o exame elos· cnsos. · , 

Art . 12 .0 Os administradores presidir~io á abertura ela casa e farão todos os 
exames prescriptos nos <Utig-os 40.0 e L.l:1 .0 elo reg~tlamento elo banco ele L isbon, os 
qnaes fazem parte integr ante cl 'este. . . 

Art. 13 .0 A administração t erá uma corresponclencia seguida com a clirecção 
geral. FariL duplicados balanços· charios para serem remettidos <Í, mesma clirecçao ; 
na quarta feira os balanços ele sabbado, seg·unda e terça; e no sabbaclo os ele 
quarta, qúinta e sexta . 

Art. 14 .° Fechará a aclmínistra.ç?fo t odos os a.nnos o seu balanço gera.l no dia 
20 ele dezembro, e o remetterá iL direcção no primeiro ou seg-undo correio, para 
se encorporar no balanço 'geral do banco. , · 

Art . 15.0 U sai·á a acl'ministração ele um sêllo particular com a legenda «caixa 
: :filial elo banco ele L isboa no Porto)), o qual receberá ela clirecçao . 

TITULO III 

DAS Ol'ERAÇÕES DA ADli!INISTRA~:Ão 

Art. 16.0 A principal operação ela caixa :filial será clescontm·, a 5 por cento ao 
anuo, letras ele cambio e ela t erra, bilhetes ela alfanclega e da companhia do Porto; 
co.m cleclàração, porém, que todas as letras tenham, pelo menos, duas firmas de in
teiro o r econhecido credito, e que as ela t erra não tenham mais ele tres mezes a · 
v-encer. · 

Art. 17. 0 Para se proceder com seo·urança e se fixar o maxim1wn elo credito ás 
pessoas que vierem descontar letras (eomo cletermin~ o artigo 52.0 do regula
rnento elo banco ele Lisboa), terá a administração um livro no qual se note a res
ponsabilidade em que se acharem as casas que estivere~1 no uso ele descontar le-
tras }Jara que não aconteça faz erem-se descontos excesSivos. ' . _ 

Art. 18.0 Poderú descontar r ecibos notados elos soldos do e:xercrto, pagav-ms 
no Port~, e todos os mais papeis ele credito que não tenham um dia fixo, e certo 
para o seu pagamen'to, conforme a clirecção geral lhe ordenar. 
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Art. 19.0 Poderá emprestar dinheiro com o juro ela lei sobre penhores ele oil·?, 
prata e mercadorias depositadas na alfanclega, acções elo banco e ela companhia 
do Porto e apolices elo governo, com as seguintes condições : que o praso elo em
prestimo seja ele tres mezes, poclenclo conceder reforma ; que se empreste uma 
quarta parte menos do valor elo obj ecto que se pretende empenhar;. que no oiro e 
prata preceda a avaliação elo contraste ; que as mercadorias clepositaclas na alfan · 
clega sejam ele t al natureza que não soffram cleterioraçfio no praso elo emprestimo i 
que sobre as acções elo banco e ela companhia e apolices elo govemo se empreste 
a quantia que fixar a el i recç~io geral. 

Art . 20.0 Alem cl'estas condições e elas instrucções que a administração rece
ber ela dü·ecção geral, porá sempre em inteira o bservancia os artigos 59 .0

, 62.0 e 
63. 0 elo regulamento elo banco ele Lisboa, que ficam coustituinclo parte integrante 
cl'este, com a sie1ples c facil interpretaçrto que 110 artigo 63 .0

, em que se requer 
a assistencia ele um clirector 110 Porto, deverá ser ele um administrador. 

Art. 21.0 Poderá comprar e vender oiro e prata em bana ou em moeda, pre
cedendo exacto conhecimento elo toque cl 'estes metaes ú vista, elos ensaios e cm·ti-
clões competentes . · 

Art. 22.0 Poderá aclmittir depositas ele dinheiro gratuitamente, e com as cau
telas , conclições e ampliações prescriptas nos artigos 68 .0

,. 69 .0
, 70 .0 e 71. 0 elo re

gulamento elo banco ele Lisboa, que por isso ficam tambem fazendo p ::trte inte
grante cl'este, com a facil interpretação que no artigo 70.0

, oncle se diz GLisboa», 
eleve entender-se «Porton . 

TITULO IV 

DOS m il'lt"i;GADOS1 SUA NOMEAÇÃO, JURAl\II>NT01 ~·rANÇAS B ORDENADOS 

Art. 23. 0 Serão empregados na administr ação ela caixa fuial elo banco ele Lis
boa no Porto , tres administradores, um tl1esoureiro, um guarda-livros, ·fiei s ela 
thesom·aria, caixeiros, cobradores que, poclenclo, , servirão na thesouraria, contínuos, 
})Orteiros e moços, cujo numero a clirecção geral regulará. . 

Art. 24.0 A nomeaç~io elos administradores e ele todos os mais empregado!:\ será 
feita pela clirecção geral do banco ele Lisboa, á excepção elos moços, que ser ?.io no
meados pela admini stração. No cas O' de vaeancia de algum Jogar, por qualquer 
motivo, a administração, composta dos t res administradores, do thesoureiro c elo 
guarda-livros, propor{L {L clirecção geral as pessoas que julgar aptas para cada lo
gar vago, acompanhando a proposta com uma informação circumstanciacla sobre 
as qualidades moraes e aptidão ele cada um elos concorrentes p~·opostos e cla.s ·uas 
fi anças, se as devorem dar, ficando porém livre á clirecção geral escolher elos pro
postos ou nomear outros . 

Art . 25 ." Nrto terá logar a proposta para os cinco logares ele administradores, 
thesoureiro e guarda-livros, cleclaraclos no artigo antecedente, os quaes serão sem
pre da escolha e prévia nomeação d~L direcção geral. 

Art. 26 .0 Sedio preferidos pela clirecção geral para administradores c mais em
pregados ela caix a. filial os accionistas elo banco, quando oncorrerem em igualdade 
ele circumstaneias . 

Ar t. 27. 0 A respeito elos fieis elo thesoureiro tení sempre execução o que ele
termina o artigo 7 7. 0 elo r egulamento elo banco ele Lisboa. 

Art. 28 .0 Os administradores que primeiro se nomearem, assim como todos os 
mais empregados na caixa filial, prestarão perante o presidente da clirecç?i.o geral 

. o juramento que prescreve o artigo 22 .0 elo r egulamento elo banco1 e par::t o fu
tnro o presüLr fío só os cinco administradores çle que trata ·o artigo 25 ." cl'estc re
gulamento , e os mais empregaelos o darão perante o administrador que servir ele 
presidente . Havendo comtuclo motivo justo, o presidente cb ~lirecçã.o geral poderá 
commetter ao sobredito aclministraclor tornar juramento a quem ' perante elle o cle
verÜL clar. 

Art. 29 .0 Os administradores ela caixa :filial poderão suspender qualquer em· 
pregado, t endo para isso justos motivos, dando logo paTte á direcção geral par.a 
que esta possa form ar o seu juizo , approvanclo a suspensão, ou mandando r esti
tuir ou despedir o empregado suspenso. 
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Art . 30. 0 A direcção poderá admittir e despedir livremente os aclministrado·· 
res e mais empregados sem que seja obrigada a dar satisfação. 

Art. 31.0 Os t res aclmiuistradores prestarão fiançr1 de 20:0001)!000 réis cada 
um, alem ela r esponsabiliclacle particular pelos seus bens. O theso.ureiro a pres
tará por 30:000i$000 r éis, alem da mesma r esponsabilidade. 

Art . 32.0 Os fieis elo thesoureiro, cobradores e mo ços prestarão a fi ança que 
cleterminar a direcção geral. · 

. Ar t . 33.° Cada um dos administradores terá de ordenado por anuo 1:0008000 
_ré1s ; o thesoureiro por ordenado dito1 e falhas1 1:200i$000 réis; guarcla-livros1 por · 
ordenado clito1 6001~000 réis; fieis da thesomaria clito 1 4008000 réis ; caixeiros 
dito, 350i$000 r éis ; cobradores dito , 3001))000 r éi.·; continuas dito, 1801)!000 réis ; 
porteiros dito, 180 j))OOO réis ; mo ços dito por mez1 9t$600 réis. 

Ar t . 34 .0 Os ordenados elos administradores e mais empr egaclos ser ão pagos 
ua fôrma ela le:i, por trimestres depois ele venciclos1 e por folhas processadas; o dos 
moços no fim ele cada mez. . 

TITULO V 

DAS VISI'ra S Á CA:l.'XA FILI AL 

. . Art. 35.0 A clirecção geral elo banco mandará fazer á caixa filial do Porto as 
VIsitas que j ulgar convenientes e por quem entender. 

Real sitio elo Alfeite1 em 16 de março ele 1825. = D . Migtbel A ntonio de 
Mello. 

Ao cabo ele mlútos me~es appareceu emfim a resolução sobre o processo in
s~auràclo aos inclivicluos que se achavam cumplices nos acontecimentos reacciona
nos elo ultimo dia ele abril e princípios ele maio de 1824, pela f6rma seguinte 

Decre-to 

A chando-se ultimaclo o processo instituído por occasião elos inauclitos e enor
mes attentaclos perpetrados em o infausto dia 30 ele abril e segtúntes elo anno 
p~·oximo passaclo1 e tendo ele pronunciar-se a decisão correspondente a tão extraor
chnarios acontecimentos1 soffre o meu regia e paternal coração o mais doloroso 
co1~.1bate entre os sentimentos que inspira o horror de tão negros crimes, e a com
pmxão que excita a severidade ela j ustiça proporcionada aos excessos da maldade 
que abortou aquelle calamitoso dia . Não poclendo1 porém1 separar em mim, elos ele
veres el e rei1 o aft'ecto e sensibilidade ele pae ele todos os meus va:Ssallos1 e con
templaJ?.clO na mais p1·oúmda meditação as tristes e gravíssimas circumstancias que 
intervieram n 'aquelles extraorclinarios successos1 e attenclendo igualmente ás 11egras 
da justiça distributiva nos seus proceclimentos sem distincçã.o de pessoas1 e a ou
tros muitos importantes e ponderosos motivos que concorrem e induzem o meu 
real animo a abraçar n'este conilicto os conselhos da minha suprema e innata ele
meneia ; querendo deixar ~í posteridade um monumento inclelevel elos sentimentos 
pat em aes que presidem a minhas augustas c1eliberações1 prevalecendo em minha 
alma o amor de pae á infl.exibilicl ade ele rei, sem comtuclo perder ele vista o que 
elevo á segurança e tranquillidade do s meus povos, sou servido decretar o se-. 
guinte : 

Concedo geral indulto e perdão a todos os que tiverem siclo argJ.liclos e se acha
r em pronunciados em quaesquer pro?essos qttc se tenham formado por cansa c~os 
sobreclitos cletestaveis clelictos, e os hei por livres e salvos elas penas em que lU

correram e em que deveriam ser conclemnaclos na conformidade elas leis1 soltan~ 
c1o-se os que estiverem presos

1 
e levantando-se a todos os sec1uestros que pelos 

mesmos clelictos se lhes haj a feito . 
Da generalidacle cl'este indulto e perdão exceptuo sómente os indivíduos que 

mais se complicai'am e mauifes taram
1 

constituindo-se como chefes e. f~utores ela 
•federação para tão abominaveis crimes, os quaes deverão saír em ~Jore~tura y ara 
f6ra elos meus reinos1 e não pode~·ão volt.ar a elles sem e::rpressa hcen,ça. ~wb~'t, 
expecliudo-se-lhes para esse effeito os passaportes uecessanos . Com esta lumtaçno 
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ele que não pócle prescindir a minha indefectível justiça, gosarão estes mesmos 
réus das outras graças concedicbs aos mais . Os exce1)tuados vão inscriptos na re
.lação j1mta, assiguada por Femanclo Lujz Pereira de Sousa Barradas, elo me:l 
conselho ele estado c meu ministro e secreta.rio de estado dos negocios ecclesiastl-
cos e de justiça, a qnal faz parte do presente decreto. , 

Hei por bem ampliar o mesmo indulto e perdão aos culpados no tenebroso 
crime commetticlo na noite ele 28 para 29 ele fevereiro em Salvaterra, e aos que 
foram envolvidos nos factos praticados n'esta côrte em a noite ele 25 para 26 ele 
outubro do anno proximo passado, pondo-se todos igualmente em liberdade. 

E para dar toda a amplitude compatível com a publica segurança a esta pre
eminente graça ela minha alta benevolencia, sou outrosim servido comprehencler 
no r eferido indulto e percUto os réus implicados nos revoltosos crimes praticados 
na cidade ele Coimbra em o anno preterito e no presente. Com cleclaração porém 
que todos os que ficam agraciados deverão r epolher-se ás terras ela sua natmali
dade ou. anterim· residencia, não sendo nunca menos de 10 leguas em distancia 
d'esta capital, e que tendo emprego civil ou posto militar, n~o poderão reassumir 
o exercício elos mesmos sem que preceda nova graça minha. 

Finalmente, querendo removm' da vista elos meus vassallos os perniciosos mo
numentos elo crime e ela infamia, que tanto os c1eshonram1 e que rasões mais po
derosas me movem a cobrir com impenetravel véu, mando que todos os processos 
formados pelos referidos crimes, e os que com elles tiverem connexão, sejam im
meàiatamente recolhidos á secretaria ele estado elos negocios ecclesiasticos e ele 
justiça, e n'ella trancados e sellaclos ele modo · que mais não possam apparecer 
nem cl' elles extrahirem-se certidões . 

Fica portanto dissolvida a commissão criminal creacla por decret~ de i4 de 
agosto elo anuo proximo passado . 

E porque a :fidelidade elos portuguezes foi sempre o seu caracter distinctivo, 
que só por illusões podia vacplar momentaneamente, seduzidos alguns pelos delí
rios ele poucos perver sos que chegaram a fascinai-os, e ainda então mesmo debaixo 
elo falso prÇl tex to ele manter aquella mesma fi tlelidacle, não hesito . um instante ele 
que o grancle exemplo que n'este clia lhes dou para restituir a paz e a tranquilli
c1ac1e pqblica, serú por todos cordialmente imitado, para tam beni entre si se es
quecerem reciprocamente elo passado e viverem cl'aqui em diante eni perfeita união 
e concorclia, prevenindo-os para esse fim de que os maiores inimigos elo altar e elo 
throno s ~Lo os que, abusando de tão sagrados títulos, cobrindo-se com elles, pro
curam illudir os incautos e introduzir partidos, oc1ios1 vinganças e a IJerturbação 
geral que a mesma religião e os soberanos tauto detestam e reprovam, como con
trarias a .todos os princípios ele moral e a todas as leis divinas e humanas .. 
· O sobredito conselheiro ele estado, ministro e secretario de estado elos nego

cios ecclesiasticos e ele justiça, o tenha assim entendido e faça executar . Palacio 
da Ajuda, em 24 ele junho ele 1825. ~(Com ct ?'ttbTica ele stKt magestacle.) 

R.el{!oção dos ~·éus que devem sair em direitura para f 6 ra do reino 
em. conformidade do decreto de indultq e perdão 

da data d'esta 

O marquez ele r\h·antes (D. José), iJI·eso ; Ignacio Antonio ele Paiva Raposo, 
t enente ele caçadores 6, ausente; Antonio de Paiva ·Raposo, advog·aclo, ausente; 
Carlos Antonio Gamboa, t énente coronel de milícias de Trancoso, ausente; Ma
nuel Pinto Cotta Coelho ele Araujo, intit ulado physico mór elo exercito, preso; Se
bastião Duarte da Ponte ele Anclracle Negrão, capitfio mór de Albufeira, preso; 
José Verissimo, sargento ela policia, preso ; Leonardo Joaquim ' Cordeiro, sota-co-
cheiro ela casa real, preso . . · 

Palacio da Ajnda1 24 .ele junho ele 1825. = Fm·nando Lttiz Pereint ele SotbSCt 
B a1·raclas. 

Entabolaclas ele novo negociações entre Portugal e o Brazil, para que serviram ~ 
ele medianeiras algumas das principaes potencias da Europa, conseguiu-se emfim 
restabelecer a harmonia t ão necessaria aos dois paizes1 e el-rei D. João VI reco-
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nheeeu, püT earta patente de l v de maio de 1825, a Índependencia ao territorÍO 
de ·que era imperador seu filho primogenito . Em 29 de agostÇ> do mesmo anuo os 
plenipotenciarios portuguez e brazileiros assignaram no Rio de Janeiro um·tratadó 
de paz e alliança entre as respectivas nações, cuj o. diploma teve 1·ati_ficação em 
Lisboa a 15 de novembro. Eis os documentos : 

Ca.r-ta pa-ten-te 

D. j oão, por graça ele Deus, rei do reino Jmido de P ortugal e elo Brazil e 
Algarves, cl'aquem e cl'alem mar, em Africa senhor ele Guiné e ela conquista, na
vega.ção e commercio da Ethiopia, Arabia, Persia e ela Inclia, etc. Faço saber aos 
que a presente carta patente virem, que, consicleranclo eu quanto convem e se torna 
necessa1~io ao serviço ele :Deus e ao bem ele todos os povos, que a Divin:;t Provi
dencia confiou á minha soberana dú:ecção, pôr termo aos males e dissensões que 
têem occorrido no Brazil em gravíssimo damno e perda, tanto . elos. seus nattnaes 
como elos ele Portug·al e seus domínios; e tendo constantemente no meu re::ol ani
mo os mais vivos desejos ele restabelecer a paz, amisade e boa harmonia entre 
po~os irmãos, que os v incülos mais sagrados devem conciliar e unir eni perpetua 
alha;D-ça ; para conseguir t ão importantes fins, promover a prosperidacl e geral e se
gurar a existencia }Jolitica e os destinos futuros elos reinos de Portugal e Algar
:v.es, assim como os do Brazil, que com prazer elevei a essa dignidade, preeminen
Cia e denominação por carta. de lei de 16 de dezembro de 1815, em conseqnencia 
elo que me prestaram depois os seus habitantes novo juramento de fidelidade no 
acto solenme ela minha acclamação em a côrte do Rio ele Janeiro ; querendo de 
uma vez remover todos os obstaculos que possam impedir e op1Jor-se á dita allian
ça, concorclia e felicidade ele um e outro r eino, qual r ei desvelado que só cura elo 

· melhor estabelecimento ele seus filhos: sou servido, a exemplo elo que praticaram 
os senhores reis D . Affonso V e D . Manuel, meus gloriosos predecessores, e ou
tros soberanos da Europa, ordenar o seguinte : 

O reino do Brazil será d'aqui em diante tido, havido e reconhecido com a de
nominação ele Íllll)erio, em Jogar da de r eino, que. antes tinha. 
. Consequentemente tomo e estabeleç.o para mim e para .os meus successores o 

titulo e a dignidade ele imperador elo Brazil e rei ele Portugal e Algarves, aos 
quaes se seg~lirão os mais titulas inherentes á corôa· cl'estes· reinos . 

O titulo ele príncip e ou princeza imperial elo Brazil e r eal ele Portugal e Al
garves será conferido ao príncipe ou princeza herdeiro ou herdeira elas duas co-
r ôas imperial e real. · 

A administração, tanto interna como externa, d0 imperio elo Brazil será dis
tincta e separada ~1a administração dos reinos c1e. Portugal e Algarves, bem como 
a d'estes da d 'aquelle. , · ' 

E por a successão elas duas corôas imperial e r eal c1irectamente pertencer a 
meu sobre todos muito amado e prezado filho o príncipe D . P edro, n'elle, por este 
mesmo acto e carta patente, cedo e transfiro já, de minha livre vontade, o pleno . 
exercício da soberania do imperio elo Brazil, para o govemar, clenominanclo-se 
imp E}rador elo Brazil e príncipe real de Portugal e Algarves, reser vando para mim 
o titulo de imperaclor elo B razil e o de rei de Portugal . e AJgarves, com a plena, 
sóberania cl' estes dois r einos e seus domínios . 

Sou tambom servido, como grão-mestre, governador e perpetuo administrador 
dos mestrados, ca vallaria e ordens de Nosso Senhor Jesus· Cbristo, ele S . Bento 
ele Aviz e ele S . Thiago ela E spada, delegar, como delego, no dito meu ~lho_, i~
lJeraclor elo Brazjl, e p1·incipe r eal de Portugal e Algarves, toda a compnda .]Uns 
dicção e poder para conferir os beneficios ela primeira 'ordem e os habitos de to-
elas 'ellas no dito imperio . . . · . . . 

Os naturaes do Teino de Portuo·al e seus domínios serão considerados no Impe
rio elo· Brazil como brazileiros, ~ os naturaes elo imperio elo Brazil DO r eino ele 
l?ortugal e seus domínios como portuguezes, conservando sempre Portugal os seus 
antigos fóros, libenlades. e louvaveis costumés . . ,. 

Para memoria, firmeza e g uarda de todo o refenclo, manclm fazer duas cartas 
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patentes cl'este mesmo teor, assignadas por mim, e sellachts com o meu sêllo gran
de ; das quaes uma mando entregar ao sobredito meu {-ilho, imperaclor (lo Brazil 
e príncipe r eal ele Portugal e Algar;ves, e outra se conservará e guardará na Torr~ 
elo Tombo ; e valerão ambas como se foss em cartas passadas pela chancellaria, 
posto que por ella não hajam ele passar, sem embargo ele toda e qualquer legisla
ção em contrario, que para esse fim revogo como se cl'ella fizesse expressa menção. 

Dada no palacio ela Bemposta, aos 13 do mez de •maio ele 1825. = EL-REI, 
com guarda. 

Car-ta de lei 

D . João, por graça de D eus, rei elo reino unido de Portugal e elo Brazil e 
Algarves, d'aquem e d'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e da conquista, na
vegação e commercio ela Ethiopia, Arabia, Persia e da IncHa, etc. Aos vassallos 
ele todos os estados dos meus reinos e senhorios saucle. Faço saber aos que esta 
carta de lei virem, que pela minha carta p.atente clacla em o dia 13 ele maio elo 
corrente anno, fui. servido toma.r em mi.nha alta consideração quanto convinha e se 
tornava necessario ao serviço ele Deus e ao bem ele todos os povos, que a Divina 
Providencia con{-iou à minha soberana clirecção, pôr t er·mo aos males e dissensões 
que têem occorriclo no Brazil, em gravíssimo damno e perda, tanto dos seus natu
r aes como elos de Portugal e seus domínios, o meu paternal desvelo se occupou 
constantemente de considerar quanto convinha r estabelecer a paz, amisacle e boa 
mrmonia entre povos irmãos, que os vínculos mais sagrados devem conciliar e 
,unir em perpetua alliança. Para conseguir tã0 importantes fins, promover a pros
peridade geral e segurar a existencia política e os destinos futuros elos reinos de 
Portugal e Algarves, assim como os do reino elo Brazil, que com prazer elevei a 
essa dignidade, preeminencia e denominação, por carta de lei ele 16 de dezembro 
ele 1815, em consequenci?- elo que me pres taraJ.ll depois os seus habitantes novo 
juramento de fidelidade no acto solemne da minha acclamação em a côrte elo Rio ' 
de Janeiro; querendo ele uma vez remover t0dos os obstaculos que poclessem im
pedir e oppor-se á dita alliança, concordia e felicidade de um e outro r eino, qual 
pae elesvelado que só cura elo melhor estabelecimento ele seus filhos: houve por 
bem cecler e transmittir em meu sobre todos muito amado e prezado filho, 
D . Pedro de Alcantára, herdeiro e successor cl'estes reinos, meus clireitos sobre 
aquelle paiz, creando e recoiJ.hécendo sua independencia com o titulo de imperio, 
reservundo-me todavia , o titulo de imperaclor elo Brazil. Meus desígnios sobre este 
tão importante objecto se acham aju,·taclos ela maneira que consta elo tratado de 
umisade e alliança assignaclo em o Hio ele Janeiro em o dia 29 ele ag·osto elo pre
sente anuo , ratificado por mim no dia ele hoje, e que vae .ser patente a toclos os 
meus fieis- vassallos, promovendo-se por elles os bens, vantagen.s e interesses de 
meus povos, que é o ctiiclaclo mais urgente de meu paternal coração: em taes cir· 
cumstancias sou ser vido assumir o titulo de imperador elo Brazil, reconhecendo o 
dito meu sobre todos muito amado e prezado filho, D. Peclro ele Alcanta,ra, prín
cipe real ele Portugal e Algarves, com o mesmo titulo tambem de imperador e· o 
exercício ela soberania em todo o imperio; e mando que cl'ora em diante eu as
sim fique r econhecic\o' .com o tratamento correspondente a esta dignidade. Ül,ltro-

, sim. ordeno que toalas as reis, cartas patentes e quaesquer diplomas ou títulos que 
se costumam expechr em o meu real nome sej am passados com a formula seg'uinte : 
ccD. João, por graça de Deus, imperaclor el o Brazil e rei do r eino unirlo ele Por
tugal e dos Algarves, d'aquem e d 'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e da 
conquista, navegação e commercio da Ethiopia, Arabia, Persia e da Inclia, etc.)) 
Q ue os alvarás sejàm concebidos elo seguinte modo: ccEu o imperador e rei faço 
saber, etc. )) Que as supplicas e mais papeis que me são dirigidos ou aos meus tri
bunaes, aos quaes tenho ·concedido o meu r eal tratamento, sejmn formulados ela 
mam·ü·a segninte : ccA vossa magestade imperial e reah . Que a clirecção elos offi
cios encaminha(los á minha real presença, ou pelas minhas secretarias ele estado( 
ou pelos meus tribunaes, s~j a concebida pelo teor seguinte : ccAo impm·aelor e re1 
nosso sen hor J) . E que os outros oflicios se concebam assim : •ce Do serviço ele sua 
magestade imperial e real 11. 
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E esta, que desde j á vae assignada com o titulo de imperador e r ei com guar
da, se cumprirá tão inteiramente como n'ella se contém, sem duvida ou embargo 
algum, qualquer que elle seja. Para o que mando Ét mesa elo desernbarg:o do paço, 
mesa ela consciencia e orclen·s, regedor da casa ela supplicação, conselhos ela mi
nha real faz enda e elos meus domínios ultramarinos, go,vernador da, relação e casa 
elo Porto, presidente do senado da camara, governadores das arrn

1
as, capitães ge

neraes, desembargadores, corregedores, juizes, magistrados civis e criminaes d'es
tes reinos. e seus domínios, a quem e aos quaes 6 conhecimento d'esta em quaes
quer casos pertencer, que a cumpram, guardem e façam inteira e litteralmente 
cumprir e guardar corno n'ella se contém, sem hesitações ou interpretações que 
alterem as disposições cl'ellas, não obstante quaesquer leis, regimentos, alvarás, 
c~rtas reg-ias, assento::; intitulados ele côrtes, disposições ou estylos que em contra
no se t enham passaclo ou introduzido, porqüe todos e todas de meu motu proprio, 
certa sciencia, }JOder real, IJleno e supremo, clerogo e hei por clerogaclos como se 
d'elles fizesse especial menção em todas as suas partes , não obstante a ordenação 
qt:e o contrario determina, a qual tambem clerogo para este effeito sómente, :ficando 
ahás sempre em seu vigor. E ao clr. João de Mattos e Vasconcellos Barbosa de 
Magalhães, clesembarg·ador elo paço, do meu conselho, que serve de chanceller ' 
mór el'estes re.inos, mando que a faça p,ublicar na chancellaria e que cl'ella se re
Inettam copias a todos os tribunaes 1 cabeças de comarca e villas cT'estes r einos e 
seus domínios, regist::mclo-se em todos os logares onde se costumam registar simi
lhantes leis e mandando-se o original d'ella para a Torre elo Tombo. 

Dada no palacio ele lVIafra, aos 15 dias elo mez ele novembro, anuo elo nasci
mento ele Nosso Senhor Jesus Christo ele 1826. =lliPERADOR E REI, com guar
da. = José Joaquim ele Almeida e _ikaurjo Co?'?'eÍct ele Lacm·clct. 

Cart,a de co:n:fi:ru:tação e ra-tificação do -tra-tado · 

D . João, por graça ele Deus, imperador elo Brazil e rei ele Portugal e elos Al
gar ves, cl'aquem e cl 'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e ela c_onquista, nave
gação e commercio ela EthioiJia, Arabia, Persia e da India, etc . Faço saber aos 
que a presente carta ele confirmação e ratificação virem, que em 29 ele agosto elo 
conente anuo se concluiu e assignou na cidade do Rio ele Janeiro, entre mim e o 
serenissimo príncipe D . Pech·o, imperador elo Brazil, meu sobre todos muito amado 
e prezado fi lho, pelos r espectivos plenipotenciarios ,munidos ele competentes pode
r es, um tratado ele paz e alliança, elo qual o t eor é o seguinte ; 

Em nome cb santíssima e indivisível Trindade. Sua n;wgestade ficlelissima1 tendo 
cqnstantemente no seu real animo os mais vivos cles~jos ele restal?e1ecer a paz, 
amisacle e boa harmonia entre povos irmãos, que os vínculos mais sag:rados elevem 
conciliar e unir em p 13rpetua alliança; para conseguir tão importantes fins, promô
ver a· prosperidade geral e segura.r a existencia política e os destinos fntlli'os de 
Pm:tugal, assim como os . do Brazil; e querendo de uma vez remover t odos os 
obstaculos que possam impedir a dita alliança, concordia e felicidade ele um e ou
tro estado, por seu diploma ele 13 ele maio elo corrente anno reconhecen o Brazil 
na cat egoria ele imperio inclependent e e separado elos .r einos ele Portugal e Algar-. -
ves, e a seu sobre todos m1.üto amado e prezado filho D. Pedro por imperador, 
ceclonclo e transferindo ele sua livre vontade a s'oberania elo dito impe1·io ao mes
mo seu filho e seus legítimos successOI!es, e toma,nclo sómente e r eserv[l.nclo para a 
sua pessoa ·o mesiuo titL'tlo . E estes augustos senhores, acceitanclo a mediação de 
sua magestacle 

1
br.itannica para o ajuste de toda a questão incidente á separaç~o 

dos dois estados, tem nomeado }Jlenipotenciarios, a saber ; sua rnagestacle ficlehs 
sima ao ill. mo e ex. mo cavalheiro sir Carlos Stuart, conselheiro privado de sua mtt
gestacle britannica , gran-cru.z ela ordem da Torre e Espada e da ordem elo Ba
nho; sua magestaele im1Jerial ao ill.mo e ex. mo Ltü.z José ele Carvalho e 1\fello,, do 
seu conselho de estaclo, dignitario ela im}Jerial ordem elo Cr~zeiro, córnmendador 
das ordens de Christo e ela Conceicão e ministro e secretano ele estaclo elos ne-

, gocios estrari o·eiros . ao ill. mo e ex. nio barão dé Santo Amaro, grande elo imperio I 
do conselho de estado o·entilhomem ela imperial camara, clig-nitario ela imperial 

. I o • 
58 
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ordem elo Cruzeiro e commenclaclor elas ordens ele Ohristo e ela 'l;'orre e Espada; 
e ao ill.mo e e:s: .mo F rancisco Villela Barbosa, do conselho ele estaclo, grau-cruz ela 
imperial OI'clem do Cruzeiro, cavalleiro da ordem de Christo, coronel elo imperial 
corpo de engenheiros, ministro e secretario ele estado elos negocias da marinha e 
inspector geral ela marinha. . 

E, vistos e trocados os seus plenos poderes, convieram em que, na conformi
dade elos princípios expressaclos n 'este preambulo, se formasse o presente tr~taclo. 

Artigo 1. 0 Sua magestacle :fidelíssima r econhece o Brazil' na categoria ele im
perio. independente e separaclo dos r einos de Portugal e Algarves, e a seu sobre 
todos muito amado e· prezado :filho D . Pedro por imperador, ceclcnclo e tr,ansfe
rinelo ele sua livre vontade a soberania elo dito imperio ao mesmo seu :filho e a 
seus legítimos successores . . 

Sua magestacle :fidelíssima toma sómente e r eserva para a sua pessoa o mesmo 
titulo . 1 

Art. 2." Sua magestacle imperial, em reconhecimento ele r espeito e amor a seu 
a-ugusto pae, o senhor D . João VI, annue a que sua magestaele :ficlelissima tome 
para a sua pessoa o titulo ele imperáclor. 

Art. 3 .0 Sua magestacle imperial promette não acceitar proposições ele quaes-
quer colonias portuguezas para se reunire~ ao imperio elo Brazij. 

1 

Art. 4 . 0 Haverá cl'ora em cliante paz c alliança, e a mais perfeita amisacle 
entre os r einos de Portugal e Algarves e o imperio elo Brazil, com total esqueci
mento elas desavenças passadas entre os povos respectivos .. 

Ai·t . 5. 0 Os subclito5 ele ambas as nações, portugueza e brazileira, sedto con
siderados e tratados nos r espectivos estados como os ela nação mais favorecida e 
amiga, e seus clireitos e> proprieclacles religiosamente guardados e protegidos, 
:ficando entendido que os actuaes possuidores ele bens ele raiz serão mantidos na 
posse pacifica elos mesmos bens. 

Art. 6; 0 Toda a propriedade ele bens ele raiz, on moveis e acções sequestrados 
ou confiscados pertencentes aos subclitos ele ambos os sob ranos de Portugal e elo 
Brazil, serão logo r estituídos; assim como os seus rendimentos passados, deduzi
elas as clespezas ela administração, ou seus proprietarios indemnisados reciproca
mente pela maneira declarada no artigo 8 .0 1 

1 A respeito do assLmlpto de que trata o artigo 6.0
, publicaram-se na côrte elo Rio de Ja

neiro os seguintes doctuJlentos officiaes : 
Decreto 

Sendo bem patentes os escancblosos procedimentos e as hostilidades manifestas elo govemo 
ele Portugal contra a liberdade, honra e interesses cl'este imperio, por cavillosas insinuações e or
dens do congresso dcmn.gogico de Lisboa, que, vendo infi:uctuosa a houivel icléa ele escravisar 
Cflta rica e vasta região e seus genc1·osos habitantes, pretende opprimil-os com toda a· espccic de 
males c h.onm:cs da pcrficlia c da gnerra civil, que lhe t em suscitado seu barbaro vandalismo i 
e sendo um elos meus pr.i.:ncipaes deveres, como Ím]Jerador constitucional e defensor perpetuo 
cl'este gra.nclioso imperio, empregar todas as minhas diligencias e providenciar com as medidas 
mais acertadas, não só para tornar eífectiva a segurança e respcitavel a clcfeza elo paiz, pondo-o 
ao abrigo ele novas e desesperadas tentativas, ele que possam l ançar m.ão seus inimigos, mas 
tambem para priv::u·, quanto seja possível, aos habitantes d'aquelle reino, que continuam a fazer 
ao Brazil uma guerra fratricida, elos meios e recursos com. que intentam tp:annisar os meL1S 
bons e hom·ados subcl.i,tos, para manterem seu pueril orgulho e 1)hantastica superioridade : hei 
por bem ordenar qrtc se ponham em c±fectivos scqucst1·os ·: 

1." 'l'oclas as mercadorias existentes nas alfanclegas ·creste i.mperio e per'tencentes aos sub
ditos do ~cino ele Portuga:l i 

2.• Todas as mcrcaclorias1 ou a sua irnportancia, que existirem em poder ele negociantes cl'cste 
impcrio; . . . · 

3." Todos os prechos rustwos e m·banos que eshverem nas mesmas circumstancias i 
4.• FiJJ.almcnte, as embarcações, ou parte cl'ellas, que pertencerem a negociantes cl'aquel~e 

reino; sendo, porém, excelJtuadas cl'este sequestro as acções elo banco nacional, as el as casas de 
segmo e as ela fabrica ele feno ela villa de Sorocaba. 

José Bonifacio de Andrada e Silva, do ro OLl conselho de estado, o.1inistro e secretario -ele es
tado elos neg·ocios elo imperio e estrangeiros, o tenha assim euten.cliclo e faça executar com. os 
cl.e~pachos necess:ni.os. Palacio elo Rio ele Janeiro, em 11 ele dezembro ele 1822, primeiro ela lll
clepcnclencia e do imperio. = (Com c~ ?"lobTÍW de 8~oa ?nc~gcstade impe?·íal.) = José Bonijcwio ele 
Ancl?·acla e Silva. 

Frocl.ouna.ção 

O imperador aos brazileüos r esidentes fóra ela patria: -Brn.zileiros! Apenas resoou por 
' ' 



915 

Art . 7. 0 Todas as embarcações e cargas apresadas, pertencentes aos subclitos 
ele ambos os soberanos, serfto similhantemente 1·estituiclas ou seus propl'.ietarios in-
clemnisaclos. . 

Art . 8. 0 Uma commissão nomeada por ambos os g·overnos, coml)osta ele lJOr
tuguezes e b1\azileiros, em mfmero igual, e estabelecida onde os respectivos gover 
nos. julgarem por mais conveniente, será encarregada ele ex;aminar a matéria elos 
artigos 6. 0 e 7 . 0 , entenclenelo-se. que as reclamações deverão ser feitas dentro elo 
praso ele um anuo depois ele formada a commissão, e que, no caso ele empate n os 
votos, será clecicliela a questã"o pelo r epresentante elo soberano mediador. Ambos 
os governos inclicarão os fundos por onde se hão ele pagar as .primeiras r eclama
ções liqtt.iclaclas. 

Art. 9. 0 Todas as r eclamações publicas ele governo a governo serão recipro
camente r ecebidas e clecicliclas, ou com a r estittt.ição elos objectos r eclamados on 
com uma inclemnisaç~i.o elo seu justo valor . Para o ajuste cl'estas r eclamações am
bas as altas part es contratantes convieram em fazer uma convenção clirecta e es-
pecial. . 

Art. 10.0 Serão r estabeleciclas desde logo as r elações ele commercio entre am
bas as nações, portugueza e brazi.leir a, pagando r eciprocamente todas as merca
clorias ·15 por cento ele direitos ele consumo provism·jamente, :ficando os direitos ele 
baldeação e r eexportação ela mesma fórma que se praticava antes ela separação. 

Art . 11.0 A reci1Jroca troca elas r atificações elo presente tratado se fará na ci
dade de Lisboa dentro elo espaço ele cinco mezes, ou mais breve se for possível, · 
contaclos elo clia da assignatur:t elo presente tratado. . 

En.1 testemunho elo que nós abaixo assiguaclos, pleni.potenciarios ele sua ·mages
taele :ficlelissima e ele sua magestacle imperial, em virtucle elos nossos respectivos 
plenos poderes, assignámos o presente tratado com os nossos punhos e lhe :fizemos 
pôr o sêllo elas nossas armas . 

Feito na cidade elo Rio ele Janeiro, aos 29 clias elo mez ele agosto -elo anuo ele 

todo este grande imperio o brado da iude}Jendencia brazi lica, e apenas os puros votos e amor 
geral elos briosos brazileiros me colloca1·am no throno constitucional da America austral, veiu a 
ser um dever i!agrado para todos os :filhos da patria., espa.lbaelos pelo mundo, abandonarem o 
t~rritorio dos nossos inimigos, unirem-se a seus irmãos elo Brazil, e tornarem parte em suas fa
digas e na gloria que lhes resultará de general isarcm e cimentarem a independencia americana. 

O vosso imperador, vosso perpetuo defeusor e vosso amigo, não eleve duvidar um só mo
mento da vossa honra e patriotl~mo . Est:l. certo que vireis, sem perda de tempo, rodear o seu 
tbrono constitucional, que é o garante ela perpctttidacle da vossa inclepeuclcncia. , 

ES}Jero ver-vos chegar á porfia, 'para empregardes vosso patriotismo, talent9s e virtudes no 
serviço elo imperio e bem da nossa cara patria. Todavia; não desconheço que algtms motivos 
ponderosos e difi1culdacles suscitadas acintemente por nossos implacaveis inimigos poderão ob-
star vossos desejos e retarcltu· vossa chegada. · . 

Não vos asst1stem quaesquer sacrifi.cios e incommoclos, pois a patria e 11 glória vos merecem 
tndo. En vos assigno, _portanto, o praso de seis mezes para regressarcles aos vossos lares. Vinde 
trabalhar com vossos couc idaclãos na grande obra ela nossa regeneração política. O Brazil assim 
o exige, e o vosso imperador vol-o manda. 

Se, todavia, no fim elo prescripto praso, houver algLLm brazileiro, tão degenerado ou ill udido 
(o que Deus não permitta), que espontaneamente se deixe :ficar entre nossos injustos inimi
gos, deverá então ser reputado por indigno de formar parte ela grande famil ia. brazileira, será 
immediatamente considerado como subdito elo governo portugttez, perderá para sempre os fóros 
ele cidadão elo imperio, e st1as propriedades :ficarão sujeitas á pena comminacla no meu imperial 
decreto de 11 de dezembro proximo passado. 

Brazileiros ! Estou certo, porém, que a vossa resolução será a que dieta a honra e brio na-
cional. Eu em vós confio. . 

Pai a cio elo Rio ele Janeiro, 8 ele janeiro de 1823, segundo ela inclepenelencia e do imiJerio.= 
I~IPERADOR. 

' JJecreto 

Tendo cessado os motivos que fizeram indispensaveis as providencias ordenadas pel? decreto 
de 11 ele d~zembro ele 1822, sobre ·o sequestro elas propriedades portug~ezas? e cumprmclo que 
tenha inteira observancia o artigo G.o elo tratado de 29 ele agosto de 182o : he1 por bem declarar 
ele neuhum effeito o citado decreto em todas as suas partes. -

O visconde de Baependy, do meu conselho de estado, minis~ro e secre.tario ~le estado elos ne
gocios ela fazenda e presidente do tbesom·o publico, o tenha as&lm ~utcnchdo e fa.ça exec~tar co,m 
os despachos necessarios. Palacio elo Rio ele Janeiro, em 26. de abnl ele 1826 .qum~o. ela mclepen
clencia e elo imperio. = (Com u ?'Ub?·ica ele sua nwgestcGcle o ~mpe1·aào1) = Jose Felte!WW Fen•an
cle~ P ·inhei?·o. 
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1825. · (L. S .)=Ccwlos S tucwt=(L. S.)=Luiz José ele Ccwvallw e .Ll1ello ==··· 
(L. S .)=Btwão de Santo Am,a?·o=(L. S.)=F1·ancisco Villela Bcwbosc6. 

E sendo-me presente o mesmo tratado, cujo teor :fica acima· inserido, e bem 
visto, considerado e examinado por mim tuclo o que n'elle se contém, o r atifico e 
confirmo, assim no todo como em cada uma chs suas clausulas e estipulações, e 
pela presente o dou por firme e valido para haver ele produzir o seu devido effeito, 
prometteuclo observai-o e cumpril-o iuv iolavelmeute, e faz el-o cumprir e observar 
por qualquer modo que possa ser . E m testemunho 'e firmeza elo sobrec1ito fiz pas-
sar a presente carta, por mim assignacb, passada com o sêllo g-rande elas minhas 
armas o refer endada pelo meu conselheiro ministro e secretario ele estado abaixo 
assiguaclo . . 

Dada no palacio ele Mafi·a, aos 15 dias elo mez ele 110vmubro elo anuo elo nas
cimento 'ele Nosso Seuhor J esus Cbristo de. 1825 . =hlPERADOR E REI, com guar · 
ela. = Conde de PO?'·to Santo 1. 

O marquez ele P almella, então miJ:tistro ele Portugal junto á cOrte ela Grau
Bretanha, dirigiu a mr . Canning· uma nota cli.plomatica, peclinc1o-lhe em nome ele 
el-rei D . João VI a formal garantia da ·successão ela corôa portugueza na pesson 
ele seu fill-w primogenito e legitimo herdeiro, o imperador elo Brazil D . Pech·o ele 

. Alc~mtara . Eis a traclucção elo original escri1Jto em francez. 

No-ta 

South Auclley Street, 7 ele dezembro ele 1825.- O abaixo assignaclo, embai
xador extraorclinario e pleni1Jotenciario ele sua magestacle fidelíssima, tendo ti clo 
a honra ele se dirigir officialmente a s. ex. n o sr, Canning, principal secr~tario ele 
estado ele sua magestacle britannica na repartição elos negocios estrang-eiros, para 

1 
reclamar em nome ele seu augusto amo ::t g·arantia ele sua magestaele britannica · 
para a execução elo tratado e ela convenç~io assignaclos no l~io ele Janeü·o a 29 ele 
agosto ultimo, deve agora propor á consideração ele s.' ex. a outro pedido, a que 
sua magestacle fidelissima liga grande ,-importancia e que deriva, como o primeiro, 
el as negociações concluídas no Rio ele Janeiro, sob a mecliaç2i.o amigavel ele sua 
mag·ystade britam:tica. 

E incontestavel que o silencio observado 1.10 tratado ele 29 ele agosto, ácerca cb 
successão da corôa de Portugal, não póele ele maneira alguma n.ffectar os direitos 
que sua magêstaele o imperaelm· elo Brazil adquiriu pelo nascimento á herança ele 
seu augusto pae, mas é tambem evidente que, attenclenclo a distancia em que se 
acha collocaclo o imperador D .. Pech·o, a epocha ele subir ao throno ele seus maio
res poderia ser de elifficuldacles e perturbações para a nação portu.gueza, que a 
previclencia paternal ele sua mag-estacle fidelissima eleve procurar a todo o custo 
evitar. 

