
DOCUMENTOS 

I-IISTORI.A DAS CORTES GEl~AES 
DA 

NAÇÃO PORTUGUEZA. 





DOCU~1ENTOS 

1'.\11.1 A 

HISTORIA D1~S CORTES GERAES· 
DA 

NAÇÃO PORTUGUEZA 

COORDENAvAO AUCTORISADA P~LA CAMARA DOS SRNOORI\S DI(PUTADOS 

TOMO ll 

ANNO DE 1826 

tiS ROA 

lRR+ 

. ., 
. . . V 

. ...... :, . . 

qyb.<i 03' 
P&S3 
dJvv 
4&83-CJ~ 



-----· · ···· ---
8\ll\81EtA no SfKAUU fEUESM. 
~ ~ acha-se r1i'?~o 
.ott .,....,. ______ ______ f .............. L--
do aoo de ... -----t -'!1 Y/, 
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. 
As benevolas palavras com que os corpos legislativos, a imprensa 

jornalistica e alguns illustres personagens se dignaram acolher o tomo r 
cl'esta obra muito nos penhoram, e por isso c qui regi~tâmos o nosso 
profundo reconhecimento a tão subida honra. 

Um douto academico e professor elo cmso superior de letras, o sr. 
conselheiro Jayme Constantino de Freitas Moniz, notou particularmente 
que não citassemos as fontes de onde procediam os variadíssimos do
cumentos publicados no livro . Outro distincto professor do mesmo curso, 
o sr. Francisco Adolpho Coelho, referindo-se de maneira favoravel ao 
nosso modesto trabalho, disse: «As obras da natureza da que nos 
occupa offerecem pouca margem á critica quando feitas com a con
sciencia que se revela n'esta. Exprimiremos todavia o desejo de ver 
nos subsequentec volumes numerados os documentos para facilitar as 
referencias e indicadas as fontes impressas ou inedita.s de que o auctor 
as houve, dando com toda a exacção o logar onde existem os originaes 
examinados. As grandes collecções de documentos das diversas nações 
(e entre elles os Po?'ltLgalice mon'umenta h'istoTica) seguem essa praxe, que ú 
altamente recommendavel f,,. O esclarecido correspondente de uma folha 
do Porto, o sr. dr. Francisco Marques de Sousa Viterbo: dando a noticia 
bibliographica, observou: «Se alguma falta se póde reparar, é não 
indicar a provenieneia dos documentos, quaes os archivos de onde os 
extrahiu; muitos d'.elles são papeis avulsos, salvou-os da voragem a mão 
do cmioso, mas isso seria uma indiéação cllgn~L ue apreço'2 ». 

· Estas pon lerações ou conselhos amigaveis estão quasi de accorclo 
com o plano adoptado, o qual differe apenas quanto á opportunidac1e. 
Sempre foi nosso intuito citar as fontes dos documentos colligidos, 
embora algumas d'ella,s facilmente se deprehenclam; mas conveniencias 
typographicas e outros motivos obvios determinaram-nos a reservar· 
esse esclarecimento para o índice remissivo, no qual mencionaremos com 

1 Jo1·nal do comme1·cio, ele Lisboa, 13 de novembro de 1883. 
2 O comme1·cio portugnez, 17 de abril de 1883. 



a precisa minudencia, não s6 o que deu causa a reparos até certo ponto 
justos, como os impressos onde encontrámos graves erros, sem comtudo 
irrogarmos censuraR, pois de ordinario similhantes faltas derivam de 
cil.-cumstancias alheias á vontade de quem os publica. Assim os coor·de
nadotes salvaguardam responsabilidades e justificam o seu modo de pro 
ceder na escolha dos multiplices diplomas que constituem a obra.·· ... 

Comquanto todas as pessoas que emittiram juizo critico sobre os 
Docurnentos pa1·a a historia das cô1·tes gm·aes se servissem de phrase 
urbana, alg·uem quiz desviar-se de tão nobre senda., preferindo a arma 
do doesto, vibrada fóm do campo onde a defeza o alcançasse; para exaltar 
o seu merito pretendeu classificar-nos de plagiarias, empregando até 
vocabulo mais frisante, que repellimos como injustissimo: levou-o a tal 
excesso o simples facto de ver transcriptos alguns documentos já publi
cados em volumes feitos a expensas da nação e que o aggressivo collec
cionador fôra tambem procurar aos archivos nacionaes e a diversas obras 
coordenadas por outrem. 

Admittido o extravagante principio de ser defezo a qualquer indivi
duo servir-se de documentos o:fficiaes impressos, em que posição fica o 
nosso adversario, e como p6de applicar-nos o aff:rontoso termo, se deve 
guardai-o para si por delinquil· ele preferencia? Quando os pocleres do 
estado auctorisam a publicação de ob1·as d'esta índole não têem em vista 
satisfazer meras vaidades ou permittir privilegias exclusivos, attendem a 
um fim util, proporcionar elementos para estudos serios ácerca da historia 
pah·ia. 

A camara dos senhores deputados mandou, no uso do seu indis
putavel direito, colligir os diplomas necessarios para melhor se avalia
rem as epochas elo regimen constituci0nal; cumpria-nos pois corres
ponder á confiança depositada, reunindo os que nos pareceram mais 
curiosos, sem commentarios politicos, não encarecendo o nosso tJ:abalho 
nem destinando paginas para elogios. Eis o crime, a causa do despeito ! 

Se designasf?emos como pertencentes á collecção dos nossos ma
nuscriptos documentos já insertos na folha official e outros periodicos 
do primeiro quartel d'este scculo, se dessemos como traducções proprias 
as devidas a estranha penna, se omittisscmos nomes e trechos com 
intuitos pouco generosos, então caber-nos-ía o epitheto grosseiro, mas 
ainda assim era mister que o veredictum partisse de juiz integerrimo, 
isento de macuJa. Quem se propõe a condcmnar faltas de1e primeira.
;nente corrigir as suas. 

Aproveitâmos o ensejo para prevenir desde já que parte dos officios e 
notas diplomaticas do duque de Palmel1a (então marquez), in::;ertos 
n'este volume, foram copiados dos proprios autographos, distinguindo-se 
pelo numero do registo da secretaria dos negocias estrange:iJ:os, e 
sómente reconemos {t edição sob o titulo Despachos e cor?·esponclencia 
quando foi impossível conferir os respectivos originaes. 
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E PR INC IPAE' FACTOS CO RR ELATrVO S DOS DO IS ANNOS SUBSE QU EN'l'ES 

PARTE PRIMEIR A 

I 
Providencias sub!'C cstradn.s c on Lt''?S SCI'V iços tie obras vul.Jl icns, registo Lle mPr cl!s thu·a u l·e o t c tlllJO qu e u. r·ôrte e~te\' e <I H· 

toe m e ele Por tugal , circu mscripç!io,.d :a:c fl·cgnc zias c lmin·os de L isiJoa .. , c \'a dos .ncgut'ios a d min itü.rut ivos c jull iciuri os .
Ooem;a do monnrch ::o. , c t·eg-P. th·i ~qu e se itJstaura pol' cs:sa. cau s:1 . - i\·Io rtc de D .• Joii o \' I . - A in fn uta D. I7.:t l.J c l àlnria 
purt ic lpa a !'CU irmão D. i\II J,!uc l .o. fa ta l suct:esso.-Expede m·sc av isos a tl if~c reu tcs an ctor if.l ttdcs úce n·a do lu to.-Ce· 
tc moma da que bra dos escudos 1 ~1 t ::t peJo sonndo da cu maJ'a de Li :- Uba.- .hl dec t'C tado o modo de l t~grtli .s.n a· mu itos di 
plomas anter iores ú rcgcuc ia que cu rcci a 111 rl;). ass igua.tura. regin. -N0\' 0 fo•·nml <1 ri o pal'tl a cxpcdi~:ã o de despncl ~ns. 
Fu ne ra l <lo impe rador e rci. -0 bispo d~ Braganç.a e 1\firaudt~ ex horta o:; seu:.: dioct~Eanos u cmnpri rem 3.S orde ns do n·u· 
\ Crno creado po r decre to de G de ma rço.-1\fa.nda-se prLlccder a. inven ta d o do e~po Ji, , elo sobcraiN .- I\[cnsÕgem da 7-e
gcnc i ~L do r eino a el-r rd D. Pedt·o 1\' . - <.'0t'I'Cf':p..Jndencia ent re a ltos pc r .sonageuf: úccr c:a do obi to dP D . ,Jo5o Vl e 111,.rr0. 
eius po lit ll'OS.- J?aci lita.::;e a ad mi:;süo de HHli dd uos da.:o~ co rponu;Õcti r ~J.g ll l ll l'CS :w mag·h,tcrio p uhlic() nas cwolas 1 ~ c
IIOre:-: . 

A extin cção do regimen com;titucional na mona.rchia portugueza collodra o 
]Jaiz em g raves cir cmustancias, como sempre succede nas gra,ndes cri:es politicas, 
e durante mlútos mezes a a.cçrio governativa qu.asi se limitou a restabelecer lei .· 
anteriores ao movimento revolucionaria de agosto ele 1820, a annullar os ·princi
paes actos elas côrtes, a sub tituir auctoridades ou a pôr cobro aos excessos dos 
ultta-r ea.listas, que tinlmm até o apoio de alguns ministros ela corôa. No conieço 
elo anuo ele 182ô, porém, os neg-ocias internos apresentavam menos embaraços e 
permittiam ao governo dedicar-se a asslrmptos puramente administrativos que 
melhorasse1;11 eliver:os ramos elo serviço publico, como elemonstram, ent re antros, 
os segnintes diplom.a: : 

Eu o imperador e rei faço saber aos que este 11l vaní com força ele lei vire111 , 
que, sendo-me pre:ente o muito que intere,'sa o bem gemlLlos mens vassallos na 
boa consen ·ação elas cstmclas, ponte.· e outras obras, cruc eom tão gra:ve rl ispen
Llio ela nünha r eal fazenda fni servido mandar con:trnir nas diversas comarcas 
cl'cstcs reinos, a fim de fa,ci)itar os mejos de comnnmicação, em proveito ela agri
cnlüua, e maior angmento. elo commereio i11terno; e porque a e:s.per iencia tem de
monstrado quanto convem occ orrer com um r egnlamento, qne, estabelecendo pro
videncias acconuúoclaclas ú boa ordem, chame ao mc:mo tempo a attenção c 
vig·ila.ucia elas camaras sobre tã-a imporhmte obj ecto, a fim ele não ficarem inutili
·i:iaclas as minl1as .·oberanas intençoes, que constaJ1temente se acham empregadas 
nos meios ele promover a prosperidade 1mblica : hei por bem, tendo tomado em 
consideração o que me repr esentou o intendente elas obnts publicas, Duarte José 
F ava, elo meu conselho , approva,r , para a melhor conservação elas estradas, pon
tes e outras obras el e interesse geral, o r egnl a.mento que , baixa com este, escr i
pto em vinte artigos, e cada mn cl'elles em particulnr como se ~qui fo ssem escr i
ptos e cleclar~dos, ÍJJ.do assiguaclos rubricados por J osé J oaq~n;m ele Almeida . e 
Arauj o Correia el e L acerda, elo meu conselho ele estaclo, e muustro e seCl'etano 
ele estaclo elos negocios elo reino, e por este alvará os confirmo, para qn.e se c.mn. 
pran'l e· o·ua.rclem tão iilteiramente como n 'elles se contém, sem alteraçã.o ou cltl
Yicb . alg~mn qllc f<l?j n. po"ta ao f<Ém cum prim en to , em pnrte 011 em tocl o. 



Pelo que mando :i mesa do desembm·go do paço, regedor da casa ela Sl\ppli
taçãol ou quem suas vezes fizer, presidente do meu real erario, ~ n' elle lagar te- . 
nente immediato á minJ1a imperial e real pessoa, conselhos da minha real fazendà 
e do ultramar, governador da relação e casa elo Porto, presidente do senado da 
camara d'esta cidacle, junta elo commercio, ag1;icultm·a, fabricas e navegação, 
inspector elo · terreiro publico, inteuclm1te das obras publicas, e a todos os clesem
l)argaclores, p1·oveclore:, eorregedores, juizes, j ustiças e camaras elos meus i·ei 
nos, a quem o eonhecimento cl'e ·te competir, que assim o cumpram e guardem, 
e lhe fa.çam dar a mais inteil·a observancia, sem embargo ele quaesquer leis,, re
gimentos, alvarás, di posições ou estylos em contrario, porque tudo hei por bem 
derogar para este effeito sómente, fica.ndo aliás sempre em seu vigor, e valerá 
como carta passada pela chancellariu, posto que por ella não passe, e o seu ef
f'éito haja ele chu·ar mais ele 1un anno, sem embargo ela onlenaç.c7to em contrario . 
Dado no palacio ela Bemposta, em 14 ele ja.nei ro ele 1826. =IMPERADOR E REI, com 
gnarda. = José Juaquim de Almeida e Amujo Correia cie Lactnla. 