O abaixo assignaclo abster -se-ha ele apresentar ao esclarecido ministerio ele sua 
magestacle britannica algumas elas considerações ele alta política que, seguuclo o 
seu modo ele ver, ligam intimamente os interesses ela Grau-Bretanha com a cou
servaçfLo elas duas corôas ele Portugal e do Brazil na mesma linha ela casa r eal ele 
Bragança; estas considerações sào assás evidentes para que se torne necessario 
inclical-as aqui; mas fomarà a liberclacle ele lembrar a s. ex . a o sr . Canniug que, 
alem elos motivos ele interesses políticos, ha outros ele boa fé e ele ponto ele hom'[L 
que o gabinete ele Londres não póde certamente perder ele vista, quando se t rata 
ele pôr o complemento inclispensavel a uma negociaç;;to conclui~1a conforme os. seus 

1 Poucos dias depois ela ratificação elo tratado houve :Ua praça ele Bolem luzida parada., c 
quando o monarcha appareceu a uma el as jauellas do_ palacio rcn l deu-se conhecimento á tropa
e ao -povo do titulo honorifico el e' «imperador» garantlCLO a n. J oão VI. 

O imperador D. l'eclro mandou cumprir em todo o imperio elo Brazil, por decr eto de 10 el e 
abril de 1826, o mesmo tratado, c querendo dar um rmbli co testemunho rle qunnto apreciava a. 
paz, ordenou que fossem ele grande ~pla os dias 1 6 a 18 do dito mez, 110 primeiro elos quaes suas 
magestadcs e a pr inccza D. l\1a.ria ela Glo1·ia receberam no paço as felicitações elo corpo diJJlo· 
mati.co, côrte e outras }JCssoas clistinctas, pelo accorelo entre as clua,s corôas. 
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desejos e sob os seus auspiCws, a qual, sem este complemento necessario, long-e ele 
conseguir o :fim proposto de restabelecer o socego nas duas partes da antiga mo
nal·chia po1'tug-ueza, deixaria perplexo o espírito elo vener ando soberano que se 
entregou aos conselhos do seu antigo e poderoso alliaelo, e ameaça.ria, depois ela -
sua morte, Portugal com dissensões, cujas consequencias não seriam faceis ele 
})rever . , 

P elo que o abaixo assignaclo acaba de clizer, s. ex. a o sr. Canning já terá sem 
duvida r econhecido que o objecto ela presente nota é pedir formalmente, em nome 
ele sua magestade :ficlelissima, que sua magestacle britannica gar anta a successão 
da corôa ele Portugal na pessoa de seu filho e legitimo herdeiro -o imperador 
D. P edro. 

O abaixo assi g~aclo, · cumprindo as or clens q.ue· r ecebeu para este effeito ele s·eu 
augusto amo, aproveita esta nova occasi~io que se offerece para rogar a s . ex. a o 

, sr. Canning que acceite os pr otestos da sua elevada consicleração. = JJ!Icwqu ez ele 
Pctlmellct. = A s. ex. a o sr. Canning, etc., etc., etc . 1 

O gover:q.o portugnez dirigill uma nota ao embaix~dor de sua magestacle bri
ta~nica na côrte de Lisboa, r elativamente ás negociaÇõ.es realisadas· com o Brazil, 
e 1gual . p articipação fez aos r e}Jresentantes elas outras . potencias acreditadas j1mto 
de el-rei, os quaes enviaram ao ministro elos negocias es trangeiros r es1Jostas con-· 
gratulatorias . Transcrevem-se aqui as que foram publicadas n a folha o:ffi.cial. 

No 'ta 

O abaixo a ssignaclo, conselheiro de estado e ministro secr etario ele estado de 
sua magestade :fidelíssima na r epartição dos negocias estrangeiros, tem a honra de 
communicar a s. ex .a o sr . Guillierme A'Court, embaixador extraorclinn,rio e ple
nipoteuciario ele sua magestade britannica, que sua magestade :fidelíssima foi ser
vido, }JO r sua car ta patente de 13 ele maio do corrente anno, crear e r econhecer 
o Brazil imperio indepenclente dos reinos ele Portugal ,e elos Algarves, ceclendo e 
tr ansferindo desde logo a soberania elo mesmo imperio na pessoa de seu aug usto 
fi lho o senhor príncipe D. P edro, e que, havendo-se em consequencia cl'isto con
ch~i clo . um tratado de paz e a lliança entre os dois estados, :firmado no Rio de Ja
neu·o eJ,D 29 do mez ele agosto do corrente anno, e ratificado por sua magestacle 

1 Para ehteidar melhor este im}JOrtante assumpto, reproduzimos aqui o e:xtracto de um des
pacho do ministro 'e secretario ele estado elos neg·ocios estrang-eiros (conde de P,orto Santo) para 
o marquez de Palmella, escripto no paço da Bemposta a 25 de julho de 1825. E do teor seguin
te : " . .. Emquanto porém ao conteúdo no § 2.0 do mencionado officio, elevo observar a v. ex.• 
que as cspet·anças que sua magestacle havia concebido pela leitura elo officio reservado n.0 1 de 
v. ex.•, ficaram nmi diminuídas cora o que v. ex.• agont refere, e sua mag-estade.não pócTe dehar 
de encarregar mui positivamente a v. ex." que sobre este objecto }Jonha em pratica os maiores 
csfOl'ços para persuadir esse governo da necessidade da garantia pedida, pois que ele outra ma
neira será muito de receiar que este reino para o futuro se veja envolvido etn uma guerra civil, 
cujo resultado ].JÓcle ser funesto mesmo aos interesses da. Grau-Bretanha, e pócle mui facilmente 
abrir caminho e facili,tar os n1eios que o governo hespanhol ha tanto tempo emprega, a fim ele 
se aproveitar de .uma occasiito opportuna:' el e unir este aos seus clominios. Se o governo inglez 
refl.exionar com madureza sobre tudo isto, facilmente reconhecerá o fim a que estas intrigas se 
dirigem, e quanto convem mesmo aos interesses ela Grau-Bretanha o el'itar que ellas se reali
sem ; parece alem d'isso que mesmo elos antigos t ratados existentes entre os dois paizes se pó ele 
colligir a obrigação elo governo britallllico o-arantir a successão do rei.J.1.o no legitimo successor 
da real casa de Bragança, não devendo acl~ittir- se o subterfugio de que a divisão da succes
sã? em cliiferentes linhas se possa considerar como uma contenda inte~tina, poi.s que d'essa ma
uerra facil seria illucHr as estipulações ainda as mais sagradas . Considere, po1s, ?em a Grau
Bretanha ·o estado em que as IJotencias contine11taes se acham para com ella ; considere ta~ bem 

, que Portugal, por assim dizer, é o uuico pooto ele .contacto que resta {~ Inglaterra no contm~n
te; e considere finalmente qual seria o resultado para a mesma Grau-Bretanha se este umco 
ponto viesse a laltar a esse'governo e se, em consequencia de revoluções que be~ se J?Oclem es 
perar, se unisse ao ;resto do contineote. Sua magestade me or~lena que chame m~u ~enamentf:·· a 
a.ttenção ele v.. ex." sobre e. te ponto, e que 0 encarregue de fazer toc~os os poss1vers ~sforços a 
fim tle que esse governo. não sómente accecla, como promet~eu, ao aJuste que se esta tratando 
com. o ~razil, mas dê uma garantia eXJ.Jressa e formal a tal aJ uste, . · 
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fidelissima na data de hoje, não podia sua magestade, coherentemente com o que 
houve por bem acloptar na carta patente e no tratado acima referidos, deixar ele 
fazer alteração nos seus títulos, asstmlindo o de imperador elo Brazil e rei ele Por
tugal e elos Algarves, em logar do titulo que até agora tinha de rei do reino unido 
de Portugal, Brazil e Algarves, e resolveu por conseguinte faze~· essa mudança 
nos seus títulos, como s . ex. a verá pela copia ela carta ele lei q11e o mesmo augusto 
senhor houve por bem promulgar em data ele hontem, e que o abaixo assignaclo 
tem a honra de transmittir inclusa. · 

Sua magestacle iiclelissima, bem certo nos sentiment0s ele cordial amisade ele 
sua magestacle britannica, está persuadido que sua magestacle britannica o tratará . 
cl'ora em diante pelo, novo titulo, que julgou conveniente assumir, sendo bem 
notorios os motivos que a i:sso o decidiram. 

O abaixo assignaclo sente não poder indicar ainda a s. ex.a o sr. Guilherme 
A'CotU't em que dia sua magestade receberá as felicitações do corpo diplbmatico, 
pelo motivo ela reconciliação de Portugal com o Brazil ; porém, o actual incomm0do 
ele sua magestade obsta a que o mesmo augusto senhor l)Ossa ainda designar dia 
para esse obj ecto. 

O abaixo assig·naclo renova por esta occasião a s. ex. a o sr. Guilherme A'Court 
as seguranças da sua mais alta consideração. 

Palacio ele lYiafra, em 15 de novembro de 1825.= Concle ele PoTto Santo . 

No-ta 

Palacio do Vaticano, a 13 de dezembro de 1825. - 0 carcleal decano, sem·e
tario de estado, recebeu a estimada nota ele v. ex. a, e com ella a traclucção elo 
despacho ele s. ex." o sr. concle ele Porto Santo, dirigido a ,v . ex . a em data dA 15 
de novembro passado, o diploma de sua magestade fidelíssima, do mesmo dia, pelo 
qual une aos outros seus títulos o ele imperador elo Brazil, e o tratado concluído 
no Rio ele Janeiro em data ele 29 ele agosto, e ratificado por sua magestacle im
perial e real fidelíssima no mesmo dia 15 ele npvembxo do anuo corrente . O abaixo 
assignado julga dever agradecer-lhe esta prompta participação, ela qual extrahirá 
as normas convenientes na sua correspondencia com as dL1as c6rtes i..nteressaclas 
n'estes actos memoraveis e ele tanta importancia . . · . 

O cardeal abaixo assignado re11ova a v . ex.\ etc. = Gi~t . , Ccwcleal clella So?na
glia.=Sr. conde elo Funchal, embaixador extraorclinario ele snà magestacle o im
perador elo Brazil, rei ele Por tugal e elos Algarves. 

Nota 

O abaixo assignaclo,, ministro de estado íntimo , e chefe ela repartição elos ~e
gocios estrangeiros, depois ele haver re'cebido. a communicação que o sr. cavalhmro 
ele Moraes Sarmento, na sua qualidade ele encarregado de negocios ele sua ruages
tacle o imperador elo Brazil e rei ele Portugal e elos Algarves, lhe dirigiu pela 
sua nota. ele 10 elo corrente, se apressou a remettel-a a el-rei seu augusto amo, e 
sua magestacle encarregou ao abaixo assignaclo ele declarar em seu nome que os 
~ent~mentos ele amisade e affeição que tem consagrado a seu augusto alli ado lhe 
msp1ram sempre o mais vivo interesse por todas as medidas importantes que sua 
magestade fidelíssima achar uteis e necessarias para ·a prospericlacle e ventura c1e 
seus povos ele ambos os hemi~pherios . 

O abaixo assignaclo a])roveita esta occasião para renovar ao sr. cavalheiro a 
segmança ela sua clistincta consideração. 

Copenhague, 13 ele dezembro ele 1825. = E. G. Sch'i?nelmctn . Ao sr . cava
lheiro de Moraes Sarmpnto. 

Nota 

O abaixo assignaclo, ministro de estado e elos neg·ocios estrangeiros, teve a honra 
ele receber a nota, em data de 17 cl'este mez, pela qual o sr. ,cavalheiro c1a Cu
nha, encarregado ele negocios ele sua tnagestacle ficlelissima, o informou ele que · 
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el-rei seu amo reconheceu, por uma carta regia de 13 ele maio cl'este anno, o 
Brazil como imperio independente elos 1·einos de Portugal e elos .Algarves, e cedeu 
e transmittiu a soberania elo dito imperio a seu augusto filho o principe D . Pedro, 
e quo foi em conscqnencia concluiclo entre os dois estados um tratado de paz e 
a~liança, que foi ra.tificaclo em 15 ele novembro ultimo em Lisboa, e em COJJsequen
CJa do qual sua magestade fidelissima julgou conveniente jtmtar a seus outros ti
tulas o ele imperador elo Brazil. 

Apressou-se o abaixo assignaclo a levar esta importante commtmicação ao co
n~ecimento de el-rei seu augusto soberano, e foi com a maior satisfação que elle 
VJU eft'eituar-se um acontecimento que, fiel aos votos do paternal coração de sua 
magcstade fidelíssima, eleve consolidar a felicidade ele Portugal e do Brazil, e ele
var a um novo grau de desenvolvimento a prosperidade já existente dos dois es-
tados . · 

. Rogando ao sr. cavalhei~·o ela Cunha. se digne fazer conhecer á sua côrte o 
v1v~ intere ·se com que el-rei saberá sempre tuclo quanto póde contribuir para a 
gl?na e satisfaçao de stu amigo e alliaclo, ·ua magestade o imperador do Brazil, 
re1 de Portugal c elos Algarve , o abaixo assignaclo tem a honra ele reiterar ao 
sr. encarregado ele negocios as seguranças ela sua mui clistincta consideração. 

Stockholmo, 22 de dezembro de 1825. =Conde TVettentedt .=Ao sr. ela CLt· 
nha, encarregado de negocias de sua magestacle :ficlelissima, etc. 

Nota 

. Lisboa, 2 de dezembro de 1825.-0 abaixo assignado, embaixador e4traor
dmario e pl nipotenciario de sua magestacle britannica, tendo trausmittido ao co
nhecimento do seu govm~no a n0ta de s. ex: . a o sr. conde ele Porto Santo, datada 
ele 15 de novembro ultimo, recebeu ordem ele el-rei seu amo para apresentar a 
sua magestade fidelíssima as congratulações ele sua magestade pelo feliz ex:ito elas 
negociações no Rio ele Janeiro, e para segurar a sua magestacle imperial e real 
da estima inalteravel e continuada que sua magestade tem :i pessoa de sua ma
gestade imperial e real, e do vivo interesse que sua magestade toma na fortuna 
e prosperidade, tanto elo reino ele Portugal como do imperio transferido por sua 
magestacle imperial e real a seu filho o imperador D. Pedro. 

O abaixo assiguaclo aproveita esta occasião para offerecer a s . ex. a o sr. conde 
ele P01·to, Santo a segurança ela sua mais alta consicleração. = Willicwn A) Cotwt . 

Nota 

Tendo sua magestacle :fidelíssima transmitticlo a seu fill10 muito amado, o in
fant~ D. Pec~·o ele Alcantara, to~los os seus direitos sobre o Braúl, cuja inclepen
deneia, clebmx:o elo titulo de imperio do Brazil, foi depois reconhecida por um tra
tado de alliança concluído no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1825, no qual 
tratado sua magostacle ficleli sima se reservou, para si sómente e dtuante a sua 
viela, o titulo de imperador elo Brazil, e acabando o mesmo tratado, com os actos 
formaes ele ratificação, ele ser levado, ela parte das duas altas partes contratantes, 
ao conhecimento de sua magestade o imperador da Austria, conyidanelo-o a r eco
nhecer, tanto a inclependeucia elo Brazil, co;mo a nova qualificação dos respectivos 
soberanos de Portugal e do Brazil : sua magestade imperial e real apostolica, não 
tendo cousa alguma tanto a peito como ver pôr um termo ás discussões occorridas 
nos domínios da casa ele Brag·ança, e annuir ao voto simult.·meamente expresso, 
tanto por sua magestacle ficlelissima D. Jor-to VI, imperador elo :Grazil e rei de Por
tugal e elos .Algarves, como por sua magestade imperial D. Pedro, imperador elo 
Brazil, declara reconhecer, pelo que lhe toca, a separação das duas soberanias 
acima mencionadas ele Portugal e do Bra7.il, assim como a d~nominação elos seus 
chefes, sem que comtuclo elas qualificações adaptadas por estes dois estados deva re
sultar, pelo que re ·peita {L categoria, mudança em :prej1.úzo elas potenci_as ela Em·opa. 

O chanceller ele côrte e ele estado abaixo assignaclo, tendo-se feito um dever 
ele levar sem clilaçao á presença ele seu augusto amo os actos ele notificação da 
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côrte ele Lisboa e da do Rio ele Janeiro, recebeu ordem ele remetter a presente 
declaração, em Tesposta ao officio, em data de 12 de dezembro, do sr. barão ele 
Villa Secca, enviaclo extraorclinario ·e ministro plenipotenciario ele sua magestacle 
ficlelissima. 

O abaixo assignaelo, rogando ao s1·. barão ele Villa Secca ele levar ao conheci
mento ela sua côrte a cleterminaç~io ele sua magestacle irp:perial e real apostolica, 
aproveita com ar'dor esta occasião para lhe renovar as seguranças ela sua consi
deração mui clistincta. 

Vienna, 30 dezembro de 1825. -Ao sr. barão ele Villa Secca, enviado extra
orclinario e ministro plenipotenciario ele sua magestacle fidelíssima D . João VI, im
perador elo Brazil e rei ele Portugal e elos Algarves . = 111ette1·nich . . 

No-ta 

O .abaixo assignaclo, encarregado ele negocias de sua magest::cde christianissi
ma, levou ao conhecimento da sua côrte a nota que s. ex,.'t o sr. conde ele Porto 
Santo, ministro dos negocias estrangeiros, lhe fez a honra ele elirig;ir-lhe em 15 ele 
novembro ultimo, e recebeu ordem ele annunciar a s,. ex.a, em resposta áquella 
nota, ·que o rei seu augusto amo, annuinclo ao voto ele sua magestacle fidelíssima, 
reconhece, pelo que lhe toca, a inclependencia elo Brazil, ele que sua magestaclE{ 
transferiu a soberania a seu filho o imperador D . Pedro, e o titulo ele imperador 
que sua magestacle reservou: para a sua pessoa, sem que cl'esta qmtlificação eleva 
resultar mudança alguma, pelo que respeita á categoria, em prejuízo elas poten-
cias ela Europa. · 

O abaixo assjgnaclo foi encarregado, felicitanclo a sua magestaele o imperador 
e rei pela conclusão elo tratado elo Rio ele Janeiro, ele 29 ele agosto, de offerecer 
a sua magestacle imperial e real a segtm1llça ela inalteravel amisaele que lhe con
sagra sua magestade christianissima e elo constante interesse que toma pela pros
peridade elos povos portuguez e brazileiro . · 

Elle aproveita esta occasião para renovar a s. ex. a. o sr. conde ele Porto Santo 
as expressões ela sua mais alta consicleracão. ' 

Lisboa, 20 ele fevereiro ele 1826. = .tÚbe?"to ele JJ!Iéro1w . 

No-ta 

O abaixo assignaclo, encarregado ele negocias ele sua n1a.gestaele el-rei ele Sar
denha, em resposta á nota que s. ex. a o sr. conde ele Porto Santo, conselheiro, 
ministro e primeiro secretario ele estado elos negocias estrangeiros, lhe dirigiu em 
data ele 15 ele novembro proximo passado, tem a honra de lhe significar que re
cebeu ordem ele seu augusto soberano para expressar no ·seu real nome a sua ma
gestacle imperial e real a mais viva S[~tisfação pelo bom !1Ccorc1o e optima intelli
gencia re~entemente estabelecida entre as duas côrtes ele Lisboa e elo Rio ele Ja-
neiao. · 

Sua magestaele el-rei ele Sardenha, aclherinclo plenameE.te ao objecto ela 1:,atent'e 
emanada ele sua magestacle imperial e real, em data ele 13 ele maio ele 182b, pela 
qual creou e recqnheceu o Brazil imperio independente dos reinos de Portugal e 
elos Algarves, e reconhecendo todos os títulos que sua magestade julgou dever 
assumir n'aquellas circumstancias, se persuade que a aclopção d'estes títulos não 
será para prejudicar ele modo algum a etiqueta relativa á categoria elas testas co
roadas estabelecida pelo congresso ele Vienna, á qual tenciona conformar-se exacta
mente . 

Os votos que sua magestacle el-rei ele s ·ardenha se compr;az renovar n'esta oc
casião pela prosperidade elo reinado de sua magestaele imperial e real são em tudo 
conformes aos sentimentos ela cordial ami. acle que lhe professa e que o une em 
todo o tempo ::'L sua augusta pessoa. 

O abaixo assignaclo se preza ele ren.ovar a s. ex.a o sr. conde ele Porto Santo 
as expressões ela sua alta consideração. 

Lisboa, 21 ele fevereiro ele 1826 . =L. lVIassimino. 
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::.: 

,Quando n 'este livro se tratou das clifferentes reformas elo conselho ele. estado 
mencionámos os. nou1es ele alguns elos seus membros1; mas, para mais facil con~ 
sulta, é conveniente agrupal-os todos. As mesmas rasões subsistem a respeito dos 
ministros ela corôa no · Brazil e g·overnaclores elo r eino em Portugal por occasião 
elos successos ele 1820, juntas provisionaes, regencia estabelecida pelas côrtes e 
ministros e secretarias ele estado nomeados pelo monarcha depois de ·chegar a 
Lisboa. 
. De entre o grande numero ele pessoas que figuraram nos acontecimentos poli

~lCos, varias tiveram depois títulos nobiliarios, e por isso, como meio elucidativo, 
mserimos tambem aqui taes mercês . 

As resenhas ele uns e outros referem-se sómente á epocha comprehendicla em 
cada volume, sendo portanto a elo :r.rimeiro ele 1820 a 18<!6, posto que as elos con
selheiros e titulares começam em 1821, depois do r egresso ele D. João VI. 

Resenh.a dos conselheiros ele es-tado 

I 

Na conforn1.idade elo artigà 33. 0 elas base$ da constituiç;;Lo 

CoNDE DE PENAFIEL (Manuel José ela lVIaternidacle da Matta de Sousa Couti-
nho)-- Decreto de 11 de julho de 1821. . 

CoNDE DE SAl\íPAIO (Manuel Antonio ele· Sampaio Mello e Castro Moniz Torres ele 
Lusignauo, 2. 0 conde e depois 1. 0 marquez elo mesmo titulo)-'-Decreto ele 11· 
de julho de 1821. . ' · 

~ISPO DE VrzEU (D. Francisco Alexandre Lobo) - Decreto de 11 ele julho ele 
1821. Não acceitou. 

Jo.Xo DA CuNHA SOTTO J:llfAIOR- Decreto ele 11 ele julho ele 1821. 
JosÉ MARIA DANT.A.S PEREIRA 2 - Decreto ele 11 de julho ele 1821. 
Jo.A.o ANTONIO FmmmRA DE MouRA 2 - Decreto ele 11 ele julho cl~ 1821. 
JOAQUIM PEDRO Gmms DE OLIVEIRA- Decreto ele 11 ele julho ele 1821. 
J os:úl DE MELLO FREU\.E- Decreto ele 11 ele julho. ele 1821. 
ANSELl\W JOSÉ BRAA.l\iC.Al\fP - Decreto ele 28 ele julho ele 1821 1 para preencher a 

vacatura do bispo de Vizeu. · 
li 

Em virtude do artigo ·i04. 0 Çla constit.uiçuo' 

JOSÉ DE MELLO E CASTIW DE ABREU - Decreto de 6 de marco ele 1823, 
CoNDE DE SAl\IPÂro- Decreto ele 6 ele ~arço ele 1823. ' 
JoÃo ANTONIO FElmEmA DE Mom1A - Decreto ele 6 ele março ele 1823. 
CANDIDO JOSÉ XAVillR --Decr eto ele 6 ele março ele 1823 . 
.JO ÃO DA CUNHA SOTTO ]WOR- Decreto ele 6 ele marco ele 1823. 
JosÉ FERREmA BoRGES - Decreto de 6 de março ele l 823. 
ANTONIO JoÃo DE MEr-'EZES ;-Decreto ele 6 ele março ele 1823. 
MA'l'HEUS VALEN'l'E DO COU'l'O -Deqeto de 6 ele março ele 1823. 
RmruALDO ANTONIO DE SEIXAS - D ecr eto ele 6 ele março ele 1823. 

li I 

Conforn1.e o decreto d e -4 de julho de 1823 elo regiÍnen absoluto 

h.TANTE n. JYIIGUEL - Carta regia ele 4 de julho de 1823. t . . 
CARDEAL PA'l'RIARCHA DE LISBOA (D. Carlos da Cunha)- Decreto ele 4 ele JUlho 

de 1823. Falleceu a 14 ae dezembro ele 1825. 
DuquE DE CADAVAL (D. Nuno Caetano Alvares Pereira ele Mello, 6. 0 c1uque d'este 

1 Vide pag. 217, 218, 230, 606, 625, 785 e 786. . 
2 Hectinquem-s.e assiJ11 estes n?mes a pag. 218, Im. 38 . e 39. . . . 
3 Os seis primmros foram cons1cleraclos e~wopeus e os restantes ult1 c111nc~1 ~nos. 
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titulo, 9. 0 marquez ele Ferreira e 10.0 conde ele T entugal) - Decreto de L_l: de 
julho ele 1823. • 

1VIARQUEZ DE p ALiVIELLA (D. Peeh·o ele Sousa Holstein, 1. o conde, marq_uez e clu
.que ·cl'este titulo, concle ele Sanfré, no Piemonte, e que foi tambem 1. 0 duque 
do Faial) - Decreto ele 4 ele julho ele 1823 . 

CONDE DE BARBACENA (Luiz Antonio Furtado ele Castro elo Rio ele Mendonça e 
Faro, 6. 0 visconde elo mesmo titulo)-Decreto de 4 de julho de 1823. 

CoNDE DE SuBSERRA (Manuel Ignacio Martins Pamplona Côrte Real)- Decreto 
de 4 de julho de 1823. 

CoNDE DA PovoA (Henrique rreixeira ele Sampaio; 1. o barão ele T eixeira) - De-
creto de 4 ele julho de 1823. . . 

MA1·TUEL 1VL\RrNHO FALCÃO DE CASTRO - Decreto de 4 de julho de 1823 . 
JoAQUIWI PEDRO Gmms DE ÜLIVEI11A - Decreto de 4 de julho de 1823 . 
RICARDO RA.TiruNDO NOGUEIR.A. - Decreto de 4 de julho ele 1823. 
MANUEL VrcEN'l'E 'l'EIXEIRA DÉ ÜARVALRO - Decreto ele 4 de julho de· 1823 . 
JosÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LEI'l'E DE BARROS (depois 1.0 conde de Basto) - De-

creto ele 4 de julho ele 1823. 
MA11QUEZ DE V ALJ_,ADA. (D. Francisco de Menezes ela Silveira e Castro, 1. 0 conde 

de Caparica) - Decreto ele 5 de agosto ele 1823 . 
CONDE DOS ARCOS (D. Marcos ele Noronha e Brito, 8 .0 el'este titulo) - D ecreto . 

de 5 ele agosto de 1823 . . 
TrroMAz ANTONIO DE VILLA NovA PoRTUGAL - Decreto de 5 de agosto ele 1823 . 
ARCEBISPO DE Evol~A (D: Fr. Patricia da Silva, depois cardeal patriarcha de Lis~ 

boa) - 11 de maio de 1824:1.. 
JOAQUIM JOSÉ lVlON'l'EIRO TORRES --14 de janeiro de 1825. 
CoNDE DE BARBACENA (Francisco Furtado de Castro do Rio de Menelonça e Fal'o, 

2 .0 conde e 7. 0 visconcle el'este titulo) .-- 15 de j aneiro de 1825. 
J osÉ J OAQUil\'I DE ALi\miDA E AnAUJO CoRREIA DE LACERDA -15 de janeiro de 

1825. 
D. MIGUEL AN'l'ONIO DE MELLO (depois 1.0 conde de Murça) - 15 de janeiro ele, 

1825 . 
CoNDE D~ PüllTO SAN'l'O (Antonio de Saldanha da Gama) - 5 c1e fevereiro ~le 1825. 

1~esenha dos inõivicluos que desempenharau. ... f'u.ncções 
elo poder executivo rd.esde 18.20 até 18~52 

I 
Membros elo m.inisterio na côr te do Rio de Janeiro 

Qua11do se manifestou a revoln9lio de 1820 em Lisboa 

T HOMAZ ANTONIO DE VILLA NovA Pon:ruGAL- Ministro e secretario de estado 
elos negocias do reino, interino dos negocios estrangeiros e da guerra por an~ 
sencia elo conde de PaJmella, e presidente elo r eal erario creaclo por alvará ele 
28 ele junho ele 1808, cargo que corresponclia a ministro ela fazenda. 

CoNDE DOS ARcos (D. Marcos de Noronha, 8. 0 cl'este titulo)-Ministro e sem·e-
. t ario de estado elos negocias ela marinha. 
CoNDE DE P ALnmLLA. - Ministro e secret ar io ele estado. elos nego cios estrangeiros 

e ela gt~erra, et~jas fnncções ainda não assumira por estar exercendo o cargo ele 
enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario na côrte ele Lonclres. 

Depois de el-rei annuir ao systcmn.libet·n.l 

I GNACIÇ> DA COS'l'.A Qurn'rELLA - Ministro e secretario ele estado elos negocios elo 
reino, 26 ele fevereiro ele 182.1. 

.J OAQUii\1 JosÉ MoNTEIRO Tomms- Ministro e secretario ele estado dos negocias 
ela marinha, 26 ele fevereiro ele 1821. 

1 Data elo decreto nomeando-o ministro,. cargo a que era então inhmente o de conselheiro .ele 
estado, por isso não se passon di1Jloma especial. O mesmo quanto aos cinco ultimos ftmccionanos 
mencionados n 'esta resenha. 

2 Vide nota explicativa a pag. 928. 
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Srr.vESTRE Pmr-mmo FERREm.A- lYlinistro e sec1·etai:io de estado elos negocias es
trangeiros e ela guerra, 26 ele fevereiro ele 1821. 

CoNDE DA LouzX (D . Diogo ele Menezes) - Presidente elo real erario, 26 ele fe
vereiro ele 1821. 

li 

Governadores elo reino á data ela revolução e que :finc"(armn o exercício 
em 15 d setembro de 1820 

CARDEAJ~ PATRI.ARCHA DE LISBOA (D. Cm·los ela Cunha) - Presidente. 
lYIJUlQUEZ DE BORBA (Femando Maria José ele Sousa Coutinho Castello Branco e 

Menezes, ~. 0 cl'este titulo e 5.0 conde de Redondo). · 
CONDE DE PENICHE (D. Caetano ele Noronha). ' 
CoNDE D1.\ FEmA (D. JYiiguel Pereira Fo1jaz Coutinho) - Secretario encarregado 

elos negocias estrangeiros, ch guerra e da marinha. 
VrSC<i>:NDE DE AzuRARA (João Antonio Sal ter ele Menclonça) - Encarregado elos 

n~gocios elo reino e da fazenda, pelo qual servia, no acto ela revolução, o seu 
a:Juclante. 

AN'rOl\TJO Gonms Rnmmo - Secretario encarregado dos negocias elo reino e d~ fa
zenda, no impedimento do visconcle ele Azurara. 

III 

Junto. provisional do g·overno supremo do reino creada no Porto 
a 2-4 ele ag·osto ele 1820 

ÁNTO "IO D-i\ SILVEIRA PINTO DA FoNSECA (depois visconde ele Canellas) - Presi- · 
dente. 

SEBASTIÃO DI~AGO V.riLENTE DE BRITO CABREIRA - Vice-presidente. 
Luiz PEDRO DE ANDl~ADE E BREDERODE- Vogal representante elo clero . 
PEDHO LEITE Pm~EillA DE MELLO- Vogal representante da nobreza. 
FRANCISCO DE SousA CmNE DE JYlá.DUREillA- Vogal representante da nobreza. 
MANUEL FERNA1>.TDES THOMAZ- Vogal representante ela magistratura. 
FR. ] RANCISCO DE S . Lurz (depois bispo ele Coimbra e cardeal patriarcha ele L is-
. boa) - Vogal representante ela universidade. · 
JoXo DA CuNHA SoTTO MAIOR - Vogal representante ela província elo Minho . 
JOSÉ JYÜ.RIA XAVIER DE ARAUJO- Vogal r epresentante ela província elo lYiinho. 
JOSÉ DE MELLO E CASTRO DE ABREU - Vogal representante da província ela 

Beira. 
RoQUE RIBEIRO DE ABRANCRES CASTELLO BRANCO (depois 1.0 visconde ele JYii

dões) - Vogal representante ela provinc,ia da Beira. 
JosÉ J OAQU!i\f FERREmA DE MouRA- Vogal representante da província de Trat 

os Montes . 
JosÉ MANUEL F .ERREmA DE SousA E CASTRO - Vogal representante da província 

de Traz os Montes. 
FRANCISCO JosÉ DE B.A.RROS Lii\U - Vogal representante do commercio . 
Bm~NARDO CoRREIA DE CASTRO E SEPULVEDA - Vogal nomeado depois ele se con-

stituü· a junta, mas no proprio clia 2t1. 
JosÉ FERREIIM. BoRGES- Secretario com voto nas deliberações. 
Josú DA SILVA CAI~VALIIO- Secretario com voto nas deliberações. 
FRANCISCO. GOMES DA SILVA - Secretario com voto nas deliberações. 

IV 
Governo interino cr~ado mil Lisboa a '15 d e setembro de 1S20 

PRINCIP 1.\L DECANO (Gomes Freire ele Andrade)---;- Presielente, 1-5 ele setembro ele 
1820. 

CoNDE DE S.Ai\iPAIO (Manuel Antonio de Sampaio lVI~llo e c.astr o M~niz Torres ele 
Lusignano, depois marquez elo mesmo titulo) - Vwe-pres1dente, lb ele se.tembro 
de 1820. 
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CONDE DE REZENDE (D. Luiz. In'nocencio Benedicto ele Castro) - Vogal, 15 ele se
t embro ele 1820. ' 

CoNDE DE PENAFIEL (Manuel José ela lVIaterniclacle ela Matta ele Sousa Coutinho)-
Vogal, 15 ele setembro de 1820. 

lVIA·1'IIIAS JosÉ' DIAs AzEDO- Vogal, 15 ele setembro ele 1820. 
HERNúiNO JosÉ BRlilo\1\ICAMJ? DO SoBRAL - Vogal, 15 ele setemb1:o · de 1820. 
MANUEL VICEN'l'E 'l1EIXEIRA DE CARVALHO- Vogal representante ela magistra-

tura, 16 de setembro ele 1820. Não se apresent?u para exercer as r espectivas 
funcções . 

JOAQUDI PEDlW Gm.ms DE ÜLIVEIR.A - Vog·al repres entante ela magistrahua, 16 
ele setembro· ele 1820. Apresentou-se no dia 23. 

J OSB NuNES DA SILVEIRA - Vogal r epresentante elo commercio, 16 ele setembro 
de 1820. 

Lurz MON'l'EIRO - Vogal representante elo commercio, 16 ele setembro ele 1820. 
Fr~ÁNcrsco. DE LEivros BETTENCOURT - Vogal representante ela agricultura, 16 ele 

setembro ele 1820. 
BENTO PEREIRA DO CARMO - Vogal representante ela agricultura, 16 ele setembro 

ele 1820. 
BAÉA.o DE MoLELLOS (Francisco ele Paula Vieira ela Silva Tovar, depois visconde 

do mesmo titulo) - Secretario, 16 ele setembro ele 1820. 
FrLn"PE FERR.EIRA DE AI{AUJO E CAS'l'lW - Secretario, 15 de setembro ele 1820. 

v 
Jtuüa provisional do governo supremo elo r eino creacla e1n 27 ele setem.hro ele 1820, 

c uj o exercicio começou a 1 ele outubro, 
:ll.cando assim extinctos os anteriore s governos ele Lis boa e Porto 

PRINCIPAL DECANO (Gomes Freire ele Anclraclej - Presidente. 
AN·romo ~A SrLVEil'l.A PINTO DA FoNSECA- Vice-presidente, micarregaclo ela re- · 

partição elos neg•ocios estrangeiros ele 13 a. 16 ele novembro, cleixanclo ele com
parecer desde esse ultimo dia . Vide pag. 103 e 106 . 

. Co1-.T!>E DE PENAl<'IEL - Deputado. 
MANUEr~ FERNANDES TIIOl't'IAZ - Deputado encarregado elos negocias elo reino e ela 

fazenda até 10 de novembro ele 1820, em que pediu a demissão, reassumindo 
as funccões a 18 elo mesmo mez. 

llimvu.No JosÉ BRA.AMCA.i\f:P DO SoBRAL - Depuiaclo encarregado elos nego cios es
trangeiros até 13 ele novembro ele 1820, em que pediu a demissão, reassumindo 
as funccões a 18 elo mesmo mez. · 

FR. FRANCISCO DE S. Lurz - Deputado até 13 ele novembro ele 1820, em que 
pecliu a demissão, 1·eassuminclo as funcções a 18 elo mer>mo . mez. 

,JOSÉ J OAQ.Ullli FERREIRA DE lVIouRA- Deputado até 13 ele novembro ele 1820, 
em que pecliu a demissão, reasstuninclo as funcções a 18 elo m esmo mez . 

lVL\.T:mAS JOSÉ DIAS AzEDO - Secr etario. elos negocias da guerra e marinha, com 
voto nos obj ectos elas suas repartições. 

JOSÉ FERREmA BoRGES -Ajudante elo deputado encarr egado elos negocias elo 
reino e ela fazenda. 

JosÉ DA SILVA CAlWALHO- Ajudante elo deputado encarregado elos negocias elo 
reino e ela fazenda. . 

ROQ.UE RIBEIRO DE ABRANCIIES CASTELLO BRANCO - Ajudante elo deputado en
carregado elos negocias estrangeiros. 

BERNAJI.DO Con.HE4\. DE CAS'L'lW E SEPULVEDA - .Ajudante elo secretario elos ne-
, gocios ela guerra e marinha. . , 

CoNDE DE SAi\IPAIO - Secretario elos negocias ela Ützencla c administração elo era
·rio desde 11 ele novembro ele 1820. 

PEDRO LEITE PEREIRA DE 1YIELLO - Deputado clesclc 11 ele novembro ele 1820. 
JOSÉ lVlA.N'UEL FERREIRA DE SOUSA E CASTRO~ D eputado eles ele 11 ele novembro 

e encarregado elos negocias elo .r eino ele 13 a 18 do mesmo mez . 
FRANCISCO, DE SOUSA CIRNE lVIADUREIRA-Deputaclo desde 11 ele novembro ele 1820. 
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VI 
R egen cia clecretada pelas càr tes em. 50 ele jan e iro e extincta a 4 de Jul ho 

· de 1821 · ' 

MARQUEZ DE CAS'l'ELLO l\iELHOR (Affonso de Vasconcellos e Sousa Camara Faro 
e Caminha, 3.0 cl'est e titulo e 9.0 conde ela Calheta) - Pediu escusa por im
possibilidade physica na mesma data elo decr eto da nomeação, -sendo elefericla 
a 18 el e abril. 

CONDE DE SA.l\fPAIG>- Presidente. 
FR. FRANCISCO DE S. LUIZ. 
J ' I 

os:m DA SILVA C1.\RVAMIO . 
Joio :ó.A CoNHA So·rro MAioR. 
FERNANDO Lurz PEREIRA DE SousA BARRADAS - Secretario dos negocias elo r eino 
· até 19 ele fever eiro. Vide pag. 156. 
F RANCISCO DoAU:l'E CoELHO - Secretario elos negocias -da fazenda. 
ANSELMO JOSÉ BRAAiviCAi\1P DE ALllfEIDA CAS'l'ELLO BnANCO - Secretario elos ne-

go cios estrangeiros. 
ANTO:t~TJ:O TEIXEmA REBELLO- ~ecretario elos negocias ela guerra. 
FRA.NCISCO' MAXIllilDIANO DE SousA - Secretario elos n egocias ela marinha. 
J OAQUillf PEDRO Gmms DE ÜLIVEIHA- Secretario elos negocias do reino desde 19 

de fev ereiro . 
VII 

:rvlinistros c secretarias d e estado nomeados por e l-re i D. Jo;;to VI 

]'Jinistro ass i st<~utc n.o despn.cll.o 

MANOEL IGNACIO MARTINS PAllfPLPNA CORTE REAL (depois conde de Subserra);-
1 de junho ele 1823 'a 15 ele j aneiro de 1825. T eve ele interromper o exer
cício ele suas funcções ele 30 de abril a 9 ele maio de 1824, por causa dos 
successos elo primeiro elos ditos dias; 

i\I inistTos <lo re ino 

IGNACIO DA posTA QurN1'ELLA- 4 ele julho · a 14 de agosto ele 1821, em que 
obteve licença por doente, sendo exonerado ·a 7 de setembro _do mesmo , 
anuo . 

FnANCISCO DUARTE CoELHO (interino por doença de Iguacio da Costr. Quintella) 
lLl: de ago. to a 7 ele set embro ele 1821. 

FrLIPPE FERREmA DE ARAU.JO E CA.STJW- 7 de set embro, mas só tomou posse a 
8 ele outubro ele 1821, sendo . ex onerado a 28 ele maio ele 1823; u 'esta ultima 
data, porém, passou-se decreto encarregando-o ele expedir os despachos ueces
sarios em todas as r epartições, emquanto o novo miuisterio não entrasse em 
exercício . · 

J OSÉ DA SILVA CAl'l.VALHO (in t eriuo ) 1 por auseucia ele Filippe Ferreira ele Axauj o 
e Castro -7 ele setembro a 8 d.e outubro ele 1821 . 

Jos1~ AN'rONIO FARIA DE CARVALHO - 28 ele maio ele 1823. Não exerceu . 
JOSÉ ANTONIO Gumnmmo (interino) - 28 de maio a 1 ele jtmho ele 1823; couti

nnou, porém, ainda alguns dias em exercicio. Vide pag . 712_ e 713 (nota) . 
ANTONIO lVLmcrANO DE AzEVEDO- Em 30 ele maio pediu-se licença üs côrt0s 

lXtra ser nomeado, mas nada mais consta a similhante r esp eito . 
JOAQUIM PEDRO Go11ms DE ÜLIYEil~'..-1 ele junho ele 1823 a 19 ele março ele 

1824. 
JosÉ AN1'0NIO DE ÜLIVEm.A LEITE DE BAR.R.OS ( clepois conde ele Basto) - 1 O de 

março a 24 ele maio de 1824, em qu e o ficou substituindo in~e1!inamente o ~i
nistro dos ueo·ocios estrauo·eiros · mas o .decreto da exoueraçao é ele 15 ele Ja
neiro ele 1825, · data clemis~ionaria de toelo o ministerio, posto não r eassumisse 
as ditas fu~cções 1. 

· 1 I Jl.mo e ex."'o sr.- E l-rei nosso senhor, attenclen.clo á falta ele saucle elo ministro e secreta
rio de estado elos nco·ocios elo 'reino José Antonio ele Oliveira L eite ele Barros, houve por bem 
orclenar-ll;e, na data ~le hoje, que p~sse o e:qJediente cl'aquel~a repartição para v. ex." , até nova 
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MA.RQUEZ DE PALi\rELLA (interino )1 por falta ele saucle ele José Antonio ele Oliveira 
L eite ele Barros- 24 ele maio ' ele 1824 a 15 ele j aneiro ele 1825 . 

JOSÉ JOAQ~i\!I DE ALilffiiDA E ARAUJO CORREIA DE LACERDA- 15 ele j aneiro ele 
1825 a 1 ele agosto ele 1826 . 

1\iinistros da. justiÇlL 1 

Jos.Ji; DA SILVA CARVALHO - 7 ele setembro el e 1821 a 28 ele maio ele 1823 . 
JOSÉ AN'l'O~TIO GuEH.REllW - 28 ele maio a 1 de junho de 1823 ; mas continuou 

a assignar o expediente por mais alguns elias. Vide pag. 71 2 e 713 (nota) . 
MANUEL MARINHO FALCÃO DE CAS'rRO - 1 ele junho ele 1823 a 19 ele março ele 

1824, em que se r euniram os n egocias cl'esta secretaria ele estado á elo r eino . 
ARCEBISPO DE EvoRA (D . Fr. Patrício da Silva, depois cardeal patriarcha de Lis

boa) - 11 ele maio ele 1824, data ela lei que restabelece-u esta secretaria, até 
15 de janeiro ele 1825. . 

FERNANDO Lurz PEREmA DE SouSA BARRADAS - 15 ele j aneiro a 18 ele julho ele 
1825, em que obteve licença por doença; reassumiu as funcções a 26 do mes
mo mez e foi exonerado a 1 ele agosto ele 1826. 

JOSÉ JOAQUDI DE ALl\ffiiDA E ARAUJO CORREIA DE LACERDA (interino), por doença 
ele Fernando Luiz P ereira ele Sousa Barradas - 18 a 26 ele jul ho 'ele 1825 . 

l\Iinistros lh fazcll(ht 

FRANCISCO DUARTE COEDHO - 4 ele julho a 7 ele setembro de 1821. 
JosÉ IGNACIO DA COS'l'A- 7 ele setembro, mas só tomou posse a 24 elo mesmo 

mez, sendo exonerado a 8 ele abril de 1822. 
SILVESTRE PINHEmo FERREmA (interino), por impedimento ele José Ignacio ela 

Costa- 7 a 24 de set embro ele 1821. · 
SEB s·ruo JosÉ DE CAlWALHO - 8 ele abril ele 1822 a 28· ele maio ele 1823 . 
JosÉ XAVIER lVIOUSlNHO DA SILVEIRA- 28 ele maio a 19 ele junho ele 18<:!3 . 
CoNDE DE P ALi\!illLLA (interino) -19 a 21 ele junho ele 1823. 
BAhÃO DE TEIXErH.A (Henrique rreixeira ele Sampaio, dep ois conde ela Povoa)-

21 de junho ele 1823 l1 15 ele janeiro ele 182õ. · · 
D. MIGUEL AN'I'ONIO DE MELLO (depois conde ele Mnrça) - 15 ele j aneiro a 4 ele 

setembro ele 1825, em que obteve licença para ir aos banhos elas Caldas; re
assumiu as fnncções a 26 elo mesmo mez e foi exonerado em 1 ele agosto ele 
1826 . 

CQNDE DE PoRTO SANTO (interino) , por ausencia de D. lVIiguel Antonio ele Mello-
4 a 26 de setemb1:0 de 1825 . 

Min istros da. gncrra 

AN'l'ONIO TEIXEIRA REBELLO -4 ele julho a 7 ele setembro ele 1821 , mas em 8 elo 
dito mez ainda assignou despachos. 

J\1ANUEL IGNACIO JYÜR'l'INS PA:BU'LONA CoR'l'E HEAL- 7 el e set embro a 13 ele ou
tubro ele 1821. 

CANDIDO JOSÉ XA vmR Dus DA Srr-' VA 2 ;-·Encarregado interinamente elo expe
diente e despacho - 13 de outubro a 31 ele dezembro ele 1821, em que passou 
a effectivo ; deixou ele exercer o cargo por doente elescle 12 el e .·etembro ele 
1822 e foi exonerado a 20 de novembro elo mesmo anno. 

J osÉ DA SILvA CAl{V.ALHO (interino), por doença ele Caueliclo José Xavier -12 
de setembro a 20 de novembro ele 1822.. 

MANUEL GONÇALVES DE J\fuANDA - 20 ele novembro de 1822 a 28 ele maio el e 
1823 . 

JosÉ 1YIARU DAS NEVES CosTA - 28 ele maio ele 1823, sendo exonerado na mes-
ma data. Não exerceu. · 

determin~ção de sua mages tade. O que, de ol'clem elo mesmo augusto senhor, commuuico a v. ex.' 
para seu conhecimento . 

Deus guarde a v . ex." PnJacio ela Bem posta, em 24 ele ma.io ele 1824. - Ill."'• e cx.1110 sr. mar
quez ele Palmclla. = Concle ele Snbse?Tet . 

1 Esta secretaria ele estado foi crenela por carta t1c lei de 2o ele agosto ele 1821. Vide pag .. 236. 
2 Nos subsequeotcs decretos ela sua nomeação para ministro omittir am-se os dois ultunos 

appelliclos, ele que pouco usava. 
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ÜA.RLOS FREDERICO DE CAULA - 28 ele maio ele 1823, sendo exonerado na mesma 
data. Não exerceu . 

. Jos:B DE VA CONCELLOS E SA (depois barão ele Albufeira) - 28 ele maio ele 1823, 
sendo exonerado na mesma data. Não exerceu. 

JOSÉ AN'l'ONIO GUERREillO (interino) - 28 a 30 ele maio, segundp se deprehencle 
ela seguinte nomeação. 

JOSÉ MAXIMO P INTO DA FONSECA RANGEL - Em 30 ele maio ele 1823 pediu-se 
licença às cOrtes para ser 11omeado, e effectivamente assignou despachos até 2 
de junho, mas nada mais consta. 

MANUEL I GNACIO MAin'INS P.ru~fPLONA CoRTE REAL -1 de junho ele 1823 a 30 
ele abril de 1824, em que foi ob1·igaclo a intenomper o exercício das respecti
vas funcções, reassumindo-as a 14 ele maio elo mesmo anuo . Concedeu-se-lhe a 
exoneração a 15 ele janeiro ele 1825. 

JOSÉ ANTONIO DE ÜLIVEillA LEITE DE BARROS (interino) - 1 a 9 de maio de 1824. 
lYlillQUEZ DE P.ALiVIELLA (interino) - 9 a 14 de maio de 1824. 
CoNDE DE B.~RB.ACENA (Francisco F urtado ele Castro do Rio Mendonça e Faro, 

2 . 0 conde e 7 . 0 visconde elo mesmo titulo) - 15 ele j aneiro a 5 ele julho de 1825, 
em que obteve licença, r eassuminclo as ftmcções em 1 ele agosto elo mesmo 
anuo . Exonerado a 1 ele agosto ele 1826. 

CoNDE DE PonTo SAN'I.'O (interino), por licença concedida ao conde de Barbace
na - 5 de julho a 1 de ag:osto ele 1825. 

1\Iini. tros cln, mm·h1ba 

JOAQUIM JosÉ MoNTEIRO Tomms - 4 de julho ele 1821'a 19 de j aneü;o ele 182'2. 
IGNACIO DA COSTA QuiNTELLA - 19 ele janeiro a 18 de junho ele 1822, em que 

obteve licença para tratar ela sua saucle; r eassumiu as funcções a 29 de agosto 
elo mesmo anno; em 18 ele maio ele 1823 tornou à interrompel-as ]JOr igual mo
tivo, e foi exonerado a 28 . 

Ü.ANDIDO J OSB XAVIER (interino), por doença de Ignacio ela Costa Quint13lla - 18 
ele junho a 29 ele ~gosto de 1822. . · 

.JosÉ DA SILVA CAH.VALHO (interino), por doença ele Candiclo José Xavier-18 
a 28 ele maio ele 1823. 

D. MANUEL JoÃo DE Locro-28 ele maio a 1 de junho ele 1823. 
MANUEL IGNACIO MARTINS P.A.MPLONA COR'I.'E REAL (interino) - 1 ele junho de 

1823 a 30 ele abril ele 1824, em gue foi obrigado a inter romper o exercício 
elas r espectivas fuucções, r eassumindo-as a 9 _ele maio . Concedeu-se-lhe a exo.
nm·ação por decreto "ele 15 ele janeiro de 1825. 

JOSÉ ANTONIO DE ÜLIVEillA LJ):ITE DE BARROS (interino) - 30 ele abril a 3 de 
maio ele 1824. 

MARQUEZ DE PALi'lillLLA (in:terino) - 3 a 9 de maio ele 1824. 
JOAQUIM JosÉ JYloN'.rEillO TOH.RES -14 ele j aneiro ele 1825 a 1 ele agosto ele 

1826. 
:Ministros àos cstrn.uge iros 

ÜOJ',TDE DE BARBACENA (Francisco F urtado ele Castro elo Rio ele Mendonça e Faro, 
2 .0 conde e 7.0 visconcle cl'este titulo) -:- 4 a 29 ele julho ele 1821. 

SILVESTRE PThTJIEIRO FERREIRA - 29 ele julho ele 1821 a 10 ele maio ele 1822, em 
que obteve um mez ele licença, reassumindo as fnncções a 12 ele jlmho elo 
mesmo anuo . Exonerado a 28 de maio ele Ul23 . 

ÜANDIDO JOSÉ XAVIER (interino), por licença concedi ela a Silvestre Pinheiro .F er-
r eira - 10 de maio a 12 ele junho ele 1822. . 

I·IEmvrANO JosÉ BRMMCA:ilo/ DO Son~AL- 28 a 30 ele maio ele 1823. 
JOÃo FRANCISCO DE ÜLIVEIR.A- E m 30 ele maio ele 1823 pediu-se licença ás côr-

t es para ,·cr nomeaclo, mas nàela mais consta a ess~ re ~peito . ~ 
ÜONIJE DE PALllillLLA- 1 ele junho ele 1823 a 15 ele Jane1ro ele 182o. 
SILVESTRE PINHEillO FEH.REm.A (interino) - 15 a 26 de janeiro ele 1825. 
D. MIGUEL AN'l'ONIO DE MELLO (interino) - 26 ele j aneiro a 5 ele fevere~ro ele 1825. 
ÜONDE DE PoRTO S.AN'l'O (Antonio Saldanha ela Gama) - 5 ele fevereiro ele 1825 

. a 1 ele agosto ele 1826 . 



Nota explicativa 

Os segpintes di1Jlomas dispensam mais informações, sobre o modo como se organisaram 
as secretarias de estado e se constituiu o governo de Portugal depois da acclamação de el-rei 
D. João IV, mesmo porque o IJlano cl'esta obra, sendo circumscripto a determinadas epocbas, 
permitte apenas referencia a factos anteriores quando haja necessiclaclc ele esclarecer o as 
sumpto. 

Alvart'i. 

Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem, que, constando-me, pela cxperiencia de tres 
annos que ha que por mercê ele D eus tomei posse cl'c ·ta corôa, CJ,Ue os negocias do governo cl'ella, 
assim ela p az como ela guerra, correm todos peht secret~r'i_a ele estado, scm-clistincção de qual ~
dacle e substancia cl'ellcs, com immenso trabalho elo mnustro que me serve c houver de sernr 
n'aqu~lla occupação, e com menos distincçào c clareza do que é justo; querendo dar ao despa
cho a faci l e breve expedição que convem ao serviço ele Dens c metr, e benc·fici.o elos povos; va
lendo-me elos exemplos elos outros reis, e accommoclando-me ao intento e auctoriclaclc com que 
se creou a secretaria de estado, dividindo as matel'i.as que conforme a isto ·l he podem tocar, elas 
outras que, segundo sua natureza c primeira creação, lhe não pertencem, ainda que o abuso dos 
tempos introcluz.i sse outra cousa : hei IJOr bem e mando qne cl'aqui em diante IJCrtençam e se ex
pi.clam pela dita secretaria todas as matcritts que tocarem a est>tclo, assim n'cste reino pomo em 
todos seus senhorios c conquistas, para que juntas todas em um ministro, applicado só a esta 
occupação, .·em se divertir a outras, seja. ,mais fac.~l a cornprehcns~o e cxpcdiçã~ dos nezocios 
que no tempo presente acresceram tanto nesta coroa como é no torro; e bem assun toda a cor
responclcncia que eu ti.ver com outros principcs em materia ele paz. ou g-nerra, e qualquer tregua, 
paz OLl g uerra que mande fazer ou nilo fazer, contratos, casamen tos, alli anças, instrucçlics, avi
sos publicas ou secretos que se derem a. quae,:;quer ernbaix,tclorcs, com.missarios, rcs·iclcntcs, 
agentes c quaesquer pessoas que, com qual<iuer nome ou carg·o, se despacharem dentro ou fóra 
do re ino, a nego cios que forem cht qualidade referida ; quaesquer avisos ele pai avra ou por 
esqripto, que. fi~er ,ou se nos fizerem, sobre materias tocantes a nosso reino ou ao es tado de nos
sos fi lhos c succcssorcs ; todos os regimentos, ordens e cartas que se houverem ele dar c escre
ver aos vice-1·eis, governadores elos r einos, províncias e praças ultrammi.nas, pant lJom governo 
<:t'ellas e direcç.ilo elos negocias publicas, em paz ou em guerra, assim no que respeitar aos vas
sallos dos ditos reinos, províncias e praç::ts, como aos príncipes de nações coniinantcs de que se 
possa receiar damno ou qualquer interesse; maudar armadas ou csqnadra ·,· ::tssim par::t o. mares 
do reino como para fóra d'elles, fazer exercitas ou facções por terr::t; c nos a.ctos publicas de côr
tes Oll similhantes far:'1. o secretario o qLlC tocavn fa~cr ao escrivão ela puriclacle, qnando o havin ; 
tomará os preitos e homenagens que se me fiz erem de qualquer go;vcrno, for\n.l<~~a ou capitania; 
despachad todos os provi.m.entos dos vice-reis, govm·naclot·es de reino;!, provínc ias e praças, as
sim elo reino como ultramaTinas, gen.craes das armadas, al mirn.ntes e todos os officiaes g1·aucl es 
ele paz e guerra, }Jelos qnacs, com alguma superiorichtde, se administra o governo pnblico, como 
são os presidentes dos triblmaes, conselheiros, secretarias e escrivães d 'elles, desembargadores, 
ministros ela camam cl'esta cidade c qt1aesqucr outros de igual poder e jLuisdicção; creaçucs ele 
titnlos, nom.e::tções de bis1mdos e !Jrclazias, ollicios, ela casa 1:eal, lagares do santo ollicio, reitor, 
cadeiras grandes e despachos similhantes da uni l7 er:ichtdc de Coimbra, c qualquer dep~nclencia 
de cada uma das cansas sobreditas ; c todas as mais que verdf1deinqn"11tc forem Otl toc1~rem n.o 
estado, que aqui hei por expressas e clcclm·adas. E porqne elos tribnnacs e jL1ntas me v:lm mui
tas vezes con~ ultas sobre materia de es tado, qne s:i.o elo governo e clirecçi'to ele causas 1mblicas, 
on provimentos dos 'lJostos e otlicios r efct·iclos, me virão, em l11fl.ÇO ap1ntaclo com sobrcscripto 
para mi.m_, que diga : «A cl-r~i nosso senhor, J?Cla secretaria de cs~a.do", p ~tra que. s~m confusão 
se encammhem logp os neg·oClos pela secrctana a qu'" •tocarem; e 1sto mesrno se fara nn.s cartas 
que quaesquer mini stros ou pessoas me houverem ele escrever; e todas as mais consulta.·, eles· 
lJacho ·, decretos e ordens que se houverem ele passa,r e r eceber, carta. e pn.pcis que não forem 
das m::tterias .r cferidas; c elo despacho das mercês que Ct1 :fi zer por SClYiços ou graça., não ~cndo 
elas que f-icam apontadas, se experl.iriio pela secretaria das mercês c eKpedicnte, que ass1m se 
chaJÚ::trá, com declaração que, se n'esta parte me pa'reccr al terar sobre o clisposi;o n 'este n.lv_a~·á, 
ordenando secretari a particular elas matcr ias pt:tblicas e bom governo dos povos, o manclare1 fa
zer, sem qtle se eJJtcucla qLle com i:so se cat1sa prejttizo·a est~t secretaria das mercês e expediente 
no modo c fórma em. que ora o mando continuar. 

Este alvará quero qne vall1a, t enha força e vigor como se fo sse carta feita em mcn nornc, 
por min:t ass ignacla c pn.ssacla pela ~hanccllari a, sem embargo ela ordemtção, que cliz, que ~•s co~
sas, ct0o eJfeito houver d_e durar n:m.· de um ~11 11 0, passem por cartas! e p~~ss1mclo por alv9-rás ~1u.o 
valham. E mando se rcg:tste nos hvros dos tnbuna.es, casas · de snpphcaçao e I orto, c se w1pnma 
e envie ás comarcas, mini stros e pcssoarJ a que parecer necessario, para que venha á noticia. ele 
todos. 
. · Pantaleão Pigueira o fe~ em Lisboa, aos 2D de novembro de 1643. E eu, André Franco, se

cretario da rainha, por ordem particular o :fiz escrever e subsc1·evi.. = REr. 

En el-rei faço saber aos que erJte alvará virem, qne, havendo-se estabelecido por outro al
var~ de 29 ele novembro de 1643 a reparti ção el as duas sccretm~as de estnélo e las 1ncrc9s, e ex
pcchcr:te, a que clclJDi: se n.crBscentou a ela assignatm·a, com o fim ele fa.cilitar a cxpechção elos 
negocws, que costuo:.Hlm stlbi.r á minha real presençliL para serem despachHclos, tem mostrado a 
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exr)eriencia, que cl 'esta providencia não resulta a utilidade que se considerou no dito alvará 
antes pelo contrario se encontram na sua ])ratica alg uns inconvenientes graves, e maior dilaçã~ 
e embaraço no despacho da·s ditas, secretarias, não só por não constar com toda a clar eza ue
cessa1)a elas materias que pertencem a cada mna, mas por separar o dito alvará algumas que 
deviam anelar unidas, e muito mais por passarem os negoeios depois de resolutos em qualquer 
d_as duas primeiras secretarias para o expediente ela t erceira ela assignatura ; fazendo-se pre
c~so que o secretario cl 'ella os torne a examinar de novo e as r esoluções que sobre clles fui ser 
VIdo tomar, a fim ele conferil-as com as ordens ; quando é mais natural que cada uma das ditas 
secretar ias tenha o seu exr)ediente separado de t urlo o que cliz r espeito ás materias ela sua r e
partição, e que na mesma. por onde baixam as resolnções, se examine se estão conformes a ellas 
as or dens que em sua execução se e~q)ecl cm pelos t ribtmaes e sobem á assignatura, evitando-se 
pot· este modo muitas demoras, c, o que é mais, occupar-se n'este emprego um secretaTio, que, 
com mais util applicação, pócle ter o el e outra r epartição, a qual se faz preciso cr ear de novo, 
em attenção dos muitos negocias que com o tempo t êem acrescido, para que, dividido o tl·aba
lho, seja mais prompta a expedição. P elo que, tendo consideração ao referido, e desejando dar 
remeclio aos ditos inconvenientes, com que se evite o prejuízo que cl 'elles resulta ao meu serviço 
~ . ao bem commum elos meus vassallos, sou servido ordenar que todas as t.res secretarias sobre
CL~tas t enham o t itulo de secretarias de estado, e na mesma fórma os ministros que n 'ellas me ser
vu-em, terão tambem todos o titulo ele secretarias de estado elas repartições que respectivamente 
lhes tocarem, as qnaes serão as segníntes : uma dos negocias inter iores elo reino, outra dos que 
l)ertenccm á marinha e domínios ultramarinos, e outra dos negocias estrangeiros e cla .guena. 
N'csta conformidade pertencerão á secretaria dos negocias do reino as 01·eações e provimentos 
de t itulas e dos officiaes maiores da casa real, as doações ele se11horios ele terras, alcaidarias 
móres, jurisclicçiies, privilegias e r endas ; os pleitos e homenagens de qualqner governo, for- . 
taleza ou capitania elos meus domínios; e todas as mais mercês que eu for servido fazer, OLl 
por graça ou em remuneração ele serviços se despacharão pela dita secretaria, e para ella pas
sarão os liVl'os das ditas mercês, e os elas homenagens e t ítulos. E o secretario da dita repar
tição terá em seu poder os sellos reaes. Outrosim se expedirão pela mesma secretaria as no
meações ele toclqs os prelados, assim elo reino como elos domínios ultramarinos, os provimentos 
ele presidentes e ministros para todos os tribunaes, relações e lagares ele letras elo mesmo reino 
e domínios; as eleições elo r eformador, reitor ou governador da universidade de Coimbra e len
t es d 'e'lla ; as ar)l·esentações dos cànonicatos ela dita universidade, e de todos os beneficios das · 
ordens militares, 1)elo que respeita sómente Íl s igrejas do reino ; e os mais provimentos ele quaes
quer offi cios e cargos elo mesmo reino, que forem da minha nomeação, excepto os que abaixo se 
declaram. Todos os mais negocias pertencentes assi.Jn ás ditas ordens militares e universidade, 
como ao governo interior do reino, administração ela justiça e da minha r eal fazenda, policia, 
béri1 commum elos povos ou interesse particular elos vassallos elo mesmo reino, que se me hou
verem de fazer presentes, ou sej a l)Or consultas dos tribunaes, ou por em-tas ele conta, ou por 
petições- elas })artes, se encaminharão 1)ela dita secretaTia de estado elos negocias do reino, decla
rando-se assim nos sobrescriptos das cartas e maços das consultas ; e pela mesma se expedirão 
as resoluções que eu for servido tomar, e quaesquer ouh··~s ordens que não tocarem ao expe
diente particular .Clas outras secretarias, abaixo declarado. A secretar ia ele estado ela marinha e 
conquistas pertencerão todos os despachos concernentes á ex1)eelição elas armadas e frotas, e 
uclministração da fazenda ~los seus armazens, os provimentos ele todos os postos militares da 
mesma marinha, e os ofTicios cl'ella , o expediente elos passaportes elos navios que saírem el 'este 
porto ; as ordens sobre os que entrarem, todas às mais depenclencias ela mesma marinha, e as 
consultas, avisos e requerimentos que respeitarem ás materias referidas se remetterão á dita se
cretaria. com a formalidade acima declarada. Igualmente pertencerão a ella as nomeações ele vice
reis, governadores e capitães generaes elos estados ela Inclia, Brazil, Maranhão, reino de Angola, 
i lhas el a. Madeira, Açores e Cabo Verde, e presídios ele Africa i os provimentos ele todos os ])OS
tos militares e ofli cios de jLlstiça e fazenda elas mesmas conquist as, e das clignielacles, canonica
tos, parochia.s e mais benefi cios el as suas igrej as ; os negocias elas missões e t odos os mais per 
tencentes á administração da j usti.ça, fazenda real, commercio e governo elos referidos domínios, 
e as cartas que me escreverem os vice-reis, g·ove~·naclores, prelados e quaesquer outras l)essoas, 
não sendo dirigidas a alg um tribunal, se r emetterão á dita secretaria, e· por ella se expedirão as 
respostas. Pela secretaria elos negocias estrangeiros e ela. guerra correrão todas as negociações 
com qualquer outra côr te, as nomeações dos ministros que houverem ele ser vir-me nas ditas côr
tes, as instrucçõcs, avisos, ordens e respostas elas cartas dos mesmos ministros, os despachos 
sobre a sua subsistencia., os t r atados ela paz, gnerra, casamentos, alliauças, conunercio e quaes
quer ou tros que se celebrarem i as cartas para os reis, príncipes e quaesquer outras pessoas ele 
fóra dos meus domínios, e as conferencias com os ministro's estrangeiros que assi~ tirem na mi
nha côrtc, exce1)to quando eu for servido nomear a algum d'elles conferente partiCula~·· Outro 
sim pertencerão á dita secretaria t odas as clepenclencias ela g uerra e dos m~us exermtos, .e _as 
que respeitam, ainda em tempo ele paz, ao corpo militar elas tropas d 'estes remos, e a adnnrns
t rat;ão ela coutaclol"ia geral de guerra, vedarias, hos1)itaes, forti-ficações, assentos e armazens. c~as 
munições de o-uerra ; os 1n·ovimentos de todos os pos tos m~itares elas mesmas trop~s e oilicws 
elas sobredita~ repartições ; as ordenanças militares e re~·1me~tos que. eu for s_ervlClo mandar 
obser.var, e todas as mais ordens que se expedirem respect1v~s as mater~as refenclas. E _as ?on
snltas ·que sobre ellas se me fizerem, se remetter ão todas á chta secr~t:;tna, na fórm:!t acuna ex
pressada i e o mesmo praticarão os generaes nas suas c~rtas, e. os m1mstros que forem encarre
gados ele qualquer cliligencia pertencente ás ditas maten as. He1 por bem, A e or deno, que, fallan
clo-se e escrevendo-se aos sobreditos tres secretarias de estado, se lhes de sempre o tratamento 
q ue pela lei ele 16 ele setembro ele 1597 se manda dar ao regedor ela justiça e casa da supplica-
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ção, e governador da relação do Porto, vedore,s da fazenda e presidentes nos triht.:naes; e mando 
que todas as pessoas de meus r.cinos e domiaios sejam obrigadas a dar aos mesmos tres seCI·e
tarios de estado, sem limitação de temiJO e logar, o referido tratameJ}to. Os o:f:licia:es que até agora · 
serviram :o.as secret)lrias de estado e das n1ercês se dividir.ão pelas tre.s rep,artições sobreditas, 
de sorte que cada uma fiq~uc .com o seu o$cial maiox separado, e os mais que forem líl.ecessarios 
para o seu expediente. E pa~a que não baja conft1são a respeito elos arclúvos, se dividirão tam
bem os livros e papeis que n'clles se acharem, segundo .as suas materias, e se entregarão nas 
secr,etarias a que t<;>C3J.'CJ~l- E este alvará quero que valha e tenha força e ;vigor, como se fosse 
cal-ta feita em meu nome, por mim assignacla, e passaela pela chaneellaria, sem emharg:o da or
denação. em contrario ; e mauclo se registe nos livros dos tribtmaes, casas da SJllJplicação e do 
Porto, e se impÔJI,Ja e envi~ aos generaes qas p1·ovincias, ministros das comarcas e mais pessoas 
do reino a qtld pare,cer necessario; e aos vice-reis, capitães generaes, governadores, chancclle
res das relações e ministros elas comarcas de todos os do:o:linios uJtramarinos, para que venha á 
noticia de todos, 

Feito .em Lisboa occidental, aos 28 ele j t.llho de 1736.= REI. =PedTO clc6 jJI[ottcG e Silvc6. 

Havendo re1Jresentado o viseonale de Villa Nova ela Cervei1·a, meu mini.str0 e see~·etario de 
estado elos negocioll çlo reino, que, achando-se encarregado, alem elo cuidado e despacho d'esta 
repartição, dos muitos. e g,raves negocios qu1.<~ são ÍJ1sep,araveis e elo corutinuo e:~>=pedieute das pre" 
siclencias do meu real erario e cla·real junta do comrr.Jercio, agricultura, fabricas e navegação 
d'estes remos e seus .alomiuios, ni1o poderia, na multiplicielacle e occorrencia de todos elles, cor-
1·espond.er ao expediente que se fazi;:~. necessario, e que }Jeclia o seu zêlo c o bem elas partes, aue 
muito se lhe fazia attendivel; sup1Jlicando-me que o alliviasse do encargo da. repartição .dos ~e
o·ocios elo reino e que el'elle me servisse nos mais carg·os que eu houvesse por bem ele lbe con
fiar; e havendo eu, por muitas e successivas experiencias, formado o mais distincto conceito que 
o mesmo visconde de Villa Nova da Cerveira me merece pelas suas qualidades, integridade, 
zêlo e prestimo; querenG1o coB.descender com o que clle me supplicou e mostrar-lhe que me quero 
servir d'elle nos empregos ele maior confiança: hei por bem allivial-o do cargo ele meu ministro 
e secretario ele estado dos negocios do reinq, e de o nomear, como nomeio, presidente elo meLl real 
erario, a que o promovo, COIJ+ a presielencia ela r eal junta elo commercio, agricultura, fabricas e 
navegação ~l'estes reinos e seus domínios, unindo a estas presiclencias o cargo de metl ministro 
e secretario de estado da repartição da fazenda, que tenho resoluto crea:t:; . nomeando-o outrosim 
meu ministro assistente ao despacho, para que n'elle me haja ele assistir sempre em t0dos os ne
gocies que n'e!Je se trata.~·e1u e haja de expedir aquelles ele que cu o encarregar; vencendo por
tanto o mesmo orclellaclo que vencem os mais ministros e secreta·rios de estado; e coniio de que 
o mesmo v!isconele :tJrocurará e zelará a execução elas miuhas reaes ordens com a mesma fidelidade, 
pureza e intclligellcia com que se tem havido em tLldo o que por mim lhe tetn si elo .cJlcar.regaclo. 

O sobrei:lãto visco11.Gle ele Villa N o;va da Ce1·veira. o tenJ1a assim CDtcncliclo c observe, fa.zen
do registar este onde tocar. Palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, mn 15 cl.e dezembró ele 1788.= 
(Com c~ ?'Ub?·icc~ de stta magestade.) =Visconde jJt[oTdomo .Ll!fó?·. 

Decreto 

Havendo-se CI'eaelo pelo real decreto de 15 de dezembro de 1788 a secretaria de estado da 
fazenda, para ficar uni€la ao presidente elo mettreal erario, e ser este o min~·stro e secretario de 
estado cl 'aquella repartiç.ão, tualo em utilidade do :tJublico e elo meu real serviço ; e não se tendo 
até ago.1·a nomeaào os 0i:liciaes Ç[lile se fazem necessarios JJara o expediente cl'aquell::L secretaria: 
hei por bem e mando ao refe\·ido presidente do erario regio, ministro e secretario de estado da 
fazenda, que n.omeie, IJlão só ' ele presente, mas tambem ele futl!lro, os oJliciaes que entender serem 
para ella nec.essarios, vencendo 0s or.denaclos e processando-se as folhas d'elles na fómm que se 
pratfca nas outras repal'ti!;~Ões, e isto Bão obst:•nte quaesquer leis, regimentos e ordens em con-
trlllrio. ' 

Palacio Gle Qneluz, em 6 ·deja!).eir0 ele 1801. = (Com a ntb?"ica elo 1JTinâpe Tegente .) 

Decre'to 
' Tendo iJ1lr0.etl!l·ac1o p0r t0.cl0s 0s roei0s possíveis conservaJ.' a netutJ:alialacle, de que até ago1·a 

têem gosaclo os meus ;fieis e amad0s vassall0s, e apesar ele ter exbaurido o meu real eraüo, e ele 
todos os mais sacridic1os, a ·que me tenho sujeitado;- c.heo-anclo ao excesso de fechar os portos 
elos meus reilllos a0s ,vassa:llos elo meu antigo e leal allta.do o rei da Grau-Bretanha, cxp0~1clo o 
co=ercio d0s mens vassallos ·á ·total ruina., e a s.0ffrer p0r este nl@tivo grave prejuízo nos ren
dimentos da' minha e01;ôa ; vej0 que lJelo inberior do meu reino ma~·cham tropas elo imp,eraclor dos 
framcezes e r ei c1e litalia, a quem eu me haviia unido no contiuente, na persuasão de não ser 
mais inqu.ietacl0, e quw as mesma~ se cliúgem ~ esta capita~; e q:lerenc~o eu evitar a~ funestas 
c0nseqt~e1acias .que se p0dem seguwr de uma cle.f.e)la,_ Ç[tle seria rna11s nom;va q;ue provülJtosa, ser
vin(10 só de clen:amar san~ue em pxejuizo da hHman1dade, e capaz de accencler mais a dissensão 
de .umas t~·op!l!s que têCJ;n tra,nsit3JG!0 por este rein0, c0m o annu,ncio e promessa dp não commet
terem a men0r h0stiliclacle ; .conhecend0 igualmente q,ue ellas, se dirigem muito par.ticuloo:mente 
con.<tra a Ililli!nha 1;eal peas0a, e que .os meus leae~ wassallos serã0 menos h~.g1J.1i etaclos, ausents.ncl~
me eu cl'este oceiilll0 : ten'ho iresolvido, em bene:fi.cw ~los mesmos meus v;assa:Jlos, pass~tr com arai
nha m~nha senla0ra ,e mãe, e com toda a 11m~l família, para 0s estados ela Aro.erica., e estabelecer-
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me na cidade elo Rio de Janei.!l·o até à paz gerail. E considerando mais quanto convem Gleixar o 
governo c1'estes reinos n'aquella ordem que cumpre ao bem d'e1le-s e ele meus povós, como 
cousa a que tão essencialmente estou ob1·igado, tendo n'isto todas as cousiGlerações, que em tal 
caso me sito presentes : sou servido nomear, para na m.inha ausencia goven21arem e regerem 
estes meus reinos, o marquez de Abrantes, meu muito amado e prezado primo i Francisco da 
Cunha de Menezes, tenente general dos meus exercit0s ; o principal Castro, do meu conselho e 
regedm: elas justiças i Pedro de Mello Brcyner, do meu conselho, que servirá ele presidente do 
me11real Bl'aúo,. na falta e im;peGlimelllto riLe L uiz ele Vaseolllcellos e :Sotlsa, que se acha impossi
bilitado com as suas molestias; D. Francisco de Noronha, tenente general elos meus exercitas 
e presidente da mesa da consc.iencia e ordens ; e na falta de qualquer d'elles, o conde monteiro 
mó r, que tenho nomeado presidente do senado da camara, com a assistencia dos dois secretarias, 
o conde ele Sampaio, e em seu logar D. Mi&:uel Pereira Fo1jaz, e do desembm~gador do p3JÇO e 
meu proc~U'aclor da corôa, João Antonio :Salter ele Mendonça, pela grande confiança que ele 
todos elles tenho, e larga experiencia que elles têem tido elas cousas 'elo mesmo governo; tendo 
por certo que os meus reinos e povos serão govel'lllados e regidos por maneira que a minha 
consciencia. seja clesencarregada, e elles governadores cumpram inteiramente a sua obrigação, 
emqc1anto Deus pennittir que eu esteja ausente d'estâ. capital, administrando a j ustiça com 
imparcialiuade, distribuindo os premios e castigos conforme os merecimentos de cada um. 

Os mesmos governadores o tenham assim entendido e cumpram na fórma sobredita, e na 
COlil.forJhidaale elas instru.cçíJes que serão com este decreto por mim assignadas ; e farão as par
ÜCÍIJações necessarias ás repartições competentes. Palaci.o de Nossa Senhora ela Ajuda, em 26 
de novembro ele 1807 .= (_Com a ?'Ub1·ica elo 1Jrinci1Je ?"Cgente.) 

Instruc~õcs a. que se refere o decreto supra 

Os governadores que houve po1· bem nomear pelo meu . real decreto ela data c1'estas, para 
na minha ausencia governarem estes reinos, deverão Jlrestar o j1!ramento do estylo nas mãos 
elo cardeal patriarcha; c cuidarão com todo o desvelo, vigilancia e activiclacle na administração 
da justiça, distribuindo-a imparcialmente e conservando em rigorosa observancia as leis ,d'este 
reino. 

Guarclarã.o aos nacionaes todos os privilegias que, por mim e )Jelos ~enhOl'es reis meus 
antecessores, se aclJam concedidos. 

Decidirão á pllll'alidade ele votos as consultas que )Jelos respectivos tribunaes lhes forem 
apresentachts, regulando-se sempre pelas leis e costumes do reino. 

Proverão os Jogares de letras c os officios de justiça e fazenda, na fónna até agora por mim 
praticada. . 

Cu·iclarão em defender as pessoas e bens elos meus leaes vassallos, escolhendo para os em
pregos mili(;m·cs as que d'elles se conhecer serem benemeritas. 

Procurarão, quanto pos)livel for, c011servar em paz este reino; e que as tropas elo impera
dor dos francezes e rei de Italia sejam bem aquarteladas e assistidas de tudo que lhes for pre
ciso, emquanto se detiverem n'este reino, evitando todo !3 qualquer insulto que se possa perpe
trar, e castigando-o rigorosamente, quando aconteça; conservando sem1Jre a boa harmonia que 
se deve praticar com os exercitas das nações com as quaes nos achâmos unidos no continénte. 

Quando succcda., por qualquer modo, faltar algum dos ditos govemadores, elegerão á plu
ralidade de votos quem lhe succcda. Confio muito da sua homa e virtude que os meus poYos 
não soíJrerão incommodo na minha ausencia; e que, permittindo Deus que volte a estes meus 
reinos com brevidade, encontre todos contentes e satisfeitos, reinando sempre entre elles a boa 
ordem c tmnquillidade que deve haver entre vassallos que tão dignos se têcm feito do meu pa-
ternal cuidado. . 

Palacio de Nossa Benhora da Ajuda, em 26 de novembro de 1807. = PRINCIPE. 

Decreto 

O general em chefe do exercito francez em Portugal, em nome de sua magestade o im)Jera
dor elos francez es, rei. ele Italia, e em observancia das suas ordens, decreta : 

Artigo 1.0 O reino ele Portugal será d'aqui por diante ad1ninistrado todo inteiro e goyer
nado, em nome de sua magestade o imperador dos francezes, rei de Italia, pelo general em cl:tefe 
elo exercito francez em Portugal. 

Art. 2.0 O conselho de regenci'a, Cl'eaclo por sua alteza real o príncipe do Brazil, no mo
mento em que este principe abandonou Portugal, fica supprimiclo .. 

, Art. 3." Haverá um conselho de governo, présidiclo pelo general em chefe, composto de um 
secretario ele estado encarregado ela administração do interior e das finanças, com dois conse
lheiros· ele governo, um encarregado da administração do interior e outro encarregado da repar-
ticão elas finanças . · 

' De um secretario de estado encarren·aclo da repar tição da g11ena e da ·marillha, com mn 
conselheiro de governo encarregado da r epartição da g~1erra e da marinha . . 

De um conselheiro ele governo. encarregado da justiça e cultos, com o t1tulo de regeclor. 
Haverá um secretario geral do conselho encarreg3Lc~ o dos ar?hiv?s: . . . 
Art. 4. 0 Os senhores corregedores das comm·cas, JLnzes de fora, Jmzes do cr~e e J lllz~s or

dinarios, os desembargadores dos diff'erentes tribunaes, o .senado ?a c~mara de L1sboa, a JUnta 
do commercio, as diversas camaras, o presidente do terre11·o pubhc_o, em uma pa!avra, tod?s os 
encarregados da administração publica, são conservados, á excepçao das reducçoes que o m~e
resse publico mostrar que é n~cessario fazere111-se pelo tempo ad~ante, ~ n~s muclanç!ls nos ObJe
ctos relativos a seus cargos, que a nova organisação do governo Julgar md1spensaveis. 
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Art 5.0 M:r. HCl·man é nomeado secretario de estado, encarregado da repmtição do interior 
e elas finanças. 

D . Pedro de Mello é nou1eado conselheiro do governo, da repartição elo interior. 
O sr . de Azevedo, ela r epartição elas finanças. . . . 
l\1r. L huitte é nomeado secretario ele estado, encarregado ela g tterra e da marinha. 
O sr. conde de Sampaio é nomeado conselheiro do governo, da repa1·tição da guerra e dare-

partição da marinha. , 
O sr. principal Castro é nomeaclo conselheiro do governo, encarregado ela j ustiça e dos cul

tos, com o titulo de regeclor. 
Mr. Vienez-Vaublauc é nomeac1o secretario geral. 
Art. 6.0 Haverá em cada província um administrador geral com o titulo ele correg·eclor múr, 

encarregado ele dirigir todos os ramos d~ administração, ele vigiar sob1·e os interesses ela 'provín
cia, ele indicar ao governo os melhoramentos qne devem fn.zer -se, tanto a r espeito da agricul
tura como da industria ; devendo corresponder -se sobre qualquer d'estcs objectos com o secreta
rio de estado ela competente re1mrtiç1to, e com o regeclor pelo que pertencer á justiça e ao 
cnlto. ' 

Haverá ignalmente em cada IJroviucia um o:f:Ticial general encarregado ele manter a ordem 
e a tranquillidadc; as suai:l fuúcções são inteiramente militares, mas nas ccremonias publicas 
terá seu lo9·ar á direita do corregedor mór. · 

Havera um corregedor mór na província el a Extremachu-a, que residirá em Coimbra, e um 
corregedor mór na cidade de Lisboa c seu termo, o qual será dema1·caclo ele uma maneira 
exacta. . ) . 

Art. 7. 0 O presente decreto será impresso e affixaclo em todo o reino, para ter força de lei. 
O secretario ele estado elo interior e elas finanças, o secretario de estado da g tterra c da mari
nha c o regcdor são encarregados ela sua execuç,ão, cada um pela parte que lhe tocq,. 

Dado JLO palacio elo quartel general, no 1.0 de fevereiro de 1808. = Jtmot. 

Decreto 

O governador ele París, primeiro ajudante ele campo ele sua magestacle o imperador e rei, , 
general em chefe, decreta : 

Da data d'este em, diante todos os actos publicos, lei s, sentenças, etc., de qualquer natureza 
que sejam, q tte até agora se faziam e processavam em nome de sua alteza r eal o príncipe regente 
ele Portugal, principiarão pela formula seguinte : «Em norne ele sua roagestacle o imperador elos 
francezes, rei ele Italia, protector ela confederação do Rhcno". 

Todos os actos administrativos c ele execução relativos a qualquer decreto OL1 ordem, ema
nados do actual governo, terão, alem da formnla acima, a seguinte : «E em consequencia do de
creto ou das ordens ele s. ex." o governador de París, primeiro aj nclante de campo ele sua ma
gestf1cle e general em chefe do exercito frmícez em Portug-al». 

A fornmla empregaGla pelo governo será : «Em no1.;:;e de stUL magcstade o imperador elos 
francczes, rei ele Italia, protector da confederação elo Rheno, Ottvinclo o conselho elo governo 
(quando o conselho tiver sido consttltaclo), o governador de París, primeiro ajudante ele eampo 
de sua magestacle, gcum·al em chefe do exercito francez em Portngal, decreta». 

E quando não tiver havido deliberação no conselho, a formula será: ccEm nome de stta ma
gcstade o imperador dos fraucezes, etc., o govemaclor ele París, etc., decreta ou m·clena». 

O sêllo do governo será o mesmo elo imperio francez, com esta l egenda : crGovcrno de Por-
tugal». ' 

O secretario ele estado elo i11terior e elas finanças, o secretario de estado da guerra c da ma· 
riuha, c o rcgeclor, são encarregados da execução do presente decreto, cada. um pela lJarte que 
lhe toca. ' 

Dado no palacio elo quartel general , no Lo de fevereiro ele 1808. = Junot. 

Decreto 

' Tendo a Divina Providencia permitticlo que os meus l'eÍJlOS de Portugal e Algarves ficassem 
completamente restnurados e livres da oppressão e jugo francez ; e sendo nccessario estabelecer 
um gove1·no para rege1· os meus vassallos dur~tnte a minha ausencia n'estc estado, e emquanto 
as circumstancia,s não permittircm q,ue eu haja de voltn.r: sou servido nomear para governado
dores cl'aquelles reinos D. Antonio Jos6 ele Castro, patriarcb.a ele Lisboa; omarquez elas Minas; 
o marquez monteiro rnór _; D. Francisco de N?i·onha e FraJ?-cisco ch~; Cuu~a c Mcnez~s, tcnent?s 
gencraes elos met1s exerCI tos; e 1nu·a secreta.nos slos negocws elo r emo c fazenda, J oao Antomo 
~alter de Mendonça, desembargador elo paço e meu procurador ela corôa i dos negocios da ma
rinha e guerra, D. Migncl Pe~ei~·a F~1j?tz, marechal. de campo dos ~eus e_xercitos; c ?os neg~
cios cstwngeiros, Cypriano R1bmro .1! reuc, que serv~rá tambem n~s uupechmentos elo c~1~0 D . JYh · 
gucl Pereira Forj az, tendo voto cada ~nm nas matena~ que respelbar~m á sua rcp~rtlçao, e d~
venclo-sc regular todos pelas instrucç,ues que lhes ellVlO em carta regJ.a da data c1 este, em cuJa 
exec11ção se haverão como é ele es1Jerar da confiança que cl'ell~s faço i approvanclo e confirmando 
por esta maneira as nomeações das pessoas que alguns membros ela regencia, creacla por ele
ereto de 26 de novembro ele 1807, fizeram para os ajudar no governo, e substituir outras que 
excl~i racn, pelos motivos que me for~m presentes. Os n~e~cnos_governaclor.es o, tenham_a~sim en
tendido e cnmpram, na fórma sobredita, fazendo as partlCipaçoes uecessanas as repartlç,ues com
petentes. 

Palacio elo Rio de J aneiro, em 2 ele janeiro de 1809. = (Com a ?'Ub?'ica 'do .p1·incipe ?'egente.) 
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, Govcmadores do reino ele Portugal e dos .Algarves, amigos. Eu, o príncipe regente, vos en
vio muito saudar, como aquelles que amo e prezo. Sendo o meu prin cipal cuidado procurar por 
todos os modos possivcis segurar a inclcpenclencia dos meus elominios, e libertai-os completn.
mente do cruel iJJÜnigo, que tito inhmnanamente e contra a boa fé el os tratados invadiu os es
tados ela minha corôa na Emopa, c não cessa de mover contra elles a mais injnsta guen a ; 
seudo por uma parte reconhecido qt1e em uma tão cliffici.l crise nada póde tanto concorrer parn, 
:1 defcza do reino como um governo CODl}JOs to ele um pequeno numero ele üiclividuos, e por ou
tra parte inclispensavel conservar com o meu antigo c fi el alliado sua magestacle britannica, 
nito só a melhor intelligencia, mas aillC1a mostrar-lhe elo modo mais evidente que as minhas 
vistas não são differentcs das que o animam a favor da causa co=mn, e isto com o objecto 
do que sua ma.gestade britanui.ca continue. com a mesma etricacia a soccorrer Portugal e toda a 
península; não podendo duvidar-se que só com a mais extensa, fil'me e reciproca confiança é 
que se póclc conseguir o glorioso fim que tanto desejo }Jromovcr, e bavcnclo ·mC sua magestaclc 
britamüca feito r.onhecer o seus principias em talmateria, o que mais julgava poder concorrer 
para um feliz resultado c o que considerava como essencial para o objecto ela defcza do reino c 
Ja pcnllisula: sou servido ordenar -vo: que cl osde logo redu zaes ao numero ele tres o dos gover 
~lad orcs com voto deliberativo em todos os objectos de aclministmção publi ca, c que estes sc
.] alU o pa.tri archa eleito de Lisboa., o marquez elas Minas e o marquez monteiro mór, ficando 
empregado na prcsiclencia da mesa da conscicncia e ordens D. Francisco Xavier •de Noronha 
e exercendo o cargo de presidente ela mesft elo descrnbargo elo paço Pra.ncisco da Cunha e Me
nezes, ele que lhe fiz. mercê por decreto ela data cl'csta., e s nela estes dois membros do actual 
governo desobr igados como taes ele assistirem (ts sessões elo novo govem o, em que não te
rão parte cl'aqui em di~ntc, reconhecendo comtucl o o seu 2êlo o fidelidade, e esperando 
que, dispensando-os d'cste gravo ·o ser viço em attenç-.i'to á sua idade e mau estado ele sau
clc, que lhes não }Jermi.ttc uma fadiga ti\o laboriosa como se exige n'cste momento, conti 
nuem a servir-me no novo destino que sou servido dar-lhes com, a mesma reconhecida in
telligencia c prestimo com que até aqui o têem feito. Igualmente sou servido ordenar -vos que 
rcconhcçaes por marechal general dos meus exercitas a sir .Arthur \Vellesley, emquanto elle se 
conservar 11 0 commanclo elas forças alliadas po rtuguezas c inglezas, tomando assill1 o passo so
bre o marechal Be1·esforcl, como commandantc em chefe das forças combinadas, e logo que as
sim for reconhecido o chamareis a todas as sessões elo governo em que se tratar de organisa- . 
ção militar ou objectos concernentes ao mesmo fim, ele materias de fazenda, e elas grandes re
soluções que for necessario tomar sobre a defeza do reino e ela península, ouvilldo em todos 
esses pontos o seu parecer; e nas occasiõcs em que elle se achar ausente no exercito e não po 
üér assis tir ás vossas sessões, então o ou17ireis do modo lJossivel por escripto, participando-lhe 
tudo, a fitn de que elle esteja perfeitamente informado do que se resoher sobre taes mat.erias. 
D'cste modo procedcn í. tudo cou1 a maior energia e de cornmum accordo, emqur.mto desgraçada
n:entc se não podér conchrir uma pit.z sol ida e geral; e s11a m~gesfade britannica ficara conven
CJclo ele que eu desejo destruir radicalmente o vicio das coalli s•)es, que é o elo ciume Pntre as 
duas potencias que fazem causa commum, pois que será perfe itamente ll;tformado elas a.ctivas or
dens que tenho dado e continuarei a dar, para que se façam os maiores esforços JJOr conseguir 
o fim desejado de ob ter uma paz segm·a e permanente, IJOr meio de um grande desenvolvilnento 
de todas :1 s forças e recursos que possue a minha. corôa, a qual só assim posso lisonjear-me el e 
ver completamente restaurada, Assim o tereis enteni:lido e cumprireis, fazendo-o executar na 
fórma que deixo ordenado. 