Artigo 1.0 As cam'aras elos clistrictos respectivos, onde têem sido constru.idas 
Ol! renovadas estradas, pontes e ontras quae ·quer obras debaixo ela inspecção e 
fiscalisação ela intendencia geraJ elas obras publicas, ficam encarregadas ele vigiar 
e cuidar na conservação ele similhantcs obras, com responsabilidade á mesma in· 
tenclenoia geral, sendo-lhes impntavel qualquer omissão ou negligencia. 

Art. 2. 0 O intendente gerai elas obras publicas dará conta a sua magestade 
imperial e r eal, pela secretaria de estado elos nco·ocios elo r eino, da falta ele zêlo 
ou vigilancia das camaras sobre tão importante objecto, e pela, mesma fórma re
pyesentará o bom serviço cl'aquellas que cuidru·em na melhor conservação elas 
obras nos seus clistrictos, a fim de poderem conseguir as demonstrações da sobe
rana benignidade de que se fizerem ·dignas . 

Art. 3 . 0 Para sua magestade imperial e r eal ser informado, com toda a ind.i
vidttação, se as camaras cumprem exactamente os seus dev eres n,.esta parte, o 
intendente geral das obras publicas fica auctorisado para· mandar reconhecer por 
pessoas praticas, das que servem na sua repartiçã.o, a ruína que existir nas •estra
das, pontes e mais obras ultimamente constrniclas on reparadas; no acto elo exame 
deverão os peritos nomeados formar o orçamento da despeza, em que importarão 
similhantes concertos. 

, Art . 4. 0 A conservação elas estradas, nos clistrictos da inspecção e fiscalisa
ção elas obras publicas, será arrematada annualmente em praça publica e com a!; 
formalidacles legaes, por porções accommoclaclas, que não deverão exceder 1 le
gna de comprimento, ficando as camaras obrigadas a assignalarem os extremos 
com marcos. A arrematação far-se-ha por braça quadrada, visto que dentro dos 
limites prescriptos pócle occorrer haver espaços de terrenos que, por sua na
tllreza, dispensem calçada, o que os eleve fa zer excluir elo contrato. 

Art. 5 . 0 Nas arrematações a que se proceder annuahuente, será sempre pre. 
ferido o ru·Fematante que se encarregar ele qualquer porção ele esh·acla por 
menor preço, attenclenclo-se com particularidade ao qn e poclér pre tar fiança 
iclonea. ' 

Art. 6. 0 O arrematante1 sempre que se torne praticavel, terá a sua habitação 
no centro ela estrada, Ct\ja conservação houver arrematado . Na impossibiliclacle ele 
residir, empregará um guarda ou vigia, a qnem deverá pagar, a fim ele ser logo 
infonp.ado de qualquer n1ina que .se ma.n:ifeste, para sem demora poder r emecl ial-a, 
evitando por esta fórma que se s1ga ma10r claanno. 

Art. 7. 0 Não senclo possível arrematar a conservação elas pontes, pontões, pas
sadei ras, socalcos, e outras mais obras, pela maneira que se ha ele praticar com 
as estradas, visto que as ruínas em obras de similhante natureza são sem])re mtú 
variaveis, e não permittem por isso estabelecer nm preço fixo, sem risco ele ficar 
prejudicada a real fazenda ou .o arrematante, será portanto obrigado aquelle que 
arrematar as estradas, a participar á camara r espectiva. qnalquer ru.ina qne ex-
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per[mentarem as ponte';;, pontões, passatl eiras, socalcos ou quaesqner otüras o1ra3 
Ja sua arrematação. 

Art. 8 .0 Acontecendo qu.e em alguns di strictos não haja arrematantes para a 
conservação das estrada~, as camu.ras, de accordo com a intenclencia g-eral das 
obras publicas~ ~1omearão um on"' mai;.; !?ua.rdas ~u . vigias (segtm;,lo a extensão 
elo t érreno a. v1g1ar), os quaes terao venCJmento dtano na proporçao do trabalho 
ttue prestarem, sendo similhante vencimento pago pelo mesmo cofre de onde sair 
a despeza necess:wía para a· obr a. . ' 

Art. 9. 0 Aos guardas ou ,-jgías competem as obrigações impo tas aos arre
mat~nte.· no::. artigos G.0 e 7 .0 , alem .elas mais que lhes forem incumbiclas pelas 
cama.ras, debaixo ela mais e-·tl'icta r esponsabilidade por qualquer negligencia no 
desempenho dos sens dever es . 

Art. 10.0 Quanclo scja neccssario pt•oceder a r eparos na · ob1·as confiadas á vi
gilancia. da cama.ra;;, estas deverão sempr e offi.ciar á intendencia geral elas obras 
publicas para, depois ele r eceb er em a soberana approvação, se r eali sar em taes r e
paro;;, ele accorclo com a r eferida reparti ção, e debaixo ela sua inspecção e fiscali- . 
sa.ção, ficando r esponsLw eis ta.uto o intendente gera.l das obras publicas, como as 
camaras, por toda a. despeza que fiz erem ou consentirem, sem que a possam jus
tificar com a necessidade e. proveito pub üco, segundo a l ei . 

Art. 11.° Concorrendo muito para a conservaç~o das calçadas que as vallas, 
noil lagares onde as ha , estej am lin1.pas c clesentnlhadas, as camaras terão todo o 
cuidado que os propri etarios façam a limpeza e conveniente desentulho nas suas 
testadas, e-..·itanclo qne a agna tntsboTClc pela. estrada., para o que farão pôr em vi
gor as posturas qtle houver :1. tal respeito propondo as demais providencias que 

. p:_lrecerem neePssar ia , quanclq as existentes não forem sufficientes. Similhante
mentc o arrematante exigirá ela c:1mara, a limpe>~a elas vallas, se dentro elos limi
tes da sua arrcmataç?io existir em algumas; r epresentando :i i_ntendencia g eral elas 
obras publicas qualquer omissão a similhante r espeito, a fim de ser presente a sua 
magestacle imperial e real pela secr etaria ele estado elos negocias elo r eino . 

· Art. 12.0 
, e nos clistrictos da arrematacão elas estradas houver arvoredos 

ou plantações mandadas faz er por conta ela r~al faz enda, em b eneficio publjco, 
ficará a cargo elo arremata?-te· vigiar pela sua conservação . Pela mesma maneira, 
na falta elo a11:ematante serão encarregaclos os guardas ou vigias de cuidarem 
no bom amanho elas ar vor es ou plantações, e impedirem qlle ning-uem ás córte 
ou damnifique, devendo tanto estes como os arrematantes participarem ás cama
ras qualquer estrago que appareça, a fim de ser em immediata.mente iüformaclas 
as competentes auctoriclacles, e procederem contra os culpados segtmdo as leis. 

Art . 13.0 Verificando-se alguma arrematação, o arrematante receber~t por in
ventp.r io a ferramenta · e utensüios necessarios para se empr egar um operaria no 
trabalho ele que for encarregado, obrigando-se o mesmo ancmatante, logo que 
findar o contrato, a r cstitnir sem ruína o que se lhe entregou, nfi o sendo com
tudo r esponsavei pelo uso que tae · artigos hfio ele f'orço.-amentc exp erimentar. 
As fermmmltas e utensílios .-erão fornecidos pela repartição elas obras publicas 
ás camaras elos di strictos r ePpectivos, para fi ca.r em debaixo da, ua r esponsabili
dade e terem a applicação cletm·minacla. 

Ar t. 14." L ogo depois ele e:ffeituada qualquer arrematação, a camara proce
derá á vistoria com a ·sisteneia elo arr emataJ1te, e encontrando ruína. nas calçadas 
d? clistricto arrematacl b, a fará immecliatamente r eparar, r emettenclo ~í. intenclen
Cia geral elas obras publicas a conta lega1isada da clespeza, para tanto esta, como 
a que se fizer com a collocação elos marcos clivisorios, serem pagys p ela , obredita 
estação. As calçada. , depois ele r eparadas e vistorisadas, serfio entregues por 
t~rmo , que se devm·á lavrar1 ao arrematante, para elo m esmo modo serem r ece
btdas· quando finde o contrato . Ig-ual pratica se adaptará com os guardas ou vi
gias, na falta ele arrematante. 

Art. 15.0 Nm~uma arrematação se considerará ultimada, sem que primeiro se 
remetta um duplicado elo competente auto á intenclencia geral elas obras publicas 
de cuja r epartiçã-o fi ca clepende11tc a approvaçao do contrato . ' 

Art. 16. 0 Os pag}1mPntm; se r ealisarão Pm partes ignaes aos semestres, e 



me. mo ao.· tt· im c::;tres, se o a JTcmntante assim q, cx1glr ; to Ll a\·ia ll ~LO poderü. r ·cc
Ler qLumtia ülgLuna elo preço da arrcmutaçí'io, se m <[Lle a estrada seja Yistorisada 
pela camara re. pecti\~a, a qual fará lauar termo ele niio existir ruina alguma 
com a declaração, porém, que o arrematante conserva a. calçada tal omo se Dtc 
entreg·ov, e desempenha as mais concliçõ s elo ·cu contrato . 

Art . 17. 0 A.· camaras serão obrigadas a Ü;,:;er remeSStL dos mltos e termos la
vrados, segundo conteúelo no: artigo·· 15.0 c 16.0

1 
á intendencia geral das obras 

publicas, cuja rcpaTtiçrio 1be fornecerá a: qumltia · n cc saria:, c1uando nào cc
corra duvida, para ·errm pao·os o·· arrematante!'.. Todos o. documento~ de des
peza continuarüo a :cr proec:saclo"' pela lll:meira que se acha praticamellte c:ta
helecida. 

Art. 18.0 A: arrematacõcs scrfio -B itas nos mezcs de d zembro ele cada um 
anno, para C[UC no principio elo immccliato po. ·a ter logal' o novo contrato. E:s:.c<:
ptua-, porém cl c··ta rc Ta o pre:entc mmo de 1826, clm·antc o r1ual po(lerao a::< 
camara fazer a arrematação pelo período que decorrer até ao fim do anuo al
tf'raclo n'esta parte sómcntc o ·que cl~terminn. o artigo 4. 0 

Art . 19. 0 A · quantias, que forem ncccssm·ias para a conservação la: estra-
,la~, dcYcrão saír elo cofre, onde se r colh o impo:,;to elo · g ncro reac:s estran-
geiros porém como sub:idio c quando niio houwr applicaçoes particlllarc . . 

Art . 20.° Ficam em ><Cn Yig-or as leis c regnlamento: que por este n[io fn
rrm nlteraclos. 

Palacio da Bcmposta, em l "b dP :janeiro ele lR26 .===José Joaquim de Almeida 
e Ann~jo Crm-âa de LaceTda. 

Eu. o imperaclor c r cL faço sab r ao. qnc este alvar(L com forçn. de lei ' -ircm 1 

.rtLLe, t nclo-llle sido prc:ente em consulta do eou.·cllJO Lln. miJdtn. fa;,:;enda os incon
venientes qne resultaw a meu :enTiço c bem publico, ele se nào acharem r egi ta
elos no r egi to geral das men:rs, estabelecido n e!-;ta cidade cl Lisboa, o: re. pecti
YOS diploma: elos que por mim foram agraciados com mercê.- as. im honorífica" 
como lucrativa: ehu·ante a min.lia ausencia cl'este reino de Portugal, faz endo-se a 
cada pa.·>;o necessari.a a cer teza ela;· re:D riclas mercês, tanto no juizo ela: l1 abilita
çõe._ elo r eino, como na fiscali ·ação ele :erviços para serem clccretnclo: e remune
rados · e querendo occorrer ao· ditos incom·enicntes em brneficio t:ommum ele to
dos os intere .. ado. : , ou servido determinar o . eo·uinte : 

J .0 Todo.· o: que foram agra.ciaclo por mim chu·ante a minha ausencia cl'estc 
reino, e se 1l1es expeclirA,m dipl.ornas, que pn.ra sua va.lidad elevem :er registaclos 
no J"egisto g ral ela. mercês, sem embaro·o ele o terem sido na côrte elo H.io de J a
neiro, o cl v rào novamente cr no regi to g ral ela cidade ele Lisboa debaixo da 
pena. de ficarem ca.'sada: e sem effeito a: mesma: graças . 
. 2.0 Para o dito regi ·to onced o tempo, cl ntro elo q11al cl verão . er n'c1lc 
apresentados os referidos e1iplomas, com relaçi:io aos inclividnos r es identes n'estcs 
reinos de Portugal c elo Algarvc ele quatro mezc ·, ele · i para os que c:tiverem 

'.nas ilhas adjacentes, de um anuo pnra os elos ten-itorios ultramarinos á ·excepção 
dos ela \.sia para os quae: concedo doi· annos. 