Escripta. no }Jalacio do Rio lle J aneiro, em 6 de julho de 1809.= PmNCIPE. 

Cal.""ta regia 

Govem aclores do reino de Portugal c dos Algarves, amigos. Eu, o principe regente, vos 
envio muito saudar, como aquel les que amo. Sendo-me presente a vossa conta n.o 11, em data. 
de 24 de maio passado, e o que n'ella me expozcstes sobre os inconvenientes que deviam resul
tar ao bem do meu real serviço da limitação de poder e auctoridade em que vos ptwham as in
strucções que vos enviei nas cartas regias de 2 e fi ele janeiro elo corrente anno, não ficando 
bastantemente auctorisados para mandar pôr em prati ca todas as providencias que vos pareces
sem 11ecessárias e uteis ao bem da causa publica e proveito do estado, podendo-se tornar inuteis 
e infn1ctuosas pela demora e t ardauç.a que de necessidade haveria, até chegarem a.s minhas 
reaes resoluções, quando muit(!)S são os negocias que exigem prompta deliberação, 1~ão só ~a 
administração ela justiça, para que é necessar io que não foJtem os magistrados que vos haveis 
nomeado com parcimoni.a ele preclicamentos e com toda a exact iclão legal, mas tam~em em ot:
tras muitas causas do governo; e sendo outrosim muito prejudicial >1. utilidade P1:1bliC.a c }Jar~l
cular elos meus fieis vas~allos, que o expedi ente dos officios e outros empregos CUJOS tl~u_los hao 
mister a minha real assignatura, seja feito pelos tribunaes novamente 01·eados n'esta corte, com 
damno elos emo lumentos elos oHi.ci.aes de todas a.s repa.rt ições, assim como era em meno;cabo .dos. 
elas secretarias de estado não continuarem a ser assim chamados, como àté agora o ~eem s1clo, 
eles el e o principio da monarchüi.; representando-me alem d'isto, que, depenel~ndo nnnta,s vezes 
o bom snccesso e feliz exito de qualquer empreza elo estimulo ele. honra; e glona qt~e causa~11 os 
]Jrcmios conferidos a tempo, e elo temor e castigo gua.nclo são Jmmech.atos aos cr1mes, nao se 
conseguir iam estes proveitos por não estardes auctonsados p~ra rel?:u·tucl es recompensa~ e pe
nas, e que sendo tudo isto necessario em qualquer te i~llJO, 1"!lmto maiS ? ~r~ nas actuaes cu·cum
stancias em que o r eino, sobre estar ameaçado de ser JJ;J.vach do por um JlllmJgo poderoso e aguer-
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rido, se acha agitado de convulsões políticas, a que têem dado causa as suas perficlas machiua
ções e intrigas, que têem empestaclo ;dguns membros da nação; sendo por estes motivos precisas 
muita vígilt~nci:a e cautela, e medidas tom~clas com energia e presteza; wlenu ele que, parecia 
menos preç0 que eu fazia de vós, e menos con:ti.a11ça J!lO vosso governo, o climinu.h·-vos a a;udo 
riclade e l~mitar -vos o pacler, ou ainda men9s consideração a 'esse reino e aos seus fieis vas
swllos n'el'le hahi.tantes, podendo t~lvez entendeu-se que eu <ijineria estabelecer a;hi. tllll governa 
calonial, quando os po;vos eBtão wcostuma<il:os a ver esse reino considerado como a cru]_!)ita;l ela ma
narchia e ele tocl~os os meus vastos estados; e que,. fiinrulmente, por todos estes justidiicadas moti
vcos, não havíeis praticado tnQ10 quanta vos orclenára nas crurtas regias acimru refieFic\as,jl:clganclo 
do voss0 dever, holílra e lealdade representar-me tocJtas estas r eflexões e esperau llis minhas reaes 
determinações; e tornUJnda· em co11siâl'eração abjecto ele tal!l!ta impolltancia, e as l!aswes que me 
persuadiratm que famm h~lílGlacl:a:s em promover 0 bem· geral da lilli'Onarchia e a conscrvaçã0 d0 
decoro e cligni.eltacle ela: sa'berania; querendo que a estes dais J!!Ontos, c0m0 verGl::ucleiro fim dos meus 
paternaes clesvelas, se diri.jarm tada.s as 1arovidencias que mandei dar pwra a fel:i:eidaG!e cl'esse 
reino, e que hajw UDl pmbJiico testemunho el0 aJDreço que faço cros meus ·vassal!los• tiJ'Ue· o hrub:üta.m, 
e que muito merecem pe~a lewldade, a111or, val:or e pa.triotbsmo com· que têem dcfenclida e sus
tentado ru causru da ueHgião e do th~·0no, e da col!l!fiança ql'le em vós tenl1o pela actividacle 1. en:er
gia, zêlo e pres1lima ca.m qt\e v0s tendes havido· lil'as cousars d'esse go;verno, sou serV'id0 ordenrur: 

1.0 Que, não. aleveaüa perigau a segunlJiilça e :feliciG1ade do estaal@ p@ll Ü11lúa de providencias 
prom)!ltas e acl'equaala:s, vos ruuct0ris0 1~arar que tnd0 quanto v0s parecer rtee<essario e uthl exeéu
ta:r-se immecli>rutamente e sem demora, o possaes J!lrwticar lllO meu L'Glal JiL0me, por avis@s e porta
rias, e nã0 por alvrur{~s au ele·cuetos, dando -me colílta de ass:ÍJI~ o h~bvercles• praticadc;; e d0s moti
vos por que vos elelili>erastes a nmudau-o execuurur sem antes m'0 pa•tile~iipard'es. 

2. 0 Que em tudo o ma.is <I[Ue não exigir p1·om1~tw execuçãa·, mas qlle vos p::weeer acmrtacl0 
para o augrnel1lúo e pJTaspe:ric'bac1•e pufulica, m'<!> propoJ11ln.aes . prhmeira que o executeis, clec1:11iando 
os 111otivos JilOliti:cos que vas decidiram a leml;n:ar-vos de simi•lhantes dásp,osições, 1aara etl resol
ver o qHe for mais H til ao nreu serviço e aa bem de meus fieis vassal!10s·; 

3. o Que os magi:straGlos ser-me-hãla• 1n0r v0s p~·opostos se~s mezes antes que nnclem os seus 
triennios, pa:ra eu esc0lher os que mais habeis f0rem e mais àvall!ltajacl0s serviços tiverem, ex
pondo vós nas propostas· as quai:idades que 0s c011st~tuem cl'ig~1.0s d'estes empregas ; l1lO caso, po
rém, de ser ele absoluta necessicil'acl:e Jílli0ver al!gum loga1· p0r frultar o ministro que· o servi!a, ou 
porque assim ·conve:mihll; a:0• bem d0 m.eu real s(lrviço, o farei!s, da:lil!do logo exercici:0 no meu reru1 
nome aa Romeada·, e partic:i.pan!ilo -rn '07 para eu appro;var e se lhe passar a sua carta. 

4.0 Que fa1zendo-se necessari0 a~gt~ma pr01J10Ção na& re1aç5Cils ou tribmtaes, antes de prover
el es me· dareis clilnta, .enviame1o rus pJ:0postas Jíl'WTa eu eleliberar o <I[Ue CG>·nvier. · 

5. 0 Que chegand0 :fts vossas mãos as minhas reaes resol~tções ~le t0d0s os negacios cujos tí
tulos dependem da rniu:uha r eal assigliliatura, coma ca:utas e alvall{us, paraJ qne se nã0 retarde 0 ex
pediente, mandareis l0g0 exCilctutal -rus, mettemdo de J!lOSSCil e dando effectivo exerc]cio ás pess0a1s 
nomeadas para quaesqlllCl' logares G>tlli empregos, por avisos ou }JO;rtm·ias vossa1s, exped]cl!as ele or
dem minha, o que tambel!ll se ]llraticará na ap;resel!l!taçi'ta elos 'beneficios ecdes]a:stÍ'cos, pa1'tici
pando vós aos bispos respectivos, que por esses titnlos ll.le dêem1 as CQJ!lil'petem:tes cenfin:mações e 
coHações, .llOS que ferem ele Jqatm·eza col1artiva, assignanclo -se tempo rasoaauo e conveniente a; to
elos para apresentareBl suas cartas ou al'Varás por mina assígnmclos, expediel@s J!lelas reprurtições 
competentes cl'esse reino, na •fórma até aqui praticada, remettenclo-se. p1:0mptas para a mil!l!ka 
real assignattua e u~tímanclo-se depois os mais despachos e registos nas estações cl'esse reino, 
éontinuando tambem os oHiciaes elas secretarias a clenominnrem-se do estado, c0mo até ago·ra 
era estylo e costume, ficando porem todos os providos suspensos e até privados elos o,fficios ou 
em1Jregos, não· apresentando as cartas ou alvadtB no tempo aprasa:clo. 

6.0 Que consistindo em grnncle parte a segurauça e prosperidade dos estados na certeza e 
promptidão dos castigos e na justa e proporcionada distribuição de premias, servindo estes ele 
estimulo e emulação para que se animem e proponham outros a praticm·em acções honradas e 
feitos gloriosos, e aquelles para exem1Jlo e terror, a fim ele que os iilais cidadãos se não alílirnem 
a commettcr delíctos, o que nas actaacs circumstancias é ainda ele mai0r necessidade e uti~ida
cle, devereis continuar a e('ltllibelecer as alçadas e comlllíli~sões que vos pr.recerem necessanas e 
uteis, ·para se julgarem e castigarem os qne houverem tr.do a desgraça ele atteu.tar contnt a se
g urança elo estado, inclependencia ela nação ou sobemnia ela minha rerul pessoa, pm: quatquer 
maneira, ou tenha:m infelizmen~e fomenta:clo sedições e c0ncon-:i,clo para a an~rchia1 fazendo exe
cutar todas as sentenças que se profer:in.'em contra os réus, sem ser necessana a mmha real con
firmação, ainda nos casos em qtle n'ellas se tenha imposte> a pena de morte, e me propore]s os 
premios que julgardes merecem os que se houverem' distinguido no meu real serviço, para. eu os 
mandar conferir; repartindo-os porém logo em algum cas0 extraorchnario, q\mnclo entenderdes 
que convem assim fazel -o, do que me dareis parte. E com estas modificações e alterruções cu.m
prireis o que vos foi ordenado nas cartas regias ele 2 e 11 ele j aneiro passado, emquanto não fo,;
resiclir ,entre os meus fieis vassallos cl'esse reino, o que será logo que as circmustancias e a esta
bilidade elo systema político da Europa o permittirem. Confio ela vossa honra e zê1o, que me 
COI!I!tinuareis a servir com o mesmo arr-wr e fidelidade com gne vos tendes esmerrudo até ag0·ra, 
com milito prove1to da causa publica, bem elo estado, sa;lva~,~ão e felicidade da monarchia. 

Escripta no palacio do Rio ele Janeiro, em 30 ele agos,to de 1809. = PRINCIPE . 

Portaria 

. Tendo mostrado a experiencia quanto conve.nl em geral á promptn expedição dos l!lmitos e 
d1yersos negocios, que se t1·atam na real presença, e em parti~ldar ao bom regümcn dos que eot~-
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stitucm o importan~e ~·a.mo da real fazenda,, q~1e. t~dos e'lles se c?nservem clevidam~nte separa
elos, segundo os pnnmpws que deram logar a cllVlSao (las secretanas ele estado, determinada pelo 
alvará de 28 . ele julho ele 1736 e decretos ele 15 ele dezembro ele 1788 e G de janeiro de 1801: 
manda o príncipe regente nosso senhor, que, para se redtlzir á devida ordem este importante 
objecto, e cessar a conJusão sobre os negocias que llerteucem a cada uma elas secretarias de es 
tado, se ol!>se1·ve ,11iltel'iiD.:;umente o seguinte : 

1.• Pertencem ao expediente ela secretaria €1e estado dos negocias da fazmilda as consultas, 
. cartas, decretos, portarias e quaesquer outros títulos ele nomeação de empreg.os, logares e offi.
cios de fazenda, que dependerem da real resolução e assignattua. 

2. o Por eli::t strbi.rão todas as forbas, decretos e portarias que houverem de ser dirigidas ao 
erario regio e repartições que lhe são subàllicrnas, para pagamentos que elevam fazer-se com os 
fundos ela r e:i!Jl f::tzenda. , . 

3.0 Subirá igualmente pela referida sec1 .. etaria tudo o que houver de ser presente' a sua al 
t eza real, seja por consultas dos tribunaes, seja por contas de magistrados, e petições ele partes 
sobre ol1j'ectos de fazenda, que demandem providencias extraordinarias, e da mesma fórma por 
ella se expedirão quaesquer decretos ou pol'tarias que em resolução €las J!nesmas consultas ou 
contas se houverem de passar. . 

. 4.o l<'icam tambem pertencendo ao despacho ela sobredita secretal'ia as moratorias e perdões 
dos alcances dos cleveGlores da real fazenda, os decretos ou portarias para se pagarem dividas 
por prestações, as quitações gemes dos coutratadores e rendeiros das rendas reaes, assin1 como 
elos thesoure:iros, recebedores ou pag.rudores; as esperas ou iscmções ele direitos nas alf[~nclegas 
e casas de arrrecaclaçã.o, os· decretos e p0rtarias para as arrematações €los rerues contratos·, e to
das. c quaesquer innovações na legislação sobre os ,im1oostos· e rendas elo patrimonio real e erario 
r egw, 0 que tudo se çntencler:í. sem clerogação elo expediente que em taes materias couber nas 
factrlclaJCles dos respectivos tribunaes. . 

5.o Deverão finalmente encaminhar-se por estit secr etaria ws contas, propostas, l!elações e 
res~1·liiaclos elos trabalhos, t anto elos ministros· e pessoas a quem se collll'Detter a reiD.ovação elos 
tombos que fo1·am destruidos ou desencaminhados dos archi vos e cartorios elas terras invadidas 
IJelo inimigo, como elos encarregados elo exame dos bens que at6 agora têem anelado atienaclos, 
por não estarem clcscriptos nos livros elos propri.os ela corôa, e dos que lJ lo 111otivo da mesma 
:ÍRvasão lihe :ficaram devolvidos por f'alta de legitimas herdeiros, assim como todas e quaesq~1er 
noticias estadisticas e economicas, não só lJ ara se formarem livros do que pertence á mesma co
l'Ôa, mas tambem para se irem 'j'untando as noções nccessarias á formrução do cadastro do reino. 

E esta se cumprirá pelas auctoridades e pessoas a quem toca a sua intelligencia e execu
ção. Palacio do governo, em 8 de outubro de 1812. =(Com quatro ?'UbTiccts dos govenwdons do 
nino) 

Aviso 

Jll."' 0 e ~x:.mo sr.- O principc regente nosso senhor é servido que as consu1tas, contas e mais 
}Japeis da com petencia elo conselho da fazenda continuCI'\.1 a ser remcttidos á secretaria de estado 
dos. negocios· do reino, ela mesma t'órrna que se achava estabelecido e se praticava antes da por
tana de 8 ele outubro de 1812, até final resolução €le sua :;ulteza r eaL. O qne v. ex.• fará presente 
no sobredi,to conselho, para q,ue assim se execute. 

Deus guarde a v. ex.• P~blacio elo governo, em G ele maio de 1813. =.Alexand1·e José Fe1'1·eim 
Castello . = ~r. visconde ele Balscmão. ' 

Decreto 

Sendo de grande proveito para a boa ordem elo serviç-o publico e consolidação elo systema 
constitucional, que o conselho dos ministros de estado regule os seus trabalhos de m~neira que 
as del'berações do· poder executivo sob1:e assumptos ele interesse geral ela nação se auxiliem 
reciprocrumente, GtevciD.Glo tornar-se commum a todo o nünisterio o eo;nhecimento dos factos mais 
importantes ele cada uma elas secretarias, para que possa estabelecer-se a unidade e coherencia 
de systema, que tanto importa promover: hei por bem determinar provisoriamente que o conse
lho dos ministros se reuna ordinariamente no d'ia ' de terça feira ele cada semana, á hora que pa
recer opportuna, em uma das salas ela secretaria ele estado elos negocios elo reino, e bem assim ex-

' ' traordinruri amomte quando· qurulg:ue1· elos mini.stros, por causa urgente, .i~-clgar necessarria, a retmiito:. 
· Haverá um livro para se lançarem os pareceres, qua11clo assim se julgar conveniente. Este livro, 

competentemente rubricado, existirá sempre em archivo secreto, e por elle será es1Jeciahnemte 
responsavel o ministro elos negocias elo reino, e sómente o que servir ele secretario poderá escre
ver n'este l'ivro. A opinião que se vencer na sessão será assignacla por todos os que ~oram pre
sentes. Cada um dos ministros servirá ele presidente por tnn mez, com?çamclo pelo n~ms velho, e 
no caso de Í:Jlli1jíled·~mcnto•, su.1b'stit~1~rá o immediato na idade. O secretarw será esco1h1clo á phua-
licl<tde ele votos e t armbem se~:virá poi: um mez. . · . 
1 O presidente proporá á c;liscussão do comselho os assümptos que prev1amente ~se Jlllgare~n 
ele urgencia, começando' por aqúeUé que deu motivo á convocação, no caso ele sessao extraorch-
~- ~ 

As cleHberações sobre negocias de interesse gerwl' serão preparadas n'estas ses.soes elo co~-
selho dos ministros, e no livro GlaJs actas será substanciaclo o parecer que se vemceu, e os moh-
vos, para que eu possa resolver· come todo o conhecimento ele causa. . . . 

O presidente nas sessões ordinarias, ou o ministro que conv?car a~ e::draorclm!,J-nas? me cl.a
ri'to conta elos negocias qttc se cl.iseutiraan e exigirem prompta e 1mmeclm~a reso1uçao mmha. 

O conselho elos ministros o tenha assim entendido e execute. Palacw ele Queluz, em 30 ~le 
agosto ele 1822. =(Com a n~b ·rica de S16CG magestade) = Filippe Fen·eira ele A1·~ujo e Cast1·o. 
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Resenha dos titulares 

(Mercês de 1821 a 1825) 

É cli:fficil, se não quasi impossível, colligir informações completas a r espeito 
dos títulos concedidos, porque muitos nem constam elos archivos publicas. D e uns 
encontrámos os decretos da m·eação ou renovação, ele outros apenas as respectivas 
cartas passadas já no período a que nos referimos, sem comtudo indicarem quando 
se fez a mercê. Os poucos mas importantes livros que tratam de nobiliarch_ia por
tugueza omittem a data dos diplomas da verificação ela segunda ou outra qualquer 
vida, e elivergem sobre .os nomes e appellidos elos agraciados, conforme os escla
recimentos obtidos cl.'elles ou ele suas fami.lias. Para evitar similhante inconve
niente transcrevemos só o constante elos autographos, resalvanclo em notas os no-
mes que possam offerecer duvidas . ' 

lV1nrquezes 

ALOHNA (4. ") - A condessa ele Oyenhausen, D. Leonor . ele Almeida. Decreto de 
26 ele outubro ele 1823. (Vide condessa de Assumar.) 

CHAVES, em tres vielas- O 2. 0 conde ele Ama~·ante, Manuel ela Silveira Pinto ela 
Fonseca, que fôra destihÍ.ido ele todas as honras em 3 !L de março . de 1823 e 
reintegrado n'ellas a 6 de junho dó clito anuo. Decreto de 3 de julho e 
carta de 26 ele novembro de 1823. 

LAVRADIO (5 .0
) - O 8. 0 conde de Avíntes, D. Antonio de Almeida, como verifi

cação de segunda viela. Decreto ele 25 de julho e carta de 18 ele novembro 
ele 1824. 

LOULÉ (2. 0) -0 9. 0 conde de Valle de Réis, Nuno ele lVIendoça 2 • Decreto de 29 
de fevereiro de 1824. 

ÜLHÃO (2 .0
) - O 2 .0 conde de Castro Marim, Peeh·o de Mello ela Cunha Mendonça , 

e Menezes . Decreto de 11 de julho de 1822 . · 
PALMELLA, em duas vielas - O conde do mesmo titulo, D. Pech·o ele Sousa Hol

stein. Decreto ele 3 ele julho e carta ele 2 de outubro ele 1823. 
PENALVA. (4 .0

)- O 10.0 conde de Tarouca, Fernando Telles da Silva Caminha c 
Menezes. Decreto ele 25 ele julho ele 1824 e carta de 7 de. julho ele 1830. 

PmmAL ( 4. 0 ) - O 4. 0 conde ele O eiras, Sebastião José ele Carvalho e lVIello. De
creto ele 29 ele maio e carta ele 16 ele setembro ele 1822 . 

PoNTE DE Lii\IA. (3 . 0) - O 17. 0 visconde de Villa Nova ela Cerveira, D. José ele 
Lima.• Decreto ele 12 ele fevereiro ele 1822 e carta ele 10 de maio ele 1823. 

VrA~TNA-0 1. 0 conde do mesmo titulo, D . João 11'lanuel de Menezes. Decreto de 
3 ele julho de 1821. Foi-lhe concedida mais uma vida no titulo por decreto e , 
carta de 6 de outubro de 1823. ' 

VIANNA (2. 0)- O 2. ~ conde do mesmo titulo, D . J oã<? Manuel ele Menezes, como 
verificaçã@ de segunda vida. Decreto e carta de 6 ele outubro de 1823. 

Condes 

I 

AL~UDA (3. 0
) - D. Lourenço José de Almada. Decreto de 3 ele ·maio .ele 1825 e 

carta ele 20 ele setembro ele 1841. 
ALvA ( 4 . 0 ) - D . Vicente ele Sousa Coutinho, em verificação ele viela por serviços 

ele seu pae, concedida a 22 de junho de 1822. Decreto de 5 e carta ele 13 de 
abri'l de 1823. 

ALVI'J.'O (conde-barão) - Antonio Llúz de Sousa, casaelo com a condessa-baroneza 
elo mesmo titulo, D. Henriqueta Polycarpa José Antonio Lobo ela Silveira Qua
resma, successora da casq, ele Alvito . Decreto de 26 ele junho ele 1824. 

1 Na Gazetc~ ele liisboc~ e Cnllecção ele le,qislc~ção saíu o decreto com a data de 5 e ao mesmo 
dia allucle o que o reintegrou. É erro inclubitavel, como veri.ficámos á vista elo autographo exis 
tente no archivo do ministerio elos negocias elo reino. Póde assim corrigir-se a pag. G23, lin. 45, 
c pag. 751, lin. 40 cl'estc volume. 

:t O decreto que o elevou a duque diz «Nuno J osé Severo ele lVI:endoça Rolim ele Moura 
Barreto". 
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AiiiARAN'l'E (2 . 0) - Manuel ela Silveira Pinto ela Fonseca 1, em verificação ele se
gunda viela . Carta ele 23 de maio de 1822. (Vide marquez ele Chaves.) 

ANADIA -Manuel Paes ele Sá, por estar casado com a 2. a condessa elo mesmo 
titulo e 2.<~ visconcles·sa ele Alverca, D . Maria Luiza ele Sá Pereira ele lVIene
zes. Decreto (te 5 e carta ele 31 ele agosto ele 1822. 

AssmiAR (7 . ") - A concless~ ele Oyenhausen, D. Leonor ele Almeida.-Decreto ele 
26 ele outubro ele 1823. (Vide marquezr, ele Alorna.) 

BEJ\I1?0S'l'A1 em tres vielas - O barão Hycle ele Neuville (João Guilherme), e1pbai
xaelor ele sua magestacle cbristianissima. Decreto e carta ele 13 de maio ele 
1824:. No respectivo diploma declarou-se que a segunda e terceira vidas seriam 
verificadas em seus descendentes em linha recta e legitima, e no caso de não 
ter filhos ao tempo do seu obito, passaria o titulo aos descendentes masculinos 
elo irmão, o conde Paulo Hycle ele Neuville, e se na sobredita epocha este ul
timo se achasse sem filhos varões em linha elirecta e legitima, passaria o titulo 
para o fllho mais velho que então existisse de sua irmã Maria Suzanna Hyde, 
casada com o cavalheiro Isaac Estevão ele La Rue, e para seus descendentes 
legítimos, dispensando-se para esse effeito a lei mental. 

CACILHAS - - Sir Eduardo Thornton, enviado extraorelinario e ministro plenipoten
ciario ele sua magestacle britannica. Decreto e carta ele 13 ele maio ele 1824. 
Por decreto de 2 ele julho elo referido anno declarou-se que a mercê era em 
tres vielas. Carta ele 16 ele junho ele 1824. , 

CA.LHAmz - D. Alexandre Domingos de Sousa Holstein. Decreto de 3 de julho e 
carta ele 2 ele outubro de 18:d3. 

CAJ\r,mmo, em duas vielas- Nuno Fre:U:e de Andrade . Decreto ele 16 ele julho e 
carta ele 10 de agosto ele 1822. 

C1UWALHAES- D . José Maria ele Almada Castro ele Noronha Lobo. Decreto de 
23 ele junho de 1824. -

CASTRO lVIARLi\1 - D. Francisco ela Cunha Menclonca e Menezes . Decreto ele 19 ele 
agosto ele 1823. • 

CINTRA --- Antonio ela Cunha. Decreto ele 16 e carta ele 23 ele julho ele 1823. 
GALVEIAS (6. 0)- D . Antonio :F'rancisco Lobo ele Almeida Mello e Castro . Decreto 

ele 3 e carta ele 15 ele julho ele 1823. 
LAPA, em duas vielas - O 3.0 visconde elo mesmo titulo, Manuel ele Almeida e 

Vasconcellos. Decreto ele 24 e carta ele 31 ele agosto ele 1822. 
LOURINHÃ - A visconclessa elo rriesmo titulo, D. Domingas ele Noronha. Decreto 

ele 25 ele abril ele 1824. 
MACHICO - Sir Charles Stuart, ministro plenipotenciario ele sua magestacle britan

nica. Decreto ele 21 e carta ele 22 ele novep:1bro ele 1825. 
MorrA - O duque ele Villa ,Hermosa (conde-duque ele L una, conde ele Guara e 

barão ele Panzano, em H-espanha, D. José Antonio Aragon Azlo;r Pignatelli), 
embaixador extraordinario ele sua magestacle catholica. Decreto e carta ele 13 
ele maio ele 1824. Por decreto ele 2 ele julho elo referido anuo declarou-se que 
a mercê era em tres vielas, e em 6 ele maio cl~ 1825 foram-lhe couferic1as as 
honras ele conde parente, ele juro e herdade. Carta ele 7 ele junho ele 1825 .· 

Onmos (5. 0 )
1 

com honras ele parente - O 5.0 conde ele Palma e 3.0 conde de Sa
bugal, D . Manuel ele Assis Mascarenhas, sendo-lhe a nova mercê conferida 
sob o titulo ele «co nele ele Obiclos e Palma». Decreto ele 26 ele outubro ele 1823. 

OEmAs (6 .0) - João José ele Carvalho Daun e Lorena. Decreto ele 29 ele maio e 
carta ele 16 ele setembro ele 1822. 

OmoLA (8 .0
)- Fernando Lobo ela Silveira, em verificação ele mais uma viela nn. 

· data seguinte. Decreto ele 4 ele julho ele 1825. . . 
PEN.ICHE (3. 0) - D. Caetano de Almeida e Noronha, como venficação ele ma1s uma 

vida no titulo concedida a seu pae. Decreto de 9 ele março ele 1824 e carta 
ele 22 ele abril ele 1831. · 

PonTO SANTO ~ Antonio ele Saldanha ela Gama. Decreto ele 26 ele outubro ele 
1823 e carta ele 18 ele março ele l824. 

1 Usava tan;bem elo appelliclo «Teixeira,, como consta ele alguns documentos . 

. · 
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PovÓ>A1 em duas vielas - O barão de· 'Feixeira1 Henrique Teixeira ele Sampaio: 
Decreto ele 3 e carta ele 18 ele j ulliho ele 1823. Em 15 ele j•aueiro e1e 1 8~5 cou
eecleu-se-11\l!<'l :~onais uuna viela ll!O tii ul<D!. 

·REDINH& (3 .0
) - NnDio Gaspar ele Carvalho Damru e L g1·ena, em verificação de 

viela. Decreto de 29 de maio e carta ele 19 ele jllluho de 1822. 
REZEl\TD!E (4.0

)- D. Autouii0 Benedicto (Ue Castro. Decreto de 6 ele fgvereir0 ele 
1824. . 

RI.:El!EIRA Giü\.NDiE (8 . 0) - D . F 1'a'ID.ci:sco ele Salles da Camara. Decreto de 2 e eai"ta 
ele· 13 ele ag0st0 ele 1822 .. 

SuBSER>RA.1 em d-uas vidas - :Wlammel Ignacio lVIartihs Pmn•p]@naJ Côrte Real. De
er eto ele 3 e carta de 11 c1e jul1'!.o ele 1823. Em 6 ele abril de 1824 decr eto u-se 
ql:l!e a seguuncla vie'La se veáliicasse Ula pessoa que elle designasse ele sua familia 
ou ela (jle Sl!la ml!cl!her D. babei Alilitoui<a €10· Carmo e Ro:x::as CarvaUro e Me
nezes . 

SuBSERRA. (2 .0) - D. lYbrila lYbucia cue L emos e H.0'XaS· Carvalho e Menezes, em 
. verificação· clie s«rgmnu1a vi~la . Deeret0 ele 31 de jan,ei'I'o e eart a de 18 ele março 

ele 1825. 
Sunsm::RA- F1·a:clique Lopes ele Sousa Alvim e Lemos, casa:dro é011:1 a 2.a eo'Jíl.clessa 

cl!o mesmo titu:1o, B. Maria Man;r6a ele Lemos e Roxas Carvalho e Mienezes·. 
Decreto de 31 ele j a:rnej,ro e ca:rta ele HJ ele març0 «le 18'25. , 

T.~nPA-D. Gastao da Camara. D ecr eto de 4 Gle julho ele· 1823. 
,VALLE DE REIS (9 .0) -Nun,o «le Memc:1onça 1• Decr eto de 4 e carta de 15 de ju

lho ele 1823 . 
VILLA REAL, em «"L~as viebs_:__D. J0sé L-\.<l!iz de S0usa. D.ecr eto de 3 de j·n-rho de 

1823 e carta ele 26 -ele março \le 1825. 

Viscondes 

ALHANDRA-João Lobo Brandão de Almeida. D ecreto ele 26 ele outubr'O e carta 
<il!e 15 de novembro de 182·iit . 

A ZENHA, e111 €luas vielas- MartiJ:1111Lo <'~e lYioraes Correia ele Crustro. Deer e>to dle 3 e 
morta ele 12 ele julho de 1823. 

A zuRARA (2. 0 ) -J 0u:ge Sal ter iliffi· :Meu«hmça, h aJh ÍIJiitaltl:o em v;i1·imcle d10 alvará de' 3 
de agosto de 1!821 prur :i11 sucC'eder a sel!~ pae o 1. 0 visce•ucle d0 m esmo titulb, 
veri.fi.crulíllelo-se já a Hilereê e1n. sua VÍ€la. l'{.eal r esolh:llÇã@ €l e 9' ele novembro ele 
1824 e carta ele 12 ele abril de 1825. 

BALSmiÃO (2. 0) 1 com h0nraJs ele gramGle «lo r eililo', de Juro e herelae1e - L túz 
José Alexandre P into de· S0'lll!sa: CotJl!ti@,11o . Decreto ele 29• de setemhro de 
1823 . 

BEIItE1 em etwws vic!~s-Mauue~ Pamploaa C<:11rn:eircr Rangel. Be·er eto ele 9 e carta 
ele 23· ele setemlDro de 1824 . 

CANELLAS-Antont0 da S.illveiota P.i'l1rto ela Fmitseca. D ecr eto de :3 •l e jalho e carta 
ele 26 ·ale n0vemiliw'O €1e 1823 . 

ExTRE:i\WZ (2 .0)-0 2. 0 baatãiiD' ele Arn~t€1a, All!t®nio· Rall'llii!:·es Es~l!livei, mn verifi.
eaçru0 ele segumtilia viela. Dme1·eto ele 5 e carta <!le l'(i) «]e al!J!I:.iill de 182'3. 

lVIOiNTE ALEGEE (3. 0)~Francúseo Pinto Vruz G a ecles Brueel1m· de Mm:aes . D ecreto 
clie 3 €1e j,lillJho c1e 18·23. 

PESO DA REGUA, cl>lil ~luas v.im1as-€ht~spa~· T eixeil·a d e l'V'I::t~ga~hãJes e Lacerela. De
creto ele 3 de julho e carta ele 25 ele sct emllbr o ·ele 1823. 

PORTO Covo DE BAND'EJ:RA.-0 2 .0 barão ~lo n1esmo ti.tulo, J oa<j_uim da Cos·ta Bau
cleirá. Decreto de 10 e carta clle 19 de j'all:eim ele 1825. 

SANTA lVIA.1~1'IIA (2 .0
) , em ~luas vidas - José de Sousa Perei~:a e SrumpaiJo·. Decreto 

de 8' de jul~to é1e 1823. O wgraci,wd0 r eqneveu que a: primeira vi:ela mo tiütlo .'e 
verificasse em seu pae Manuel Gr egorio ele Sousa Pe1·eirru ele S·rumpai-0

1 
ficando 

eU e m:a. segR:m,cla; e· atssm1 foill <'!0ncecibi{(11o .pOil!' ~leeret0' de 18 tOe ag0sto e cartaJ €1e 
19 de novembro de 1824. ' ~ 

1 Vide nota 2, a pag. 986 ~tnarquez ele· lLouléJ. 



939 

SA.N'l'A }\,!f.A\RTHA. (1.0) - lVIam!t'l:e1 Gregorio ele Sousa Pereia:a ele SamJDaiL()). Decreto 
ele 18 de ag@st@ e cm·ta ele 19 de no-vembro de 1824. 

s: GIL DE PERRE, em duas vidas, elas quaes uma f6ra da lei mental-Sebastião 
Corre]a Qle Sá. Decreú0 ele 13 e caJrúa; de 3'0 ele outitbro ele 1824. 

S. JoÃo DA PESQUBmA, em duas vielas-Luiz Maria ele Sousa Vahia. Ji)ecréto de 
3 ele julho ele 1823. 

Ton.RE BELJ"A (2. 0) - João Correia Henriqnes ele Noronha. Decreto ele 4 ele julho 
ele 1823. · · 

V AH.ZEA, em duas vielas ....,. Bernarclo ela Silvei~·a Pinto ela Fonseca. D ecr<?to de 3 
ele julho e carta ele 23 ele outubro ele 1823. 

VEmos, em duas viclas-Francisco ele Paula Leite. Decreto ele 23 ele fevereiro e 
carta de 11 de março de 1822. 

VILLA GAH.CIA, em duas viclas-José Vaz Pereira Pinto Guedes. Decreto ele 3 e 
carta ele 2<, de julho ele 1823. 

Barões 

ALBUFEmA-José ele Vasconcellos e Sú. Decreto ele 2.6 ele outubro ele 1823 e 
carta ele. 4 ele fevereiro ele 1824. 

~EDUIDO-João JYiaria ele Lacerda Castello Branco . Decreto de 15 de julho e 
carta ele 26 ele novembro ele 1823 . , 

CAS'l'ELLO Novo (3. ")-Joaquim Caldeira ele Orclaz ele Valladares, como yerifica
ção ele uma viela mais no titulo concedido a seu pae o 2 . 0 barão. Carta ele 2 
ele clezembr0 ele 1824. 

PALENÇA, em tres viclas-Francisco de Borel, encarregado ele negocias ele sua ma
g·estacle o imperador ele todas as Russias. Decreto e carta ele 13 ele maio ele 
1024. 

PAÚLOS, em duas viclas-José Osorio Coirnieiro de Moraes ela Veiga Cabral Cal
deirão. Decreto de 23 de dezembro ele 1823 e carta el.e 20 ele fevereiro ele 
1824. 

PonTBLLA-Bernarclo Doutel. Decreto ele 26 ele outubro ele 1823 e carta ele 19 
ele janeiro ele 1831. 

RENDUFE, em duas viclas - Simão ela Silva Ferraz .cle Lima e Castro . Decreto ele 
13 e carta ele ~5 de outubro ele 1824. · 

SABn.oso-Carlos Infante ele Lacerda ele Sousa Tavares . Decreto ele 26 ele outu-
bro ele 1823 e carta ele 24 ele fevereiro ele 1824. . . 

SANDE -JoRto ele Campos Navarro ele Andrade. Decreto ele 28 ele julho e carta 
le 9 ele agosto ele 1823. 

SANTA Co11mA DXo - José 1\i[aria ele Sousa Almeida lVfaceclo e Vasconcellos. De
creto ele 16 e carta ele 28 ele setembro ele 1825. Conforme ao decreto ele 7 ele 
clezembro ele 1824, que copceelia o titulo ele barão á pesso~ com quem cas.asse 
D . Maria Benta ele Mii·ancla e Horta, filha elo 1.0 barão Antonio José .ele Franca 
e Hm·ta. ' 

Som~AT" DE M:ON'l'B AGRAÇO (2 .0) -Hm·mano José Braamcamp ele Almeida Cas
tello Branco, como verificação ele seguucla viela. Decreto ele 3 e _carta ele 8 ele 
marco ele 1824. 

ToN.DBLLA - Antonio Marcellino ela Viçtoria. Decreto ele 3 ele julho e carta ele 23 
ele ag-osto ele 1823. . . 

ToNDEDLA (2. 0)-Bartholomeu ele Aragão e Costa, casado com D . Marir. ! o anua 
Roecla ela Victoria filha elo 1. 0 barão, verificando-se assim a segunda v1da que 
se concedeu no tit~1lo por decreto ele 12 ele ag-osto e carta ele 12 de outuBro ele 
1824. 

, VILLA F1~ANCA DE XmA, em duas vielas-Antonio Feliciano ele Sousa. Decreto 
de 3 ele julho de 1823 e carta ele 23 ele ag-osto ele 1825, passando-se esta com 
o titulo tle <<barão ele Villa Franca ela Resta mação>>. 

VILLA DA Pl1AIA.-Francisco ele Bm:ja Garção Stocider . Decreto ele 29 de setem-
bro e cm·ta ele 3 ele outubro ele 1823. 

VILLi\ S:mccA- Roclrigo Navarro de Andrade. Decreto ele '28 ele junho ele 1824 e 
carta ele 12 ele fevereiro de 1825. 
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VILLA PoucA (2 .0
) - Roc1rigo de Sousa ela Silva Alcoforaelo, como verificação ele 

segunda viela no titulo concedi elo a seu avô o 1. 0 barão. Carta ele 29 ele maio 
ele 1822 . . · • 

ZANIBUJAL - J orge ele Cabeclo ele Vasconcellos Sardinha elo Couto. Decreto ele 2 
ele maio ele 1825 e carta ele 27 ele j aneiro ele 1826. 

I 

FIM DO TOMO I 
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os Montes, recommendandq aos seus subordinados que se conservem fieis ás antigas 
in: tituições - 26 de agosto de 1820 .. . . . , . .. . . ................... ... ............ . 

Ol:licio de Francisco Gornes ela Silva, secretario da junta provisional, dirigido a Sebastião 
Drago Valente ele Brito Cabreira, commandante em chefe da força armada, para que 
faça participar aos officiaes inglezes que estavam occupando postos no exercito, a ne
cessidade de suspcndel-os, conservando-se-lhes porém todas as honras c privilegias, as
sim como os respectivos soldos, até á installação das côrtes - 26 de agosto de 1820 .. . 

Proclamação da junta provisional do Porto aos habitantes de Lisboa - 28 ele agosto de 
1820 .. . ...... . .... . . . . . . . .. ............. . .. . . . . . .. . ... .. . ... . ... .. ... . .. . . . . 

Proclamação elo coronel Sebastião Drago Valente ele B.rito Cabreira. aos portuenses - 28 
ele agosto de 1820 . . ... ...... . . ... .. . ............ . .... . .. · ........ . . . . ........ . 

Proclamação dos governadores do reino constituídos em Lisboa, aos IJOrtug tlezes, contra os 
factos revolucionarias occoniclos no Porto- 29 de agosto ele 1820 ................ . 

Proclamação do tenente general Antonio MarceUino da Victoria, encarregado do governo 
das armas da proYincüt ela Beira, contra as icléas liberaes - ·29 ele agosto de 1820 .. • . . 

Proclamação elos portt1enses aos soldados da província ele Traz os Montes - 31 ele agosto 
de 1820 ............. . ..... . .. . . . .... .. ...... . . . . . .. . . . . .. . . . ... .. .... . .... . . 

Proclamação dos . portuenscs aos habitantes do Alto Domo - 31 de agosto de :).820 . ..... . 
Aviso ele Antonio Gomes Ribeiro, seçretario encarregado elos negocias do reino e ela fazen

da, ao principal Estevão Tclles ela Silva e a outros inclivicluos de Lisboa, para se re-
unirem no palacio elo patriarcha- 31 ele agosto ele 1820. , ........................ . 

Fclicitaç.ão elo corpo elo commercio elo Porto á junta provisional -! de setembro ~le 1820 .. 
Prochtmação elos governadores do reino aos port.ugt~ezes, cleclaranclo-lhe,s que, em nome de 

el-rci D. João VI, íam convocar a côrtes os tres estados -'- 1 ele setembro ele 1820 ..... 
Portaria elos governadores d0 reino, nomeando os inclivicluos que deviam compor a commis

são encarreg·ada dos trabalhos para se reunirem em côrLes os tres estados - 1 de setem-
bro ele 1820 .......... ...... .. .. ..... . ... . ......... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · 

Proclamação elos officiaes elos corpos militares do Porto aos officiaes de todo o exercito - 1 
ele setembro ele 1820 ... . ........ . ............ . ........... · · . · · · · · · · · · · · · ·, · · · · · 

Proclamação elos portuenses aos habit_antes da ~.eira- 2 de s~te~bro ele 18?0 · · · .. ·: · · · · · 
Proclamação elos governadores elo remo-aos mil1tares que entraram no movimento revolu-

cionaria - 2 de setembro de 1820 . ....... .. ... · . . · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · 
Proclamação elos governadores elo reino aos habitantes elo Porto - 2 de setembro ele 1820 
Proclamação ela junta provisi?nal aos p~rtuens~s - 2 _de setembro ele 1820 · · : · · · · · · ·. · · · ~ 
Carta elo ~ o·overnadores elo l'e1no a el-re1 D. Joao VI, relatando-lhe os acontemmentos revo 

lucion~rios e as providencias tomadas - 2 de setembro ele 1820 . · · · · . · · · . · · · · · .. . , · 
Relatorio a que se refere a carta supra .... . ... · · · · · · · · · · · · · · _- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

5 

6 

7 
9 

11 

11 

11 

12 

12 

\, 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
18 

is 
19 

19 

20 

20 
21. 