:3. 0 Por e:te regi. to pagara.o as parte. o terço sómente elo emolumentos, que 
deveriam pagar, segundo o r egulamento cl'aquella repartição, :e não tive se prece
dido o regi:to no Rio ele Janei ro. 

P elo que mando á mesa do clesembargo do paço ao regeclor elas justiça da 
casa la supplicação ou a quem seu cargo . crvi.r, aos con elho ele minba fazendn 
ele guerra e do tlltramar, mesa ela consciencia e orclens, jm1ta do commercio, agri~ 
cultma, fabricas e naveg·a~,~o, governa.dor elas j n. tiças ela relaçfio e casa elo Porto, 
.c a todas as mai p ssoas a quem o conhecimento e execuçfio cl'e ·te meu alvará. 
com força ele lei pertencer, que o cumpram e guardem c façam cumprir e guar
(lar tão inteiramente como n elle . e contém não ob tante quaesquer lei. , ah-ará. 
clecrctos, r . oluções ou outroR cliplOl'nas que o contrario di ponham .que hei por 
hem clf'rogar para o dito cfff'ito sóm nte, :fi can lo aliú: em seu vigor, e como se de· 
todos ou cl r todaf< elln~ fiíl<'f<S<' <'xprr:,.;n e (lcclnra(la m en ~fLo, pnra o ctne f;OU ser vi do 
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dispensar na onlenaçrLo elo livro 2. 0
7 titulo -:1:4 .0

, e ao clr . João ele i\fatos c.Vas
concellos Barbosa ele Magalhães, elo meu conselho c desembargaclol· do paço, que 
interinamente serve ele cbanceller mór cl'estes reinos, ordeno que o faça publicar 
na chanccllaria, regista.nelo-se em todos os Jogares aonde se costumam registar 
similhantes alvarás, e ,guardanelo-se o original no archiYo ela Torre elo Tombo. 

Dado no palacio ela Bem posta, aos ~7 ele janeiro de 1826. = O DIPERADOR E 

Rm com gum·cla. = D . il1:i.r;Itel Antonio de Mello . 

Alvará 

Eu o imperaelor e rei faço saber aos que este alvarú com força ele lei v irem, 
que, achando-se l marcados pelos ah-arás ele 25 ele clezembro de 1608 e 25 de 
março ele 17 42 o· clistr ictos elos bairros d'esta capital e os julgaelos do termo, se
gtmclo o estado de população que então ha.-via, e permanecendo ainda hoj e est<t 
cliYisão, nã.o obstante a cliversa face que tomou a capital pelas ruínas que lhe cau
sou o membra.Yel terremoto do 1. 0 de novembro ele 1755, ele que resultou grande 
diminuição em alguns cl'aquelles cli. trictos, e importante augmento em outros pela 
~na melhor posiçao e prosp.eriçlacle, occasionacla pelas sauclaveis providencias que 
. e têem dado, a · quaes, . attrahu1clo a Lisboa maior população, estenderam 
a grandes distancias a sua antiga periphería, mu~lanclo por isso o estado das 
primeiras demarcações, qtle, sendo n'aquelle · tempos r egulares, se tornam hoje in
formes, offerecenclo ponderosas clifficulclacles na marcha elos negocios civis e ele 
policia, e .ob truinclo em parte as ut-ilidades elo regulamento ela identidades, 
crea.clo pelo meu imperial e real clecreto ele 2~ ele setembro elo anno proximo passado; 
e querenclo cu occorrcr aos clitos inconYcnicntcs e aos m:üs que mo tormn pre. entes, 
c regular este importante objecto ele maneira tal que fique cada brúrro com a maior 
igualdade possível em numero de fogos, c que a demarcação ciYil seja combinada 
com a ecclesiastica, o que, fa.ciliümclo a mutua e necessaria intelligencia elos minis
tros elos bairro. e elos parochos elas freguez;ias, faz com qüe estes possam satisfa
zer o que lhes incumbe o dito r egulamento elas entidades sem o duplicado e in
cxacto trabalho que aliús teriam, achanclo-se clivicliclas, como ora estão, alguma.; 
freguezia, · por diversos bairros, pcrtencenclo u clifferentes j tlrisclicções : sou servido, 
cleroganclo, como por este clerogo, os mencionados alYanís ele 25 ele dezembro de 
1608 c 26 ele março de 17-±2, n'aquella parte sómente em que por este Yão alte
rados, ordenar aos ditos respeitos o seguinte : 

1.0 Ji'icam supprimiclos os bairros elo L imoeiro e ela rna Nova, e substituídos 
pelos ele S. José e ele Santa Izabel, que sou servido estabelecer; e determino que 
a.s justiças e officios elo bairro elo Limoeiro passem pa.r;1. o ele Santa Izabel, e bem 
a:sim os elo bairro da rua Nova para o de S. Jose. 

2. 0 Ao bail'l'o ele Alfama ficn.m com1)etinclo as frC'guezias ele :' . Bartholomen, 
'anta Engracia, S . Vicente e Santa Marinha; e no termo as ele S. Bartholomeu 

ela Charneca, Olivaes e Sacavem. · , . 
3. 0 Ao bauTo ela Ribeim as fi: egueúas ele S. J oão ela Praça, Santo E stevfio, 

S. !I'Iiguel ele Ufama, Sahaclor , S. Thomé e Santo Anclré; e no termo as ele Ax
mnhó, S. Thiao·o elo Velhos, Vialm1ga e Santa JJ-ia. 

4 .0 Ao bair ro elo Castello as freguezias ele S . Christovão, Santa Cruz elo Ca -
tello, S . Lourenço, S. Martinho, a Sé, Soccorro e S. Thiago em Lisboa . . 

5.o A? b~u-ro ela Moma.ria as fi:eguezias elos Anjos e ele S. J orge i e no terruo 
a freguezta ele Lom·es. 

6.o Ao bairro ele S. José ficam competinclo as freguezias ela Pena c ele S. J osé i 
e no termo as do Lumiar e Campo Grande. ,-

.. 7 · 0 Ao bairro elo Rocio as ela· 'i\fagdalena, Santa Justa, S . Nicolau e a Con
cmção; e no t_ermo as ela Sapatariâ, l\1ilharada e Bucellas. 

8.0 Ao banTo elos RoJ1lula.res as freguezias ele S. Julião, Martyres, S . Paulo c 
S::tcramento; ~ no termo as ele Louza, Fanbões, Tojal e Tojalinho . 

9. 0 Ao bmrro Alto as freguezias ela Encamação e elas Mercê.· . 
10. 0 Ao ba.irro ele Andaluz a. fi:eguczia. ele S . Sr.bÇtstião ela Peclr ira., Coração 

ele J esus· c S. ' Ma.meclc; ' c i1o· termo as clc· Fricllas; Unhos, S . Joã.o ela Tnlha, Ap-
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pellação, Cama rate, Ameixoei ra , .l:'ovoa de Santo Adrifio, Odivella.s c Sallto Es
tevão das Gallés. 

11 .0 Ao bairro de Santa .Catharina as freguezi a: de ~::\anta Catharina e de San~ 
tos o Velho. 

12 .0 .1\.o bairro de S::mta lzabel a fregné;r,ia de Sauta habel j c hb termo a 
ele Oarniele. 

13.0 Ao bairro do Mocambo as fregnczias d.u L apa e S . P cd1'0 cui Alcantara; 
c no termo a ele Bemfica. 

14.0 Ao bairro deBelem as ft•eg Ltczia:· ele Nossa Scnhol'a tla Ajuda e Patria.r
ehal; e no t ermo Oarnaxide e Ba1'Ca1'eha. 

, Este se c1m1prirá tão inteiramente como n 'olle· se eontém. Pelo qtte mando á 
mesa elo desembargo elo paço, regedor éla casa da sü.pplicação ou qttem seu Jogar 
servir, presidente do meu r eal m·a.rio, e r1'cllc logar tenente jLmto á minha impe
rial e real pessoa, conselhos ela minha r eal fazenda c d.o ultramar! mesa da con
sciencia e orden.·, r eal junta do comrnercio; agr icnltm•a, fabl'icas e navegaçfLo, pre
sidente do senado ela camara d'esta cidaclc, intendente geral c1a policia da côrtc e 
reino, e a todos os desembargHc1orcs, con•egeclore:, juizes, ju ·tiças c mais pessoas 
a quem o conhecimento cl 'este pertencer, o cnmp1'am c güarclem e façam inteira
mente cumprir e gllai•dar como n 'elle se contém, sem em1)ai'g'O de qü.aesqller lei. , 
regimentos e alva1'ás em contrario, os . qtmes cl ei'ogo para . este efl'eito sómente, fi
cando aliás semp1'e em .·eü vigor. E aoclr. Jorio Lle l\1atos e Vasconcellos Barbosa de 
Magalhães, desembargador elo paço, elo UJ elt conseUtO, que sm'Ve ele chanceller mór 
Llo reino, mnn'clo qtte o faça publictn· c registar ha chanccllaria mór do reino, e que 
d'elle se r emettam copias, como é ele costmne, r egistanclo-se onde similbantes leis 
se costumam i·eg·istat, e ch via1.1d.o-:sc o seu original para o real an:hivo d~L Torre 
do Tombo. 

Dado no palacio da BeinpostH, eln .-t7 de fevm'ciro de 182G. = hiJ:>ERADOH r: 
REI, com gtmrcla. = J osé Joaquim, de Alme·i.da. e A.?·m~jo C'01-reia de La ce1'Cla . 

Eu o imperac1o1' e 1'ci faço saber aos que este meu [Llvar{L co1:u força de Jbi 
virem, que, tendo sido informado elos muitos e muito graves inconvenientes que 
r esultam ele correi'ein pelo expediente elo conselho da minha r eal fazenda e ser em 
n'elle despachados o: .negocias ele jnrisclicção ptrramente contenciosa, que s6mente 
podem estar justa e devidamehte a cargo elo dito conselho, t endo elles prqxima e 
.immediata r elação COrU OS da ,juTiscli cção vohmtaria que Jbe pertence exercitar, 
como já foi ~onsideraclo, ai.~t1a que por diversos motivos, no decr eto ele 29 de fe
vereiTo ele 1644; querendo clesembataçai· o sobTeclito conselho elo estorvo que n'elle 
occasiona o despacho dos proce. sos, pata que os ministros, que no mesmo tribunal 
me servem possam empregar-se coni maior vantagem elo meu r eal serviço, e maior 
aviamento e commodidade das pai'tes 110 despacho dos neg·oci.os admini strativos 
llue são propriamente ela sua competeilcia; te11.do em consicleração r egnlar esta im
portante materia a beneficio dos meus fieis vassallos; com as providencias oppor
tunas de que necessita., e estabelecer outras tle hovo: sou servi elo cletermina.r o 
segtlinte : , 

1.0 Toda a jm·isclicção contenciosa que ao pi·eseb.te ~e tem sido exercitada pelo 
conselho ela minha r eal fazenda, passará e ficará pertenceilclo exclusivamente, desde 
a publicação cl'este alvará, ao jtúzo dos feitos ela m esma fazenda na casa da sup
plicação; os uegocios, porém, r espectivo·s ao governo e administração economica das 
casas fiscaes continuarão a ser despachados pelo consel11o. 

2. 0 D a mesma sorte continuará a ser da competenci a do conselho conheper 
dos excessos nos lançamentos da decima e novos impostos; conceder dispensas de 
lapso ele tempo para se poderem fazer os manifestos, assim como para se averba
rem ele extinctos os j á feitos; ordenar as suspensões ~as execuções de dizimas ela 
chancellaria por tempo de seis mezes, e renoval-as quando as partes verifiquem 
não ter sido por omissão sua que não foram decidi elos pelo meio competente 010 

embargos oppostos ás sentcnç.i\s conrlem-n:-ttorias; fica1 por ém, prohibido onceder 



as ditas suspensões por mais tempo que o refeádo1 on sem se mostrar que está 
seguro o juizo. · 

3. o Ao ·conselho ficar:á. ontrosim pertencendo deferir aos r ectll'sos qLte as }Jar
tes julgarem ter direit o de interpor dos ministi:os e officiaes de fazenda, sendo os 
mesmos r ecursos relativos a negocias de aelministração ou arrecadação da minha 
real faz enda; convindo, porém, evitar pa.ra ó futuro a multiplicidade ele requeri
mentos importunos, de informações enfadonhas e outros graves inconvenientes que 
a experiencia tem provado r esultarem d e se reconer n'estes casos por via de peti
ções ou representações avulsas, qne só setvem ele confundir e complicar os ne
gocias, accumulando trabalho e entorpecendo o mais prompto e legal despacho 
d'elles : sou servi do prohibir que de taes r ecm·sos se possa no dito tribunal to
mar conhecimento por outro meio que não seja o ele aggravo legalmente inter-
posto . . 

4.° Conservará tambem o conselho a jnrisclicção que actualmente exercita de 
julgar os processos das habilitações do juizo elas justificaçõ es do r eino; mas, por
que são notorio e ele muito graves consequencias os inconvenientes que resultam 
ele ter vindo por muitas vez.es em duvida, á vis~a elo que foi disposto no parap·a
pho final elo alvará de 14 de outubi'O de 1766, se no dito juizo elas justificações 
do reino se pócle conhecer ele outra materia que não seja a identidade e legitimi
cla.cle elas pe~soas: ordeno que, po ·to não eleva conhecer-se elo mer ecimento e va
lidade dos títulos em que os justificantes fundarem as suas pretensões, ficando por 
isso em vigor a elisposição elo sobredito alvará, ao conselho pertencerá tomar co
nhecimento elo direito e acção que os justificantcs allegar em competir-lhes, e nas 
sentenças se julgará sempre se lhes compete ou não o mesmo direito e acção para 
os effeitos a que se dirigem as r espectivas justificações . E tomando em considera-

. ção a necessidade ele proscrever abusos que sou informado terem-se algumas ve
zes introduzido n'esta materia, em prejuízo das partes interessadas, ordeno que 
mmca ,sejam encorporaclos ,nos autos, e sómente a elles se appensem por linha os 
titulos e clocurhentos originaes que as partes produzirem para provarem suas alle
gações e r equerimentos, a fim ele lhes serem r estitu.idos quando os queiram reque
rer, sem se cleve;rem encorporar nas sentenças, nem d'elles · ficar Uaslaclo, .mas 
sómente em seu Jogar um r ecibo confrontado elos mesmos títulos e documentos ;· e 
ordeno outrosim que, juJgaclas as habilitações, nf(o se possa extrahir ::;entença sem 
que os autos s~am conta-elos pm· mn elos contadores pertencentes ao jujzo elos fei
tos ela faz enda, e qu e as sentenças para terem vali'Clade e execução hajam ele fa
zer transito pela chancella;ria mo11: 'Cla côrte e r eino. 

5. 0 P ara o juizo dos feitos ela fazenda na casa 'Cla supplicação serão desde logo 
r emetticlos to elos os processos ·de execuções fiscaes pendentes, para n' elle se pro
seguir em seus devidos tel·mos, e b em assim no ·mesmo juizo serão ele fntm·o pro
cessadas todas as execuções provenientes de alcances elos devedores à minha real 
fazenda em consequencia ele contas con:e11tes contra elles relaxadas ao juizo exe
cutorial até agora competente·; elevenclo, porém, continuar a ter inteil~a observan
cia a carta ele lei ele 22 ele dezembro ·ele 1761, tanto a respeito ela. ordem do juizo. e 
ÍÓITÍla de processar , que n'clla se acha r egulada, como ácerca das obrigações en
carregadas aos meus procm·adores da fazenda, e elas que assim fi cam pertencendo 
aos juizes elos feitos da mesma fazenda substituídos ao ccmselheiro juiz executor, 
·c?'da um na parte qné lhe tocar pelos processos que pela distribuição lhe compe
tJrem. As arrematações elos bens penhorados aos devedor es fiscaes para pagamento 
dos seus alcances, as quaes até o presente se têem effeituado no conselho da fa
zenda, deverão cl'ora em diante ser feitas em uma das salas elo m·ario regio, na 
presença do juiz elos feitos ela fazenda, r elator dos autos respectivos, assistindo o 
procu::aclm: cl~ ~azencla e mais officiaes competentes, o que sempre se executará de 
manha, prmc1p1anclo :i hora prescripta no § 29 .0 elo titulo 2. 0 ela dita carta ele le-i 
ele 22 ele dezembro de 1761, e não antes: 

6. ° Ficará . outrosim competindo ao r;nesmo juizo elos feitos ela fazenda toma.r 
conhecimento e prover como for de' justiça, seg~mclo a disposição elas leis, sobre 
os recu:·sos que J?Or meio ele ~gg-ravos será permittido às partes interpor de não 
terem s1ao attencl1clas por motivo .ele excessos nos lançnmr:>-ntos (las sizas encabeça-



rl.aR, q ILamln, depoi ;; ele terem r equeri elo na: j Lmtas r c::; pocti vns e po;;teriorc: ú: elos 
lançamentos cl qu r COlT CI'Plu, acontec:a nfw serem attenclicla;; favoravelmente'· 
c para este fim .:ou ~;en-ído rcYogar n' c:ta pru-tc :címentc ficando no mais :em pro 
Pm ·cu vigor, a. clispo:;ições em contrario contçúclas no:; capitulo:; 31.0 

• 32.'' elo 
n:-gime~1~0 do:; cncabeçamento: . 

7. 0 E porque elo devido cumprimento cl' este alvará ncccssariamCJJte eleve aere:-
·er ao jni;:o elos f itos da faz nela. maior trabalho e pam cnjo :JYiamento com a 

rcgtllarielaclc e prompta. expedição qnc com·em 11ft0 podem ·er ba:tantc. os doi,; 
juize · elos feitos ora existm1t :; : . ou .-erviclo crear ma i · mn logar de jni:.~ los fei
tos da cor(ht e faz enda na. ca:;a da . n]Jplicaçfw, co m a mc:ma jn1;iselicçf~o, honras, 
g;racluação • vencimento: que pertencem ao: actmtes, sem diH'ercn ·a algmna, lc
Yenclo por todos t1·es f~tzer- sc a distribuição tlos processos, c continu:mclo os mes
mo· e:criYfLcs que j á o eram elo juizo ela cxccLltoria, o qual a sim fica cessando 
c hei por extincto : o juiz élo: f i to. da fazcnrla a que pertencerem exccuçõe: fi. ca s 
venc ní. ;Í. custa das parte., alem ln . .- a::ignatnras, o: Ji1esmos 2 por ccn to ela': 
f[l tantias qn , por e:fl:'eito elas m :mas c.xccn~:ões, :c arrecadarem, na fúnm~ que pelo 
~ 8." elo titulo 3. 0 ela carta ele lei ele 22 f1c dezembro ele 1761 era conceliclo ao 
cons l h ciro j ni z executor c:s:ti neto. 

'.
0 Pela· me:mas jn:tas considerações tlo mai,; prompto aviamento dos ncgo

l'ÍOs em co1mmun bPncticio publica util1elarlc, l1 ci por b m clctcrw illar que o lo
g-ar ele mcn procurador da. fazenda elo reino, j<í. rlc ta,l ~;orte laborioso, fjU C cliffi cnl
to:amcnte póclc :rr clcscmponl•ado por nm sú mini:tTo com a vresteza c c.xacticUio 
rpLC se Í:lz nccessaria, ten ha s ·mpr um ajnclantt', qne ao mesmo tcm1)0 .-~ja suh
"titnto no" sc1.1s impedimento:; c :crú nomeado por mim ele entre o: cle:embarga
rlorc:; cxtrayagantc;; da, ·asa da snpplicac:fio, pre ·ecl ndo informação elo rcg·ellor 
:í.cerca. elo: 1nn.is iclonco: para. o dito logar; vcnccr(L o me mo ::~; j nclanto e substiti.Ito, 
rdcm rlo se u onl nado como clc;;cmbargaclor, mai.- 3001~000 rói· pagos pela folha 
•la rcfct·icla ca;;a pelo ma.inr tmbalho qnc lhe fica pertcncemlo, cmquanto não for 
promo\·ido I <U'a a me ·a elos aggra>o ·, ou nrLO vaRsar ~L propriedade ele qualqn l' 

nutro Jogar da cm;n po:;; r1ne cntfLo deiXIlr:í log·o ele :e r aj uclante. 
\J. 0 Ao sobredi to yrocm-ar..lor ela minha real fazcncln. e seu <~judante íi.earão 

·ornp •ti1Hlo n: ncgoclO: rc ·pectivos ao lançam H to, cobrança c arrccn.dação ela;; 
rl cimnl', hav nclo cu, eomo hei clesclc logo, por xtim:to o logar ele fi ·cal ela · 
mesma.· clcc:ma._ qne foi crcaclo no § 2. 0 do r eg:mento de 9 ele 111aio ele 166± 
Yi.to ser emprego totalmente : nperfluo em ra:-ào ele rptc o sobrcclito mcn procu
mclor rc:-po11éle em todo: o: ncg·oeios c clepcnelencias qnc se tr atam no mesmo tri
huual a qLl' pertence O COllh cimeJltO elo: ela elecima., :em clifl:'crcnça alguma elo: 
rtne r c:pcitm n ü juriselicçao volLmtarin ou contcncio:a; attcnclcnclo, por'·m aos ser
Yiços que 1nc tem f ito o fi:cal actual e por outra ju ·tas con. ielerações a exem
plo elo que em ca. o. similhantC'. ele extincção ele cmprrg·os se trm lJratiearlo, :on 
1'\Crvielo que o dito i1scal continue a p rceber o re:pectivo ordenado cmqnanto viYo 
for c estiver m pregado m outros Jogares elo mor!! r eal :crvi çn. 

10. 0 P orrtnanto são de 0 T::tn lo importancia os negocios em qLte tem immcLliatn 
intercs:e a minba real fazenda, c se tratam e lc ·idem no juizo rloR feitos cl' ella 
JJa ca a ela .-upplieação, incumuindo por i. o nà.o . óme11te ao relnto1·, mas tambem 
aos outro: jui:.~es n.c~jmltos o mais ser io e c:;crupuloso exame elos pToccs:oR, parn 
firmar a justiça elas sm1s .-cntença., o C]Ue 6 mui moroso e mai s elifli cuJtoso ele con
seguir-se por meio ele despacho colleetivo por eonf rencia como j<í. 1110 foi prescnlt· 
para a providencia que a r e:peito elo juizo.- ele commissào hou>e por bem dar 
pelo meu decreto ele 14: ele ele:.~embro do annn proxü-no pa · ·ado : ou ser..-iclo çlc
termjnar que os processos em que for parte o meu procuTaclor ela faz enda, ou a 
elles assistir pelo intere. se que a ella respeita, sej am elos que já pertenciam, ou 
rlo: que pela: di ·pol'içõcs el'este alvar:i ficam prrtcncenclo ao sobrerlito jtüzo do. f ei
tos, não possam ser . cntcnciac1os a final se11fio Yotanclo o. juizes por tençoes ·os 
qnaes (excepto o relator rpw srn\. aqttelJe a que pertencer 1Jcla cli:tribuiçfió c qne 
rlevení sempre . cr o r1uc laYrf' a. ;;cnLcnça) s ·rfi.o nomradn: nos autos 110r põrta
rias elo rcgcdor, d<t mesma fórma qne se ob. erra .nas can. ::ti:i elo: feitos ela mise
r icOl·rlia e hospital r al (['esta eirlarle; po lcrito, porém, eontinúm· a ser 'clcspac·ha-



dos por conferencia na rela\;ão os ag-gravos _ele petiÇfL0 1 c to los os incidentes que 
uão importarem cleci.-fio final no ponto principal elos r eferidos processos. 

11.0 Ordeno, finalmente, que em todo.- os casos em que _as execuções proce
dam por alcances derivados ele peculato criminoso c jmputavel aos executados por 
facto proprio em que elles sejam convencidos, os juizes, condemnauelo os réus e 
seus fiadores no pagamento elos ditos alcances, deverao pela mesma sentença im
por aos réus a pena corresponclente ao cri_me, que mmca poderá exceder a seis 
annos, nem . er menor que tres de degredo para as ilhas ele Cabo V m·de, Angola ou 
illias elo Pi·co e elas Flores, tendo logar o prudente arbítrio elos mesmos juizes, 
regulado pela· circumstancias mais ou menos aggravantes, segtmdo se mostrar 
prova~o, alem das mai. penas elo perdimento de quaesquer mercês rendosas ou 
honon~cas de que os réus gos~rem, e ele perpetua inhabiliclacle ·para virem a ser 
~ttencltaos com algumas outras, que mmca poderão requerer: me; fica, porén11 abo
ltda a pena pecuniaria que a taes crimes era imposta pela ordenação, livro 5.0

, 

titulo 7 4. 0 1 a qual, por effeitos ele minha paternal clemencia, e por outros jus
tos e attenclivei. motivos sou servido revogar n'esta parte. 