21 
22 
22 

23 
25 



942 

Carta da junta provisional aos governadores do reino, fazendo-lhes sentiT o estado lasti 
moso a que cbcgára o paiz nos ultimas tempos elo rcgimen absolnto - 3 ele setembro 
ele 1820 . . . ......... . ..... . .. . ...... . . ........ .. ..... ..... ..... . ............. . 28 

Portaria elos governadores elo reino com respeito ao pessoal ela commi.ssào incumbicla dos 
.trabalhos preparatorios para se reunirem em côrtes os trcs estados - 4 ele setembro de 
1820.... .. ... . ..... . . ..... ... . .... . ................................... . ..... 30 

Proclamação do coroilel Bernardo C01-reia de Castro e Scpulvccla aos habitantes ela Beira -
4 ele setembro ele 1820 ........................... . . .. ...... .. . .. ......... . .... . 30 

Proclamação do marechal de campo Gaspar TcL\ieira ele l\;lagalhães e Lacerda aos trans-
montanos- 5 ele setembro ele 1820 ... . ....... . -....... . .......... .. ............ . 30 

Carta elos ·officiaes c soldados ela guarnição elo Porto aos governadores elo reino - 6 de se-
. tembro de 1820 .. : .. . .................. . ................... . .. . ........... : .. . 31 

Carta dos officiaes da guarnição do Porto aos governadores do reino - 6 ele setembro ele 
1820 ... . . ... .. ... . .. . .... . . . ........ . .. . ... . ................. . ........ . ... . . 32 

Proclamação dos govcrn11dorcs do reino aos chefes, oJllciaes c soldados elo exercito, acousc-
lhauclo-os tt qlte se conservassem :fieis - 6 ele setembro de 18.<:10 : . .... ........ ... .. , 38 

Proclamação do cvndc ele Barbacena (Francisco~ aos portuguczes - 7 ele setembro ele 1820 38 
Portaria ela junta provisional elo governo supremo elo reino, declarando que toma o com-

mando em chefe elo e:-,;ercito -L 7 de setembro de 1820 ..... . ..... . ............. .. . . 
Portaria da jLmta ]Jrovisional, clesig·nanclo os numer0s elos corji)OS sob as slilas ordens e os 

commanclautes principaes - 8 ele setembro ele 1820 ......... .. ..... . . .. ....... . .. . 
Carta ele convocação elos ires estados, prorp.ulgacla em Lisboa pelos goYernado~·es elo rei-

no- 9 de setemb1'0 Gle 1820 .. . ..... . .. ...... ..... . . . . .. .. .. ... . ... . ......... .. . 
Officio elo conde ela Feira, secretario encarregado dos negocias estrángeiros, ela guerra e da 

marinha, ao conde de Palmella, pedindo-lhe que demore a sua :garticla pam o Rio ele 
Janeiro, a fim de assistir ás sessões da regencia- 9 de setembro de 18~0 .. . .. .... . . 

Resposta do conde ele· Palmelln. ao officio supra - 9 ele setembro ele 1820 ............... . 
Proclamação ela junta provisional ao povo portugucz- setembro· de 1820 .... . .......... . 
Proclamação do ÇOl'OJWl José de Mello e Castro de Abreu, encarregado interinamente do 

governo das armas ela provincia ela Beira, aos habitantes da mesma- setembro de 
1&20 . ... . .... . . .. ................... . ...... . ............. ... .... . .......... . 

Proclamação filO conde ele Boo:bacena (Francisco), comrnandante do corpo do exercito for-

39 
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40 
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41 
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44 
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mado na provincia da Extremaclura, aos seus soldados - 9 ele setembro ele 1820 ..... . 44. 
Proclamação do coronel Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira, commanclante em chefe 

do exercito elo sul, aos seus subordinados - 10 de setembro ele 1820 ... . . ..... ...... . 
Partida da junta proYisional do govemo st1premo do reiililo com parte ela tropa, em clirecçii'.o 

a Lisboa, Jicalil.dlo tuaa delegação da mesma j~mta Jil.a cidade do Porto .. .... ...... ... . 
Proclamação ela junta provisioBal aos habitantes elo 'Porto -10 de setembro de 1.820 .... . 
f>roclamação cl'o coronel José Augusto Leite Pereira ele :Mello, ajudante general elo governo 

elas m-mas do partido do Pe1·to, aos portuguezes -13 de setembro ele J 820 .. .. . . .... . 
Aviso elos govent:aélorcs elo reino ao marechal &e Campo AlYaro Xavier ela Fonseca Couti

nho e Povoas, incumbindo-o ele apresentar-se á junta provisional do Perto para abrir 
can1imho á coneil.iaçi.to - 9 de setembro de 182(1 .... .......... . .............. . ... . 

Carta dos governado~·es d0 11eino á jlilnta provis~G>nal, spb re a missão do geJil.eral Povoas-
9 de setembro de 1820 .................... .. . .. .. . .. . .......... . ................ . 

Aviso elo marecb.al ele campo Alvaro Xavier ela Fonseca Cout~nho e Povoas ao comman
daute elos postos ayauçados de Leiria, pertencentes á jLmta do 'Porto - 1.5 de setembro 
ele 1820 .......................................... . ......... .. ............. . . 

Officio ele José Ferreira Borges, secretario da jnnta pTOYisional, ao marechal de campo Al
varo Xa':'ier ela Fonseca Coutinho e P.moas, exigindo-lhe as creclcuciaes - 16 de se-
tembro ele J.820 .. .... .... ..... . . ... ............. .. . . .... . . . ...... ... ... . .... . 

Resposta ao o·ffic i.o SUJ.ilra -16 ele setembro ele 1820 .. . ................... . . : . , ...... . 
Oilicio ele José FerreiTa Borges ao marcclml ele campo Alvaro Xavier da Fonseca CoutiHho 

e Povoas, otclenauclo-lhe que sáia ele Coimbra- 1ô de setembro de 1820 ........... . 
Pl'Dnuuciamcnto em Lisboa, a faV'or elas icléas liberaes, no dia 15 de setembJ:o de 1820, c no · 

meação <ilas pessoas que deYiam formar o governo intexiuo ... .... ..... . . .. . ... . .. . . 
Proclamação do goYcrno interino ele Lisboa aos pm·tug~1ezes - 17 ijle setembro de 1820 .. . 
Procla.rnação da junta J~Wvisionrul aos habitantes elo Por~o :_.17 de setemb1·o ele 1820 ... . . 
Nota elo bar.ão .de Molellos, seca·etario do go'Verno interino de Lisboa, ao corpo ç,l,iplomatico 

e consulal' estrmageiro res~dente na ca1Jital- 18 de setembro ele 1820 .............. . 
Pol'taria do governG> interino de Lisboa, nomeando umH. commissão ~1c censores para ·conce

der as licenças necessar.ias :i impressão de cscriptos nacionaes- 21 de setembro ele 
1820 ........ . . . ........... .. . . ..... . ..... . .... . . . ... .. ...................... . 

Aviso de Filippe Ferreira ele Arat1:jo .e Castro, em llOLlil.C do goYcrno inJterino, aos membros 
ela commissã.o de censura - 21 de setembro ele 1~20 ... .... . ....... . . . ......... _ .. . 

Oilicio do governo interiJlO ele Lis@oa, á .i Lmta IDroYisional, para de accoa·clo deliberarem a 
be1;n ela nação -17 de setembro ele 1820 . ... . .. · . .. ......... . ....... . ... · . ... . .. . . 

Officio em resposta ao untececlente- 20 ele sete.mbro de 1820 ......... ... .. . ........... . 
.Officio do governo illlterino á jLmta provisional sobre o refer.id_o assampto- 22 de setm;nbro 

45 

46 

47 

47 

49 

49 
49 

50 

50 
51 
52 

53 

53 

53 

54 
54 

ele 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
OJjl.cio em resposta ao anterior- 24 ele se,tembre ele !1.820 . ....... . .................. , . . 56 
Officio ela junta provisional -do Porto !J.O governo interino Gle L~sboa., J~articiJDauc1o -lhe que 

vae pro.seguir a marcha para esta cidade- 27 de setembro de 1820 ..... . .. . ...... . 57 
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Portaria ela jm:tta p1·ovisional, em que se declrura 'a juncção dos dois o·overnos formando 
dL:as secções, u~a das .qu~e~ se denomina nj~mta provisional do governo s~1premo do 
remo" c outra "Junta proviSional preparatoria das côr,tes, , e individuas que as com-
pilíem- 27 de setembr0 de 1820, ..... .. . . . . .... .... ..... ... .. .. .. :. . . . . . . . . . . . . . 57 

Officio elo governo interino de Lisboa, accusando a rece1Jção dos dois docmnentos antece
dentes - 28 de setembro de 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Chegada illa junta pr0visional elo Porto á ciclade de Lisboa - - 1 rile outub110 ele 1820 . . . . . . . 59 
Officio de J oão .Alves, jtüz cl0 p0vo, aos Jilllem1Jl'os ela junta pr.ovisim:tal, felicitando-os pelos 

seus actos -1 de outub110 <ile 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
P1,0.clamação do governo interino á tropa e ao povo de Lisboa, agraolecen<ilo-lhes o seu com-

portamento - 1 ele outubro ele 1820. , . . . ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Proclamação ela junta provisional aos habitantes ela primeira cidade d0 rein0 - 2 de outu-

bro de 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Officio cir.cular de José J oaquim ele Alme-ida e Arauj o Correia ele Lacercla, intenrJente da 

policia do Porto e prO>'incias do norte, aos corregeGlores sob a sua alçada -19 de se-
tembn> <il.e 1820.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Proclamação ela alelegação <il0 g;0vemo supremo do re.i.n0 n,os portucnses - 25 ele setembro 
ele 1820 . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 63 

Carta (!1 .. •) do govemo interino de Lisboa a el-1,ei D. J oão VI- 26 ele setembro de 
1820 . . .... . ......... . .. .. . .. . . ... . . . . .... ~ . . .... ....... ... ....... ... ... .... . 64 

Officio elo conde ele Rezende, que acompanhot'l a carta smpra- 25 de setembro de 1820 . . . 65 
Carta (2.•) do governo mteúno de Lisboa a eh ei D. J oilo VI -1 de 0utubn > de 1820.... 6$ 
All0cução de tlm academico aos conimbricenses -12 -cle setembro de 1820. . . . . . . . . . . . . . . 69 
Cartas de Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira a el-rei D. João VI e ao príncipe 

real D. Pedro- 10 ele outubro de il.820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Carta elo nov0 g0verJ10 do rei~o a e1-rei D. João VI - 6 de outubr0 de 1820............. 72 ' 
Portari a de Filippe Ferreira de Araujo e Castro, secretario da junta pre1Daratoria elas côr-

tes, declar=clo que esta resolveu consultar, não só as corporações scientifi.cas e os ho-
mens conhecidos pela sua profissão l1tteraria, mas tambem receber quaesquer outros 
trabalhos sobre a convocação elas côrtes- @ de outubro ele 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Termo elo jmamento prestado pelos grandes e titulares elo reino á nova fórma de governo-
U de OL'I'tnhro ele 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Carta patente COJlceclida 1110 Rio de J aneiro por el-rei D. João VI ao marechal Beresford, 
ruarq11ez de Car.npo Maior, conferindo-lhe p~erio s poderes sobre o commaliclo e organi
sação do exercito ele Portugal - 29 de j Lliho <il.e 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Occol'l'encias em Lisboa por causa d0 regresso de Wil liam Carr Beresfo:t·d ao reino, e me
cliclas t0maclas pelo gove rno a Útl1'espeito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Retirada do marechal Beresford para bJO"lateDra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 78 
Certi~lão elo termo lavra.olo na casa dos vinte e quatro, aos 25 de outubro ele 1820, a respeito 

da convocaçfto ele côrtes ~ 28 .el e outL1bro de 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Officio ele João Alves, juiz elo povo, a Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, comman

dantc em chefe, sobre o methoclo pelo qual se devia fa zer a eleição dos deputados -
28 ele outubro ele 1820 ............... . . . . . . .... ..... ............ . ... . . : . . . . . . . . 79 

Representação dos corpos militares da guarnição de Lisboa sobre o mesmo assumpto - 29 
de outub.ro ele 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Manifesto do governo supretno do reino aos portuguezes - 31 de outt1bro ele 1820 . . . . . . . . 80 
Instmcçõcs para regular as eleições de deputados elas .côrtes <'1xtraordiuarias e constituin

tes - 31 el e outubro de 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Officio circ111lar de Manuell<'ernandes Thomaz, encarregado da repartição dos li1egocios elo 

reino, aos presidentes das eleições, remettendo-lhes as instm cções antecedentes - 8 de 
novembro de 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

RepresentlLÇi.to ele Joi.to Alves e Verissimo .José cln. Veiga, em nome do povo de Lisboa, di
rigida ao general Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacer<Ila., par\1- que, retmido o exer-
cito faça proclamar a constituição h espanhol>• de 1812 -11 ele novembro ele 1820. . . . 96 

Resp0st~ ti, rerresentação supra, reunião c resol'llÇÕes da conferencia militar -11 de n0-
vembro de 1820 .. .. . .. . .. ... ' .. .. ..... ... ............. · . · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

b emissão dada por quatro membros cl0 governo - 13 de novemhro de 1820 .... .. . . .. ... ~ 98 
Proclamação de Gaspar Tei."eira ele Ma.galhães e Lacerda, commanclante em chefe elo exer-

' cito do norte, aos habitantes de Lisboa - 13 de novembro de 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Proclamação de Sebastião Drago Valente de Bl'i-to Cabreira, commanclante do exercito na-

cional elo sul, aos hà:bitantcs de J..Jisboa - 13 al•e novembro ele 1820 . . . . . ..... · .. · · · · 99 
Ordcrn elo dia para o exercito nacional do sul, louvando-o pelo seu comportamento -14 ele 

novembil'o ele 1820 . ......... . .. . . ....... . . ......... . ...... . . . . . . ' .... · · · · · · · · · · 100 
Ordena cl0 <ilia do commanclo em chefe do exercito, determinanril0 á tropa qa.1e preste jm·a

mento á constituição que as côrtcs hão de fazer - 1~ de novembro de 1820 · · · · · ·. · · · · 100 
Offici0 ele diversos cidadãos ao coroNel Bcrn3Jrdo Corre1a. cl e Castro e Sepul~recla, agrade

cendo-lhe os serviços por ellc p1•estad0s á causa ela liberdade - 16 d.e novembro de 
1890 .. . .................. 101 

Proposta d~- 1:1~; ~~~-séb.~ ~~Úit~.' ~~b~·~ -~s~~l;l;J;t~s- p~iúi~;s·, .di~·igiril.a á jm"tta provisional do 
governo supremo clr.> reiJao -17 el e novembro de 1820. · . · · · · · · · · · · ·: ·~ · · · · · · · · · · : · · 101 

O.fficio de J osé lYlanucl Ferreira de Sousa e Castro, encarreg~d~ da rep~rtwao cl0s neg:ocws 
do reino aos membros do governo que se tinham ~elllilt~Mlo, emnando·1lles . copla da. 
}n·oposta' }Jara cntr\Lrem de novo no exerci cio de suas ftmcçoes - 17 de :m.oveml.:no de 1820 102 



944 

Officio de Antonio da Silveira Pinto da Fonseca ao presidente e deputados do governo su
premo do reino, pedindo a demissão de membro do mesmo corpo collectivo -16 de no·-
vembro de 1820 : ..... . . ..... . .. . .... .. .. . . . .... . . .. . · ............ .. .......... . 103 

Resposta de J osé Manuel Ferreira de Sousa e Castro ao o:flicio supra - 17 de novembro 
ele 1820.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

Off1cio de Antonio da Silveira Pinto da Fonseca a José Manuel Ferreira ele Sousa e Castro, 
reconsiderando ela sua primeirit resolução no sentido de retornai· as funcçõcs ele vice-
presidente do governo, o que lhe não foi permittido -17 de novembro ele 1820 .. .. . . . 103 

Proclamação de Fili}Jpe Ferreira de Ara.njo c Castro, intendente geral da policia, aos por-
tugnezes -- 18 de novembro de 1820 ... ' ..................... . .... . .... ... ....... 104 

Proclamação da jnnta provisional do govqrno snpremo do reino aos habitantes de Lisboa-
18 de novembro' ele 1820 .......... . .. . .. .. . ........ . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. ... 105 

Officio ele Gaspar 'f ei.xeira de Magalhães e L acerda a Mathias J osé Dias Azedo, encarre
gado ela re}Jartição elos negocios da guerra, resignando o COill.ll1anclo em chefe do exer-
cito do norte - 18 ele novembro de 1820 ... .... ..................... . . .......... 106 

Officio de Manuel Fernandes Thomaz a Antonio da Silveira P into da Fonseca, ordeuanclo-
LU.e, em nome do governo, que sáia de Lisboa para a sua quinta de Canellas no praso 
de dnas horas - · 20 de novembro de 1820 . ......... . .. . .. .. . ......... .. ......... 106 

Oflicio de Mannel Fernandes T homaz a Sebastião Drago Valente de Brito CabreiJ:a, para 
qnc convoqne sem demora a junta preparatoria elas côr tcs, a fim ele prosegnirem os 
seus trabalhos com actividacle - 20 de novembro ele 1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

OLticio de Manuel Fernandes Thomaz aos presidentes das mesas eleitoracs, rcmettenclo-lhes 
novas instrt1cções para a eleição dos deputados ás côrtes- 22 ele novembro ele 1820 .. 107 

Instm cçõcs eleitoraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Artigos addicionaes para as eleições ele Lisboa e scn termo ...... .. .. ..... .... ......... 115 
Portaria da jnnta provisional do supremo govemo elo reino, declarando a verdadeira inter-

pretação elo ar tigo 97.0 elas instrucções eleitoxaes- 4: ele dezembro ele 1820 .......... 116 
Edital elo senado da camara ele Lisboa aos habitantes ela dita ci.clacle, sobre a. escolha elos 

indivíduos para deputados - 9 ele dezembro ele 1820 . ......... . ..... .... .... . ..... 117 
l\Ianifcsto ela nação portugucza aos soberanos e povos ela Europa - 15 ele dezembro de 

1820 . ................................ . ............. .. . . . ........ . . . .. . .. . ... 118 
Portaria do governo supremo do reino, ordenando que, em attcnção aos serviços elos habi, 

tantcs elo Porto, o campo ele Santo Ü1ridio se chame para o futuro "campo ela Regene
ração" , e que a nova praça oncle se reuniram os bravos para estabelecerem a junta 

. provisional se clenomiue ,,praça ela Constituição»- 23 ele dezembro ele 1820 .... ..... 126 
De1mtaclos e snbstitutos eleitos para o congresso constituinte . . ... ..... .. ...... . . ... . ... 126 
Aviso ele Manuel Pernaneles 'fhomaz a José Joaquim Barba Al~J,rclo de Menezes, presidente 

ela bitsilica patrimchal ele Santa Maria Maiol' , a l'espeito da cerern01Jia ele igreja e esco-
lha elo OJ;aclor sagrado para o acto ele convocaçã'o das côrtes - 29 ele dezembro ele 1820 130 

:Noticia clescriptiva elo paço elas côrtes (nota) ............ . ... . .. . ..... . .. .. . ' . . ... ..... 130 

II 
Institllação das côrtes c juramento elos deputados .. ........ . . .. ..... . .... . ............ 183 
Discurso elo padre Vicente ele Banta Rita Lisboa, prégaelo no templo üa sé em 26 ele janeiro 

ele 1821, quanllo os deputados ali prestaram juramcuto .................. . . . ... . ... 133 
.Discmso elo conde ele Sampaio, presidente elo governo, perante as côrtcs- 26 de ja"Q.eiro üc 

1821 ... .. . . ..... . . . ....................... .. .......... ' . ' . . .. .. . : . . . .. . ' . ' .. 138 
Decreto das côrtes, ordenando que a junta provisional <.lo governo supremo elo reino conti-

nue no exer cício elas suas funcçõcs --26 ele janeiro de 1821 . . . .... . ..... . ........ .. 140 
Projecto de regimento para o governo interior elas côrtes gemes, extraol'clinarias c consti-

tuintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
Decreto elas côrtcs, crcando uma rcgcneia qncj em nome de cl-rei D. João VI, exerça o pocler 

executivo- 30 ele j<onciro ele 1821 ..... .... .. . .. . . ...... . ... . ............ . .. . . .. 150 
.Decreto das côrtes, nomeando o pessoal ela. r egcncia. c seus secretarias- 30 de janeiro ele 

182 t ..... .. . . ..... .. . ... ... .. . .. ... ........ ' . ' ' . : . .. ' ' .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
J uram~nto pre.'taclo perante o soberano congresso pelos membros elo governo- 30 ele ju-

llClTO ele 1821.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . 
Disc~nrs o_ do arce~ispo da Bahia, presidente elas eôrtes, depois do jman1cn.to supra - 30 de 

J ~tnCll'O de 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Rcspo ·ta elo conde de Sampaio, como presidente ela rcgcncia - 30 de .i aneiro ele 1821 . . . . . 152 
Decreto elas côrtcs, estabelecendo o formularia para a expedição ele diplomas ofli.ciaes- 31 

de j~.n.ci.ro ele 1821. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Informação ela commissi.to elo r egLuamcnto interior elas côrtcs relativamente ao ccremonial 

com que devia ser recebido no congresso qmtlquer elos secrctaüos da rcgcncia -17 ele 
fevereiro de 1821 . .. .... . . ............ . . . ... .......... . .. . ... . .... .. ........... 153 

Discurso do brigadeiro Falhares, em nome de urmt deputação ela. ilha ela lVIaclc:i.ra, p.rofcrido 
no congresso- 17 ele fevereiro de 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

Resposta ela prcsi.dencia . .. . ..... . ....... .. . .. ..... . .. . ...... .. . ... . . ............ . . 154 
Portaria d~o ~~cg·cnci~,- marndanclo cumpril: o decreto elas côrtes em que se coneecle amnistia . 

por opnuucs poht1Cas -12 ele fevcrClro ele 1821. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
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Decreto elas CÔi'ttJS, oucecleudo a exoneração de secretario ela r egencia a Pernauclo Lttiz Pe
reira elo Sousa Banaclas, o uomeanclo em seu logar a Joaquim Pedro Gomos ele Oli-
Yeira- 19 Llc fevereiro de 1821 ..................... ..... ........ . .. .. . ... . .... 156 

Carta (1.") clixigida pelas côrtes a cl-xei D. João VI, relatando-lhe a installação elas mes-
mas côrtes c mais actos concernentes ao systeum representativo - 15 de fevereiro ele 
1.821 ..... . .. . .... . . . .. . ... . .... . ............................ . . . . . ..... ... ... 156 

Carta (2.") elas côrtes a el-rci D. João VI, participando-lhe a chegada elos deputados ela pro
víncia ela l\hdeira e alluelinclo aos successos ali occoniclos -19 de fevereiro de 
1821 ......... . ................ . ............................ .. .... . ....... . .. 160 

Decreto, datado do Rio ele Janeiro, relativ0 á partida do p:úncipe D. Pedro para Portugal, 
a fim ele tomar as providencias conforme as cil'cumstancias exigirem, e convocando os 
procuràclores das camaras elo Brazil para, em jlmta de côrtes, indicarem medidas con
ducentes aos interesses c1'aquello reino e mais clomi.nios ela corôa portugueza - 18 ele 
fevereiro de 1821 ... ... . ...................... . .......... . .... ........ ........ 161 

Decreto creanllo uma commiss1to para abreviar os trabalhos sobre o assmnpto a que foram 
conyocados os ditos procmaclorcs- 23 ele fcvm·cu:o ele 1821 ... . .... .. ........... . . 161 

O povo c tropa ela capital do Brazil pedem uma constituição a el-rci D .. J oão VI, e este, an-
nnindo, nomeia novo ministcrio ......................... . ............ . . . .. . . .. .. 162 

Decreto ~pprovando a constituição tal qua,l a fizerem as côrtcs rCLmiLlas em Lisboa- ~4 ele 
fevereiro de 1821 . .. . ............... . .. . . ... .... . ..... .. . ... . ................. 162 

Auto lo jtu·amento de cl-rci D. João VI, principe D. Pedro, iufante D. Mignel, povo c tropa 
elo I-tio de Janeiro :\. allndida constitl1ição - 26 de fevereiro ele 1821 ........ 1 ••••••• 162. 

Officio ele Silvestre PinheiJ:o Fcneira, ministro c secretario de estado dos ncgocios cstr:m
gciros na côrtc do Rio de Janeiro, ao governo do reino de Portu~a,l, participn.udo-lhc o 
proximo regresso tlc cl-1:ei e outrn.s pessoas da fn.milia r eal para Lisboa - 28 de feve-
reiro de 1 8~1 . .. ....... . ...... . . . ... . ............ . ..... . .... . . . .. . ..... . . ... . 163' 

Bases ela constituição }JOlitica, dn mona.rchia. portugueza - 9 de março de 18211 ..... ... .. 165 
Decreto, datado elo Rio de J aneiro, pelo qual el-rei D. João VI declm·a que resolveu trans-

ferir de novo a côrtc para a cidade de Lisboa - 7 de março de 1821 .. .. ... . . . ..... 164 
Orçan1cnto da reccitn. c clcspcza do estado pnra o mmo Lle 1821.. .. . ... . .. . . . .......... . 169 
Portaria da regcncia, mandando cumprir o decreto elas côrtcs que amplia o ele 9 ele fe,-c-

reiro sobre llim nistia -16 !lo n1arço ele 1821 ... . .......... . ...................... 171 
Rclatorio da commissi:to do regulamento interior elas côrtcs, sobre o cercmonial como havia 

llc ser recebido mt rcspcctivn. sala o senado da camara ele Lisboa para comprimentar o 
sobern.no congresso ·- 13 de março de 1821.. .... . .. . .. . .... .. ........... . ........ 172 

Discurso proferido perante as côrtc pelo presidente elo senado ela, camara ele Lisboa no clilt 
20 ele março ele 1821. .. . . ........ . ...... . .. . ......... . .... . ........ ... ... . .... 172 

' Rcspo.·t::t do vice-presidente do congresso ..... . ... .. .. ......... ... ................... 173· 
Discurso (2. 0

) pronunciado nas côrtes pelo brigadeiro Falhares, quando a deputação lla ilha 
tla· Madc ira se foi despedir em 22 de março ele 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 

Resposta do vice-presidente elo congresso .. . ......... : : . ................... . . . ... .. .. 17 4 
Portaria cb rcgcncia, mandando cumpl:ir o decreto das côrtes em que se dccla.ram lcg·itimos 

c neccssarios os g·loriosos feitos ele 24 ele agosto c 15 ele setembro de 1820, c benemc-
ritos da, patrià. sons auctores- 24 ele março ele 1821 ... ... ........ . ... . ........... 175· 

Decreto regulando o pagamimto elas dcspczas das côrtcs - 30 ele mn.rço ele 1821 .......... 175· 
Di. cm·so ele Filip}JC Alberto Patroni, em nome ela deputação do Pará, quando compaJ·eccn a 

COLU}Jrimcntar as côrtcs em 5 de abril ele 1821 ....... .' .................... .... ... . 17(). 
RcsrJost<t do presitlentc do congresso . ... . . . . . ............. . ........... . .. . ...... : . . . 17~ 
J m·am.cnto p1·cstado ás bases ela constituição pelos deputados, no templo de S. Domingos de 

L1sboa, <t 29 de março ele 1821 ........... . ................... . ... . ..... . . ... ... 180 
Recusa do cardeal patriarcha a prestar o allndido jm·amento sem restricções, c debate que 

este facto suscita mts 'côrtes ............ . .. .. ..... . .......... . .. . ... .... . . ...... 180 
Portaria Lla, regencia,.manclando CUUl}Jrir o decreto elas côrtes em que se declara a pena im

posta a qualquer }Jortnguez quando se 1·ecusc a jurar a constituição ou as suas bases -
i) ele abril de 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

Pmtaria ela rcgcncia, mandando cmnprir o decreto das côrtes pelo qual são extinctos o santo 
o:fficio, inquisições c juizos elo fisco - 5 de abril de 1821 . ................... ... . .. 181 

Alvará de procuração lo cardeal patriarcha ele Lisboa ao principal Silva, para em seu nome 
llt·cstar o juramento ás bases da constituição, com restricções sobre dois m·tigos - 24 
cl março de 1821 ............... . . . ....... . ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

Portaria ela reg ncia dirigida ao desembargador Manuel ele Macedo Pereira F01j<1.z Couti
nho, ordcna.ndo-Jhc que intime o cardeal patriru:cha a saí.t· para o convento do Bussaco, 
onde rc.sidirú at6 nova or lcm - 30 ele março ele 1821 . .. .. .................... . .. . 183. 

Avisos, oHicios c auto sobre o mesmo assumpto - 14, 21 e 27 ele abril, 9 ele maio e 2 de ju-
uho ele 1821 ............................ .. ...... ............ . . . . . . . ........... 184 

Decreto das côrtes, auctorisanelo a rcgencia a remover os ftmccionarios public'os que oppri
misscm os povos e a substituil-os por pessoas de luzes, clcsinteres~e, probidade e adhe-
s~o ao systema constitucional - 14 ele abril ele 1821 ..... .. . . ......... . . .. . . . . ..... 184 

Portaria da rcgeucia, mandando Ctlll1llrir o decreto elas côrtes em que declaram legítimos os 
gove!rnos estabe~ecidos ou que se estabelecerem nos .estado~ portugnezes elo ultramar a 
favor da causa ela regeneração política- 24 ele abnl ele 1821 ....... . ..... . ...... . . 185 

1 J:Peste documout01 a pag. 1691 !in. 171 ba UIU Crro de data que Cumpre corrigir, lendo-se •1821> . 

GO 
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Portaria ela r egencia, mamlaJJ.do cumpri:r o çl ecret0 d.\ts c0r tes em que se fixa a u <'l!turWJa Glos 
bens n acionaes e r cg11tla a su.\L ~1pplic.o'l.yào e v.enda - 26 de abril Gle Hl21 . ... . . . . .. . . . 187 

Procedimento. co~tra o bis1Jo de Olba., D. Vasco José L0mo, por t er j ~u·acl0 a cOJlstitu~ção 
com restncçoes . ... ... . . ... . . . . · .... ... ..... . .. .... . .... .. ..... . ... .. .. ,. . . . . . . . . . 188 

Modo como o cong rcss0 r ecebcut a uoticia. ele aclher encia rilc el-1•cl D. Joã0 VI á cat1sa libe-
ral . . .... ....... .. . . . . . . . . . . .. .. ... . ... .. .. ..... . . . .. . .. .. .... . ... . ... .... . .... 188 

Portaria da r cgea clia, m&líl.ela,mõliD CLuuprir o deereto elas côrtes qnc deJ;n,itte, com a.s ~:espec.ti -
vas honras, os C>iliciaes :~ug~ezcs ao sm·viç0 d e P.ortugal- .5 ole 11Uli10 .Gle 1821 . . .... .. . 1'89 

Carta (3.") das côrtcs a el-rei D . João VI, enviando-lhe as bases ela cons titnição pol itica <i'f.MC 
foram j ma elas - !-1 ~e ma1G> de iL821 .. .. .... . ... ..... . .. .. . . .. ,. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . !1.89 

P arecer da cOilllJ1Ü!ss·ão esp eci ::ul ·CJUC>urregaGla .&e examium· .as ,di üg eJilJCias !Cle av.er1gmaçlliG so-
ba·e a conclucta dos eliplomrutas porbugbteZJes il· es~deates e1n c&rte::; estmn~eü.~a:s .olep0.is 
dos acontec.i,mentos ele 24 fjle agost0 de 1'820 - 15 fjl e m aio de l 821 .. .. .... ... ....... 192 

Oflicio ele 8ilvestr,c Pinheiro F erreira, müústro e secre tario de estado dos uegoc.ios eatrau
geiros na cô1·te do Ri0 tle Jaa1eil•o, a0s Jllembl!os Gla re~eucia em Lisbea, part.Lcipa.ud0 -
lhes a ;proXÍlna partida de ~l-rei j!JM;a n E uu-o.Pa - 3 de abíriil ele iL82il. .. . . . ... .. . ... .. . 19G 

D ecreto dctermim.an~L0 que se observe .estró·cltameRte 110 .~<eino ele Brruzil ,a c0nsütt~tçã0 tbespa-
nhola até estar csta,bclecicla a feita pelas cô rtes em Lisb.0a- 2!1. de abril ele 1821 . .. . . . 197 

Decreto l'Cv0g'!lll'lül0 ,0' runterj0r - 22 Gte :ahril ,ül e i182 il. .. . . . ..... . ..... . . , . . .. ..... , ... ... . .. J 97 
D ecr eto cucarrega.nclo el a rqgcncia. elo r eino do Brazil o principc ~· ea.l D. JP,edr0 el e .AJlc~~1l -

t ·a, em C01'ls eq~tencia de .el-!rei ir egJJess;:ur a Li sihl0a - ~2 ·dic ab1:H ele 1821 . .. .. .. . .. . ... il.98 
Instmcçlies r es,pecti.vas ru0 decrete S\ltJxa - 22 de wl~rili'l , [c iL82il . ... .... . , . .. , .. ... . . ... . . .. . 198 
Proclamação ale el-;rci n. Ji!DWID V I ::1.0 •CIDl'P0 ililil.i.hit&r &0 !Ri0 •l c .J runciJJO, !)ll0Q' OCC!bS•iàiD . ~le xeti-

O.' UT-SC d'ruhi- 23 de ail,;m 'l ,<flc 11.82il. .. . . ... , . . . ... . .... ... .. . ...... , . ... . ........ . .. '. 199 
P1·oclamrrç~l0 de cl-llci D.. J 0üo, V Laos IJJialDi>tlllntes fjlo Rio de J an ei.ro, p elo LLito moti~ro- 23 

de nbril ele 1821. ... .... . . . ... ... ...... . . . .... . . .... . , . . . . .. . . . .... . . .. · '· .. .. .. 200 
Aviso ele J oão :Ba1~tista Fol~ucira.s, sec1•et~urio .dns oô.JJtcs, ao conde de Sampaio, pr cs [clcRtc 

da rcgencia, .a r cspeuto •das cli-spos i <;~ões qftlC Llc\'Jimn IDbscrvar- se na chegada Llc .el -r ci n 
Lisboa - 1ü ele jm~lw rilc 1821 ... . . . ... , .. . ... . . . .. . . .. .. . . ... . . . . . .. . .. . . .. . .. 201 

!Por taria da r cgcncia , rn anclanllo cumprir o cleerct iD das côrtcs sobre appli.ca:rcm-sc á e~tin c-
ç.ão ela dividH. pnblica os xcuclimeutos ccclcsias ti.cos ~·agos ou que ;vagassem -- 2· de ju-
lho üe 1821 . .. ... . . .. .. . ........ . .. ... . ... . .. . . . . . . ... . .. . . . .. . . . . . . .. .... ... 201 

D ecr e tos das ·côr tc:;;, , nttctori:s[~l1l1o a r cgcncia a 't omar ·a: m edidas liJ.UC julgasse necessfltr ins 
p rur a a unamnte t~ção .dn, bea oJJtlcm c seguran ça pnblica n0 acú0 cl0 desembarque de cl-
rci- 3 de jnll10 üc 1821 . . . . . . ....... . ... . .. . .. . ~ .. ... ... ....... . .............. .. 203 

D ecr ete elas <JÔJ:Ocs, con sidora:ncl0 ·pcrturbft tlor ([0 soccge ,publ[co, e corne tal p unido, qtlcm 
lcvantrur viv~.s diffcrc.n>tcs dos desig D.aclos llO mesmo diploma - 3 ~~e julho de 1821 .. .. 203 

D ecr eto das côrtcs, dctcnrünan.do qnc n enhum emprego ·prtblioo possa ser conferido a cs
t rn,ngcü-Gs sem scn consentimento, Jtelill cl -a·ci rcmovn, do c:xcl·cici0 elos .rcspoctiyo: po ·
t os os commau.dautcs das for çns· cstaci01mclas em Lisboa e Pol' tn , Oitlquanto n ~.o estiver 
sanccionacla a constituição - 3 de jnll:10 ele 1821 .. . ..... .. ..... . . .. .. . . . .... . ..... 204 

Aviso de J oão Bf~püs ta F clg t1ciras, sec.r ctfllrio ~las côli tos, ·:10 conde do Sampnio, presidente 
dn r cgencia, p :tra que r epresente a cl-1·ei a •Convenioncia ele n ão desembar cnxcm ,alg u-
mas pessoas vindas ·a bordo com s~;~:1 'lnagcs t.aclc - 3 de julho ele 1 821. . : ........ . . . . 204 

lU 
Chegada de cl-rci D. J Gão VI ao porto de Lisboa,, c r cla to:rio d lt cleputltÇ·íto Glas oô1·tes liJ.li C 

f(~i comprimcntal ,o . . .. . ....... . ......... .. .... . . . . . .. .. . .... . ......... . . ...... 205 
Discurso elo presidente <las curtes (José J oaquim F crrcint ele J\1:onra) , depois de ol·rci pres-

t i1r jma.rneuto - 4 ele jullw de 1-821 .. .. . . ....... . . .. . . . . . . . .. . .. ... , . . . ... . ....... 20R 
R esposta rilo cl-xei D. J oão Vil . ..... ... ~ ..... , ... ... . . .. . . .. . . .. ..... . . .. ... . ......... 210 
D ecr eto elas côrtcs, exting uindo a. r gcn cin elo r eino, em oonsequcncia. do m0narcha ter ,n o· 

m.eaélo os ministros e ·secr ctar ios ele es tndo c ass t1miclo o podor executivo - 4 de julho 
ele 1821 ... . . .. .... ... . . .. ... . .. . .. . ..... . . . .. .. .... . . . .. . .. . ... .. . ....... .. . . 212 

D isctwso ele Manuel F qrnnncl (i)s f.L'honmz, omcl or ela cl. r.p Uiltação i nmunb ida pela,s côrtc, rl c i r 
a Queluz comprimentn.r el -r ei JD . J oi'to VJ c a lfamilia :rcal - 7 rle ,j ulho de 1821. ... . . '21.2 

Aviso ele J oão Baptista F clg neiras, sccr c tnrio das côrtcs, n, J oaquim J osé Montdiro T onrs , 
ministro e secr etar io ele estado dos n cgocios da manrinb n., r cla.iivo a,o destin o qu e ücv c 
dar -se ás .pessoas qtw acompanhara m cl;r ci , C· el!lmprehcmlicl as lll a. o1·clcm de 3 de j•u-
lho - 9 ele julho ele 1821. .. . .... .. .. .. . ... . . .... . ...... . . .. . ..... . .. . ......... .. 213 

Aviso do rcfcri.clo mi n.ist t·o ltü conde de P aLnella , ,ma.r éando-lJl.O o espaço Llc1lcvuas q~10 t"lcvc 
afnstar-se ela côrtc, depoi: do seu desembarque, cxpccli11do-sc ielcDtie;ts 01~dens ::1, :vm: ios 
outros indivicluos - 11 ele julJ1o ele ,1821 . . . . . . .. .. . .. . .... . . . . ..... ....... .. .. .. 214 

Car ta ele lei cs tabcl eçcnclo formulario·para (j)S diplomas .ofTi.cin.lils, amilogo ao tnovo r cgim cn -
11 ele julho ele 1821 .. .. ..... . .. . . .......... . .. . .. .. .. . . . .... .. .. . .. . . . .. . .... . 214 

Carta ele lei fixando a cl· r ei •C á fa milip. r eal as 1?-0JWCJti ntcs dot ações, c cles ignnmlo.os pa· 
lacios e quintas 1Sara h abitação c •r ecreio rl c snn mn.gcr; tarlc - 11 de ,in lho el e 1821. · · · 215 

Oflicio ele J oão Baptista F clg ti.ciras, secr ctaú o el as eôr tes, a I gHa ' LO cht 'ost::t. Quintcll a, 
ministro elos n ogocios elo r ein o, sob1·e alg w-ts paragraphos cont idos 110 discurso ele ol-
r ci- 12 ele julho ele 1821 . . ... . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . 216 
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R esposta ().O all~1çliclo ofl';ic~o --:- 14 elcjullw ~lc 1821. . ....... . . ..... . . .. . ... .. .. . .. .. · . . . ·2:17 
OHicio ~lc . .:T.oão Ba.!Jf;ist\1 l!~clg~w.ip,ts, sc.c,t:e,tar~o elas c_ôx~es, a ):g.I)J,l,ci,o da dq.sta Qtt.iuteJ.Ia., 

11.1iuistro elos negoc.ios elo rc~ ~1Q , rel)lc.ttcnçlo-llJ.c, p.ara ser J~I:es.e,l.l:tC a .eJ-rci, a proposta 
em qt\e ~c .co.utêcn;J. v,U;ttc ,c qtuttm J;J.omcs de ~u~liyJduqs clc~tos pelas côr tes, .a fiJ;Ll ql,e sua 
JWl.g:cs tade .qs,co~hc~· .Gle c J;Lt~·c e~\es oito cop c!.il~ci,r os. ,ç\e es.taçlo- -~ d,c Jtillw ele 1821 .. . 217 

Officio C)n r CSJJ.o.s.t;t ao ,a.ntcocclm:ttc, çlcsigJWlclo as oito pess.oas' escollüçl:;ts pru·a compor em o 
.co.nsclho de csta.üo - 1~ ,de j,ullw , ilc 1821 . . .. . .. . . . . . ... .. ... .. ... . ...... ... . . ... 218 

Car ta ~lc lc.i s.ÇJ,l;Jrc .:1 :J.i,berdaclc .Gl,c io,1prc.u. ·:,t - J..2-qlc ju\IAo ele Hl2J. . . .... .... .. .. . ... . ... 2.18 
Proclal)laçil,o Qlas ,cô~·,Ges u,os h \ll;Ji.tmltcs elo Eraúl - 13 de j,~l).ho Glc 182:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Officio el,o conde çlc B lLrb(tCCI).:,t, JUÍ)Üstro Glos .negocio,s cs tl·<t.ugeil:os, a, J oã.o B.apt,ista F elguci-

;ras, scct:e,ta.r~Q ,d ítS ,côrtcs, I:elt~tivaru<'J;l.tC á J:e)IlQção qk var~os GliplomatW> - .16 de ju-
Jl~o de 182 1 .. . .. . . . . ... .. . . ... . ... . . .. . .. . . . . . . . -. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 229 

Officio ,de J:oã.o ;Baptis ta F eJgucir \ls, secrctail:.io elas côrtcs, a Ignacio (\la C.os,ta Qtli.nte1la, 
min,is,liJ.:o ~lo,g uegocios Gl.o reil~o , aco~np(IJJ;J)jla,Q.do ,\U;Jl\1. pi;QpQsta CQill os J1Qmcs de ücs ,ci
dadãos, H. :f:i,n~ de c.ntrc cllcs cl-rc.i designa;~.· qt;ml c.scolhc pn,ra coHsclhcn:o de cstaLlo, em 
C.OX!Scqum;tc,ia ~la oscus{t concecl,iGla a um dos a.utcl'.iormente nomeados - 2J ele juJ.ho cl,e 
1821 ... · . ... .. . . ... . ..... . .. . .. . . .... . . . .. .. . . . .. . . . . . ... .. ... .. ........... .. 230 

Offieio do r esposta ao ~lltcceelontc, pru·t,ic,ipauelo a escollia feita por sua ma.g-cs,tade - 28 de 
j.Ltlho ~lo R821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

Offieio_ c~o J oito Bap tist(l F olg neiras, Ejccrotario das côr tcs, a Ignacio ~la Costa Qnintella, 
mLnlstl:o ~los ncgocios elo r ci) w, w·dCI\ai).Glo -Hw 'que informe sol;JJ.·c as cons,içlc,raçõcs ha-

. :viçlas ll~~C!L da c ill,lenção do ÍllJÍ:illl:LtC D. n;Iiguel - 8 ele agos,to ele 182:1. .. . ... . . . .... . 230 
Officw do nwustro sobre o m cs,mo as,~mnpto - 12 de agosto ele 182~ . .... .. . . . ..... . .... 230 
Cart~t (n.0 1) . do ,pJ.;iuc ipc .D . li'cch ·o a c.l -xci D. J0~o VI, pa.r.hicjpauclo -~hc os &\lCqcs ·0s ~lo Rio 

elo ~a;nmro áccr ca do jm:·ameuto dn constituição, c accusando· de iusubonliuada a tropa 
a n:nlw.dora - 8 ele Jnnho ele 1821 . ........ . . ... ........ . . ... . . . . ... . . . .. ... . ... . 231 

Indicaçll.o do dcput[Ldo J osé .fcrrito ele Mendonça c Sousa, para que se tornem patentes ao 
publi co os car ccrcs da cxtincta i nquisição em Lisboa c E vora, e que nos cl 'csta ultima 
c i.chLcl c c tlc Coimbra se cr~j a.m casas pias- 13 ele agos to de 1821 . . . .' . . . ....... . . .. 23~ 

Carta üe l ei dcterminaml o que ~1qnlmm ~ J)ntaclo poss11 acceitar ou solicitar cousa alg mna 
do govcruo, excepto pc.rtcnccnclo-lhe por lei c com ~~cqnça cla.s côxtcs - H de agosto 
el e 182 1 . . .. ... .. ' .... ... . . . ... . ... .... ... .-.. . ... . . . . . . . ...... ... . ... . . ..... . . 233 

Discurso liGlo peran te as oô1;tes por Manuel .Ignacio Mar tins Pam,plona Côr te iR.ea,l , como 
m cmbJ.·o ela deputação da illia T exccira, incurnbithL çlc ,:felicital-as - :18 .ele agosto ele 
J82J. .. .. . .... . ..... .. .. . . . ... ..... .. ... .... . . . .. . . . . . . . . . . ... . ........ . . . . .. 234 

R cspo.·ta elo .p~·csiclcntc do cong.rc::;s0 (José Al1tonio Faria ele Ca.r nüho) . .. ...... .. . . . .• . 236 
Car ta t1e lei elctennimtmlo qne os ncgocios que con iatn llcla scc1·ctaria do-;rcino se elistri 

buat11 provis.o.rianwn,te por duas, cuja clcnominaç~o c competcucia se clee;I.ar(t - 23 de 
agpsto ~le 182!1. . . . .... . . .. . ... . .... . .. . . .. .. ........ ... . . .. ... .. .. . . ... . . . .. . . 236 