E este se cumprirá como n'elle se contém. Pelo que mando ao presidente do 
meu r eal m·ario, e n'elle logar tenente immediato à minha impe11ial ·e real pessoa, 
mesa elo üesembargo elo paço, ao regeclor ela casa ela supplicação ou a quem ·seu 
cargo servir, aos conselho.· ela minha real fazenda, gtterra ~ elo ultramar, á mesa 
rla conscicncia e ordens, á real j1.mta elo commercio, á jtmta dos juros elos reaes 
empresti.mos, ao senado ela camara, e a toclos os ele ·embargadores, corregedores, 
proveclores, juizes e officiaes ele j ustiça e fazenda cl'estes reinos, c1ue cumpram 
c guardem este meu alvan\, com força. de lei e lhes faÇam clar.inteira observancia 
f'em embargo ele quaesqner outras leis ou cli.-posições em contrario, que t9clas hei 
por elerogaclas para este effeito como se cl'ellas se fizes e expre a e litteral men
ção . E ao clr. João ele 1\'Iatos e Vasconcellos Barbosa ele Magalhães, do meu con
.-elho, desembargador elo paço, que serve ele chanceller mór elo reino, ordeno que 
o faça publicar na chancellar[a, r eg·i tanclo-se nos livros oncle se regista.m simi
lhmJtes lei.-, e m:mcla.nclo-se o original para o archivo ela Torre elo Tombo . 

Dado no palacio ela Bemposta aos 20 de fevereiro ele 18:).6.= 1MPERADOR E 

REI, com guarda.=Conde de 111w-ça. 

:A .. pcsar ele serem pouco prosperas as condições ele Portug~tl na epocha a que 
nos refer imos consoquencia immecliata elos enormes sacrifi.cios feitos durante a 
invasão franccza e elas contínuas discorclias intestinas, este reino parecia prestes 
a entrar n'mu período menos tmbulento; mas smgiram novas· cliffi.culclacles com 
a doença ele el-rei D . João VI, qne teve termo fatal no dia 10 ele março e foi 
causa elo r estabelecimento tra.nsitorio elo systema liberal e ela renhida lucta elo 
partic~o absolu~ista para reassumir preponclerancia nos destinos ela nação; factos 
CJ_ue ficam aqm expostos clocumentaclamente, sem o minimo commentario ela nossa 
parte, como demanda o plano ela obra.. · 

.A Gazeta de Lisboa deu conhecimento ela doença, ultimo decreto e morte elo 
1uon~Tcha pela ·eguinte fórma : 

1 . • Bolecthn. 1 

Sua magcstacle imperial c r eal teve, no clia sabbado, 4 elo presente mcz; ele 
março, uma i11cligestão, acompanhada de -insultos nervosos, que momentaneamente 
<lmavam, e clos quaes, a beneficio elos Temeclios que se dignou tomar, se acha me
lhor actualmente. 

P~ço cl~ Bemposta, 5 de março ele 1826, á oito horas ela manhã. = Barão 
Physwl) .illo1· do Reino= O Con.~elheiro Be1'1W7'do José de Ab1·antes e Cast?·o = Fntn
cisco .de Sousa Lonni?·o=D1·.'José .ilia1·iano L eal da Curncwa Ran,qel de Gusmao= 
D1· . Joaqui-m Xctvie1· clGt Sil•xt=José Pinhei1·o de F1·eitas Soa1·es=João Thomaz 
·ae CaTvalho. 

1 Os boletins 1.• a: 3.• foram publicados na folha official de 6 de março; 4·.• c 5.0 na de 7 · 
f;. o em 2.• supplemento do . mesmo dia c repetido i1n de ·s, juntam ntc com os 7 .• a 10.•; 11." a 
17."' 11 :1 de !J: ]~."a 20.• na de 10: e ~1." a.27." na dr· 11. ' 
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2." Bolel:i:Ju 

Sua magestade imperial e real tem continuado ~L passar melhor, é ha dez ho·· 
ras q_ue não tem tido insultos nervosos. , Ba1·ão de Ahaiazm·e= O Conselheiro 
B e1·na•·do José de AbTantes e Cast1·o = Fmncisco de Sousct Lmwei?·o . 

3:• Boletin-. 

Sua magestade imperial e r eal continúa a experimentar melhoras relativamente 
aos insultos nervosos, que ha dezoito horas não . e têem repetido . 

Palacio da B emposta, õ ele março ele 1826, {Ls onze horas ela noite. = B a· 
rão Physico 1Yló1· elo Reino=Dl'. José lvla?'Íano L eal da Cama1'ct Rangel de Gus
mão= Dr. JuaqlLÍm XavieT da Silva. 

4 . • Bole'til:n. 

Palacio da Bem posta 6 de março, ás seis horas da manhã. - Sua magestadc 
imperial e Teal, tenclo continuado a passar sem novidacl c até ás cinco horas e clezeseis 
minutos da manhã, teve então um ligeiro ataque nervoso, que apenas durou doi 
minutos . = Barão Physico iltló1' elo Reino = José Pinheú·o de l i?·eitas Soa?·cs= Juilo 
T homaz de Ccm ;alho. 

5 . • Boletixn 

Palacio da B emposta, "6 de março, üs sete horas da tarcle. - 'na magestadc 
imperial e real começou a ter novos insultos nervosos, que se repetiram amiuda
clamente até ás duas horas e um quar to ela tarde, e um d'elles foi Hio violento, 
que, r eceiaudo-se muito pela preciosa vida de sua magestade, os facultativos as
·cntaram que se lhe devia administrar a extl·ema uncção ás nove horas da manhri, 
o que se fez, tendo-se sua mag·estacle imperial e real confes aclo c sacramentado 
no dia 5 pela manhã. 

Das duas horas e meia da tarde em diante ·ua magestacle imperi~~l c· 1·eal co· 
meçou a experimentar alguns allivios, os quaes foram grandemente augmentando , 
r a que se segtúu um somno ele tres horas. 'ua magestade acordou com reconhc· 
cidas melhoras e n'ellas se conserva até agora. = B arão Physico ll!fó1· do Reino = 
O Conselhei1·o B e?·na?·do J osé ele Abrantes e Castro = F1·ancisco de S01.LS(t Lou
rei?·o. 

Decretol 

Por ser conveniente dar providencia ao governo d'estes reinos c domínios, em
quanto durar a molestia, com que presentemente me acho, para que a suspensão 
dos negocias, ainda sendo breve, os pão accum.ule ele fórma. que depois se faça 
màis clifficultosa a exped.ição cl' elles : hei por bem encarregar o sobredito governo 
á infanta D. Izabel J.VIaria, minha muito amada c prezada :filha, juntamente com 
os conselheiros ele estado cardeal patriarcha eleito, duque ele Cadaval, marquez 
de V aliada, · conde elos Arcos, e o conselheiro ministro e secretario ele estado em 
cada uma elas seis respectivas secretarias ele estado, dec.iclinclo-se todos os neg·o
cios á plUTaliclacle ele votos, sendo sempre clecisivo o da dita infanta no caso ele 
empate ; os quaes todos espero que aclrninistra.rão justiça aos meus fieis vassallos 
e obrar~io em tudo ·o mais com o acerto que desejo. E esta minha imperial e real 
determinação r egulará. tambem para o caso em que D eus seja servido chamar-me 
á sua santa gloria, emquanto o legitimo herdeiro e successor d 'esta corôa não der 

1 Este diploma, qtte saiu em 1.• supplemento á Gazeta elo dia 7, era assim precedido: uMi
nisterio dos negocias do reino. - Sua magestade o imperador e rei nosso senhor, incansavel em 
seus patemacs desvelos e providencias pela a.clrn inistrnçào do seu amado povo, e para desviar 
d'elle t:tdo o que possa alterar a sua tranquillidadc e srg~tr~nr;a, oe~npHJJ_do-se d 'este .alto cu! 
daclo, amda mesmo entre as a ngnstias e as dores que a Dtvm:t Provtdencta ll)e tem felto sent.Jr 
na molesti:t r1ne actualmente o opprime, foi servido regular e~te ob,iecto pelo seguinte d e
c re to ... 
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aB suas providencias a este respeito. E pata que conste d'esta minha imperial c 
real r esolução, OI'd!ilno que o conselheiro de estado José Joaquim ele Almeida e 
Ar auj o CoiTeia de Lacerda, meu ministro e secretario de estado dos negocias do 
reino, depois que este decreto for por Ipin1 rubricado, envie a todas as r eparti
ções competentes as copias cl 'elle, ás qüaes, ihdo pelo dito ministro e secretario 
de estado elos negocias do r eino sobrescript~s, se dará todo o credito como ao 
proprio original, . sem embargo ele quaesquer leis, disposições e ordens em con-
trario. · 

Palacio da Bemposta, em 6 ele março de 1826. = (Com a ?'ttb?·ica de sua ma
gestade o impemclor e 1·ei.) 

6 . • Bolet.hn 

Paço ela Bemposta, 7 el e março, ás seis horas ela manhã.- Sua mag·estade im
perial e real continúa a expm,imentar melhoras progressivas na sua importantíssi 
ma saucle, não tendo occorrido insulto algum nervoso desde as sete hora.s da tarde 
ele hontem até agora. = Bctrão Physico ilfó1· do R eino = .D1·. J osé Mm·iano Leal da 
Camam Rangel de Gusmão = Dt·. J oaquim Xavie?' da Silva. 

7.• Eoleti:u>. 

Paço ela Bemposta, 7 ele março, ás dez horas cl~t manha. - Sua magestacle im
perial e real continúa nas progressivas melhoras publicadas no boletim elas seis 
horas da manhã.= BCl?·ão ele Alvaíctze?·e= José Pinheiro de FTeitas S om·es=João 
Thoma z ele Ca1·valhÕ. 

S .• Bole-tim 

Paço da Bem posta, 7 ele março, ás duas horas ela tarde. - Sua magestade im
perial e real continúa a conservar a melhora que foi annunciada no boletim elas 
dez horas da manhã d'este dia. = B arão Physico JJ!Iór do' R eino= José· .Pinheú·o de 
F1·eúas 8oa1·es ==João Thomaz de Can:alho. 

{).o Boletiln. 

Paço da Bernposta, 7 ~le março, pelas seis horas da tarde. - Sua magestade 
imperial e real continúa na melhora annunciada ás duas horas da tarde do dia de ·, 
hoj e. =Barão .Physico 111ór do Reino=Dt·. J osé Mw·iano L eal dct Camam Rangel 
de Gnsmão=.Dr. Joaquim Xavie1· drl Silva_. 

10.• Boletim 

Paço da Bemposta, ás dez horas da noite do dia 7 de m.arço. - Sua mages
ta.de imperial e real continúa n~s suas progressivas melhoras, indicadas ás duas e 
ás seis horas da tarde do dia de hoje.=Ba1·ão .Physico Mór do Reino=Dr. J osé 
Mw·iano L eal ela Camam Rangel d.?. Gu,smão = .Dr. Joaqttim Xavier ela Silva. 

1 1.. 0 Bolethn. 

Paço da Bemposta, s· ele março, ás duas horas da manhã. --'-- SuiL magestade 
imperial e real continúa em suas progressivas melhoras, e tudo concoiTe para po
dermos brevemente annunciar que sua magestade se acha livre de perigo. = Ba
?'ão Ph,ysico 111ór elo Reino= O ConselheiTo B ernardo José de Abrantes e Cast1·o = 
Francisco ele Sousct L ow·ei-1·o. . 

12.0 Bole-tim 

Paço da Bemposta, 8 ele marco, ::'ts seis horas da manhã. -As melhoras ele 
sua magestade continuam a firmar ' as esperanças -que temos concebido e que an
nunciá.mos no boletim antecedente. =Bw·ão Physico Jlt[ó,· elo R eino = O Conselhei
,.o Bm-na.nlo José de Abrcmtes e Castm =F1·anc1'.sco ele Sousa LQm·eil·o. 
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1!3.• Bole·ti:ln 

Pa.lacio ela Bemposta; S ele março, ús dez h oras ela manlut.- Sua magcsütclc 
imperial e r-eal continúa na. m lhoras annunciadas nos boletins elo dia ele hoje. = 
Bw·ão Physico jJ{ó1· do Reino= J osé Pinheiro de Fn;itas Som·es = João Thomaz 
de Cr.t1·vcdho. 

14." Bolc-thn. 

Palacio da Bcmposta, clttas horas da tanle do dia S ele março . - Sua magcs
tade imperial e real continúa progressivamente nas suas melhoras. = Bw·ão Phv
sico .Ll1ór elo Reino = José Pinhei1'0 de F1 ·eitas Soa1'es = João Thomaz de Cw·vctlhu. 

15.• Bole-tiiU 

Paço da Bemposta, sei horas da t~u·de elo dia , ' rle março . - Sua mage.·tacl 
imperia l e real n?i.o ten1 cessado ele· experimentar progressivo. · allivios.= Bm·ào Phv
sico lll ól' elo Reino = Dr. Jus é lllm·icmo L eal dei. Cmnm·a Rangel ele Gusmâ'o = 
D1·. Joaqui-m Xw;ier da SiZ.va . 

16.• Bole-ti:tn. 

Paço da 13cmposta, o ele março, <l.s dé:;; horas ela noite. - Sua m;.l.gcstadc im
per ial c real vae ' constantemente experimentando melHoras. = Barão Ph,ysico .Ll{óJ· 
do Reino = D r. José .Llfw·icbJ~O Leal ela Cmna1·a Ra.ngel de Gu~não =D1·. Joaquim 
Xcwier ela Silva . 

17. • B ole-ti n-1. 

Paço cl='l. Bc1upo:ta, D de março, ú.· llnas h oras ela m:mL~i. , - Hua umgestaclr' 
imperia l c real tem pa:saelo ;tté agora 1m1a noite a mais tranqtúlla c continúa a 
r'xperimentar progressivas melhoras em .·ua llrcciosa. c importanti:sima sanelc. = 
Badio Physico Mó1· d:; Reúw = O Conselheiro Benwnlo José de .LlbTwlte e Cas
tro= F1·ancisco ele Sousct Lmwei1·o. 

18.• Bole'thu 

Paço ela Tiemposta, 9 ele março, ~Lf:i ·eis horas tla. ma.nh ?i. - 'na magcstncle im
perial e r eal passon o r esto · da noite como a tinh~t passado atú ~ts elLms horas eln. 
madrugada, 9 com muito prazer amm.nciâmos que sua magesf,aclc imperial c real 
continúa a ter progressivas melhoras em , ua. preciosa c Ü11por tautis ·ima ·auclc. = 
Ba1·ão Ph,ysico llfó ,· do R eino = O Cunselhei? ·o Be1'1wnlo José de Ab1'Ct11tes e CastJ·o = 
Francisco de Sousr.t Low·ei?·o. 

19.• Bole-thu 

Paço ela Bempo:·ta, fJ ele março, á.s dez horas da ma11 h~L.- :::lua magcsbtde im
perial e real vac aclq:niriudo aquella: progressivas melhoras, de Cl~ja continuação 
vem a segurança ela sua preciosa Yicla c saucle. = Bw·ão Phvsico .L11úJ· elo Reino = 
José P inheiro ele P1·eitas /ioans==Juão Thoma z de Ccwvalho. 

20.• Bole-thn. 

Palacio da Bemposta, 9 ele março, êls duas horas ela tanle.- 'na mno·cstaclc 
imperial e rc~l continúa a gosar as melhoras anmmeiadas no boletim elas dez ho
ras da manhlt el'este clia. = .Ba?·ão P hysico 111ór elo Reino=José Pinheim ele F 7·ei
las Soa?·es = João Thomaz ele Cctnalho. 

~I . • Bole-tin'l. 

Paço da Bemposta, 9 ele março, pelas set~ horas da tarde. - Sua mao·cstadc im
perial c real, clr'pois ele ter experimentado as melhoras annuneiachs nos boletins 



::mtoceLlentes, fui ii1feli;.:mcutc a,connnctticlo üc Llll1 110 \ '0 insulto nel'\~oso ü: seis 
h_oras cb tarde, do qual principia a .re. ta.beleccr~se. = BaTão Physicõ lllór do Rei
?W=Dr. José ll!fariww Leal dct Cmncwct Rangel de Gusmão = Dr. Jdwptim Xcwie1· 
da Silvct. -

22. 0 Boletim 

Paço da Bemposta, 9 ele março, pelas dez hora:; da noite .- Sua magestadc 
imperial e real vae-se restabelecendo gradualmente do seu u1tim.o insulto nervo
so .=Ba?·ão Physico Mói' do Reino=Dr. Jusé lliflriano Leal da Camam Rangel 
de Gusmão = D1·. Joaquim Xavie1· da Silva. 

~3. 0 Boletiin.. 

Paço da Bemposta, em 10 de :il1arço, ús duas hora,., ela manhã. - Sua mages
tacle imperial e_ real já livre elo insulto que teve peJas seis horas ela tarde do dia 
ele h ontem, continún. n. pas. ar como antes do dito in ulto . = Barão Physico lJtfó1· do 
R eino= O Ccnselheil'o B e?'IWnlo José de Abrantes e Cast1·o = F rancisco de Sousa 
LoureÍ?"O . 

24. 0 Boletin1 

Paço da. B mpo ·ta, em 10 de março, ús seis hora. ela manhã. - Sua mages
tadc imp,erial c real continúa a pa;;sü.r como annunciámo. no boletim anteceden
te.= Bw·ão Ph.7Jsico Nfór do R eino= O Conselheú·o Bemm·do José drJ Al!?'antes e 
Castro = Fmncisco de. Sou.~a L ow·e1:1 ·o. 

25. 0 Bolethn 

Paço ela Bemposta, 10 ele março, á: clez l10ras da manlúi . - Sna magestade 
Í11ll)erial e real continúa a passar no mesmo socego Mmlmciaclo no boletim elas seis 
horas da manhr-t elo clia ele hoj e, tendo soffriclo ús oito e meia horas um cleliquio, 
que cluTou dois minutos.= Bctrão Physico Mó1· do Reino = Jos6 Pinhei1·o de lilrei
tas Som·es= João Thomaz de Cw·vallw. 

26.0 Bolethn 

. P .. Llacio ela Bem posta, 10· elo março, ás duas horas e vinte minutos. - Sua ma
gestacle imperial e real, tendo pas ·aclo em tranquilliclade depois daí>. noticias ela
das em o ultimo boletim, ~L uma hora e clezesete minuto· foi acommetticlo ele um 
novo insulto nervoso, elo qual, achando-se restabelecido, teve nova r epetição á· 
duas horas. = Ba?·ão Physico Jl1úr do .Reino=José Pinheiro de Fhlitas Soa1·es= 
João Thomaz de Carvalho. 

2?'. 0 Boletin'l. 

Paço ela Bempo.-ta, dez horas ·da noite ele 10 ele março ele 1826. - Sua ma
gcstacle imperial e r eal, que Deus ha em gloria, tendo continuado a soff1:er repe
tidos in:nlto: nervo ·o , sobrevieram amiudaclamente tres, elos quaes o primeir0 
começou ús quatro horas da tarde, com grandes ancieclacles, o egunclo ás quatro 
horas e llm quarto e chu·ou quatro .minutos, o terceiro principiou ús quatro horas 
c vinte e cinco rg.inutos, terminando de. ·graçaclamente pór uma syncope, á qual 
se eguiu a morte mais calamitosa para os portugnezes (iJ:ú'elizinente verifi,cacla 
até pelas e:x.periencia. electricas), ús quatro horas e quarenta minutos!. . = Ba1·ão 

1 No DiCl;1·io Fluminense, folha official do imperio do Brazil, publicou-se este documento : 
,, Rio de Janeu·o, 29 de abril. - A seguinte carta; relativa ú. molestia elo senhor D. João VI é 
de um dos assistentes, que só o deixou depois de morto, e portanto cxncta em todos os seus de
talhes-; ella não podedt ser l ida sem interesse por aquelles que respeitaram sempre um monlH'· 
cha quç só. deixou_ a memoria dos seLlS beneficios, que foi magnanimo, clemente e incausavel pelo 
bem de seus snbchtos. · 

«Lisboa, em 10 de março ele 1826. - Meti bom amigo: ELl' lhe •escrevi por [no-laten-a par
ticipando-lhe o tl· iste estndo de molestin em que se achnT:l sua m:-tgcstacle. A molr~.ia teve' o seu 
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Phys·ico 1Yfó1' do R eúw = O Conselheú·o Bm•nw·do José ele Ab·J·i:mtes e Cast1·o -= 
Fmncisco de Sott8a Lonreiro = DI', José jJ!{m·íano Leal da Camm·a Rangel de Gus
mão= Francisco José de Almeida = Dr. Joaquim Xavie?' da Silva= Jgsé Pinhei?·o 
de F1·eitas Som·es=F?·ancisco Alves da Silva = João Thomaz de Cm·vallw= Igna-
cw Antflnio da Fonseca Benevides = Joaqttim. Fel·i.-:c de BmTos. -

. No proprio dia do obito de seu augusto pae, a infanta regente fez a partici
pação ao infante D. Miguel nos seguintes tennos: 

Carta 

lVIen qtterido irmão!- Com inexplicavel dor tenho a participar-lhe a tristíssi
ma noticia do fallecimento do nosso amado pae e sober:.-.no, que Deus Nosso e-

principio ou declarou-se no tlia 2 elo conentc mez á tarde por g randes dianhéas biliosas i esta; 
contimtaram até o di n. 3 á noite; n'este dia sua magestacle saíu á tarde para ir ver a procissão 
dos Passos ele Belem; em ambos os dias sua magestacle comeu muito pouco, o que tambem jrt 
havia muito tempo que acontecia, porque sua mage,tade andava em uma profunda melanchol ia. 
No dia 4 almoçou, estando presente o seu physico mór, uma gallinha córada em manteiga, co 
meu um pedacinho de queijo e comeu algumas laranjas i ás nove e meia horas da manhã d 'este 
dia teve sua magestacle, segundo me contou o marquez mordomo mór e .·ua magcstade, uma ver 
tigem, mas que passou logo, ele modo qne mandou entrar para o despltcho o mini:tro da fazeu
da; durante o despacho sentiu sua magestade alguma perturbação na ...-ista e algum3; ancieda
de, e levantou-se do despacho, dizendo ao ministro que esperasse, que elle já vinha (esta narra 
ção me foi feita por sua magestade), c mandou logo que me chamassem; corri á sua camara c 
achei-o deitado em uma marqueza e a d{)rmir · esperei até que acordasse, o que succedcu á uma 
e meia horas depois do meio dia; entilo uisse-me que se sentia muito a,nciado, e levou-me ao seu 
oratorio, que fica immediato á sua ca,mara, juntnment.e com o marqucz mordomo mór, a quem 
disse que me contasse o que havia acontecido antes do despaeuo, pois só este é que havia as
sistido ao primeiro ataque de vert.igem, como lhe chamaram ; durante esta narracão perdeu sua 
magestade os sentidos e pareceu ter um ataque ele cabeça, porém tornou logo a cobra~· os senti
dos, e disse-me que voltassemos }Jara a camara, que se queria deitar na marqueza; logo depois 
de estar sentado, accusou-me que esta>a muito affi icto, c que lhe pareci3. que vomitaria,, porque 
se achava muito eujoado; mandou-se logo fazer uma infusão de macella, que sua magrstade to
rnou por duas vezes, e que produziram dois vomitos g randes, nos quaes se viam }Jedaços de gal
.linha e de laranjas, inte iros, sem ter soffrido a mais pequena, alteração; a \lSte tempo chegou o 
barão r!e Alvaiazere, Loureiro c Abrantes, e depois d'estes outros muitos. As quatro e meia ho-. 
r as da tarde do dito dia 4 teve sua magestade outro ataque mui ti simo forte, no qual \' i quasi 
morto ao meu bemfeitor, e o que 'o fez tornar a si:' foi um forte banho ele agua, fervendo, aos pés. 
O dia 5 passou sem maior incommodo appareote, digo apparentc, porque sua magestadc sempre 
me dizia que estava afllicto; e quando m esmo clles diziam a sua magestade que ía bem e que 
estava bom, sua magestade me tornava a r cpcti'r que não se achava bem. No dia 6 teve sua ma 
gestade, pelas nove e meia horas ela manhã, um outro ataque, no qual tornei a ver sua mages
tade ás portas da morte; n 'estc ataque se fizeram mil remedios eKternos os mais violentos i san
g rou-se no braço direito, bichas baixas, ventosas por todo o corpo c na nuca, esta foi sarj ada, 
causticos no peito, na nuca, nas costas, nas coxfts, ·na barriga das pern>ts, sinapismos nos pés c 
nos braços. Os dias 7 e 8 passou sua magestade sem nenhum ataqne, e dava grandes esperançAS, 
mas hontem 9 do col'l'ente mez, e sete da sua molestia (ao meu ver), t eve pelas seis horas e vinte 
lllinutos da tarde outro ataque elos mais v iolentos: cl'este saítt s tta magestade com muita per 
turbação de cabeça, o que não tinha acontecido em nenhum dos out.ros ataques, os quaes acaba
elos ficava sua magestade com a sua cabeça inteiramente boa, e sem.prc conservou em toda esta 
molestia o seu perfeito juizo; isto me faz suppor que sua mageBtade vae cada vez a diminuir 
<\e forças, e mttito temo pela sua vida. Esta noite passou livre ele a taque, porém muito abatid o. 
As nove da manhã do dia de hoje 10 teve sua mages trtele um ameaço de acciclcnte i os meclicoR 
continuam as suas conferencias. Escrevi eatas linhas n 'esta mttnh ili houve hoje mais alguns ata -
ques repetidos, e finalmente acabou o meu bemfeitor pelas cinco horas da tat·cle . Adeus... -