·cm·ta ele l ei sobre a fóxma c cores .elo laço m•cio11al, e quem eleve ou pócle usal-o - 23 ele 
• a.gost0 ele Hl2J. . . ... .. . . . . .. ... .. . ... . . .. .... . . . . .. .... . .. . ... .. .... . . . .. . . . . . . 237 
Officio de F,rancisco li> u ar.tc _,Coc~ho, ministxo intcr.i.u0 ~los negocios elo rcinp, a J oão Ba1ptista 

Fclg nciras, per g tmtauLlo se a nomeação ele novos ministros pócle reca{r em a lgum elos 
c0nsclhcir0s de c:taelo ~ 25 ele agp:;;to ele 182ll. . . . . . ... . .. . ..... . . . . . . . . . ... .. .. . . 238 

Oflicip de resposta ao a uteriQl·, comml.l.Uicauclo a .rcsoh1ção elas oôrtes - 28 ele ago&to ele 
1821 . .. ' ... . ... . .. . . ..... ... .. . . .. . .. ... .. . . . .. .. . . .. .. . . ..... .. . . . .. . .. . . .. 238 

Car ta de lei ):cgnla.nd o p.rovisoriamel,ltc a oxganisação c o.rclcnados do corpo cliplomatico -
5 de setembro de 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 

Cm·tn. tlc lei. cs tn.bclcccnclo ,0 regirnqnto p~·ovisodo do consellio ele estado- 25 Glc sotcmbrp 
ele 1821 . . . . .. .. . . .. . . ....... . . . . . . .. .. . .... ... . . · ... ... . . . . . . .... .. .. . . . . . . . . 239 

Carta de lei CSÍI1WClcocmlp a fórHJ,IJ, de acu:uinistr ação política o militru· elas províncias elo 
J3razil-1 ele outnbro de 1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

Cart~ de lei ordenando que o principe .real sáilt do Bxazil p ru·a viajar por fltlg nmas eôrtes 
dn. Enropa - 1 de Qtltt\bJ:O Çlo 182J. . .. . . . . ... .. ........... . ... . . . .. . .. . .... . . . .. 243 

Car ta (n." 2) elo principc D . Pedro n. cl-rci D . J oão VI, informando-o ~lo estado da fa·zeuda 
publica no B,ra zil, o das occorrcncias mais graves n'alg mnas elas SLULS províncias -1.7 
de julho de l !:i21 . .. . ... . .... .. .. .. . . . . .. .. ... . .. . . ... . ... . .. . . .. .... . . . . . .. . . '· 243 

OHic io el e J pã0 Baptista F elg uciras, secr etario elas côr tes, a J oaqtúm J osé Monteir o Torres, 
n1inistro .elos· ncp;ocios clit marinha, restituindo a c~rta st:t,pm, e dcclaramlo que ~:~c to

·mar ão as proYiélcncias necessarias r elativamente .á prov.incia do Rio ele J a.ueil·o - 9 
ele ou tnb~·o de 1821 ... . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . .. .... . ... .. . . . . . . ... . . · · . . · · · · · 245 

Offici.o de J os6 da Silva .CarvalJJO, ministro interino dos ncgocios do r eino, a J oão Baptista 
F.clg.uciras, secretario elas côr tes , sobre o regresso elo pr íncipe r eal para a E m o11lt - 8 
de outubro de 1821 .. ... .. . . . . . ... .. .. .. . . . . . . ... . .... . .. .. . .. . . . . . .. · · . . .. .. . 245 · 

OH'i.cio em resposta ao . nntcooden tc---: 11 el e ontubro de ~821 . : . . ·. · ... · · ·;, · · · · · · : · · · · · · · 246 
O f!icio do J oJl6 cht Silva Carvalho, ministr o elos n egoc10s ele .JUSOlÇa, a J otLO Baptista F el

g nqirns, sec1·ctario das côrtcs, r cmettcnelo um maço _de cxempl f1r cs da pastor atl clp ex
pa.tri ltr.clt n. elo Lisboa, apprcheuclidos ,a bordo elo uav10 francez I-Iasanl - 22 ele outu-
bro de 1!82J. ... .. . .... . ... . . .. . : . . . . ... . .. . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 246 

.Pastor al a que se ).·cfere o. officio supra - 8 ele sotembr~ ele 18.2 1. ·. · · · · · · ·;, · · · · · · : · · · · · · · 246 
OI:llcio elo J osé ela Silva Carvalho, n1i1listro dos ncp;ocw:~ ele JUStlÇ<'t, ~ J oa.o Baptista F el

g ueiras,- sccrotario elas côrtes, áccr ca das occorrcnmas tumultuan as quando se paten
tearam ao publico os carccres ela cxtiucta inquisiç~o em Lisboa - 10 ele outubro de 1821 251 
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Officio em resposta ao anterior - 10 ele outubro ele 1821. : . . . . ... . . ........ . . . . . ...... . 252 
Iuclicaçilo elo deputado Manuel Fernandes Thomaz sobre o mesmo assumpto - 18 ele outu-

bro ele 1821 . ... . .............. . ..... ............ . ........ . ........ . . . ........ 252 
Oflicio ele João Baptista F clgnciras, secretario elas côrtcs, n. Ignacio ela Costa Quintelln., 

ministro elos ncgQcios elo reino, providenciando a r espeito dos ditos earecres - 18 ele 
ou tnbro ele 1821. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

Carta ele lei fixando os ordenados dos sccrctarlos ele estado - 21 ele ontnbro de 1821 . . ... 253 
Carta ele lei cletcrmimLJJclo que os negocias elo ,ultramar, qnc então eram cxpccliclos pela se

éTctn.ria ela mariu.b.a fiqu em pertencendo a esta ou ás outms, conforme a sua uaturc-
za - 8 ele noycmbro ele 1821 ..... · . ........ . ........ . . . . .. . . . .. .... .. .. . . , . . . . . . 253 

Parecer ela commissão üc constituiçlto áccr ca cltL licença pedida pelo conde de P almclla 
p:1m se ausentar t emporariamente elo r eino - 4 ele dezembro ele 1821 ....... . ... . . . . 254 

Carta (n.• ~) do príncipe D. P edro a cl-rci D. João VI, qncixando-sc das cir cumsütucias pc
cu11iarias elo Rio ele J aneiro, c pedindo promptas providencias - 21 ele ·set embro ele 
1821 . . .. . ... . .... . . . .... ... .... . ... .... ... .. .. . . . .. . ..... . .... . .. ... . ... . ... 254 

Car ta (n.0 4) elo principe D . P edro a. el -r ci D . João VI, r eferindo o boato de o quererem ac-
cla.mar imperador do Brazil - 4. de outubro ele 1821 ... . ........... . ....... . .... . . 256 

Cartas (n.•• 5 a 9) do príncipe D . P edro a cl -r ci D . J oão, VI, dando-lhe parte de divcrs, s 
occorrencias no Bmúl c elas mccli.elas que t em t omado para manter o soccgo publico-

. 5, 6, 9 e 10 ele oLltnbro e 9 ele novembro ele 182l . .. . . . . ........... . ............. . 257 
P arecer ela com missão ele cm.1stituição· sobre ns referidas cartas - 18 d dezembro llc 1821 258 
Carta (Je lei nomeando os membros elo tribunal ela libercladt de imprcnsa- 19 de dezembro 

de 1821 .. .. ............................ .. .... . . . . ... . . . ............ . ........ 25!=1 
Carta ele lei crcando o banco de Lisboa - 29 ele dezembro ele 1821 ... - . ..... - . . ...... . . 259 

IV 
Caxta de lei extinguindo todos os tribunacs cr caclos no Rio ele J aneiro desde que cl-r ei para 

<tli trasladou a sua côrtc, c cstabclcccnclo a fórmn. de acl111inistração Jt'aquclht c outras 
províncias do Bra.z il--13 de janeiro de' 1822 . . ........... . ... . .... . . ... . . ... .. ... 263 

Cm·üt de lei sobre o mliformc el s ministros de c. tado, officiacs ele secretaria c diplomatas 
de todas as categoria. - 17 de janeiro ele 1822 .. . .. ....... .. .. . . .. . . ....... . ..... 265 

Discnrso proferido por J osé Joaquim F cn ci.ra. ele Moura, como orador da clepntaç~ão cncar
rcgad~L pelas côrtcs ele ir· comprimcHtar cl-1·ci no annivcrsario ela in sta.llaçito das mcs-
m~ s - 26 ele janeiro ele 1822 . . .... . .. .. ... . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26G 

R esposta ele sua magcstadc .... . .. . .. ... . ...... . . . . ....... . .... .. ......... . . . .... .. 267 
Car ta ele l ei ampliando o artigo 7.• elo üecrcto de 4 ele j ulho de 1821 sobre liberdade de im

prensa - 3U ele janci.J.·o de 1822. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Car ta ele lei r elativa á subscripção para. o banco de LislJoa- 2 ele fevereiro ele 1822 . . .... 268 
Carta de lei r egulando provisori amente a administ.ração nas ilhas elos Aç01·cs - 2 ele feve-

r eiro de 1822 .. , ....... . .... . ................... ... . .. ...... . ....... . . . ... . . . . 269 
Discu rso pronun ciado por Lui z Patllino ele Oliveir a Pinto da Prança, ua qualidade ele ora-

' dor ela deput ação das côrtcs que foi comprimcnt[\r cl-r ci em 26 de fevereiro, annivCJ:- • 
s~wio do s u j uramento {L constituição que o soberano congr esso fi zesse ... . . . .. . . . .. . 270 

Resposta ele sua magestaclc . .. ... .. . . ... . .... . . .. ...... . .... . .... . ...... . . . .. .. .. . . 271 
Car ta (n." 10) elo IJrincipc D. P cch o a cl-rci .D. J oão VI,accusamlo a r ecepção elos <lccr cto. 

pam se eleger a junta do governo c sua. altmm real partir para a Europa - lO Llc dc -
zem bro ele 1821. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

Car ta (n.• 11) elo pr íncipe D. P cclt·o a cl-rci D. João VI, parti cipando-lhe a má impressão 
cansada pelo decreto r elat ivo á sua s~.ída elo Brazil -- 14 ele dezembro Llc 1821 .... . ... 272 

Carta (n." 12) elo p1·incipe D. P edro a cl-rci D . Jolto VI, infonnamlo-o ele que as )Jl'OYincias 
do B1·azil pretendem rC]Jr cscn,tar coutra a sua saída ou declarar iudcpcnLlcntc aqucllc 
r eino -- 15 tlc dezembro de 1821 . ... . ..... . .. .. ............. : ...... . ........ . .. . 273 

P ar ecer ela commissão especial elos ncgocios políti cos do Brn.ú l ácer ca das clittts cartas -
18 de março de 1822 . .......... .. . .... . . . .......... . .. .. ..... . ... . ....... . . .. . 273 

Carta (n.• 13) do princilJC D. Pedro r\ cl-rei D . J oão VI, rlcclaranlo que subsistem no Bra-
zil as mcsmrts opiniões politicas expostas Jla ~lntcrio~· corrcspondcncia - 30 ele elczcin-
ln·o ele 1821 . . . . ......................... . .. ... . . .. .. '· . .. .... . .. . ... . . .. . . .. . . 276 

Car ta (n.• 14) elo príncipe D. P echo a el-1·ci D . J oiio VI, r cmcttcnrlo o o.fficio cn1 scgn id~L 
tra.n scripto, plLra se conhecer quacs slto as fu·rncs tcnçõcs elos paulistas - 2 de j aneiro 
ele 1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 

Officio Oll r epresentação elo governo él fL província rlc S. Paulo ao príncipe 1·cal, n-tostranclo o 
descontentamento elos bra.zilciros pelos decr etos elas CÔJ:tes de_ 29 ele setembro ele 1821, 
a que se r efere a carta n.0 14 - 24 de clezcmh1·o lc 1821 . .... .. .............. . ..... 277 

Par ecer da conunissão especial elos negocias poli ticos elo Brazilrelativo ao officio ou l'Cpre-
. sentação supra - 22 de mar ço ele 182:d ..... . .......... . ..... .. .. .. ............... 279 

Voto em separado de J osé J oaquim F erreira ele Mom·a sobre o mesmo assrrn1pto, e votaç.ão 
Jl Ominal do parecer ela maioria ........... . . .. ..... . . . .... .. . : ... .. . . . . ......... . 279 

Parecer ela. eommisslto das a rtes ácerca elos carceres ela cxtincta inquisição ele Lisboa - 24 
ele março ele 1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

OI:licio ele José ela Silva Carvalho, mini stro elos negocios ela jnsti ça, a. J oão Baptista Fel -

' 
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gneiras, secretm:io das , côrtes, para estas providenciarem sobre a segurança publica 
que o governo julga em imminente risco ele ser perttu·bada- 29 ele abril de 1822 . .. ~ 281 

Parecer da commissão ele constituição relativo ao objecto ele que trata o anterior oflicio -
29 ele a·bril de 1~22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

Carta (n. 0 15) do príncipe D. P edro a cl-rei D. J oão VI, participando-lhe a audiencia que 
dera ao senado, da camarlt c remettenelo o r espectivo auto - 9 de jlLneiro de 1822. . . . . 282 

Auto a que se refere a carta supra, no qual foi deliberado unanimemente representar a sua 
alteza para não saír elo Brazil - 9 ele janeiro ele 1822 .... . ..... ..... . ....... .. .. . . 282 

Carta (n.0 16) elo príncipe D. P edro a cl-rei D. João VI, informando-o elos- ultimos aconte
cimentos políticos elo Brazil, que o obrigaram a mudar de ministros-23 de janeiro ele 
1822 ....... . . . . .. . ... .. .. . . . . .... .. ....... . ..... .. .. .. .. ... ... . . ... .... . ... . . 283 

Carta (n." 17) do príncipe D. P edro a cl-rei D. João VI, communicanclo ter r ecebido uma 
deputação da província ele S. Paulo, que lhe pediu não saísse elo Brazil - 29 de janeiro 
de 1822 . ............ . ...... . .. . ... . ....... ... .......... . ..... . ...... ... .. . ... 285 

Carta (n. 0 18) do pl'incipe D . Pedro a el-rci D. J Qão VI, participan lo que iutimáJ:a o com-
mandante da clh7isào auxiliadora para partir elo Brazil - 2 ele fevereiro ele 1822 .. . . . . 285 

Proclnmaçõcs do príncipe D. Pedro, r egente elo Brazil, aos habitantes elo Rio ele J aneiro e á 
cli visão amdliadora ele Portugal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

Manifesto elo lJOVO elo Rio de Janeiro, dirigido ao senado da mesma cidade- 2 ele janeiro 
ele 1822 . . .... . . .............. : . . . . ... . .......... .... ...... ...... . . .... ...... 287 

Falla .ele J osé Clemente Pereira, presidente elo senado ela camara elo Rio ele J aneiro, ao prín-
Cipe real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 

R cpr.\)scntação diri gida ao principe regente elo Brazil por Manuel Carneiro ela Silva Fon
toura, e1;n nome elos habitantes ela província elO' Rio Grande ele S. Pedro do Sul - 9 ele 
j aneiro ele 1822.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 294 

Eelitaes elo senado da cama~·a elo Rio de J aneiro sobre a resposta dada pelo príncipe regente 
elo Brazil quando lhe foram entregues as r epresentações pa;ra se conservar na Ame-
rica- 9 e 10 de janeiro ele 18112 .. . ... ... . . . . ................................. . . 295 

Mcmoria dirigida ao princilJC r egente do Brazil pelos 'pernamhncanos rcsiclentes no Rio ele 
J aneiro- 9 ele ja.nciro de 1822 .......................... . ...................... 295 

R epresentações clu:igiclas ao príncipe r egente do Brazil pelo governo, senado e clero ela pro-
víncia lo S. Paulo -31 de dezembro de 1821, 1 c 3 de jnneiro ele 1822 ..... . . ... . ... 297 

Dis01.u·so dirigiclo ao rru1.cipc regente elo Brazil, em nome elo governo, camm·a, clero c povo 
da provincia ele ~ . P>otüo, por J osé Bonifacio de Andrada c Silva, ministro e sccretm·io 
de estado dos nego cios elo reino c estrangeiros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Carta (n.0 19) elo príncipe D. P cclro a cl-rci D. J oão VI, ácer ca da partida ela divisão au-
xiliacliDra - 1íl ele fevereiro ele 1822 .... . .. . ..... . . . . .. . . . . . . ....... . ............ 304 

Carta (n.0 20) elo príncipe D. Pedro a el-rei D. J oão VI, remcttenclo a falla que lhe clirigíra 
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Carta (n.0 21) elo príncipe D. Pedro a cl-rei D. J oão VI, participando que, por annuir a di
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lO de outubro de 1822 ... . .. .......... . ... . ...... . ............ . .. . ... ....... . .. 456' 
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Machado e Silva e José Ricardo ela Costa Aguiar e Ancb:acla sobre as cau sas que os 
obrigaram a retirar-se das côrtes - 20 de dezembro ele 1822 . ... . .. . ...... . .... . .... 457 

Carta dirigida ]JOr Cypria.no José Barata de Almeida, Antonio Manuel ela ::lilvn Bueno, Fr:;m
cisco Agostinho Gomes, Diogo Antonio P eij ó c José Lino Coutinho, ao r cclactor ela Ga
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tcs ele Lisboa, c enviando-lhe o seu protcsto --24 de dczcm.bro de 1822 . .......... . . . 461 

Protesto elos signata1·ios ela carta supra.- 2 ele outubro ele 1822 ................. . .. . .... 461 
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niõcs - 24 ele dezembro ele 1822 ., . .... . .... . .. . . ... .. ...... .. ...... . .... .... .. . . 462 

Carta ele lei extinguindo os tribunacs elo conselho elo alrnü-antaclo e ela junta da fazenda ela 
marinha, e estaLelcccndo novo mcthoclo ele aclministmção n.'aquellcs ramos ele serviço-
30 de outubro ele 1822 .......... . ...... . ... .. . .' ... . . ....... .. .. . ... . ... .. . ... . . 462 

Carta ele lei fix ando o subsidio elos clcputaelos da dcputaç.ão J.JCrmancntc c elos elas futuras 
côrtcs, ássim crn Lisboa como no seu transito-4 ele novembro ele 182~ ... . : . .. . . . . . 464 
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2 ele noyembro ele 182~ ......... . . . .. .... : . . . ........ . . .. .. . . : . .. ... . ... . .. . .. . 466 
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bro de 1822 ......................... . .. . ............ .. . ... ... . ..... . . .. ...... 467 
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Di scurso ele H01·mano José J3raamca.mp elo Sobral, prc~iclcntc ela cleputttção permanente, no 

acto ele abrir a, primeira sessão preparatoria elas côrtcs orclinarias, em 15 'de novembro 
tle lt;22 .. .... .. .. · ............ . . ..... .. ....... .... . . . ................... . ... . : 483 
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-cli.rci to a tomar a.sscnto 11 as côrtes orclinal'ÍH.s . ... ' .... . ..... . .... .. . . · . .. ...... . .. 484 
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Hiscurso proferido pelo pres iclente interino das côrtes, antes ele se eleger a mesa definitiva., 

em 20 ele novembro ele 1822 ... .. ........ . . · · · · · · · · · · · · · · · · · .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . 488 
Discnrso d irigido a el -r ei D. João VI~ por Franci sco Manuel Tr!g?so de Aragão Morat~, n.a 

qual idade ele orador da cleputaçao encarrcgach ele lhe part101par acharem-se constltm-
das as côrtcs orclinarias-22 ele novemLro ele 1822 .. . ... . .... . .............. . .. . . . 488 

Resposta ele el-r'ei ........ . .. . . ... . ......... . . - · · · · · · · · . ... · . . .. . ..... .. .... . . . .... . 489 
Participação ofli cial elas causas por que cl-rei não podia assistir á abertura das côrtes --

1 de· dezembro ele 1822 ........ .. ..... .. .. - · · · · · · · · .. . ................ . .. . ..... 489 
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ção ele 27 ele ag0sto ele 1822 e a1Jprovaclo em 30 elo mesmo mez, a r es1Jeito dos represen-
tantes pelo Brazil-2 ele dezembro ele 1822 . .... .. . . .......... . .... .. .. . . . ... ... .. 493 

Modo como foi recebida no soberano congresso a noticia do obito elo deputado lVIanuel Fer-
nandes Thomaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

Indicação apresentada por Francisco Xavier Monteiro; com as assignaturas ele mais qua
renta deputados, para que á custa da fazenda publica se 'faça o funeral e erija um mo
numento sepulchral a Manuel F ernandes Thomaz, estabelecendo-se tambem pensões a 
sua mulher e seus dois filhos-2 ele dezembro ele 1822 ....... ... . ..... . . ... ... .... 493 

Indicação dos deputados Manuel Borges Cãrneiro e Basilio Alberto ele Sousa Pinto sobre 
o mesmo n,ssum1Jto - 2 ele dezembro ele 1822.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Indicação elo deputado N uno Alvares P ereira Pato Moniz, pro1Jonclo cinco m-tigos relativos a 
prestar -se homenagem á memoria ele Manuel F ernandes Thomaz-2 de dezembro de 1822 494 

H.cln,torio cb gcrencia da cle1mtação permanente desde o encerramento elo congresso consti-
t uinte até {L reunião das c6rtes orcl.inarias- 30 de novembro ele 1822 ... .. . . .. .. . .... 494 

Officio ele Filippe F erreira ele Araujo e Castro, ministro dos negocios do reino, a João Ba
ptista Felgueiras, secretario elas côr tes, par ticipando que a rainha D. Carlota J oaqtúna 
se i·ecusa n, prestar juramento á constituição, e' remettenclo um relatorio sobre todo o 
IJrocesso-4 ele dezembro de 1822 ..... .. .. . ..... . ... . . . ....... .. ............ .. .. 503 

Helatorio c documentos a que se :refere o officio supra- 4 ele dezembro de 1822 ... .. . .... 503 
Carta ~la rain~a D. Carlota J oaquina a el-rei D. J oão VI ácerca elo cle01,eto que a mandava 

smr elo remo . ... . .. . . .. . . . . .......... . . ... ... . . . . . ... .................. . ..... 510 
Indicação apresentada por J osé Accursio elas Neves, com as assignaturas de mais quatro 

deputados, contra o procedimento havido com n, rainha-11 ele dezembro de 182;), . . . .. 511 
Parecer da commissão especial sobre o processo - 9 el e dezembro ele 1822 . . .......... .. .. 512 
Post-sc?·ip&mn ao dito llarf)cer - 13 ele dezembro ele 1822 ........... .... ... ... . ... ... .... 513 
Indicação elo · deputado Nuno Alvares Pereira Pat.o Moniz ácerca elo mesmo assumpto ..... 516 
Discussão (na integra) elo parecer relativo á recusa da rainha D. Cm·lota J oaquina a prestar 

juramento - sessões ele 24 e 27 de dezembro de 1822 ..... . ...... .. .. . ... . . ....... . 516 
Indicaçi'io elo deputado Marino Miguel Franzini, para que a commissão especial seja incum

JJid a ele propor a quantia nccessaria a fim de sua magcstacle el -rei satisfazer aos novos 
encargos provenientes elo facto ela rainha ficar privada dos rendimentos que percebia 
elo thesouro publico- 9 de dezembro ele 1822, tendo segunda leitura a 28 elo mesmo mez 571 

Parecer da commissão encarregada de examinar as indicações ácerca das exequias de Ma-
nuel P ernandes Thomaz e subsídios á sua familia-5 ele dezembro de 1822 ..... . ... '· 572 

Carta (n." 31) do príncipe D. Pedro a el-rei D . João VI, r csponclenclo á que este lhe dirigíra 
em 3 de agosto ele 1822 e justificando-se elo seu procedimento político - 22 ele setembro 
ele 1822 . . . . ........ ... . ... ..... . ..... . .......... . . ...... . .. .... ............. . 573 

Parecer ela commissão ele infracções ela constituição ácercã elo requerimento ele alg~ms cle
}Jutaclos elas provinci.as elo Brazil para se lhes concederem escusas e passaportes - 31 
ele dezembro ele 1822 ..... . ... . .... ... . . . .. . ........... .... ....... . . ... . . .... .. 57 4 

Declara~.ões de voto de J oão Bernardo da Rocha e Manuel de Serpa Machado- 31 ele ·de
zembro de 1822. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 

Carta de lei designando onde eleve residir a regencia do Brazil, províncias que lhe ficmu 
sujeitas, tratamento e ordenados dos seus membros -e secretarios, e vencimentos e gra
cluaçã.o dos empregados elas respectivas secretarias - 24! ele dezembro ele 1822. . . . . . . . 580 

Carta ele lei mandando proceder nas divisões eleitoraes ele Aveiro, Traucoso e Leiria á elei-
ção ele um cle1mtaclo ordinario, que falta em cada uma d'ellas,·e elos substitutos corres
pondentes - 20 ele dezembro ele 1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 

Carta ele lei em que se declara nulla a eleição ele deputados feita na clivisão elos Arcos ele 
Valle de Vez e manda proceder a novo escrutinio - 24 ele dezembro ele 1822 . ... ... . .. 581 

Carta (n.o 32) elo príncipe D. P edro a el-rei D. J oão VI, participando-lhe a alta dignidade a 
que fôra eleyado por unani.me acclamação dos llovos ele Brazil, e r emettenclo os docu
mentos comprovativos- 23 ele outubro de 1822. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D81 

Decreto elo príncipe regente do Brallil, determinando a nova fórma elo escudo elas armas 
cl'aquclle reino - 18 de setembro de 1822 ..... . . . . ......... . .. .. .. .. ........ .. . . . 581 

Decreto do príncipe regente do Brazil, estabelecendo as cores e fórma elo laço ou tope bra-
zilicnse- 18 de setembro ele 1822 ... ...... . ..... .. .. ....................... . .. .. 5R2 

Decreto elo príncipe regente elo Brazil, concedendo amnistia geral por opiniões politicas -
18 ele setembro ele 1822 . . . .. . .... . ... . ... ... . . . . .... . . ...... . , . .. . .. .. ..... . ... 582 

Auto da acclamação de D. Pech·o I, imperador constitucional do Brazil c seu defensor per-
petuo -12 de outubro ele 1822 . ..... ..... ......... . .... . . ..................... · · 583 

Proclamações de D . Pedro, como imperador, ao exercito do Brazil e aos portuguezes - 21 ele 
outubro de 1822 . . . ... ... . . ... . ... . ... . ...... .. .. . . . ... . . .. . .... · · · · · · · · · · · · · · 584 

Car ta ele lei. declarando rebeldes todas as províncias elo Brazil que espont.ane~ e livremente 
desobedecem {t constituição e leis ela monarchia portuguez~ :- 20 de J a~e11·o de 182? .. · 585 

Oflicio ele J oão Baptista F elgueiras, secretario elas c6rtes, a FrhpJ2e Ferrell'a d~ ArauJ.o e 
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rcs}Jeito da demolição elos carceres ela extmcta mqulSlçao- 18 ele JaHen·o de 1823. · · · · 585 

Üflicio ele resposta ao antecedente- 23 ele janeiro ele 1823. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 586 
Carta ele lei cleterminn,nclo que se façam exequi as solemnes a Manue~ Fernandes Thm_naz, 

que os seus restos mor~aes sej am cle1Jositaclo.s n'um momu~1ent.o. s1mples e a sua vmva 
c filhos percebam pensoes lJelo thesouro naclOnal - 29 ele Janeuo de 1823 .. · · · .. . . ... 586 
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Exposi~ãa feita nas côrtes po1· Mamwl Gonçalves de Mil·anda, mü'liisb:o dos negocias da 
guerra , ácerca elo estado político da Europa.-1 de feve1·e:iJ.·o de 1823 .. .... . . . . . .. : . 587 
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, Carta de lei pela qual são convidados os sabios portuguezes a offcrecerem um projecto ele 
cocligo commcreial, · cle§iignanelo•se o premio correspomlente-14 de fevereiro ele 18231 591 

Carta ele lei fazendo identico convite para a apresentação de um eocligo criminal e ereanc1o 
o devido premio - 14 de fevereiro ele 1820 ... .. . . ............. . .... .. . .. . . . ...... 591 

P arecer da commissão especial sobre a :inclicaçíio do deputado J osé J oaquim Ferreira ele 
Moura que trata cl\1. dcfeza do reino -14 ele fevcre:iJ.·o ele 1823 . . .. ..... .. .... .. · ..... . · ()92 

Decreto aclmittindo ao jtu:arncnto el a ,constituição as pessoas que por legitirno impedi-
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Participação feita nas côrtes por José ela Silva Carvalho, ministro elos negocios ele justiça, 
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pelo ma1'e<ihaÍ de campo conde de Amarantc; sendo portanto neccssario dar providen-
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Parecer ele uma commissão especial áeerca elas pTOviclCllcias pedidas por parte elo governo -
27 de fevereil·o de 1823 ......... . .. . . , . . ....... ...... .. .. . . . ........•......... 594 

Carta tlc lei dispensando por espaço de tres mczes as formalidades relativas á prisão elos 
cl elinquentes e á inviolabilidade da casa elo cielauão, em conscqucncia ela revolta que 
ti vem lagar em V illa Real ~ 28 de :fevereiro de 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

Noticia da l'evolta a que acima se alluclc . . . ... . . . ... . ... .. .. . . . .. .............. . , . . . . 595 
Proclamações (4) do conde de Amanmtc aos portuguezcs, incitando-os a restab,clcccr o an-

tigo rcgimcn absoluto - 24 c 21? ele fevereiro Llc 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 
OJficio ela cont1c de Anmrante a J oão Pereira de Menezes, t crtCJJtc coronel cornmanclant e ilo 

batalhão de cfl.çaclorcs n." 9, convidando-o a unir-se á s11a causa c a marchar para V:ü-
longo ~ 25 de fevereiro de 1823 .. .... .. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Officio elo marechal ele Cllimpo Gaspar Tcixcin~ ele JVlllig:.tlhrics e r_,acerdfl. ao brigadeiro An
tonio L obo Teixeira ele Banos, prevenindo-o ácerca da revolução ele Vill a H.cal-25 
de fevereiro do 1823. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Auto ela vcl'caçuo cxt1;aot·<linaria r eunida na casa. da cam!H'a constitucional do Porto, onde 
se tomaram providencias pllira evitar a propagação elos a.ctos subvcr.·ivos 11.a provillcia 
ele Traz os Montes-25 de fevereiro ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

P roclamação ela. camara constitucional elo Porto aos seus couciclaelãos - 25 ele fevereiro ele 
1823 . ' .. .. . ' ' ... ' . . ' ' ... ' .. ' ' ................... . . .. . . .......... . .. .. . .. ... . 602 

' Proclamação de Antoiüo Lobo Teixc:iJ.·a de Barros, brigaclcil'o cncn.ncgfl.elo elo governo das 
armas d!i eidaclc c partido do Porto, aos seus camaraclfis - 29 ele fevereiro de 1823 ... 602 

Proclumação de Nlanucl Lttiz Correia, brigadeiro comnmnclantc elas forças constitucionaes 
rctmielas em Amatante, aos seus' camaratlfl.s ~ 27 ele fevere iro de 1823 .............. 603 

Proclamação de Luiz elo R.cgo Barreto, marechal ele cttmpo cncnncgado elo govcnw elas ar -
roas da proviucía cio JVIiuho, aos seus mtmtwatlas ~ 28 tle fevereiro ele 11:323 . . . . ....... C03 

Proclamação ela cnmam constitucional do P orto aos seus conciélaüãos -- 28 ele fevereiro de 
1823 . .. ; .....• · ...... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 

Proela1]1n.ção da ca!llltl'a· constitucional do Porto aos habitantes cltt dita cichtéle -1 de março 
ele 1823 ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 

Protesto ele i1clolidac1c cliri~lclo ás côrtes pelo t oncute coronel AntOnio c1a Silva Pinto, rn , 
nome do regi monto ele mfautcria n. o 18, elo- seu commando- 28 elo fevereiro de 1823. . 606 

Resposta elo presidente do sobemno congresso .......... . .. .... . .... . ... . .. . . ... · ...... 606 
bfficio de João BA<lJtista ·Felgueiras, secretario elas côrtes, 11 Filippe Ferreira elo Araujo o 
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um conselhcLro - 28 ele fevorciro ele 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60l> 

l?ropostfl.s a. que se rcfCI·c ·o officio supra ...... . . .... . ... .. . .. . . .. . .... . ... ... .. .. ... . 606 
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por com mandantes dos corpos ele primeira e segunda linha da guarnição de Lisboa-
sessões de l c B de março de 1823 . . .. ... . . .. . .... .. .. .. ... ... .. . ..... .. .. . . •. . . . 607 

Ofllcio ele J osé ela :Silvtt Carvallto, ministro clüf.l negocios do justiça, a João Baptista l~ol
guc:iJ.·as, secretario das côrtcs, dando noticias relRtivas á revolta- 3 ele março ele 1823 614 

P1·otcsto dos sentimentos libcmcs ela camara constitucional de Lisboa feito perante as côr
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I 

... 
1 A, ~ng. 501, l in. 115, impdmiu·sc o decreto com o. Lln.tn. tlo 25 de fovctcil'o, confm·mo está no clinrio das sessões o lH\. 

CU tÇIIO oihmal <le legishtçiio ;·oxamluúmoM depois o diplomn. autogmpho que o armcclonon, do qual se prov<l o e rro, devendo 
portanto lcr-.ic c.:í:t. 



rc'me'ttent~o cop'ia ele um'a pl'oc'larn'açiio revoiucionit'i·iá de Villa Rc·a.l,· e i'issegm'ando· que 
as auctonelades se conscrv~m cem o melhor zêlo p'elé D!lli\ d.a patr:i'a:-- 26' ele fc've'reiro 
de 1823 ... ... . .. . .......... .. . .... . ................... . .. ; . . , .. . ... .... ..... , .. ::- . , . 615 

0ffici:o elo marechal de c'an.1JDO Antonio de Lacei'da. Piniió era Silvó1·a, en'Vi'fl!nç1o· copia lle tun 
o:fficio cl.irigielo it João P'tirdra dei Meúr:)zc's, tci!'e'trl:é coróne] do:tltiJ>Ia.n'diJJnte dó bàtalhãa 
de caçádo'i·C's n .o 9; :p'o1' ' C'm.tsà dos !bcoíitcc:imentó's dê .Ynla: Real; e r'e'spusta à1aqnelle 
militar - 26 de fevereiro ele 1823 ........ . .. . . .. . : ..... . ..... , .. · , . ...... , . . : .. ..... . 616 
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Of.!:icio ele Manúcl Gonçalves de ~firUJncla, ministre elos neo-.o·clos cln gt~erra, a João Baptista 

Fclg'doirll.s; secreítil'io' tltts c(h'tcs1. eentin·ünnclo' as inforüHt~õcs {i.ce'rca dos movÍ:I'nento~ 
revolucionarias e pro·ceclc'r dns ti'op'aS éonstitucionnes - g ele n'làr~o ele 1823 ..... : . ... 616 

Officio' de Tho1'n.az Guilherme Stubbs, marechal ele' c·rtmj)O ch•caricg11;(1o do goven1o das nr: 
itiil.s da,pl·o'vin'êfti elo· AletntE\ib, à Maitúcl GonÇàlves de ~Iiramfa, rtrinistro dos M-gocios 
da gacrrà; afi'~riçaitdo-lhe o' bom -e'spidto elas snas tropas it favor da causa libel'al, e re-

. mcfté:ht1o a o'rtlein geral que pt1b1icára .:..:_ 3 Ele mai'ço de 1823 .... .... .... . . . . , . . ,. .. . 617 
' 0rdcm geral acima cita'i:1a .... ......... ..... . .. . . . .. , .... . ..... .. ... . ... ,. .. .. . .. . . , . , 618 
OB:icio de A_ntOJ~io Lobo Teixeira de Ba:iTos, b'dgadciro cncan 'egado do go·vcrno dás armas 

do pitrtidCI do Poi.'to, a Mànüel Gonçalves de Miranda, itl'inistro dos negoclos cia gner-
~:a, sobre as l)l'Ovidcncias que tomá r a contra os faccio.sos - 2 de março de 1823 ... . ... 618 

Officw do' iniu:ccl.tal de c~mp·o lhitouio de Làeei·da Pinto da Silveira ao brrgadehtl Antonio 
Lobo Tmxcll'a de Bàf:ros, t·elativllmcntc' a opcra~ões militares __, 27 de fevereiro É1e 
1823 ..... ·,· .. . .... .... . .. .. . ...... ............. . ....... . ...... ............. . 61\t 

Officio do inai'echal de c!ri:hl)O Gaspar Teixeil'a de Magalhães c Lacerda.; à Mrtnücl Gonçal" 
V?s. de Miranda; ministro dos ncgoci0s ela guerra1 remettendo-lhc copia do officio que 
dii·Jgírà ao gcne1·àl Lt'liz do Rcg'o BaiTcto, cornrielanào-o· a rcmii,t-se cmn as ú 'Ol)!l.S do 
seu co:n:u:hdndo >ta conde de Ama.rante L- 1 de mrtr{!o de 1823 ...... . ...... , ........ . 619' 

Officio à que se l'cfCI'e o antcdor - 1 de março de 1823 . . ......... . , ........... . . . . . . , 620 
Discursa .prot'erido llelo cléímtij.do José Joaquim Ferreira de Motu·a no acto de apresentar · 

t1tmt in~ i càçi.to J)árlt que se formasse o pl11tto das gttatdas i:làcionaes .. . . ............. 920 
Im1icaçito a1lt1did1l. - 6 de màl'çb t1e 1823 . ......... ....... ......... , ............. . . . , . 921 
Protestos de fidelidade feitos ás côrtcs pelos officiil es ela éoi'vcta Constit~ti!Jão e G1e r egimento 

ele inilicüt.s elo tcrino c\c Lisboa oééillcntal- 6 de marçd de 1823 ....... . ...... : ... , 621 
J>roclRnittção de cl-l'Ci D. João VI aos p01·tuguéZés, -i'clàtivan1cnte Ít rdvoltà - 4 de imu-ço de 
. 1823 ... . ... '· . . . . .... ' .... . .. ....... . . . .. . ............ . ... . .. .. : . .. .. . ... . . .. 622 

Decreto clestituindd dos tittilos, hotii·as e m_cl'cês o conde de Am;u·aJ1te, Miiüucl da Silveira 
Pinto ç1a Fonsdml.- 3 de rha.rço de 1823 . ......... .. .... .. .... . . , ... , : . .......... 623 

Portaria do minist.to dos negocias ele justiçli, J os6 da Silva Carvalho, ao bispo t1e Bêja c mais 
prelados diocesanos, para ordenarem aos r espectivos parochos que instruam es seus 
frcguczes sobre os ,males da anftrchia - 5 de março de 1823 ......... , ... . .. , ... , .. . 623 

J>roclarrtta.çõ•es do brigâdeiro Antohio Lobo T eixeira de Barros aos cidadãos e soldados ela. 
cidade do Porto- 4 de mm·ço de 18~3 .. . ...... . . . .................... , .. . ... ' .. 624 

D ecrtltb tJ.omeam1o os tmnselheil'os de estat1o, nos tctJnos do al'tigo 164.<> da constituição~ 
6 de milrçtl a e i823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 

Officio de José ela Silva. Cà.i•valho, ministro dos neg-ocios de justiça, a J oão Baptista. Fel-
. guciras, seci'btal'io elas côi-tcs, r omcttEJnclo o rcslimo di.!S patticipações conce:rncntes a 

socegb publico em div€li'sos pontos do plllz - 7 de março t1e 1823 ................ . .. 626 
Officio de Màuucl Gonçalves ele 1\iiraritla., lniilistro dos negocio.s tla gucri'l:t; a J oão Bn.ptista 

Fclgueirtts, secretario das côrtcs, communicanclo-lJte no tic!Üi.s r clll.titas ás Oi)dl'açucs mi-
litl.ti·cs -7 ele iilll.rço ele IS23 . . . . . . . . .. . .......... . . .. . .. . . . . ...... .. ...... .... . 626 

J>rotcsto ela officialiclltr,1q da corveta V~culo1· a pró da causa liberal, :/:'cito pCI'antc as côrtcs -
8 ele março de 1823 ....... .... , .... . .... .. .. . ........ . . : ................. , . , .. 627 

Discurso pronunciado 1i_a. presellçà ele cl-rci i)Or J osé J oai[túrh F cn'eira de Mo1U'lt, ol'ador 
ela dCjJUta.çl/.o elas CÔrttls dilcah'àgacla ele CXprCSSUr a SlÜÍ tnugtJstadé 0 a.pte~~O á proela-
mnçao regia de 4 de lmu:Çb t1e i823 ................ . ..... ..... ... ........ .' ... ' . . 628 

Resposta de cl-rei .................... . . .. ·.· .. . .. . .... .. .... . . .......... , ... ... .. .. 629 
Offido ele Ma~mcl dbitÇa.lvcs t1c Mir>incht, il1itiistto c1os negoéios da gileh'a; a João Baptista 

Felguciras, sééi·etm'io ela~ côrtes, dlmdo -lhc conta dns püi'ticipaçõcs recebidas tlc elivel'-
sos chefes miJ itares rcla.tivtunéutc aos movimentos de tro1ms - i O de março de i823 . . 630 

Officio ele Stibastiã.o btn.go Valelltc dé Brito Cabreirn., enca.rrcgadb t1o governo das armas 
da provincia do Algàrvc, a :Manuel Gonçalves de Miranda, minish'o elos uegocios dat 
gttcrra, Mmnmniéànc1o-lhti o stllt ljrocellimcuto e rcrhettelido copia da iJroélama.ç!lo que 
clirigú:a. aos camarad tts e }JaJrícibs- 6 tlc ili!tl'ço c1c 1828 . ... ...... . ... · · · · · · · · · · · · 630 

Proclmnação a qüe se i·efcrc o ofli~io suiJrà - 5 ele milJ:~.b de 1.'328 .. ' .... . . · · · · ' · · · · · · · · 631 
Officio de J dsé Lcittl J>ci·cii·a, col·onel db r egimento· de milicias de Laincgo, a Manuel Gon~ 

çrulves de 1\'lira.ncla, ·ministro dos nego cios ela guerra, dando conta elos seus actos éomo 
c01hmttilda.ntb da força arn\a.da - 5 t1e t\lll.r~o tlc 182-3 .. : ..... : .. .. .. · · · · · ~ · · · · · ·. · · · 632 

Officio de Manuel Gonçalves ele Mu'anda, millistrtJ dos neg:o?IOS da gu~i'ra, a Joao B;ptrs~a 
Fclgueirtts, sccrctm:io da.s côi'tàs, proseg·uindo nas liotlCias a r cspmto cltts opetuçoes nu- . 
litarcs -12 de março ele- 1823 ... .. . : .......... . .... . ... : . ; . . .... : . . · ~ · · · · · · · · ·; 633 

Offici o de M:. Antonio da SH.vcira, conm1aij.tda.titl'l da ma.rgcn~ du:Citít. elo no ~ouro,, a J gse 
Leité H lrcii'n cln Chnha, coronel de milicias de Lamégo, pcclrnclo-lhc ptoviclcncms lJa.ra 
clcfcza. d'aqutllle ponto- 6 de .março de 1828 ...... . .... · · · · · · · · · · · · .' ' · · · · · · · · · · · · 431 

Procla~11ação de Luiz do Rego Barreto; marechal ele CaJllJJO govtmmclpr elas nrmlts ela pi·o" 
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vincia do Minbo c command.aute em chefe da: força armada das tr es lJl'OVincias do 
norte, aos habitantes ele Traz os Montes .. . .... ... . .. . . . .... . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . 635 

Discurso de Antonio Marciano de Azevedo, or ador da deputação encarregada pelas côrtes 
ele apTcseutar á sancção ele el-rei algumas leis - 12 de março ele 1823 .. . . . . . . ... . .. . 635. 