O siguata.rio foi sem duvida Theodoro Ferreira de Aguiar, cirut·g iito da imperial e real casa, 
re3idente no paço, muito atfeiçoado ao mouarcha e que pouco t.eDI)Jo lhe sobreviveu, attribuindo 
uns ft sua morte a suicídio, outros a grande pezar pela perda de D . .João VI, e n.lgtms a té a as
sassinato, opiniões emittidas conforme as conveuieucins p1trtidn.rias da epocha. O Po1·tuguez, 
d iario politico, litterario e commercial (1826-1828), diz que · aquclle ir;tdividuo succumbiu, na 
tarde de 5 de maio de 1827, a. "breve mas terrível enfermidaden . De uma necrologia inserta 
no dito periodico consta, entre outras particularidades, que o medico Aguiar era natural do Rio 
de Janeiro, concluiu os seus estudos scientificoa n:l Europa, acompanhou a frtmilia r eal na ida 
para o Brazil e regresso a Portugal; exerceu varios empregos e commissões de serviço publico, 
e , voltando em 1826 á cidade onde nascêra, foi muito bem acolhido pelo imperador e re i D. Pe
d ro, que o nomeou adrlido á lcgacão brazi leira em Lisboa e intcri namentc encancgado de negocias, 
cujas fun cç.ões a indtL rlPsempenlulva na da ta supra . 
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nhor foi servido chamar tÍ sua .santa gloria l10j e pelas quatro horas e quarenta 
minutos da' tarde, depois de uma enfermidade ele sete dias, que a medicina 'deno
minou insultos nervosos . Toda a nossa família se acha no estado de profunda 
affiicção , que bem, póde imag·inar, e é geral a consternação em todas as classes. 
A tão justa mágua só pócle servir ele lenitivo a pia persuasão de que as virtudes 
·ao nosso bom pae lhe terão já grangeado a bemaventurança. No meu actual estado 
de tribulação espero mereça desculpa o não escrever esta do proprio punho, e r e
s~rvo para mna proxima occasião commtmicar-lhe mais particularidades sobre esta 
funesta occorrenci.a . - Sou com todas as veras, sua irmã affectnosa = Izabel. = 
Paço ela Bemposta, em 10 de março ele 1826. 

* 
Aos titulares, officiaes móres ela casa real, auctóriclades ecclesiasticas, judi

ciarias e administrativas, deram-se, entre outras, as seguintes ordens. . 

Aviso 

rn.mo e ex_mo sr.-Tendo D eus sido servido chamar á sua santa gloria Stu.1· 

magestacle imperial e r eal o senhor D. João VI, a r eal família se encerra por oito 
<lias ; e ordena o governo el' estes r einos, CI·eado pelo real decr eto ele 6 do cor
rente, e presidido pela serenissim·a .senhora inf'anta D. lzabel Maria., que se tome 
luto por tempo ele um anuo, seis mezes rigoroso e seis alliviaclo, a cujo fim 
dispensa na lei em contrario; e clevenclo fazer-se o enterro elo imperial cada ver 
no dia quarta feira, 15 elo corrente, pelas ave marias, saínclo d'este real palacio 
da Bemposta para o real convento de S. Vicente de Fóra, é o mesmo· governo 
servido ordenar que v. ex.a nao só tome o referido luto, mas se ache no so
bredito palacio á dita hora, para ir no acompanhamento no lagar que lhe for indi
cado, devendo ir a cavallo, . de capa compricb e volta, e luto rigoroso . 

D eus guarde a v. ex.a Paço, em 11 ele março de 1826. = J osé Joaq1~i?n de 
Almeida e A1·m~jo Cm·1·ein de L acenla . = Pam o duque de Caclaval 1. 

Aviso 

Ex.'"0 e r ev .mo sr. - Foi D eus servido chamar a sua santa gl0ria, no dia 10 
d.o corrente, perto elas cu1co horas ela tarde, o augustissimo senhor imperador e 
rei D. João VI, depois ele muitos actos de amor de Deus e ele grande conformidade, 
e o governo cl ' estes r einos, creaclo pelo r eal decreto ele 6 elo corrente, e presicliclo pela 
sereuis,.ima senhora infanta D. Izabel Maria, "illanda paTticipar a v . ex. a est a- in
fausta not icia, não só para que tome o sentimento, que lhe cumpre em tão grande , 
perda, mas tambem para que ordene pela alma do ·mesmo augusto senhoi· os de
viÇlos suffragios, e se oft'ereçam ao céu as mais fervorosas orações, com que se 
rogue a Deus Nosso Senhor que communique ao mesmo governo as .divinas lu~es 
para o acerto das suas deliberações . A r eal familia se encerrou ·p<,>r oito dias, e o 
governo orclenou que se tomasse luto por um anuo, seis mezes rigoroso e seis alli
viaclo; mandando suspender por oito dias os despachos elos triblmaes. 

Deus guarcle a v. ex . a Palacio ela Bemposta, em 11 ele março de 1826. = 
.José J oa.qu,im de Almeicl::t e Antttjo Co rreict de La.cenla. = P ara o arcebispo pri, 
maz el e Braga2. 

AYiso 

Hontem, 10 elo corrente, per to das cinco horas çla tarde, foi Deus servido cha. 
m m· {~ sua santa gloria o augustissimo senhor impera elo r e r ei D . João VI; o que 
o governo cl'estes. r einos, creado pelo real decreto de 6 elo presente mez, e pre
sidido pela seremssima senhora infanta D. Izabel Maria., manda participar a to
elas as ·camaras elas cidades e villas, que têeni voto em côrtes, para que todo o 
I 

I Mutatis rnutandis a todos os titulares, officiaes móres da casa real e Il')ais pesqoas ·a quem 
se escrev ia quando a cô1·te era convocada. 

2 Idem a todos ·os arccbiSJ)Os, bispos e outras anctoridaries ecc.lesiastieas do reino. 
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reino -tome luto por tempo ele UlU . ::tllll01 SClf> JllCZCS rigoro·o e sP i;-; aJJivia(Jo; · e 
executando-o assim as sobreditas camaras dos territorios. cl'essa comarca, }_Ja.·>'aní 
v . m .cê a ordens necessar.ias ás outras camaras, que não têem· voto em côrtc-", 
para que mandem fa:ller as demonstrações que sao do costmn'e em similha.ntes oecn
siões . r elo que pertence ás terras dos clonatarios se avise aos pro vedore;; das co-
marcas . 1 

Deus gLlarcle a v. m.ca .Palacio ela Bemposta, em 11 ele março de 182ü. = 
José Joaquim de Almeida e A1·m~jo Co1·~·eia de Lace?·da. = Para. o corregedor ela 
comarca ele Santa1·em{. 

Aviso 

Foi D eus servido chamar á. sua presença o augLlstissimo senho r imperador (' 
rei ·n . J oão VI, hontem, 10 elo ·corrente, perto das ci1Jco hora;; <la tarcle · c o o·o
verno d' estes reinos, m·eaclo pelo real decreto ele G elo co rrente, e presicliclo pel:L 
serenissima senhora infanta D . Izabel Maria, manda participar a todas as cidatlu,; 
e villas, que t ê em voto em côrtes, a noticia ele tão grande perda, não só para q o n 
n'ella tomem aquclla parte, que confia ela sunr :ficlelidacle, rua. tarubem para qr~e 
em todo o r eino . e tome luto por tempo ele um an.no, sei· mezes rigoro:o e sei;; 
alliviado . Aos corregedores das comarcas se avisa, que o façam a sim obscr·var 
nas terras que não têem voto em côrtes; e nas dos donata.rios cl' e;;sa comarca o 
executará v . m.ce assim., faz;enclo-o presente às camaras,. para que elbs manllem 
fazer as demonstrações que são ele costume em similhantes occasiões. 

Deus guarde a v. m.ce Palacio ela Ben.l}JOsta., em 11 ele março de 182G. = 
José Joaquim de .Almeidct e A?·aujo Co1'?'eia de Lacenla. =Para o proveclor ela co
marca de Santarem 2. 

Aviso 

Foi Deus servido chamar á sua santa g·loria, hontem, 10 do corrente, perto 
das cinco horas ela tarclc, o augusti simo senh9r imperador c rei D. João VI, de
pois ele muitos e catholicos actos ele fen7 orosa resignação; e o governo d'estes 
reinos, m·eado pelo real decreto ele 6 do presente mez, e presicliclo ])ela serenis
sima senhora infank't D. Izabel Maria, mQ manda participar a v. m .cüs esta. in
fausta noticia, nã.o só para que o acom}Janhem com aqtlellas demonstrações ele sen
timento, praticadas em simiil1antes occasiões, mas tambem para que suppliqllem 
a Deus Nosso Senhor o auxilie com as suas divinas luzes para o acerto ele suas 
deliberações, com que cles~ja felicitar estes mesmos reinos; e o luto geral, qll.e o 
~:efericlo o·overno mandou que se tomasse, é pelo tempo ele mn aru1o, seis mez;e: 
rigÕroso ~ seis a.lliviado, não obstante a pragmatica em contrario, o que v . m.ccs 
assim farão executar. ' 

Deus guarcle a v. m .cês Pala.cio ela Bemposta, em 11 ele março ele 1826. = 
José Joqqtâm de Almeida e ATa<~fo Co?'?·eia de Lacm·da. =Para. o juiz, vereadorc~ 
e mai officiaes ela eamara ela ciclacle de Aveiro 3 . 

Aviso 

Em demonstração ele sentimento pela morte do augustissimo senhor imperador 
e rei D . João VI, que Deus chamou à sua santa gloria, foi servido r esolver o go
verno cl' estes r einos·, m·eado pelo decreto ele G elo corrente, e pre:icliclo pela sere
nissima senhora infanta D. Izahel Maria', que se suspenda o clespac'ho dos túbu
n.aes por oito dias, que hão ele principiar segunda feira, 13 elo corrente; qL1e 
n'esta côrte, e e:n:i. toclo .o reino, se tome lutô por tempo de um atmo, seis meze: 
rigoroso e seis alliv:iuc1o, dispensando para o dito e:ffeito na pragmatica ele 24 ele 
maio de 17 49; e que as mesas elos tribu.naes se c;ubram de luto: o que v. s." fad. 
presente na mesa elo eles -mbargo do paço, para sua intelligencia e execução . 

Deus guarde a v. s.a Paço ela Bemposta, em 11 ele março ele J826. = José 

1 Mutatis mutanclis aos demais corregedores dn$ comn.ren ~ . 
2 Idem a todos os. provedores elas comnrrns. 
:1 Trl.rm a toda.s ~1s enm::u·nR rlo 1·rinn. 
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J oaqu·im de Almeida e A mujo Col'?'eiet de Lacm·da. =Para João ele Matos e V as
concellos Barbosa de Ma.galbã s l. 

* 
' Na conformiclacle elo eelital elo senado ela camara ele Lis1Joa, ver ificou-se no elia 

17 ele ma1·ço a ceremonia ela quebra elos escudos, á sünilhança elos antigos tem-
pos, quando fallecia algum monarcha. , 

O prestito saín elas casas onde se celebravam as sessões d'aquelle corpo col
lectivo, ás dez horas ela manhã, pela ordem seguinte : 1.0

, o procurador da ·ci
clacle, que ía a cavallo, com a bancleira respectiva, arrastando pesaclo luto; á di 
reita o meirinho e á esqum·cla o seu escrivão, a pé, como todos os mais; 2.0

, os 
alcaides elos bairros ; 3.0

1 
os escrivães elas almotacerias; 4. 0

, os cidadãos com va
ras pretas ; 5. 0

1 os tres ministro· com os escudos; 6.0
1 o guarda mó r e os contínuos; 

7 . 0 , os officiaes ela secretaria e contadoria; 8. 0 , os ministros elos orphãos e do 
crime; 9 .0

, a me ·a do senado, véclor, synclico e conservador; 10.0
, o j uiz elo povo 

e a casa elos vinte e quatro. 
Os ministros e cidadãos levavam varas pretas e o cortejo formava duas per

feitas alas . 
Cada um elos tres ministros repetia no seu logar : « Chorae nobres, cb.orae 

povo, qne ', morto o vosso imperador e rei D. João VI''. 
O acompanhamento clirigiu-se ao Terreiro elo Paço, onde se erigíra um tablado 

· coberto de preto, e ali quebraram o primeiro escudo com as ceremonias e lamen
tações elo estylo ; segniu pela rua Amea á praça elo Rocio, ela mesma fórma pre
])aracla para o acto, qnebranclo- ·e o segtmclo escudo; e continuando pela r na Au~ 
gasta para o largo ele Sa.nto Antonio da Sé, n' este loca.l se procedeu á quebra elo 
terceiro escudo. 

O hlgnbre prestito entrou depois na real capella ele Santo Antonio, e assistiu 
i missa solemne por alma ele sua magestacle o imperador e 1;ei. 