Officio .elo marechal ele campo Luiz do Rego Barret o a Manuel G-onçalves .ele Miranda, mi
nistro dos negocias ela g uerra, dando -lhe conhecimento elas operações das forças sob o 
seu commanclo - 7 ele março de 1823 .. . . . . ..... . . . . -. . . .. .. . .. . . . . .. . ..... . .. . . . . 636 

Carta ele lei providenciando, sobre os meios ele defendei' a inclependcncia nacional c -<tS in-
stitLiições vigentes ela monarchia ... . , . . . .. . .. . .. . ............ . . . . . .. . .. . . . . . . . .. 637 

Officio do marechal de campo Luíz elo Rego Barreto ao ministro da guerra, ·continuando a 
informal-o das operações do seu corpo de exercito - 9 de março d:c 1823 . . ... ... .. .. 638 

Officio do brigadeiro Francisco Antonio P amplona Moniz ao marechal ele campo Luiz do 
Rego Barreto, sobre os movimentos elas forças do seu commauclo - 8 ele maa·ço ele 1823 639 

üfficio de Antonio de Azevedo c Cunlm, tenente coronel do batalhão de caçadores n.o 10, 
ao brigadeiro Francisco Antonio Pamplona Moniz, informando-o das suas operações 
contra os r ebeldes - 8 de março de 1823 . . . . . . .. . . . . . . . . ... . .. . . . .... . . . . ... .. .. 640 

Car ta de J oaquim F erreira Cabral, tenente coronel do r egimento de cavallaria n.o 6, ao ma
rechal de campo Luiz elo Rego Barret o, commuuicando-lhe que se retiníra dos faccio -
sos . . ....... . .... . .... . . ... . .. . .. . . . . . ... ... . .... . ... . ... . . . .. . . . . . . .. . ... . .. 640 

Officio do brigadeiro Antonio Lobo T eixeira ele Bar:ros ao ministro ela guerra, participan
do-lhe que espera n:aquclla data a destruição ou fuga dos facciosos - 9 de março de 
1823 ... .. . .. . .. .. . . . . .. ... . . ... ........ .. . ... .. . . ... ... . . . . ...... .. . . . . .. . ... 640 

Procbmação do brigadeiro Antonio L obo Teixeira de Barros aos seus concidadãos - 16 
ele março ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 · 

'Officio de Manuel Gonçalves ele Miranda, minis tro elos negocias da guerra, a João Baptista 
F clgnci.i:as , secretar io elas côrtes, participando que junto á povoação de Raclcal se t ra
'Vf.mt r enhido combate entre as forças libcracs c as elos facciosos, com vantagem d'es 
t cs, por empregarem toda a cavnJhtria ; e chamando a attenção elo soberano congresso 
para o facto elos paizanos ele Traz os Montes se t 01'em armado contr a os solclaelos ela 
causa constitucional, pr ocedimento escandaloso sobre o qual o governo cs1Jerava pro-
videncias rigorosas - 19 de março ele 1823 . .. .. . .... .. . . .... . . . . . .. . .. . . ... .. ·.· . . 641 

Indicações (3) dos deputados Alexandre Alberto de Serpa Pinto c Manuel Borges Carneiro, 
attinentes a ptuur os paizanos que se envolverem. ua guerra a fa;-1or do par tido r evolu
cionar ia - 20 de março ele 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 642 

Parecer ela commissão incumbida ele lJropor os meios dj:J clcfcza - 20 de mar ço ele 1823. . . . 643 
Discurso pronunciado peran te o soberano congresso, em sessão ele 20 ele mar ço ele 1823, 

pelo procurador dos povos elo estabelecimento ele Macau , a favor ela causa constitucio-
nal . ... . . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . .... ..... .. .. · . . ... .. . ... .. ... . . . . .. . . .... . . . .. 644 

R esposta do presidente das côr tes . .. .. . ... ..... .. ... . . .... . ....... . . ... . . .. ... . . . .. . 644 
Protesto de ac~hesão ll:o r egim.en liberal, apresentado· nas côrtqs pela officialidacle do regi

mento de mfantcn a n. o 20, em 2 1 de março ele 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 
Discurso de J oão da Silva Cn.r valho, na qualidade ele or ador da deputação encalTegada de 

apresentar á sancção r egia alguns decretos das côrtes, em 2 l ele março de 1823 .. . . . . 645 
R esposta ele el-rei. . ... . . .. .. . . .... ... . . . .. . ... . . . ... . ...... ... , .. .... . . .. .... .. .. . 646 
Car ta ele lei prescr evendo a formula elo juramento que os otà ciaes mili tar es devem prestar 

no acto da sua posse e os soldados quando assentam praça - 20 ele março ele 1823. . . . 646 
Carta ele lei auctorisanclo a proceder contra os povos que hostilisarcm o systema constitu

cional - 21 de março ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 7 
Carta ele lei formando uma g uarda nacional para clefeza ela eonst ituiçfto c segurança publi'-

ca - 22 ele março de 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 7 
Proclamação elo conde de Amarante aos soldados e mais habitantes elo Mh1ho- (sem data) 649 
.Proclamação elo conde ele Amaraute aos por tuguczcs - 2 ele março ele 1823 . .. ... . . . .. . .. 650 
Manifesto elo conde ele Amarante aos .portuguezes- 2 de mar ço ele 1823 . .. . . . .. . ... .... 651 
Proclamação elo conde de Amarante aos soldados - 3 ele março ele 1823 .. . .. . .. . . . . .. . . . 655 
Proclamação elo conde ele Amar ante aos p ortug uezes - 3 ele mar ço ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . 655 
Proclamação elo conde de Amarante aos habitantes ele L amego - (sem dat a) ... . . .... .. . 656 
P roclamação elo conde ele Amarante aos soldados t ransmontanos - 11 ele março ele 1823 . . . 657 
P roclamação elo conde de Amarante aos soldados - 14 de março ele 1823 . .. . . . .. . .. . .. . . 658 
Exposição do conde de Amarante sobre as causas p.or que tomou a iniciativa na revolta - -

15 de mar ço de 1823 ... ........ .. ... . . . ... . . . .... . . . ... .. . .. .. .. . . . .. . . .. ... . . 659 
Car ta ele lei determinando provisoriamente o numero dos deputados europeus e ultramari-

nos que devem compor a dc1mtação permanente - 22 el e mar ço el e 1823 . . . . . . .. . ... . 662 
Officio el e Manuel Gonçalves de l\'Ih·ancla, ministro dos negocias da g uerra, a João Baptista 

F elgueiras, secretario das côrtes, dando noticias sobre as operações militares - 22 de 
março de 1823 . .. ... . . . .. . ... . ... . .. .. . .. .. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 

Discurso de Roque Ribeh·o ele Abranches Castello Branco; orador d ~• deputação incumbicl!t 
pel~s côrtes de participar a el -rei o dia do encerramento da sessão ordinaria, pronun-
ciado na presença de sua magest acle a 22 ele março ele 1823 . . .... . . . . . .... ... .. . . . 663 

Resposta de el -rei ...... . .......... . . . ..... . .. . . . . . . .... . ..... . . ... .. .. ....... . . . . 664 
Proclamação ele cl-rei D. J oão VI aos transmontanos - 22 el e março de 1823 . .. ... .. ... . 1)1)4 

Officio ele Manuel Gonçalves ele Miranda, ministro elos negocias da guerra , a João Baptista 
F elgueixas, secretario das côrtes, participando-lhe a victoria elas tropas constitucionaes 
na n.cção ele Amarante - 26 de março de 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 
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Officio do brigadeiro Anton:io Lobo Teixeira ele Barros ao ministro elos negocias da guen a 
remettenclo-lhe as par ticipações officiaes ácerca ela acção ele Amarante e congratulan! 
elo-se pela victori a - 25 ele março ele 1823 ... . .. .. . . .. . . . . . . ....... . .. . . . . . . . .... G65 

Officio elo marechal ele campo Lu iz elo Hego Barreto ao ministro dos negocios ela guerra 
c1ando promenores da acção ele Amarante e remettenclo participações ele dive1·sas an~ 
ctoriclaclcs militares a respeito do mesmo assumpto - 2:l de março de 1823 . . . . . .... . 665 

Proclft.rnação do marechal ele caml)O Luiz elo Rego Barreto, commanclaute elas forças l)aci
ftcaclor as da proYincia ele Traz os Montes, aos soldados que seguem as bandeiras i·e
belcles - 24 ele março de 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 72 

Proclamação ele Antouio Lobo Tei.,eira ele Barros, governador das armas elo par tido elo 
P orto, aos habitan tes ela mesma cidade - 25 de março de 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 

Indicações d!J cleputH.do J osé J oaquim Ferreira ele Moura, para que a ordem ela Torre e 
Espada seja exclusivamente destinada a conclécor:Lr os benemeritos da causa constitu
cional, e o governo fique auctorisado a conceder pensões às viuyas dos officiaes e sol
dados mol'tos na guerra contra os fH.cciosos, pagas á custa elos bens cl 'este_s - 29 de -
março el e 1823 ... . ... . ..... . ... . . .... ............ ... . . .. .. . . . .... .. . .... ..... . 674 

Parecer ela respectiva commissiâ.o sobre os dois referidos assumptos - 29 de março ele 1823 67.4 
Parecer ela respectiva commissão, propondo que os rendimentos de apanagio «casll. elas rai

ul~as" fiquem á disposiÇão ele el-r ei para d'ahi supprir a sua esposa - 2 ele janeiro ele 
1823 .. . . ... ..... .. . . . . . ............. . .. . ... . . . .. .. . . .. .. . . . . .... .. . . . . . ...... . 675 

Voto em separado da minori a ela mes ma com missão - 2 ele janeiro ele 1823 .... . .. . . . .. . . 675 
Proclamação ele Antonio Lobo Teixeira de Barros, governador elas armas elo partido elo 

' Porto, aos cidadãos portuenses - 28 ele março de 1823 . . . . . . . .... . . . . . . . ....... . .. 676 
Proclamação ela camara constitncional elo Porto aos cidadãos ~le Lisboa - 29 ele março ele 

1823 . . . . . .. . . . ... . .. . ...... . . . ... . ... . .. .. . . . . .. . . ... . .. . . .. ...... . . .. . . . . .. 677 , 
Proclamação de Antonio J osé Claucli.no de Oliveira ' Pimentel, seg·undo cominanelante elo 

exercito ele operações c govem aclor interino da provincia de Traz os Montes, aos 1)0-
vos ela dita província - :.n ele março de 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 

Discurso lido por el-rei D. João VI, na sessão ele encerramento elas côrtes orclinarias a 31 
de mRrço ele 1823 . .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. .... . ... . . .. . . .. .. . . . .... ... . . .... . .. 678 

Discurso do presidente üo soberano congresso no dito dia . . .... . ... ~ . . ... . ... . . . . . . . ... 678 
Carta de lei determinando provisoriamente que as viuvas. elos officiaes c soldados que fo-

ram mortos ou morrerem na guerra contra os facciosos recebam os soldos ou prets COl' 
r cspondentes aos dos seus maridos - 4 de abril ele 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 

Carta ele lei extinguindo a juri sclicção c exercício dq conselho da casa e estado das rainhas 
e fixando os ordenados que ficam percebendo ós respectivos funccionarios - 5 ele alJr il 
ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 

Carta de lei extinguindo a intendcncia geral ela l)Olicia, e cleyolvenclo o expediente d'ella {L 
secretaria ele éstado elos negocias elo reino -7 de abril ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 

Carta. ele lei augmentanclo a dotação de cl-rei - 5 cle ·abril de 1823 .. ... ............ .. .. 682 
Decreto declarando extensiya a todns as l)rovinci.as do reino a lei ele 20 ele màrço ele 1823 

sobre a rebellião ele Traz os ~1ontes - 11 ele abril ele 1823 ... . .. . .. . ...... . . ' ..... . 682 
Nota chLs forças numericas sob o commanelo elo marechal ele campo Luiz elo Rego Barreto 

em 16 de abril ele 1k23 .. . . . . . . .... .. . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 
Proclàmação elo conde el e Amarante aos hespauhoes quando entrou no tenitorio elo paiz ,;i

ú nho l)erseguiclb pelas tropas constituoionaes - 13 ele abril ele 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . 683 
Nomes el os membros ela regencia nomeada e constituída pelos chefes ela revolta ele Traz os 

Montes pa.ra goyernar o reino em nome ele el-rei D. J oão VI, por elles reputado em' 
capti veiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 

VII , 
Officio ele Filippe Ferreira ele Araujo e Castro, ministro elos negocios elo reino, a Agost inho 

J osé Freire, secretario ela deputação permanente, demonstrando a necessidade ele :~: e 
unirem-se extraordinariamente as côrtes para a solução elos objectos constantes elo mes-
mo officio - 18 ele abril ele 1823 . . . . . . . . .... .. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 

Oflicio em resposta ao antecedente, conformando-se com as rasóes expost as e fi..-....anclo o dia 
da abertura das côrtes - 22 de abril de 1823 .. . .. . .. . ... .... . . . . . . .......... .. .. 686 

Officio da ~le1nltat;ão permanente elas côrtes, convocando os deputados a reunirem-se ·- 22 
de a.bnl ele 1823 ... . ..... . . ........ . .... . . .... . .. . . . . . ..... . . . . ..... . . . . . . . .. . 687 

Nota de Silves tre Pinheiro F erreira, ministro dos negocios estrangeiros, ao cavall~i~·o ele 
L es:eps, encarregado elos negocias de Franll,a, declar!].nclo -1~? que, ~eu~o- se venfic~do 
a entraçla de um exercito no territorio bespa~hol para ~u;:nhar os fac_;wso~ da pe~un
sula, não póde, pelas r asões expostas, prosegtur no exerCICIO das funcçoes d1plomat1Cas 
na côrte de Lisboa- 20 de abril ele 1823 . . . .... .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 687 

Discm so do bispo conde D. Fr. Francisco ~le S. Luiz, l?res~clente ela deput~ção permanente 
das côrtes no acto ela abertura da sessão extraorelman a em 15 de maw de 1823 . . . . . 687 

Discurso de J;~é Máximo Pinto ela Fonseca Rangel, na qualidade de orador da deputação 
incumbida pehts côr tes el e l)arti cipar a el -rei a il;tstallação e abertura das mesmas .... 688 

· Resposta de el-rei .. . . . . .. .......... .... ... . ... . .... · · · · · · · .-. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 689 
D Hicio de Manuel Gonçalves ele Miranda, ministro 'elos negocios ela guerra, a Antonio Yi-



cente de Ü"Lrvru~ho e Sons.!!,, ,secretitriQ 9-~s cg~·tes, ex1~oncl.o -~ ne.cessidaçle ~'c prov~dCJ;t
c~as p;tra a p:~;O.l'l)Jp4t oa·g:aD!is,aç.ão çlo exe;t·c;i~o e ,Qu,tros ramos 1<jl.o s.er.vjço mi~t;a.r - 22 de 
maio de 182o .. . ... .. , .................... . · .. . ... ... . · . .. , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 690 

' Officio ~le AgQst;i;nho J.osé F~;e~·e, SE\Cretar·io ,«ila Glep.UG\Lçi'io l~CpJ;tan®te, a Antogio Vicente 
d!') Carva,~bo e i::lo1;ts~, seC.JiC,tltlr\o 1çl;ts ,côr1tes, par,ti,cipanc~o q~w por ~tm ol;lji,G!fO .~lo mi,W.s~.ro 
dos negocias .G~c 1j,~1stiya ,(:lonstaya ter futg,iGlo o ~nfimte D. Miguel con;~ o rC?g~weil,tO de 
i,J;d;anteria JJ,. 0 23, Ql,o COJ:l;tllílaJ;J,~lo de .J:Qs,é ,çle ,So,~sa ;Perei:l;ít e i::lw;npaio - · .27 ,çl,ç p;~,aio .~e 
1lil~S .· .· .. . · ... .. . · .. . · ....... . · . ... . .. . . . .... · . ..... . ..... .. ... · .................. . . '· 692 

ÇHli.cio a 9-ue se refere o anterior- 'P de maio de 18)ó3 . ' . .... ... . . .. ..... ·.: .. .- . . . .. . : . . 693 
Parece.~-· Gla . cont~-ivss\to .q~e ,dcfc;:;a .e seguramça p~t1llica s0ure ,o offi.c~o q,tw a · Glep~~;~aç~o pw·-
. manC)ltc CUI' Í{n·a ás côrtqs sobr,c o refcú~lQ íl·SSL1~p1to- 27 çle mttio ~e ~82~ .... . .. .. . 693 
Infomtla.ç~o po~tic,(L da(la pe,rUJEJ;tC o so,l;>e:t:aljl.lj> CO;t1g·~·.csso p elo gone:rilll ~,c.rfi],U1rclo C,Qp·qia rilc 

Ct1.s t,n0 ,c S,el~\~ve<ila c.w 27 ,de :D,1\ÚO ~le ~823 .. ... .... . .- ........ .- , .... .- .... ... . . ... 693 
Parecer sol~.t;e um of;l:ir1,o ,Glo .J,Ui1lisi;J;o .qlos ~~cgo c-1os .d?o jus.t~ça, çg~e, C)i!Jt;t;c 091tríJ.s )pa.tc;t·i!LS pe-

dia a pro;rogação ~h> p1:aso p 11>,ra os poçlorcs c. ·.Q.·ao~~cli.J;tarios COJi,coQJ.Glos ao go}'.C~jllO tres 
mezes antes - 27 de 1;naio cte 1823 ...... . ... . .......... .. ... . ... ..... . . . . . . ..... . 694 

Por,tau:ia ex,peçli a~a 1JOlo ,tni.ois tc,r~o ,alos ~wg<;>c~os .Ia gi\lO,t·~-ít ,a :tocl>~s Çts í1U~to;t~cl.íJ.u\es P?til~i;i,tlles , 
p(Lr<J. que o .i,liljfa,n,tc D. 1\!ILg\\t eJ. seJa. . ~l~tido em gpaJquea· po u1to m~de se CJlCQ,ntrll>l·, e dau
alo QLt1';rf).s oa;dc,ns . co,u:ii.\~CCI~~I:\S 11> l);Ul{Jil<tm· a. cti.sci.plti»,a. uÇ> cxerci~o c 1tljau<ifNi~~G~(Lc\e P\twli-
ca - ~7 cJc t~1iÜO ele 1823 .. . .. . .... .. . . · . ......... . . .. ..... ... . ... .... .. .... .... 695 

Discurso pronnnc~aclo pCrfl,tJ:tC ,c).-l;C;i pQr Manuel ~le S.c.nJ.a l\IIac\wclo, aw ,<iJJ\Ul!l!iCl(l,clC ,ç1c oxaqlor 
qa. d<1J_i>tutaç.ão chts côytes, qua\1Clo ibhc a.gl:>IU\cccu a. cOD,1ID~1tU,icaç(í.o QJ.aJ?.çlacla ützcr a. Jl.'CS-
pcito çlQs acontcéimcntos da noite ,alo 27 elo .maio de 1823 .. . . · .. . . . · ... .- . .. ... .. . .... 695 

Rosplils,ta ele ch~ci . ... . .. . . .. ... ... . ... .. . . . .. . ....... . . . . . .. . .. .. . : . .... ..... . .. . ,6$6 
O.tlicio elo br igadeiro Bernardo Correia do Caf.\tro e SopttlvoQla~ oncan-cgaclo çl~ sogtu·au.ça ,e 

çlefoza , ~l(t ,C,L,JJ4t, l, a Antouio Y~cm~to de CnrY.alho o So~1sa secrota.rlo das e<Ôrtes, cxpo,n
do-lho as .prov~clcnciÇLs que to,m/w:a .on;1 clcsc.D,1pc,n\1o ~o s.ou car@'i>, ,c ;romcl;tcndo ,UD?\t 
proclamaç.ãci dirigida aos .habitn.l).tqs elo Lisbo.a- 28 ~\e mn.io de 1823 .. .. .. ... . .. .. . 696 

Proclamação ,a ~~1 0 se Jid'e,re o o-t\i,c.i,Q f.\UJ]j>l~íL -~~ ~lo wa~\l üo 1823 .. .. . . . ...... . .. . .... . ,697 
CÇtrta elo iufa11to D. MigLtel (1, ol-rci .D. J oito Yl., ~LCcn;a elo seu Jlro,cccl,i\lwAto, g_nDJnclo.se re-

tirou para V illa l"r<mca, em 2l çlc .waip ç\e ;lt823 . . .. , ...... - .. . .......... . .... . . .. . ,()98 
Proch1.maçilo ~lo ' n.fit~l;~.te n. Miignol.aii>s .pw·tug;uo,zqs, ,q1fi!~M1a de V!JJla ~ :anca ~Lc 4 ira - 27 

de .Ll1<uiO qle jl82i.l . . . . . . . .. . · ,· .. . ......... . .. . · . . . . ...... .. · .. .. . .................. 699 
Cm•ta do Mmmcl Jgnp.cio Martins il.'\tn;tp'lo,na Oôuto Real a Ql-:rci D .. .lÇJão Y~, O<XJ~O~Jçl'(l~l~ci 

os ~11otivos \Po~· q~10 ;wccdêra 11>0 Qwdililo q\o iul;'au,te D. MigittQl !Pal:il· o .acQ11J>J?íl·l,l,ha:r - 27 
olc maio ae Jl82$ ' ......... . . . . ....... . ... . .... ' .... ' . . .. ' ... . .... ' .. ' ' . ' ' . . . . . 699 

Occorrcucias no sobqnwo congresso qm sessão ele 28 de maio ele 1823, sendo un1a cl'c1las a 
nomcaç:to . ~lo con1,1:\la ll~1ar~tc ~ crn .chefe elo ,cxCJ:qito, que aM 1pj!ie$ta o ilm!ltwcnto çstf\bqlo-
ciclo JlO,r lei .... . .. .. . ..... . .. ...... . ...... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 

Decreto das côrtcs, J10meflrndo eQJ.ThL1,1amla.nte cn1 ,chefe ,do ,exercito o cloJmta<ilÇl c ,tc,JlCntc ge
ncr>bl gntcluaçlo J m;gc ele Aville~ ~~1Za.titC ele -f:lousa 'il.\~vm·cs- 28 ele 11mio elo il.823 .... 7•00 

Proclarn(l.çào clfL camara COJlst.it\i\CÍ(m<lJl elo JL,isl;lOa ,aos ,co).'1p(ls ela guarda mLcÜOJ• rul - 28 de 
maio elo J823 .. . ................ . .. ···.· .· . . . ............ . . . ..... .. · .· . . ....... . .. 7QO 

PJ.<oclamaçilo da camfl.ra coustitucion;~l ele LishqfL aos babita1\tcs da t11C&nm c;i •lr1~l c - 29 qle 
mn.io Çlo ;1823.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;70@ 

Bw·t:u·ia mandando que o 1búgn.çl ohl;9 quoa:ruoga\19 ~I Q govqn~o Ç\ilis armn.s d:t eôrtc c pliov.in
cia elfL Ext1:qq1adnra .faça ;;1:\bi,r, se111 ,pQli~la do ten;ijpO, J• J)lieSQ\IÇlL ele el- J;c~, pelH, scere
tari:t çln. .gtterrn., UQ1l1 cxposiç.ãp por oscripto ~l o es.pir ~to de .q110 se mQBtram fi,IÜI,1aclos 
os cqr110s sob sua.s ordens c do qiw púdo esperar-se ela :fiüdiçlftçlc c sqborclinfl.ç.ito cl'ol-
les - 29 de março elo 182o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

PortH.ria, pelo miuisto.rio Lln, jLlstiç.fL, prevenindo o governador das j ustiças rl n rolaçito c casn 
Llo Porto de quo o infanto D. Miguel saíq1. ,elo r eal pn.lacio sem licença rlc cl -r ci, c por
tanto nH.o devo ser cumprida ordem alg-unm alem das expedidas-p d o governo o outras 
auctoriclaclcs legitimamcHtc const.ituiLlas conform.e as leis - 29 d.c tmtio ele J 823 .. . ... 701 

Portaria expedida pc~~ ~ninistm:,io da guerra., por içlcntico motiYQ, clotornri nanclo ll? ~Oill 
manç1f1nte (\as mlhctas ele 1boma.r que uao C\1111j)Ta 01:clcm n.lgnnm [l ;1. p:uto ç1p tnfanto 
D.]\'LigL1W 1para r cun\r o ~ qu ,t·cgirpcnto, o quo. clrv,odt só ol,Jccloccr {ls \lo govemo, do go
vorna.clor ela::! armas ün. província e do comnmndm~to em cl• t'c elo cxcr itp -- 29 llo maio 
do 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~01 

iDccrotos clcmit.t inclo o marechal elo CfM11pO José çlc Vascoueollos o Sá. •lo cn.rgo de i,nspoct:or 
geral ele infa.ntm;in, e o brigar1ci~·o J3m;nfLrdo Corrci:t ele Cn.~ t~;o e Sqp1 d,vqda do ele f'O 
vorn.ador clfl.s. armas ela côrto c provincia ela .Extrcm:tclnrn.- $0 ele maio tlc 1823 . : . ' .. 701 

Officio ele FUippo l!'erJiCira do Araujo c Cast1;p a Antonio Vicente tle C~n·n.Lho o Spus~. , f.!O
crotari.o çlo coJLgJ;osso, 

1
pat·tic:\pltn çlo q~te cl-J;ci t ip.lm C<\11CCç]ido 11 dqrni ss fí.o do lllinishe 

rio, uomoançlo cq1 s ubst~~uição os iudivitlLw: constantcB do HHJsmo oflicio, fieamlo 
l1o1·ém o sig:nat1wio cn.carrcgfl.clo iutcliinamontc dos \IOgociqs çlo rcü1 o - 28 elo mn.io 
üc 1823 ... . .. . . . . ' .. . ' . .. . .... ' .... ' .. ' ' ..... . . ... .. .. ' .. ' .. ' ... ' ' . . ..... . ... 702 

Extracto (lf~ se~são clrLS côrtcs em 30 1lc rnr~io ,ele 1823 . .. ..... . . .. .. . . . .. .. . .. . .... . ... 702 
Discurso ele R<iHhigo ele Sousa Castcllo Bntnco, como oxa.dor tla clcputaç~o que apt·csent'ou 

a ol-roi, em nome das c.Ôl!úes, tml doqrcto pflinl -" fLUCcionar . .. .... .. . .. ........ .. .... '/Op 
Resposta elo ol ,uei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .... 705 
Proclanmção ele cl -roi D. J oão VI aos portnguc;wr; , :'!.cerca rlo infn11tc D. Wlig ncl t er t'ugiüo 
. elo p'lÇO- 30 ele Dlfltio ele 1823 .... . .. .. . . . . . . . . ........... . . . . ... . . . .. .. . . . . ... 706 
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Partida ele el-rci D'. Joã0 v:r pa:ra VHla .F~~3;)l.Ga o"lc ~ira eom o >J.".eg;i,Iljle»,tó',Qle ;in:f3Jll,t,exja 
n .0 18, na tanle .de 30 ele mn.io de 1.823 .... . · .· .. . .., ......... _: ... . · . . .. .. . ... . ...... ... 706 

Oill.cio de J .os.é .Antoill.o ÜiiLCn.eü:o, mims t.I:e .dos )l.eg0cio.s .cl.e jnstiç'ª', a Agostinho J os.é F~·e.i~ 
re, secretario .da deputação permanente elas côrtes, paJ.ticip.a;n.<tl~-l.,Re .0. facto acill;l,~ ª Uu.-
~li.clo - '31 ele maio .de 15323 .. . . ...... ... ....... / . ..... . · . .. ... .. . . . .. .. . .... , . .... ... 'Z06 

E xtracto das sessões das côr.tes e.EQ. 31 de maic0 de 1823 . . .. . _ ..... ,. .. .. ... . . ,. .... .' ... . ·.,.,. 707 
Corrcspeucleacia cutrc 0 s.obe'l'íU~o coug~·.css.e e 0 g.o~rel'U0 ácÜJl:Qa do ;mo~~e'ha t er saJdo <ile 

Lisboa .. . ... . . .. ... . . _. ......... .. .. . · .. . . · ... · . .. .... . · . .. . · .... ... .... .. . .. . ........ . · .· . 708 
Proclamações (3) <Jla camara constitucional de Lisboa aos portuguezes - 31 ele maio ,e ii. .<Jle 

j tll11!h0 ,~le 1823 . .. ... . .. . . . .. . .. . . .. .. . · _ .. . · .. . .. . . ... .. . . . · ... . .. . ... ,. . . .. . · ...... _ ... . . ... .. 710 
Proclama.yão de gener rul Jierge .de Aviilllez Juzw'te dle ,Se,usa Tary.ar~s a(i)s .s0Maüos .<l\lJ. segn~-

da lh1:ha .e gb1a1:úlas uacio.uaes - !L <ile j n.u:h 0 de :48_23 . . . . · .. ,. ... . · . . . .. .. ... .... .. . .... u . 711 
P~·ecla.mayão do geneml Jorge ele A villez J u:.~ar.te de uSo.usa Tavw:es aos 1~a1bit~1tes de ])i,s-

boa - 2 ele j Llll h0 .de 1823 .. .... . .. . ... ... ..... . · .. ,. .· . ... . ... . ... . . · .. . · .. . · . . · .· .. u ... . · 7 il.[ 
Procla.ma~.ão de el .. ltei iJJ> . .'J@ão ViL, .c1~DtM1a ,<il,e V.i'lla F rrw:tca (1e XM~a., .a@s haib1tm;trt!;ls ele Lis~ 

b@a, sobm .a nccessi<ilacle ele mecl.idicru· ,a eonstit niçãe, e prometteudo outra ,gu e dê todas 
as gn.r~~Jntias - .31 .de maio ele 1823 ._ . ... .. .. ....... _ ..... . .... . ... . ..... . . ~ .... . · . . . . ... . · 712 

Çarta .dl,il.'.ig.i.<lla QJ0l' J Qsé Allt0nio Guer.reir.0., IQ.Ü,Ús;t~·o &os ;U,ego.c.ios .Gle justiça, .a ' el-;rei., e r es-
posta cl'estc - 31 de m<l,iO dq 1823 (nota) ... ... .. .... . ! ....... ... . . _ . . . . . · . ... . .. . .. 712 

Conesp?ndenoia ~11tue .os lillliÍuistros (la c0 ôa, .:José Xa.y~el' Mousinho ·!!la fililveka e Jo%é A.J.l.-
tomo Gtuem·e1ro, sobre negocias polí ticos - 2 11le j•lil:llh0 de 1823 (~10ta~ ...... . · .· .· .. .... . 7J 3 

Carta do ;C@ns01ueillO' de csroado Ji0sé .Elen :ei.ta Bo~·gcs, despellli.nclo-se ' ile el-.rei D . J,o;ão -vr e 
decla~:3ill,do G>s .moi;i.Mos pm· quo ·se ~· e.tÍJlla \\3. elo !Pa.iz ~ 1 de ~unh0 ,4le 1•823 .... . .. . · ..... 713 

Pr0cbmação Glas ::l!L1ctor.iclaclcs constituiclfts elo Porto, cougreg\loda.s em sessão nos :paços ~lo 
coucclh@, -a0s haibíta.ntes da cidade l:egeneJ.:!;LQl@xa- 3i de ma i@ de :LS23 ... . · . . · , .· ...... 7]14 

O:l:licio de J·G>sé lVIaximo l".i.Jato da il!'elil.s.eca .Ra.ug;eJ,, ~r1istuo ,da gLwr~:a .e1n Lü;bQa, a .Â;JltG>nio 
Vice11,te ttlo tCm·vrutho o ~Q.usa., socretari0 àlas .CÔl.ltes., )l;emettenQl@ um oflio;io· 11lo gc)~enul 
comma.ndautc em .ch efe do excr cjto , sobxe o bom comportamento dos COl1)JOS 11la guar.Lú-
çãG da cc~p'itrul .e s0ceg·o p tth!lico - 2 Gle il uull@ ele 1823 .. . .. . . . .... .. .. . ..... . ....... 7a5 

Oflicio do ·g; ncml J orge de Avtiil.lcz J.uzartc de .So11Sa T~warcs .a que se !l:cfe< ·e 0 o:l:licio an-
toccdcitte ~ 1 dlo juó:!lw ele H323 ... ... .. . · ..... .. ...... ... · ..... .... . .. .. . . . . . .. · . . .. · . . 71.5 

Oflicio de J osé .àutonio G,ucm;ciuo n. Agos.ti.nho José :FJJeiue., scm·ctrurio ela dcputaçil:0 v eJ..,lla
ncntc das côrtcs, cnvi tllndo copi.a ~ht 1·ep1·ese1~taçã0 que c&,igí~a :a cl-rci, na ÇJIU3J! .consi
derava terminadas as suas ftmcyões de ministro dos ·negocios ele j,ustiça.- l cl.e j urlho 
de 1823 .... : . ............... : .. .. .. ........ .. -.......... .. .............. . , ... .. , .· . . 71:5 

R epresentação a que acima se a lluclc - 1 de junho .de l 823 . ..... .... ..... .. ... ... . · .· .. .. 716 
Carta do general Jorge .de :A.vhl!lcz J.uza,rtc ele S0usa TavU~rcs a c1- · c~, pec'WA1(lo-lhe que .r e-

gresse a Lisboa (notn.) . . ..... . ...... . ..... . ..... .. ... .. ... . : . .. . . ....... . ...... . _ . . .. . · 716 
Extract0 da cHscussão nas côrtes em 2 de jmtho ele il.823 ..... . ... ... . .. ..... . .. .. . ...... . 716 
Aviso cxp,cclido por J.i'mncisc0 Xavim· de liiousa Quoiroga, sccxetlbl'ÍO das côrtcs, á c<tma-

ra cou titL1cionn,l ele Lisboa, ,pn.l'a <'J)UC :fique rntorinamcute encarl.'eg:;tçla .de clar p1'1DYÍ.
tlcncin.s rebtivas á segmanya publica, de accol'do com o commandante em chefe do 
cxc'l!cito, visto o ministro dos negocios ele justiça se t er elem~tti<Jlo - 2 11113 õunbo çle 
1823 .. . .. ... . ..... . ....... . ..... . .... . .. . ..... .. . .. . .. .. . ........ ... ... , . ... . .. 718 

Aviso ele J osé Xavier J\IIous inho chí. ~i!Lvcira, roin.istre dos Jlegocios ,da fn.zeucla , appro;v.a,~1do, 
em nome .de el -.uci , ,as medidas tomadas !)i)ela camara ele Lisboa _para man,ter o sooego 
pub.tico - 2 de dnuho de 1823 . . .. . ......... .. . ...... . .... . · ..... . .. .. . ... .. .... .. 718 

D eclaração e protesto dos deputados ~Ja sua uJtima ses:são - 2 ele junho de 1823 . ........ . . 7.18 
H.escnha. dos .dcpu~ados e substi tutos elei tos de i182@ a 1823 ... .' .... . . ...... , ...... . .... 720 ' 
Rclaçil.o dos deputados eleit0s membros da mesa clesde 1821 até i1823 . .. . . . . . . . .. . ... . . . 740 
Not;a das sessues das côr tes ele 1821 :1 J.823 . ... : .' . . .. . .. . ...... . .. . ........ .. .. .. .. . . .744 

VIU 
Nom càrlào de ministerio em Yilllfl. F·mnca ele Xira - i1 Cle junho, de 1823 . .... . ....... . · : .. 746 
Dec1·ct~ n omeando o infante D. JYLiguel commauclante em chefe do exercito - il de junho 

de 1823 .... . . ......... ... . . ... ..... . . . · . . . . .. ... . . . ....... . .......... . . . ... .. 746 
Decreto reintcgun.ndo D . Ca.r lotn. J oaquinu nos diJ;eitos civis c lJOlitícos iuh(l];entes ÍL sua 

qtmlidacle ele rainbn. - 2 de junho üle 1823 ... . .. . . . .............. .. . .... . -: . · .. · · · · 746 
Carta ele lei rcstabcleccmlo o conselho da cusa e estado das r ambas - 2 de Jtmho de 

1823 ... ' ......... . ..... . ... .. . .......... ... .... .. .. . .. . ........ -.· ........ . .... 746 
Cn.Tta de lei 0rclenauclo que nns sccrcturias ele es ta&o c ~ribL:nacs s~ observe o fomunlar~o 

de cxi1cdição elas leis, arlvarás, p»ovisões e matis patpels cbplomatrcos conforme os a.ntr-
n·os uso. do reino - 2 ele junho ele 1823 . . . ... - .. . ....... - .. ·. · ...... . .. ·.· . .. ' .... 747 

Avis~s de Mll.nnol Marinho F::tlcão cle.1Castr0, ministro dos n egocios de jns~i ça, ao chaucel
ler da 11c-lação c casa do Poxto, para que se rrevantem os s~q~~estros [~üos nos. bens elo 
conde ele Amlltrantc e indi vidnos implicados ,nas suas opmwcs ~o l tliwas, a:sfil'?l ?or1_2o 
se dê ~libercln.dc a quem por igual motivo estiver preso nas cacleras sob a JUI!Isdwçao 
d'n.quclle ma.p·istrado - 2 de junho de 1823 . . . . . . ..... · · · ·. · · · · ·: · · ·. · · · ·.- · ·-- · · · · · 747 

Avisos de Mallucl Marinho F alcão de Castro, ministl~O elos negoClos de ,1ustrça, á camara de 
LisLoa, louvando-a pelo sen zêlo n a mllinntençao elo socego pubhco, para que t.r·ans-



96Ó 

mitta elogios ás guardas nacionaes .pelo mesmo motivo, e prevenindo-a elo r egresso 
proximo ele cl-r ei á capital- 2 e o de junho ele 1823 .. . . . .... . . . . . . . . . .... . . . . . . . 748 

Proclamaç.ão de el-rei D. João VI, fazendo considerações aos portuguczes sobre a politica 
seguida pelas côrtes e clissolvcnclo·as ele direito - 3 de junho ele 1823 .......... . . . .. 748 

Decreto separando a intendcncia ger al ela policia ela secretari a de estado dos negocias ele 
justiça, e restituindo-a á antiga fónua - 4 de junho de 1823 . . . . ....... . ... . ... ... . 749 

Proclnmaç.ão do marechal de campo Bernardo da Silveira Pinto ela Fonseca, commanclantc 
elas fôrças ela província da ExtremadunL, aos habitantes de Lisboa - 4 de junho de 
1823 . ..... . . . . . . .. . . . ..... .. ............ . . . . . .. . .. . .. . ............... . .... . . 750 

Ü(f:icio de Manuel Ignacio l\1al'tins Pamplona Côrte Real, ministro dos negocias ela guerra, 
ao ·general Manuel Pamplona ela F onseca Rangel, participando-lhe t er em entrado em 
Lisboa as tropas vindas ele Villa Franca e a direcção que tinham tomado na mesma 
cidade - 4 éle junho de 1823 . . .. . ... . . . . ..... ... ... . .. . .... . ........ . . . . ..... . . 750 

Aviso de Manuel Ignacio Martins P amplona Côrtc Real, louvando a camara ele Lisboa pelo 
seu procedimento c ordenando-lhe que dê as ncccssar.ias providencias para os conmmn
dantcs das guarcl'as nacionacs fazerem recolher ao arsenal elo exercito as armas e mu-
JJiçõcs fornecidas - 5 ele junho de 1823 ....... . ............... . . ... . ............ . 751 

Decreto para serem postos em liberdade os individuas presos }JOr motivo ele opiniões polí -
t icas - 6 ele junho de 1823 ................... ... .. . .. , . ..... .. ........ . ....... . 751 

Decreto r eintegrando o conde de Amarante em todos os titulas, homas c mercês ele que fônt 
ultimamente privado - 6 ele junho ele 1823 .. .... . .. .. ..... . .. . ... . . . .... ... . .. . . 751 

Ordem do dia elo commauclo em chefe elo exer cito, fazenüo publicas os serviços das tropas, 
auctoridadcs militares c civis, assim como das t on as que menciona, á r estauração ela 
moua1.·chia- 6 de junho ·de ],823 . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 

Decreto chamando o iufnutc D . Mig uel ao despacho do ministro da guerra quando se trata-
l'em negocias importantes r elativos ao exercito - 9 de junho de 1823 . .. . .. ...... . ... 756 

Carta r egia ao cardeal patriarcha de Lisboa, convidando-o a regressar á séclc da sua diocese -
9 ele junho ele 182;J . .... . . . .... . . ........ .. . . . ..... . ... . . . .. . . . . . . .. ..... . . . ... 756 

Aviso tle Manuel Ignacio Martins Pamplona Côrtc Real, ~Tunistro dos negocias da guerra , 
ao general visconde Llc Veiros, para que os corpos ele milícias r ecolham aos r espectivos 
distr.ictos, c se louvem os ofliciacs distinctos 110 r eal ser vi ço - 9 ele junho de 1823 .... 757 

Actas das sessões de 7, 9 c 28 de rnai.o de 1823 ela r cgencia intcrinn ele Portugal, fornu tla 
no r eino vizinho, c p1·ocl:tmação a que se r efer e a segunda d'ellas .... . .. . . ... .. .. . .. 757 

Proclamações ela dita regcncia aos portuguczes - 2 e 4 de j Lml10 de 1823 ............... . 760 
Ca,rtas dirigidas a cl -rci D . J oão VI e ao infa nte D.Mig·ucl pelos membros ela r cfcrieb r e-

gcucia. - 8 de junho ele 1823 . . . . ....... . . . . ... .. .. . ........ . .............. . .... 762 
Proclamação ela camara COllStitucional elo Porto aos habitantes da mesma cidade c em par -

ticular ~1 guarda naciomü-o de junho ele 1823 . . . ........... . .... .. . .. . . ....... . . 763 
Auto elo conselho militar reunido no quartel general élo P orto, a fim ele se manter a tranquil

lielaelc publica em preson.ça elos gTaves acontecimentos politicos-4 de juuho de 1823 764 
Proclam.ação elo. brigadeiro An.tonio Lobo T eixeira el o Barros, go"l'ern aelor elas armas elo par-

t ido elo Porto, aos habitantes ela di ta cidade - 4 ele junl1o ele 1823 . . ........... . ... . 764 
Auto ela vcreação extra01·clinaria elo P orto em que se acclamou D. J oão VI roi absoluto -

4 ele junho ele 1823 .... . .. .. . . .. . .. . . ..... .. ... . ... .. ... . . .. ..... . ............. 764 
Proclamação aos soldados, publicada 11 0 P orto a 4 ele jmilio tlc 1823 ... . .. . ..... . ...... .. . 76() 
Auto elo conselho r eunido na camara elo Porto para n'aquella cidade se formar tmm junta 

governativa interina, designando os nomes elos seus membros --4 ele junho ele 1823 .. . 76() 
Cat~ta dirigida a el-rei lJcla junta govcrnativa elo Porto - 4 ele junho de 1823 . . .. ........ 7G7 
Proclamação ela dita jLmta aos habitantes do Porto - 4 ele junho de 1823 .. . ........ . . . .. 767 
Bando da oamara elo Poxto fazendo publico que na sé cathcdml haverá T e De~t?n para so-

lcmnisar a r estauração do govemo ele D . João VI - 5 de junho ele 1823 . . ... . . .. ..... 768 
OJ:l"icio ele Luiz Barbosa çlc Mendonça, secretario da junta govem ativa do Porto, a Th._omaz 

ela .Silva F erraz, participando que os membros da camaru constiliucional, de que este 
era presidente, foram clestituiclo: , e entramm em exerci cio os individuas que compu-
n1J tt m o antigo senado aut os cl'ella tomar posso - G de j1.Uilio de 1823 . .. . ..... . ... . .. 768 

Proclamação da junta governativa· aos portucnscs - 6 ele jmilio ele 1823 . .. . . ..... . . ... . .. 768 
Proclamação ele Gonçalo Cln:istovão T eixeira Coelho ele Mello, commaudaute ela força amna-

da, aos portuonscs - 5 elo junho de 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 69 , 
Aviso ele Ant onio P ech a Gonçalves, por parte da jtmta govcrnativa elo Porto, fazendo publico 

que esta fôra mandada louvar c dissolver em nome ele cl-r ci - 10 ele junho ele 1823 . .. 769 
Proclamação ela junta governativa aos por.tuenses 110 acto ele dissolver- se -10 ele junho 

ele 1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 
Officio do brigadeiro J oã.o Carlos de Saldanha Oliveira e Daun a José ele Vasconcellos e S>l, 
. maj or general cl? exercito, para qt~e se nomeie ~ ofTicialque o eleve substituir n? ~ommamlo 

elas tropas coniladas a cllc pelo mfa11te D. M.1g uel, a fnn ele r ecolher -se á pnsao ele onde 
saira para r eunir-se a _sua alteza - 6 ele junho de 1823 ... . .... ." .... . . . .......... . . 771 

Otiicio ele Tesposta ao antecedente, acompauhanelo .o aviso elo milüstro elos negocias ela g nerra, 
em que louva a comlucta elo clito brigadeiro a favor do r estabelecimento elo antigo r e-
gimcn, e dispcnsanelo ·o üe entrar de novo na prisão -7 ele junho ele 1823 . . .... . .. . . 771 

PrQ.clamação elo · brigadeiro Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira aos habitantes elo 
Algarve - 7 de j Lln.ho ele 1823 . . . . .. . . . ... . . . .. . . ....... .. . .... .. .. .. . ........ . . 772 

Carta elo brigadeiro t>cbas tião Drago Valente ele Brito Cabreira a cl-rci D. J oão VI, preten-
dendo justificar o seu }Jroceclimcnto - 9 ele j tmho elo 1823 . ..... . ... . ..... .. .... . .... 772 
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Circuln.r do C011lle du PHJmella <l,OS representít.~J tcs tle Portug;ü nns côrtc;:; estr;1ngc inv, l'<l
mottçndo-lhcs o mH.nifesto de cl-rci D. J oã.o VI c r efcrimlo os aco.ntcc·ilncntos que oc.cn.-
sionaram 'a quéQhL da constituição politica -- 9 ele junho de 1823 .. . ... .. .... . ........ 774 

Ca.rta ele lei Jnamla.tido substituir a.~ ca1:naras consti.tucionacs por aquellas que a.s l)J:eceelc-
ram - 10 de junho ele 1823 .. . ....... .. .... . . . ... ............. . .. . . . . ... .. .. . . . . 775 

D ecreto ihanelo os limites da jtuiselicção elo infante D. Miguel como commauda:n_te em chefe 
elo exerci to - 10 ele junho de 1823 ... ... ..... . . . . . . . .. ............ · . . . .... . ..... . . 776 

Car ta de lei r evogando a de 15 de março ele 1823, relativp, a impostos --12 ele .junho de 1823 77 (-i 
Decreto creaMlo na ciefadc ele Lisboa mua con:unissão pára censura elos pcTiodicos, aiJnun

cios, proclamttçues c todos os folhetos até tres folh as de imp1·essão, ·c impondo pm1as a 
quem cimtravier - 12 ele junho de 1823 ... . . .. ... ... . . .. .... .. . ......... - ~ . .. . ... . Ti7 

De01'eto ordenanelo q1ic as couununidacles relig iosas supprimiclas pela lei de 24 ele outubro 
de 1822 se restituam c reintegrem na fruição dos bens e r endimentos - 14 ele junho de 
1823 . ... . ...... .. . .. ...... . . ..... ...... . ....... .... . . . . .......... . . . . . . . .. .. . Ti7 

Carta ele lei estabclecel)do o corpo das ordenanças e legiões nacionaes c cli.'lsol vs:ndo a guarda 
naciotlal-1i:l de junho de 1823 . .' . .. . ... ...... . ... .. .. ......... . .. .... .. ... . .. . . 777 

Carta ele lei extinguindo" o conselho de estatlo - 14 de jtmbo de 1823 . . ... .... .... . .. . . . 778 
Carta ele lei r evogando diversas leis r elativas a ordenados ele funccionarios eliplomaticos c 

• consularcs- 14 ele junho ele 1823 .. .. . . ... . ..... . . .... .' .... ..... . . . .. .. ....... . . 778 
Cartn. de lei revogando as disposições ultimamente estabelecidas a respeito do ln.ç.o nacional 

c uniformes dos ·núnistros ele estado, embaixadores e outros empregados elo corpo cli-
plomatico - 18 ele junho ele 1823 .. . . ..... . . . . ... .. .. . .......... . . ... . ..... , ..... 7_78 

Do-ereto determinando que pelo anniversm:io natalicio elo principe r eal continuem as cle-
rrtOllstraçucs ele r egosijo publico, como era ant igo uso -18 ele junJ10 de 1823 . . .. .. . . . 779 

Dcm'eto revogando os dec1·etos e r esoluçi:ie·s que declUI·am varias dias de festil. nacional e 
' ma,ndando solcnmisâr o elia 3 ele julho-18 ele jnnho ele 1823 . . ... . . .. . ...... ... . . . . 779 

Decreto considerando ele grande gala diversos dias - 18 ele jml110 ele 1823, e não 1822, 
como 1~or lapso se imprimiu .. .... ... .. ...... . . . . . . .. .. . . : .... . ........... . . . .. . 779 

Decreto crcanclo uma junta para ])r eparar o proj ccte da carta ele lei fuuclamentnl ela mon.ar-
chia, portugueza - 18 de junl1o tle 1823 . ..... . ..... .. . .. .. .. ... .. ... . . . .. . . . · .... . 779 

Relação dos membros ela dita junta . .......... . . .. . . .. .. . .... .. . .. .. . .. . ..... . . .. .. . .. . 780 
Q(ficio de Manuel Ignacic Marti.ns P amplona Cõrtc Real, ministro assistente ao despacho, 

para o conde el e P tümella, presidente da, junta acima alluclicla, a·{im convocar os r espe-
ctivos membros - 19 ele jLmho ele 1823 . . . . ...... . . .... . . .. . . . ....... . . . ...... .. .. 780 

Carta ele lei creando uma jnnta para cxm11inal! as leis das côrtes e propoT as que estiverem 
de accorcl o com os verclaelci1•os púncipios elo clireito publico e justas liberdades publicas, _ 
tt íirn ele ser em confirmadas, r evogando-se .todas as ontras- 19 ele jLmho de Uf23 .. ... 78 l 

Relação dós h1cmbros cht junta allnclida .. . .. . .... . ..... . .. . ... .. . . .. .. ... . . ......... . 78 L 
Carta de lei probibindo sociedades secretas, seja qual for a sua clenominacão - 20 de junho 

de 1823 ........ . ... . . .. . . . .. ... , . . . .. ... . .. ... ·'· ....... , ... · .. .. . . . . , ...... .. .... 781 
Decreto concedendo aos .officiacs e corpos elo exercito que acompanha.r:uu C"l-rei D. J o?io VI 

c o infante D . Migncl lL Villa Franca de X ira, o uso ele tUlla mcdallm confoxmc no 1ncsmo ' · 
üiploma se designa - 24 de. junho ele 1823 ... . ... . .. . . . ... · . . .. ~ .. . . . . .... . .. ' ...... 782 

Decreto tornando extensivos aos militares que :fizeram as gtlil.r las da r ainha D. Carlota ·J oa
quina e princczm D. Maria Beneclicta., desde 30 de itbriol, o uso ela dita medalha- 24 de 
junho ele 1823 .. : . ....................... ... .. ·- .. .. . .. ... . . .. .. . . ... .. . . ..... 780 

Decreto determinando que o ·infante D. Miguel proponlm, como commauclante em chefe do 
cxcl·cita,, qual i\. clccoxação prolJl"ia para galarcloar qs servi ços dos inCl ividuos qu e se 
nnirilm á cansa de cl-rei, postel"iorm.ente á sua partida ele Lisboa em clireitura a Villa 
Fmnca ele Xira :- 28 ele junho de 1823 . . ......... . ....... . ...... · .. .. . . .. . . ...... 783 

l ' ccrcto concedendo mna medalha condecorativa aos ofl"iciaes c mais individuas elos corpos 
tla divi são elo conde ele A.marante na provincia ele T raz os Montes - 28 ele j1.mho ele 1823 783 

Decretos privm1,clo das homas de ministros c secretarias ele estado, que lhes foram conser 
Vltclas em 28 de maio ele 1823, a J osé da Silva Carvalho e Manuel Gonçalves de Mi-
randa - 28 de j unho de 1823 . .. ...... . ....... . .. ... .... . . . . . .. . ... .... . . . . ·: ... 784 

• Ctu·ta elo conde ele Pahnella ao visconde de Chateaubriancl, ácerca ela quécla ela constituição 
política em Port ugal e o desejo ele sua magestacle ficlelissima r enovar r elações com ·sua 
mag0staele christ ianissima, para cujo fim é enviado o marqucz ele MarialYa -junbo de 
1823 .... . ... . . .. . ... .. .. ... . . . . . . .. . . .. .. ... . .... ... . ... . . . . ..... . . .... ... . .. 784 

Decreto i.nstam·auclo· o conscl h o ele estado pela fórma subsistente antes da carta ele lei ele 25 
de setembro de 182 1, excepto n'm11.a elas suas clisposiçues-4 ele julho de 1823 . .. . .. . 785 

,\ lvará ela organisação elo conselho ele estado - 8 ele setembro ele 1569 (nota) ........ . . ... 785 
Decreto r cgula.nd@ o serviço do conselho de estado--31 ele março ele 1645 (nota) . .. .. . ... 785 
Decreto designando a ordem po~· que os conselheiros ele estado elevem tomar assento no t ri-

btmal-- 7 de março ele 1760 (nota) .. . .... . ... . . .. .' ... ...... . ....... ... . , . ... ...... 78G 
D ecreto declarando que os ministros da corôa que ele fnturo forem nomeados sómentc se 

consideram conselheiros ele estado durante o exerci cio elas r espectivas funcçues - 7 de 
julho el e 1823 . .... ... ... . . . . . ... .. : .................... . ..... -.... . ..... .. .. . . . 786 

Avisos de J osé de Seabra e Silva, mh1istro elos negocias elo r eino, ao cardeal patriar cha.. cle 
Lisboa c a outras pessoas, particil)anclo-lhes a nomeação para consellieiros ele estado -
4 ele jtüho de 179G (nota) ........ . ......... . ...... . .. .. . . . . ; . . . . . ... .. . . . ....... 787 

Decreto permittinclo que os filhos elos COJl,selheiTos de estado sejam consi ~leraclos cn.pi tãcs elo ' 
cxcrc_it.o Llcsclc n SC L1 asscntn.mc n1"o ele rn:~Ç-l.1- 24 Llc jnnho de 180G (notn)... 787 

lil 



Discurso re~i tado pelo marquez Lle PalmelhL ua ]Jrimeim sessã.o LhL j ttnta eucarregad<L de 
preparar o proj ecto da carta fundamental da mmmrchin. - 7 de julho ele 182.3 .. ....... 787 

Discm'so proferido perante el-reí pelo visconde ele Villa Garcia, como vice-presülente tlo g-o 
vemo interino estabelecido em Villa Real a 20 ele mnrço ele 1823, felicitando-o- 13 de 
julho de 1823 .. . ... . ............ . . ... .. . .. . ... . .... .. . . . .. ... ................. 790 

Resposta de el -rei .... . . ... ... .. . ................ .. .... . . . . ....... ... : .. .. .. .. ..... 7HO 
Alvará fixa,ndo as attribuições que em t empo de paz ficam compet indo ao infante D. 1\'Iig-uel , 

na qualíLlaele ele commanclante em chefe do exm·cito- 29 ele julho ele 1823 .......... . 791 
D ecreto r egulando o expediente ela secretaria de estado elos negocias ela g uerra, o da r epar

t içito do chefe do estado maiol' general e do secretario mili tar -29 de julho ele 1823 . . 7!)3 
Carta regia conferindo a grau-cruz da ordem de Nossa :Senhora ela Conceição de Villa Vi-

çosâ ao cardeal patr iarcha D. Carlos da Cuuba '- 18 ele agosto de 1~23 .. . .. ... ...... 796 
Pastora;l elo patriarclta ele Lisboa q uanclo r eassumiu o g,overno da sua diocese - 19 de agosto 

ele 1 823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 
A viso elo conde ele :Stlbserra, minis tro cros nego cios da g uerra, ao infante D. Miguel, comman

claute em chefe elo exercito, para que de ordem ele el -rei mande aspar, nos livros a rchi
vaclos nas repartiçues sob a sua jurisel icçào, todos os 1:egistos que· obrigavam os 
militares . e mais servidores elo est ado a prometter c jm;ar obeclieucia ás instituições 
políticas oppressivas e illega.es, sendo reduzidos a cin:oas os ::tutogra.phos ele on.cle se ex-
trahiram os transnrnptos - 26 de agosto de 1823 ....... .. . ...... .... .. .... ........ b04, 

Nota das outr as r epartições dependentes do minister1o ela gtlerra., que reeeberam.idcntico aviso 804 
Carta ele lei r egulando o governo civil e militar das i lhas elos Açores pela fórrna existente 
. antes ele fever eiro ele 1822 -- 18 ele agosto de 1823 . . . ..... .. . . . . . .. . .. . .. .... ..... 80G 
Decreto tornando extensiva a mais olficiaes e corpos elo exercito a condecora,ção concedicla crn 

24 ele junho·- 29 ele setembro de 1823 .. . . .. ... ........ ...... .. . . . : ......... .. ... 806 
D ecreto estabelecendo um conselho de justiça da real armada -- 3 de outubro de 1823 .... . 806 
Carta ele lei mandando revel'tCl' á secr et"aria de estado elos negocias da marinha todos QS ne-

gocias r elativos p,o ultrrunar - 3 ele outubro de 1823 ... . .... . .. . . ... ... .... ... .. .. . 807 
Decreto prollihinclo aos habitan tes elo territorio portuguez, qner sej am 11aciona.es ou estr an

geiros, fazerem assignatmas de perioclicos ou folhetos im}Jresso. em paiz estranho c es
Cl'i ptos na língua portugueza, sem que o seu anctor tenha ·obtido liccnçtt regia para a 
circulação - 13 de novembro de 1823 . . . .... . .. . .... . . . .. ... ... ........ . .. .. .... . 807 

Carta ele lei revogando det erminados decr etos e ordens das côr tes -18 de dezem lJro ele 1823 808 
Decreto sobre o estabelecimento ele escolas - 28 ele jm1ho ele 1821 (nota) ... ..... ... ..... 80:1 
Noticia preliminar sobre as tentativas ele negociaçues com o Brazil. ....... ...... . ...... 811 
lnstrncções secretas dadas aos eommissarios mandados por el -rei D. João VI ao Brazil - 2;,l 
' de jnlho de 1823 . .. ... . .. . . . . . . . . . ...... .. ............... . ......... . . . . .... . . . 812 

Carta elo conde de Subserra a Antonio Carlos Ribeiro ele Andrada 1\'Iachaclo c Silva, convi· 
dando-o a concorrer para que se Testabeleça a harmonia entre todos os povos pertencen-
tes á monarcbia pm·tugueza-7 ele ag·osto ele 1823 . . ........ ... .. . .. ... ........ . . . · 813 

Carta ele Antonio Carlos Ribeiro ele Auclracla Machado e Silva ao conde ele Subscrra, cl ecla
rando-lbe ser impossível fazer- se a união do Brazil e Portugal e que nunca cooperaria 
para isso .. . . .. .. . .... . . .. .... ... .. . . . · ... .. . .. .. .. .. ..... . . ........ . ..... . .. . 813 

Officio elo conde ele V illa Heal ao marquez de P almella, env9.anclo-lhc o memo?'CI/I?,dltm da con-
versação que tivera com mr. Canning- 2j ele setembro ele 1823 ... , .. .. .. . .. .. · . . ... 814 

Niemomnchtm a que se r efere o oiúcio supra . . . . ........................ . . . . . ... ..... . tilG 
Helatorio e documentos dos commissarios enviados ao l~io ele J aJJ eiro- 27 ele novemlJl'o de 

1823 . .... .... : ...... . ...... . . . .. .. .... .. ... . ........ . ..... . ... . . ........ .. . . . 817 
Carta de el-r ei D . João VI ao príncipe D. P edro , exhOTtanclo-o a concorrer para pôr termo 

á discorclia entre Portugal e o Brazil - 23 ele julho ele 1823 . .. ......... . . .. . .. · .... 843 
Carta de comprimentos de el -rei D. João VI á princeza r eal D. Maria Leopolclina- 23 de 

julho ele 1823 ....... .. .... .. .... . . . ..... . ... . . . ... ...... . . . .... . ...... . . ..... 844 
üfficio do conde ele Rio Maior a Chamberlain, consul ger al de sua magestade britannica no 

Rio ele Janeiro, pedindo-lhe para intervir, publica ou particularmen te, m. questão ela 
corveta Voado?'- 27 ele setembro ele 1823 ... . .......... . .. . ... . .. . . '· .... ... .... . . 844 

O·fficio elo marquez ele Palmella ao conde ele Villa R eal, ministro em Lonch·es, participmt
clo-lhe a chegada elo conde de Rio Maior a bordo elo navio T1·eze de Maio, e r emetten
clo copia ela corresponclencia da com missão portugueza com o governo brazileil:o- 20 
de dezembro de 1823 .... ...... .. ......... . ..... . ... .... ....... . .. . . .. . . · . .. . . . . 845 

Officio elo marquez ele Palmella aos miu:istros de Portugal nas côr tes estrangeiras, r eu1ct
tenclo-lhes copia elo r elatorio do estado actual elas relações com o Brazll - 26-dc jfl-
neiro ele 1824 ... . ...... .. .. . . .. . . . .. · . · · · · · · · · . · . ................... . ....... . 84fi 

R elatorio a que se r efer e o offieio supra ...... . .. ..... .... .. ........ . . ..... ... . ...... 846 
R elação elos deputados e substitutos elas duas legislattu·as con tra quem houve procedimento 
, em 1823 .... . .. . . ..•..... ..... . . . .... . .. · · · · · . .. ......... .. ... . ............ .. 849 
Decreto restabelecendo· a anetoriclacle aos ordinarios -e á mesa elo elesembaí·go do paço para 

a censura dos livros e quaesquer outros impressos- 6 ele março ele 1823 ............ 851 
:Qisr,'i.clencia ent1·e os membros do governo ........ . ......... . .............. ... ... ... .. 861 
Al v~wá r eunindo á secretaria ele estado elos negocias elo ;reino a ele justiça - 19 ele março 

de 1824 .. ..... ................. . .. . . . ...... . ...... ... ..... . . ..... .. .... . . .... 852 
Movimente 1•evolucionario de t 824, conhecido sob o nome de Ab?·üadc' ..... . .... . .. ..... 8f>2 
Proclama.çtl,o do .inf:mte D. Mignel, commandante em chefe elo exercito, dil·igida aos solda -

dos- 30 ele n,bl'il de 1 82<~, ..... . .... ... .. .... ...... .. .... . .. ............ . ... . .. 852 
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Proclamação elo infante D. Mig uel aos por tug uezes- 30 ele ab ril ele 1824 . . . . . . . . . . . . . . . 853 
Carta elo infante D. Miguel a el -r ei, enviando-lhe a proclamação que dirigiu aos portugue -

zes e e:s:plicanclo as causa. · det erminativas elo seu procedimento - 30 el e abril de 1824 854 
Pastoral elo patriarcha ele LisJwa aos seus clioccsan~ sobre os acontecim entos d'aquelle 

dia - 30 ele abTll ele 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 
Fórma por que procedeu o corpo diplomatico estrangeiro quando_ se manifestou a l·evolução 

de abril le 1824 . . . .. . . ... .. ........... . . .. .. -. . .. .. . .. . . . . .. ....... . .. . . .. . . . . 856 
,Ordem elo dia elo eommando em chefe elo exercito, louvando a tropa pela sua prompta re-

tmiào - 1 ele maio de 1824 . . . .... ... . . . . ........... . . . .... . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . . 857 
D ecreto relevando ao infante D. Miguel os excessos ele jurisclicção que exerceu - 3 de maio 

de 1824 ... . . . .. . . ...... . .... . . . . . . . ....... . .... .. .. . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . 858 
Nota do barão Hycle ele Neuvill e, embaixador ele França em P Ol'tugal , ao marquez ele P al

mella, ministro elos negocias estrangeiros, r eclamando desa.ggm vo por um acto arbit ra -
r io commettielo contra um subclito ele sua magestaele christianissima - ·3 de maio de 1824 859 

D eclaração Glo bar ão Hyele ele N euville a J oão Antonio Mayer , minish·o do bairro ele An
d[.lluz, tornando-o respons:w el pelo facto ele se conservar preso o capellão da c.asa ele 
S. Luiz - 3 ele maio ele 1824 ... . ..... . . .... . . ..... . . ... .. .. . .. . . , . ......... . . . . . 859 

R epresentação dirigida a sir Eduardo T hornton, enviado extnwrclinario e ministro plenipo
tenciario de ~>ua magestade britamlica, por alguns negochl.ntes e subclitos inglezes r esi
dentes em Lisboa, pedindo-lhe provielencias para sua segurança individual e das pro
priee~ades - 5 ele maio ele 1824. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 

, Nota do dito represe11tante da Grau- _ tanha ao marquez ele P altnella, r emettenelo -lhe a 
alludicla r epreseutação e pedindo que cessem os actos ele rigor-- 6 ele maio de 1821 . . . 860 

.'iof.<J. do barão Hyde ele N euville ao marquez ele Pnlmella sobre o mesmo assumpto - 6 de 
maio ele 18~4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 

Embanjue ·de el -rei D. J oão VI em a nau ingleza Windso1' Castle - 9 de maio de 1824 .... 861 
Proclftmação de e l-r ei D . .João VI aos por tuguezes- 9 de maio de 1824 . . . . .. . .. ...... . . 861 
Carta regia ordenando ao infante D . Mig\1el que se dirija sem demora. a bordo da nau 

Winclso1· Castle para r eceber as ordens ele sua magestacle - 9 el e maio ele 1824 ... . . . . 862 
Decreto confirm ando o perdão conc'eclido ao infante D. Mig uel- 9 de maio de 1824 . . . . .. , 863 
Aviso elo marquez ele P almella, expedido a todas as auct01·iclades militares, para que obeele · 

ç-.am sómente ás ordens transmittielas pelo visconde ele Veiros, encarregado elo governo 
das armas ela côrte e província ela Extremrrdura, ou directamente dadas peb se<:reta-
ria el a guerra, pOrGJ.uanto fôra concedida ao infante D. Migttel a demissão de comman-
dante em chefe elo exer ci to - 9 de maio de 1824 .... . .. . . .. .. . . . ... . . . . .... . . . . . . 863 

A vi sas do marquez ele P almella ao intendente geral da policia e ao governador ela praça ele 
P eniche, }Jara serem postos em liberdade todos os· indivíduos que ill egalmente esti v-e -
r em presos desde 30 ele abril - 9 el e maio ele 1824. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 

Circular do marquez ele P almella aos membros do corpo eliplomatico na côr te de Lisboa, 
certificando-lhes a gr at idão de el-r ei pela fiTmez[J. com que protest~wam contra os actos 
i llegaes que constrangeram sua magestade a 1·etirar -se para bol'Clo ela. nau iJJgleza -1 1 
ele maio ele 1824 . .... . ....... .. .. . .. . .. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 

Alvar:í. r estabelecendo a secret aria ele estado dos negocias de j11st iça -11 ele maio ele 
1824 . .. . . . . . . . .. . .. . . . . ... .. . .. . ... ... . . ... . . . . . .... . .. . . .. ....... . . . ' . . . . . . . 864 . 

Cart<t elo iufante D . Miguel H el ·r ei D. J oão VI, solicitando-lhe licença pm:a ir viajar pela 
Euro1Ja -12 ele maio ele 1824 . . . ...... ... . . . ... . .. .. ... . . . . .. . ...... , .... . ... . . 865 -< 

Um·ta r egia deferindo á supplica do infan te D. Mig uel-12 de maio ele 1824 .. . .. . .. .... . 865 
P ar tida elo infante D. Miguel a bordo ela Íl'agata P e?·ola, com destino ao porto ele Brcst -

13 de maio ele 1824 . . . ....... . .. .... . .. . .. . . .. . . ..... . . ... . ... .. . . . . . . . ....... 865 
R egr esso ele el -rei D . J oão VI para o palacio da Bemposta. - l 4 ele maio ele 1824 .. .. . . . .. 865 
Ofticio elo marquez ele P almella, ministro dos negocias est rangeiros, ao coude de Porto San-

to, ministro na côrte ele Madrid, r emettendo-lhe uma carta. ele gal:.inete para entregar 
a pua magestade catholica, e r eferindo os successos qne occasionaram a partida do in-
fimte D . Mig uel - 15 de maio de 1824 . . . .. . . . .. . .. .. . . .... . .. . ....... .. . . .. .. .. 866 

C'<l.rta de el-r ei D . J oão VI. a sua magestacle cn.tbolica, á cerca ela culpabilidade ela rainha 
D. Car lota Joaqu'ina nos ~l.CO~ltecimentos políticos ele Portugal. . . .. . . . . . . . . ......... 867 

Notn. do barão el e Bincler, enTia.cl o extraol'CliJmrio el e Austria, ao marquez ele P almella, 
r esponclenclo á que est e l be diri gira no dia 10 - 12 ele maio ele 1824 ...... . ...... ... 868 

Nota de Frm1cisco de Bor el, eJJcan egaclo de negocias ela Russia, ao marquez de P almella, 
sobré identi co ass umpto- 12 ele maio ele 1824. ... .. .. . .. . ... ... . ..... . .. .. .. . . .... 868 

Officio do marquez ele Villa. Hermosa, embaixaclm· de Hespanha, ao marquez ele P almella, 
ácerca elo mesmo as. umpto - 13 ele maio ele 1824 ..... .. . . . .... ..... .. .... . .. . .. · . 868 

Nota elo arcebispo de N aziaJJZo, nuncio apostolico, ao marquez de P almella, sobre o mesmo 
assumpto-15 ele maio el e 1~24 .. · . . . .... . . . . ... . . . .... . . . . . . ...... · . . · · ... . .. ... 869 

Nota ele Dal Borgo di Primo, encarregado ele negocias ela Dinamarca, ao marquez de Pal-
mella sobre o mesmo ass tu11pto - 20 de maio ele 1824 . . . . ..... . . .. . . .. .. .... . . .. . . 869 

Decreto J~anclanelo proceder criminal mente contra os pri11dpacs cumplices ela r ebcllião ele 
30 de abril - 26 ele m;Üo ele 1824 .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .... . · · · · · · . . . . . . . 870 

Carta. de l ei }Jela qua.I el-r ci D. J oão VI declara instam:3;da a antiga: constituição da monar-
chia e mu,ncl a, chamar a côrtes os t r cs est-ados elo r emo - 4 ele Jtmho de 1824 . ...... .. 871 

Decreto concedenelo amnistia 'por opiniões políticas, excepto pol·ém em determinadas cir-
·umsta,ncias - 5 el e j unho de 1824 . .......... . . . .. · · . · · · · ·: · · · ·: ·: · · · · · · · ....... 873 

Dce rr to pcrmil;ti ndo que yoH.r m rLo r ein o pH.rrl. gosarcrn os l'Csp ccttyos clll'C'Jtos torlas as prs-
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f<Oa.· i ncursns CJII crimü mli<.htde pol iticn, llcsclc 1807· até JiJtS de julho de 1821-5 ele 
juu.ho Llc 1821. .......... . . . .. .. ... .. ..... . . . .. . .. ... ... . ·'· ... . ..... . ...... . .. 875 

Dcc~cto perdoando'" quem pcrtonceLl a a::;sociaçõcs secretas atéjunlto ele 1824, c prcvoni.nclo 
toehts ns ::l!notor.idatlP. pant !]_no inquiràm se c:xist m ÜC!JOi, cl'ossa data simi.lbn.ntcs as-
sociaçõc::; , a Ji m de lhos so1·em. appli ~aclas 11cnas scvcl·a.: -5 clcjLmho de 1824 .. . .. .. . 875 

Decreto elissolvc!ldo a junta CllCal'l'cgaélu, üc }Jrepu,rar o proj ccto da lei fmtclmn eJital tla mo -
n rtrchia c locwnnclo os seus membros - fJ ele j11nho elo 1824-.. ..... . ....... . ....... . . 871) 

Decreto clissolvondo a junta ill cmnLiüa. ela r cvi.;ã.o elas leis c rnais inn.ovaçõcs cbs côrtes, 
v isto ter concluiüo o sou trabalho a >~pntzi.mento rcgio- 5 ele jLmho de 1824 . ... .. . .. 876 

-D ecreto crcanclo utmt junta. partt preparrtr o proj ecto das instn10ç.ões neccssarias á convo -
cação dos t r cs estados elo rClllO - 5 de junho ele 1824 ...... . ..... ·' ......... · . ... · · · 876 

Alv,u·A annullando os clccrctos c outras l'Csoluçõos das cô1·tcs, excepto sobre os pontos no 
mesmo dccla.rados - f> ele junho de 1824 .. ....... ... .... . . . .............. . . .. .... 876 

Carta de lei dando uov::t fórma orgrmica ao bauco tlc Lisboa - 'i ele junlJO de 1824 ...... . . 878 
Ofiicio elo marque% d Palmella, lllin:istro dos JLcgocios estrangeiros, a Francisco J osé Ma-

ria de Brito, representante ele PorÇugal na côrtc de París, cou1 r,Cfcrcncia ao f1.rtigo c 
documentar; insertos na · Gazeta. ele Lisboct de 4 d.c jnnho c supplcmcnto ele 5, onde se 
trata dos succcssos politicos - 8 tlc junho de 1824 ......... . .... . .... . . .. . .... . .. . 880 

Ar ti17·o cht Gazeta citado no oHicio supra ............ . . . .. , , . . .... . . .. ...... . ... . .... , . 881 
Oitic!O elo mn.rqucz él.c Palmclla a Francisco J osé lVlaria ele Brito, r eu1.cttcndo- lho a, nota 

circulm· c docmncntos que por Ol'clcm regia se Cllvianu.n aos miuistros das principa s 
potencias em Lisboa, áce1·t:a elas mctliclas tomadrts a respei to da rainha D. Carlotn; Joa
quiua, p ela sua intelligencia com os coHspiraclorcs de 30 llc abril - 30 ele junho de 
18~4 .... . . .... . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. ........... .... . . .... . ... ........ . . .. .. . .. 888 

Nota circular :t que r;c r cfcr o officio supm - - 28 cle jn11lto dcltl24 ......... . .. . .... .. .. 8m) 
Jnt imH.c,:ilo ele cl-r ei á r ainba, para qur., COJlformando-se com o COll sclho de sou irmão o rei de 

Hcspa.nJJn., se tlispo1t.ha a. saír do Portuga.l eom a rnasima brcvilladc, a. fim de :fhar por 
alg um tcm1Jo ::t sna rcsidcncia ua Italia- 22 ele junho ele 1824 . ... . . : . . .. ........... 88\) 

Cluta elo ar cebi spo ele E vorn., minisb:o dos negocias ele just iça, á r ainha, communicanclo-ll t 
a. resposta ele cl -r ci sobre a intimação feita á Jt.lcsrna scnhoríL para ·c auselltar do rci-
JlO - 26 de junho ele 1824 . . . . ... . . . . .. .... . . ......... .... . ... . .......... . .. .. . . 890 

Carta ela ra.inha ao are bispo ele ,Evora, ,cxigiuclo quo cl-rci a mande julgar judicialmente -
29 c1 j tmho çlc 1824 . . . .. .. ...... . .. . . . . . ... . .. .. ......... .. ... . . . ....... .. .... Bn l ' 

CnrhL do arceb ispo de Ev01·a á m il'l.lm, respomlendo-lhc que cl-reLJt ão pcrmittc o julga-
mento j ullici;tl, c cl11.ndo por tcrminaclo este assumpto-'- 8 de julho ele 1824 . ... . ... . .. 891 

Aununci.o expedido pch secretaria de es tado dos negocias da rnru:inlHL sobre o fretamento 
de naTios pa.rft umn expedição militar ao Brazil - 17 ele ma.io elo 1824 ............ . .. 8\)2 

Aviso lo conde de Subserr ::t, ministr o interino elos nogocios da, ma.rioha·, a.o marqnc11 ele 
Vimma, rrntjor general da armaüa, rcla,t ivmncntc á expedição que se proj cctiu·a - 14 el e 
junho rle 1824 .' .... .......... ......... . .... . ....... . . . ...... . . . ........ . . .. .. . 892 

Proêl~hln açi:to elo impcn1.dor D. J>ech·o aos brazilciros sobre os Loatos que ci.rc11hrm ele expe
dições militares ele Port.ugaJ contr:1 o Brazil, c cb:nnn.ndo-os :,\s m·mas - 10 ele junho 
ele 182·1 .... . . . .' .. . ....... . .... .. . . .. . .... . . .. . .. ... .. . . ... . .. . . . .... ...... .. 891S 

Procln.mnção do mCS illO sobcr~mo aos pernambucanos, áccrca lo iclcntico obj ccto .... . · .... 8\:J :b 
Avisos <lo arcebispo de Evorn, miui stro dos n s-ocios ele justiçm,, a. Simão Ll:t Silxn. Ferraz 

do Lim ~t o Cn.s t;ro, intc udcutc g·cral da policm, c n. J oil.o de Mattos c Va.scon.ccllos Bar
hos~t ele Mn.gal hãcs, chall ccller Lla côrtc c casa da supplicaçi'to, n fim llc se scutcncin,· 
r em br\'lvc c rmm1mtriamentc os processos dos incllvicluos accusnllos do perversas opi-
lli Ões po.liticll,s .__,. 26 ele junh o de 1R2'1. . ... . ...... .. . . . ..... .. . . .. ... ... . ........ 895 

Nota do mm·quc11 elo Pnlmclln ao barão Hyclc de Nen villo, coHclc cln Bcmposta, p •dinclo a.u
ctorisaçào panL mandar inserir nil. Gwoeta um cxtracto elo despach o elo conde ele Villolc, 
a 1·csprito ela cpncluctn cl'ollc .cmLii.i:xaclor nos sücccssos elo 30 de abr.il c dia · subsequcn-
tcs - 28 ü .inn h o rle 18'24 . .......... .... . . . ........... . .... , ... ....... . . ' . .. .. . . R9f' 

Nota elo barnn Hyrlc dé 1\' cuYi llc, conde <la Bcmposta, ao m:tJ:qucz ele Palmella, a.nJltlinüo 
ao seu podido - · 2 ele julho de 1824 ......... . . . ...... . .... . . ! ....... .. .... . ... ... 8SI6 

E:xtracto (lo despacho a q ne se rcfcr a nota· suprn ... . . . ........... . ..... . .. . .. . . .. · · · 891:i 
Officio do tmurqucz de Pahnella., mini stro dos ncgocios cstra11geirM, no conde el e Port.o Sml-

to, miuistro de Portugal na côrte de Ma ·lrid, expondo-lhe as circt1msta.ncias que con
correntm para a convocação elos tres estados elo reino, lL iim de assiJn o q::pli car ao go-
verno ele sua magc:tade catbolica - - 10 ele julho ele 1824 ..... .. . . ... ... . . .......... 897 

Decreto r egula.udo os uniformes elos mprcgaclos diplomaticos - 4 ele agosto de 1824 . . . .. 900 
D ecreto crcanclo tm1a commissão para que pronuuci , processe smnmariameutc e julgue <L 

íinal, em vista da clevassa j{t concluicl~t , os réus elos eximes IJCrpctrados em 30 ele ~tbril . 
de 1824: c dias subscqucntcs - 14 de agosto ele 1824 . . . . . .. . ....... ........... . ... 901 

A viso elo m·ccbispo de E v ora, ministro elos negocias ele justiça, a Manuel Nicolau Estovcs 
Negrão, pJ:esiclcntc ela mesa do dcscmbargo do paço, de.claranlo que as provisões pelas 
qua.cs se i11staumva.m algtms jnizcs privativos c adm inistr ações existentes antes da.s 
côrtcs, d esde 5 de jt.who até 30' ele julho dc.1824, cle1riam surtir o devido cffcito - 19 
de ngosto de 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 

Aviso elo m·ccblspo de E vora a J ofio ele Mn.ttos c·Vasconccllos Barbosa ele Magalhães, chan 
ccllcr ch côrtc c casa ela suppLi cnção, {! cerca do dito assumpto - 19 ele ftgo:to elo 
1824 . ..... . ...... . . . . ... . . .. .. . ..... .. ... . .......... . ... . . . ...... . ' . ' . . . . . . . . 902 

n,. ·rdn en nccdcnclo a Mnnncl Viccn tr T c ixri.rn. clr Cu.rnillw :1 ('X I'IJl ('J.'H,ç.il.t> que peclill de 

,. 
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prcsidCJltC c relator da jtmta incumbida ele j ulgar os réus elos attentados de 80 ele abril, 
c nomeando par::t q sttb stit~tir Antouio G'omcs· Hibeiro- 21 ele agosto ele 18~!4 . ...... . 903 

OHicio elo marqncz ele PalmcJla ao coudc de Villa Real, ministro na côrte de Lonelres, ácerca 
elo 11ouco interesse qnc o ;miuisterio bl'.itanuico mostd.ra por Pol'tugal - 21 ele agosto 
üc 1824 ... .. . . .. . ... . .. . ....... . ' . . . ' . ....... . ........ . ............ . . . ... . ... 903 

Officio do marquez ele Palmella ao conde de Porto Santo, communicanclo -llie que o embai
·xador ele Hespanb~t em Lisboa rccebêra um despacho ela sua côrte para obstar quanto 
poclcsse á couvocação elos tres estados elo r eino- 21 de agosto ele 1824 ..... . ....... 904 

T entatiya de revolta militar em Lisboa ele 25 para-26 ele outubro de 1824 ............... \:105 
Ordem do dia louvando as tropas ela guarnição ela capital pela disciplina que maui:festaram 

quando se reuniram para manter o soccgo publico-- 26 de outnbl'o ele 1824 ... .. . . ... 905 
Alvari confirmando à impressão regia o privilegio exclusivo ele imprimir o missal romano, 

brcvim·io e mais Iinos de rosado, leis, etc. - 26 de outubro de 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . 906 
Alvará approvanclo o regulamento para a caixa filial do banco ele Lisboa no Porto -16 ele 

março ele 1825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 
Rcgul::nnento a que se refere o alvará supra -16 ele março de 1825 ........ . ... . ........ 906 
Decreto conceclenclo indul to e p ercUto a todos os réus envolvidos nos attentados ele 30 ele 

abril ele 1825 e dias seguintes, assim como no crime perpetrado em Salva terra na noite 
de 28 para · 2~J de fevereiro c na r evolta ele 25 para :!o ele outubro elo mesmo anuo, e 
Llesignanclo o destino que elevem seguir - 24. de junho ele 1825 .. .. .... . ... . . ....... !l09 

Hclação elos réus a q.ue se r efere o decreto supra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 
Carta patente pela qual cl-rci D. João VI lcgithna a inclepcnclencia politíca elo imperio do 

Brazil , resn.lvanclo formalmente a successão elo imperador D. Peeh-o á corôa de Portu· 
gal - 13 ele maio ele 1825 .................. . .. . ........ . ... _ ..... _ .. . .......... 911 

C::hrta de lei pela qmtl el-1·ci D. João VI assume o ti tulo ele imperaelm· elo Brazil, recoJJhc
ccnclo se u filho D. Pedro ele Alcantara, pl'incipe real ele Portugal c .Algm·ves, com o 
mesmo titulo ele imperrtclor' c o exerci cio ela soberania em todo o imperio - 15 ele no-
vembro ele 1825 .... . .. .. ... .. .......... . ....... . .. ... .. ... ........ .. . . ..... . . 912 

G::nüt ele 'confir\nação e ratificação elo tratado ele paz e a ll iança entre .Portugal c o Brazil, 
concluiclo c assig11aclo no Rio ele Janeiro a 29 de agosto ele 1825 pelos r espectivos ple-
LIÍpotcuciaxios - 15 ele novembro ele 1825 ..... .. ............... . .. ....... _ . . ..... 913 

Decreto do imperador D. Pedro, mandando scq\1estrar no Brazil os bens pertencent es a sub-
tlitos portuguczes --11 ele dezembro ele 1822 (nota) . ...... . ..... ..... - .... . .... . .. m4 

Proclamaç,ão elo impemclor D . Pedro aos brazilciros residentes fóra da patria, para que rc
grcss . m :t ella, sob pcua de perda elos fó1·os ele ciclaclãos e sequestro nos bens - 8 ele 
jlt11eiro tlc 1823 (nota) ................................... . . . .. .. .. .. .. ....... . . 914 

Decreto clcclara.Hclo de nenhum cil'cito o ele 11 de dezembro de 1822, relativo a sequestro 
elos b ns ele subclitos portugucxcs - 26 ele abril ele 1826 (nota) .... . . ......... .. ... . 915 

Nota do ma.rquez de Palmella a mr. Canning, p cclin.clo, por motivos de h1ter esse político, 
que suu. ma.gcstaclc bl'ita1l1Úca. garanta a succcssão da corôa ele Portuo·al na pessoa elo 
imperador D . Pedro -7 ele dezembro ele 1825 ... _ . ...... . .. . ...... ~ ....... . ...... 716 

Nota elo couclc ele Porto Santo, ministro dos negocias cstrano·eiros a sir Guilbern+e A'Court, 
emba ixador cxtraorclinario ele sua' magcstãelc bútannic';;., pa1~ticipauclo que sua magos-, 
tatlc fidclissima reconheceu o Brazil impcrio independente elos reinos ele Portugal cAl
garYC > ~eclcn~lo e trm;sferinclo a soberauia do rEto imperio em seu :fill1o D. Pech·o, e 
Hssummclo o titulo ele unp eraelm· elo Brazil e rei ele Porttwal e dos Alo·arves -15 de 
11ovembro ele 18:J5 .. . ........ .. ... . .... . ...... , ....... b ......... ~- _ ..... _ . .. .. 917 

Extra.cto ele um despacho do conde ele Porto Santo para o marquez ele Palmella- 25 ele 
jttlho ele 1825 ..... . .......... . .. .. .... . . . . .. ... .... . . .... .... _ .... : ... . . _ .... _ 917 

Nota. do carcl.ea.l clclla Somaglia, secretario ele estado ela santa sé, ao conde elo Ftmchal, mi
nistro de Portugal em Roma, ácerca ela communicação que lhe fez elos novos títulos 
:Ltloptados por sua mngestacle ii.dclissima e do tratado conclniclo .no Hio de J aneiro-
1il ele élczcmb1·o de 1825 .. .. .. . . .. . . ............ .. . ....... . ..... . ... . ..... . .. ' . . 918 

Not:t de E. G. 8chimelman, mi1ústro ele cstlLclo interino c cbefe ela repartição dos negocias 
c::;tr:wg-c iros ela Dinamarca, a Clu.isto,•ão Pceho ele Moraes Sarmento, r epresentante 
!L e Portuga.l em Copenhague, sobre o dito assumpto- 13 ele dezembro ele 1824 .. . . .. - 918 

Nobt üo conde Vil ettcrsteélt, m.itústro dos negocias estr angc.it'os da Suecia, a Antonio Lopes 
tln Ctlllba., r cpr cscntmltc de Portugal em Stockohuo, sobre o dito assmnpto - 22 de de-
zembro de 1825 ......... . . .. ......... . ....... . .......... . ............... ... ... 91\) 

Nota. de sir ·vvmüurn A'Court, ·ernbrüxaclor cxtnwrclinario c ministro plenipotenciario ele sua 
magestatlc britannica na côrtc ele Lisboa, ao collCle ele Porto Sallto, ministro dos nego-
cios cstraHgciTos, sobre o di. to assumpto - 28 de clc?.cmbro ele 1825 . .... .. . ... - · · · · · 919 

Notn. elo príncipe ele Metternicb, chancellcr ela côrtc e estado ele sua magestade imperial e 
real aposto.lica, ao barão ele Villa Soccn., r epl'esentantc de Portugal em Vienna, sobre 
o clito assumpto- 30 ele d:ezembro de 1825 ...................... . . . .. . ...... . .. . 919 

Nota, de Alberto ele Mórona, encanco-aclo ele negocias ele sua magcstaelc christimússima em 
Lisboa, áo conde de Porto oantg, sobre o elito nssnm1Jto - 20 ele fcv~reiro ele 182ti . . . . 920 

Not[t de L. Massimino, cncn.rreg·aclo ele nco·ocios de sua magcstadc cl-x 1 ele Sarclenlla, ao 
conde de Pmto Sn.nto, sobxc o dito as~nmpto -- 21 ele fevereiro ele 1826.- ..... - ... ·- 920 

R.csenha dos conselheiros lc cstn.do d.c 1821 a 1825 ......... . ......... . ...... .. .. - .... 921 
lksenba dos inclivicluos que clcsen1pcnha.ra.m funccõ cs elo J.Jodcr executivo desde 1820 até 1825 922 
Alv:trá cstn.belcccnelo a rct1artição das duas secretarias ele estado e elas mercês- 29 ele no-

, vcu1hxo clr. 1643 (nota) ...... .. .......... . ...... . . ... . ............ . ............ 928 
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Al vará r eorganísando o serviço das secretarias de estado- 28 ele julho de 1736 {nota) .. . . 928 
Decr~to creanclo a secretaria ele estado dos nego cios da faz enda -15 de dezembro de 1788 

(nota) . .... . ...................... .. ...... .. ............. . .. ..... ............. 939 
Decreto auc1oúsan.do o ministro dos negocies da faz enda a nomear os empregados necessa-

rios para o expedi ente eb respectiva secretaria- f:i de j aneiro ele 1801 (nota) ........ 930 
Decreto creando uma regcucia para governar o reino ele Portugal emquanto a familia real 

permanecer no B:1·azil- 2ü ele novembro ele 1807 . .. . ...... ... .......... . . ....... . 930 
Jnstn~cções relativas à regencia- 2i:i de novembro de 1807 .. . .. .. ... . .. . ..... . ,_ . . ..... 931 
D ecreto do general Jtmot, suppriminclo o conselho ele r egcncia estabelecido pelo principc 

D. J oão quando s.c retirou para o Rxaz.il, ordenando qüe o reino de Portugal seja aclmi
nistrado em nome do imper>~ .dor dos francezes c designando a fórma elo novo governo 
c inelividuos quo o compõem:..._ 1 ele fevereiro de 1808 (nota) .. . ... . .. . .. .. . . .. ... . . 931 

:Oecreto do general J unot, estabelecendo o formulario para a cx1Jedição dos cliplomas o:ffi-
ciaes ~1 de fevereiro. de 1808 (npta) . ............ . . . . ...... .. ............ ... .. .. 932 

Decreto, datado elo Rio ele Janeiro, nomeando os governadores elo reino e respectivo seCl·e-
t ql"io de Portugal duxante a ausencia da côrte- 2 ele janeiro de 1809 (nota) ....... .. 932 

Carta r egia, datada elo Hio de J aneh·o, r eduzindo o numero dos governadores elo r eino e or
denando que seja reconhecido por marechal general dos exercites portuguezcs sir Ar
thur Wellesley, a quem se consultará em todos os objectos militares- 6 de julho de 
1809 (nota) .......... ........ . .. .. . . ......................... . . . ...... . . .. . ... 933 · 

Carta regia, datada do Rio ele Janeiro, dando instrucções aos govenmclores do r eino de Por-
tugal - 30 ele agosto de 1809 (nota) ..... ... .. . ' .................. ... .. . .. ! . . . . . . • 933 

Portaria elos governacl01·es elo r eino, r egulando o expediente relativo à secretaria ele estado 
elos negocies ela fazenda - 8 ele outubro ele 1812 (nota) ............. . . · ............ 934 

Aviso ele Alexanclre J os6 Ferreira Castello, secretario encarregado elos nego cios elo r eino 
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petencia do conselho ela fazenda continuem a ser r emetticlos á ·secretaria do reino - ô 
ele maio de 1813 (nota) .... .. ..... . ............ . .. . ............ : . ........ . ..... 935 

Decreto sobre a reunião do conselho dos ministros e suas deliberações - 30 de agosto ele 
1822 (nota) .. . . . ....... . .. . .. . . .................. . . . ........ . .. .... .......... fl35 

H.ese:nba elos titulares - mercês ele 1821 a 182!) ... . .... .. . ..... ..... . .. .. ............ 936 
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