Similhante acto teve logar n'outras cidades e villas . 

Sendo nccessario legalisar muitos diplomas j(b lavrados, e~n que faltava a assi
gnatura regia por causa da repentina doença ele D. João VI, bem como estabele
cer o formular ia para a expedição elos despachos officiaes, proviclenciou-se ela 
fórma constante elas- duas peças que seguem. 

Decreto 

Achando-se lavrados muitos diplomas no augusto nome ele sua magestade im
perial e real o senhor D . João VI, ele saudosa memoria, que em paz descansa, 
os quaes não pocleram ser assignaclos peJo seu real plmho, pela gravíssima moles
tia ele que subitamente foi acommetticlo, e ela c1ual em poucos dias veiu a falle
ccr , com pranto geral ; e não sendo justo qne taes papei se inutilisem com grave 
prej uízo elas pessoas a quem pertencem, pela demora que haveria em se refor
marem, e pelas novas despezas a qne ficavam sujeitas, alem de outros attencli
'eis motivos qtw se consideraram: o governo cl' estes reinos, m·eaclo pelo r eal ele
ereto de G de março elo corrente armo, e presidido pela sereni ssima senhora infanta 
D. lzabel Maria, quer enclo occorrer a um tal inconveniente com prompta provi
cl~ncia : ha por bem orclenar que os ditos cliplomas, sendo assignados pela sobre
ct~a. serenissima, senhora infanta D . Izabel Maria, e referendados pelo c?nselheiro 
mm1stro e. secretar io ele estado respectivo, tenham tanta validade como se tives
."em receb1clo aquclla imperial e real assignatiU'a, não obstante as datas e fm·mu" 
h s com que ~oram Lwraclos. E manda ás auctoriclacles e pessoas a quem perten, 
cer o conhecnncnto cl'csta r eal eleterminação, que assim o fiquem entendeJJdo e 
r:s::ecutem na parte que lhe· competir, sem embargo ele quaesqtler leis ou di s}JO~ 
s:cões em contrario . 

, Pnbcio r1e Nossa Senhora da Aj1tda, em COJlselho elo govel:no, a 20 ae março 

l Jli[utntis mutanrli-' nos mni~ h: i bnn ~tC',s r repnrtições . 
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de 1826. =(Com a 1·ubTi'ca da sm·enissima senhora iuj'!mlct D. L;·abel ll!f.a?·ia.) = 
José ";oaquún de Almeida e Araujo Co1'1·eict de Lacenlr.t. 

Circular• 
I 

O govel'no cl'e<ltes 1;einos, creaelo pelo real decreto de 6 de março elo corrente 
anno, e presicliclo pela serenissima senhora infanta D . IzabellVIaria, consielerando 
a necessidacle de regular as formulas para o expeelientc do todos os negocios, or
dena o seguinte : 

Que todas as leis, cartas patentes, senteJlças, provisões e quaesquer cliplomas 
ou títulos que se cgstumam expeclir em no~e elo so1?01·ano, sej am passados n'esta 
fórma : «D. Pedro, por graça ele D eus, r 01 ele Portugal e elos Algarves, d'aqucm 
e cl'alem mar; em Africa senhor de Glüné, e eb conquista, navegação e com
mercio ela Ethiopia., .c'D.·abia, Persia e ela Inclia, etc. JJ ; 

Que os · alvar{ts sejam concebielos elo seguinte modo: «Eu el-rei faço saben, 
etc. ; · 

Que os decretos sejam expressados peJa fórma até agora usada ; 
Que os avisos e portarias sej am ].Jassaelos elo mesmo modo que actualmente se 

passam, isto é: <<O governo d'estes reinos, creaclo pelo r eal tlecreto ele Gelo ll,larço 
elo corrente anno, e presiclidG pela serenissima senhora infunta D . Iza.belMaria.JJ, 
etc. ; . 

Que as supplicas e mais papeis, que são elirigiclos ao soberano, , ou aos tribu
naes super5or es, sejam enunciados do mesmo modo que o eram anteriormente, 
isto é, no alto elo papel << Senhor JJ ; no corpo do officio o tratamento ele << mages
tac\e>J ; e nos sobrescriptos <<A el-rei nosso senhor - por esta ou aquella reparti.
ção JJ, etc. ; 

Que a clirecção dos officios ·enoaminhaelos á real presença., ou pelas secretárias 
de es'tado, ou pelos tribunaes, bem como a elos outros officíos, se faça pela for
mula sempre u sada, isto é : <<A sua mugestacle - do real serviCOJ> , etc . 

Determina igualmente o goiVerno que os sellos, que eleve"m servir nos do
cumentos publicas, ~ejam estabele~idos elo mesmo modo que o era.m antes da cart::t. 
ele lei ele 16 de elozembTo elo 181o, com a. legenda que se segtle : << P et?·us IV, Dei 
g1'atia, Port1tgaliw et Algct?·biontm 1'eXJJ j e n'esta mesma conformielaele se regular[o 
as armas ae que ·e usava n' este.· r einos, e que se alteraram pela carta de lei elç 

' 13 ele maio de 1816; conservando-se tudo o mais da mesma fórma. que se lJrati- . 
cava antes cl'aquellas alterações, as quaes têem cessaclo pelo estaelo actual elas 
cousas. , 

O que v. s. a fará presente na mesa. do dosembargo do paço, para sua intelli
gencía e execução. 

Deus guarcle a v . s.a Paço, em 20 ele março ele 1826. = José Joaquini de Al
meida e Amvjo Co'r'?·eia de Lace1·cla. = Para João ele Matos e Vasconcellos Bar
bosa de Magalhães. 

* 
Da Gazeta de Lisboa consta e d' ella transcrevemos, omittindo apenas as con

siderações previas e finaes, o que eliz respeito ao 

Funeral ele el-rei 

D . .João VI, depois ele embalsamado, foi exposto com as insígnias da realez~L 
na sala elo paço ela Bemposta, que p::t.ra isso se destrnou, e ali a côrte, os officiaes 
móres e os creaclos da casa r eal, assim como algumas outras IJessoas elistinctas, 
pertencentes ~~s classes ecclesia.sticas, civis e militares, lhe beij aram a mELo . No clia 
seglünte pela manhã o r eal caclaver, metticlo nos caixões que se bavia.m mandado 
preparar, e coberto com um pallDO de velluclo preto, se collocou em outra sala 
sobre uma eça de tres deg-raus, debaixo de um docel sustentaclo por quatro co
lumna ·, tendo á cabeceira um altar e aos pés a corôa. real, e na mesma sala se 
procecleu ao p:ffi.cio e missa do pontifica], celebrado este acto relig·ioso pelos princi
paes e mais n1inistros ela sn.ntn igreja patriarchal, e a.ssistinclo a elle a côrte no 

' f 
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mms pesado luto, _ele capa comprida e volta e Oi? officiaes e Cl'cados da casa 
reaL 

De tarde foram toclas as· conlliluniclacles religiosas e o clero, pelas suas respe
ctivas freo·uczias que ele manhã tinham concorrido em grande parte a dizer missas 
ele corpo o presente nos altares, que para isso estavam promptos na pümei.J:a sala 
elo clocel, encommenclar o corpo, seg-uinclo-se~D1es a collegiacla da Bemposta e as 
duas ba.silicas. 

As commtmiclacles e collegiaclas das freguezias se forani entretanto 'coHocanclo 
nos clivel'SOS clistrictos por onde devia passar O nmeral, r esanclo n'esse mOJJ?-ento 
os responso em voz baixa. 

D esde o meio ela tarde se tinham postado as tropas pela ordem seguinte : a 1. a 
brigada, composta dos regimentos n .05 1 e 13 e batalhão ele caçadores n. 0 6, com
mandada pelo brigadeiro V erissimo Antonio Cardoso, posto li. a sua clireita na porta 
princiJJal elo paço ela Bem posta. Com a ?ua esquerda pegava a 2. a brigada, com~ 
posta elos regimentos 4 e 16 ele infanteria e elo 8 ele caçacl0res, COilllll.andacla pelo 
brigadeiro José Osorio de Castro Cabral. Seguia-se postada a 3. a brigada, comman
clada pelo brigadeú:o visconde ele 1\iolellos, composta do regimento n . 0 18 ele infante
r ia e b~ttalhão n . 0 7 ele caçadores. T erminavam as alas 'Cl' estas tres brjgaclas ás por
tas ele Santo Antão, e seguia-se-lhes o corpo elo commm·cio ele n1fanteria, ao qual se 
seguia a 1." brigada ele milieias, formada elo r egimento de milícias e do batalhão ele 
atiradores de Lisboa oriental~ a 2." brigada, formada elo regilnento ele milícias e d0 
batalhão de atiradores ele Lisboa occidental; e a_ 3. a brigada, cons.tanclo elos dõis bata" 
lliões ele artilheil·os ele L isboa, oriental e occidental; terminando no acu·o ele S. Vi
cente as suas alas. O regimentos ele cav.allaria 1, 4 e 7 e a cavallaria do commer
cio form:wam uma brigada (commanclaela pelo marechal de campo Alvaro X avier ela 
Fonseca Coutinho e Povoas) , que se postoü no campo .de Sant'Anna, e á sua es
querda se formou no mesmo campo a brigada ele artilheria volante, dispost<l a dar, 
como deu, á saída elo corpo, 1.llila salva ele vinte e úm t iros . A divisão de linha era 
comm:mdaela pelo marechal ele campo visconde ele B eire, e a clivisão ele milícia;> 
pelo marechal ele campo graduado Luiz Antonio Sa1azar Moscoso ; sendo tuclo 
. Á 

commandado em chefe pelo tenente general governaclor elas armas da corte e pro" 
vincia üa Extremaclma. · 

. Ás oito horas ela tarde o e~. mo marquez morclomo mór deu parte de que esta" 
vam acabadas as eneommenclações, e o apontador elos .porteil·os ela camara ele ca"' 
valia do numero, Mauricio José T eixeiJ:a ele Moraes, fez logo aviso aos fidalgos 
nomeados para pegarem nas argolas elo caixão, cujas chaves levava o clito mar
quez mordomo mór, os quaes eram os ex.'"05 cluques ele Caclaval e ele Lafões e os 
marquezes ele Abrantes, L omiça.l, Lavracl io, T ancos, Sabugosa, Pombal, Lavra
clio (D . Antonio ele Almeida) e Ponte ele L ima, e por entre dttas alas ele mocos 
ela camam com tochas acce~as o conduzil·am ao coche funereo, almniántlo o r~al 
cadaver com uma vé1a em um castiçal, que 1hd havia sido ministrado por mn moço 
da real carnara, e até ao portao elo palacio o ex. mo conde de Paraty, cama.rista 
que estava ele semana a sü.a magestacle imperial e reaL Tendo saído o acompa
nhamento funebre do real palacio ela Bemposta ás oito horas e um qüarto, se cli .. · 
1· igiu em cfu·eit.l.ua á frente elo campo ele Sant' Anna, e, voltando para a Carreira 
elos Cavallos, até á travessa elo Chafariz da Cruz do Tabuado, desceü ao lárgo do 
Chafariz ele Andaluz c seguiu pela rua DiJ:eita do Convel!-to de Santa J omma até 
ao principio ela rua de S. J osé, largo da Annunciacla, Portas ele Santo Antão e 
praça do Roeio, seguindo pela rua Augusta, T erreiro elo Paço, R ibcil·a· Velba, 
calçada da Fundição e campo ele Santa Clara até ao larg-o ele S. ViceJJte, indo o 
m,esmo aco:np~nhamento ela maneira seguinte : . 

E m prrmeu·o logar seis porteiros ela canna a cavallo romp1am a marcha ; se
gtúam-se os elois correg-edor es do crime ela côrte e casa, e elo crime da côrte, a 
cavallo; depois a maior p~rto da côrte, o:fficiaes móres ela casa real, gentis-homens 
ela camara e creaelo · d' esta j erarchia sem preferencia, todos de pesado luto, d,e 
capa comprida e volta, e com os ca-vallos cobertos ele preto, levando de cada lado 
um lacaio com archotes ele cera accesos, indo os titlllos á mão dir eita e os officiaes 
á esquerda, ~om declaração que os o:fficiaes que levavam i11signias, íain 110 meio 
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Llas dm•s ala.·; seguiam-se clepo is os clerigos tb santa igreja pa.trian:La.l; proximo 
ao coche que conduzia o real éadaver, ía á clil·eita o ex. 1110 marquez morclomo•mór 
e á esquerda- o conde da Figueira, servindo ele reposteiro mór no impeclimento, 
por molestia., do marquez de Castello Melhor, reposteiro mór; no meio, um pouco 
mais atraz, quem fazia as vezes ele estribeira menor; seguindo-se immecliatamento 
o coche que conduzia ® real caclaver, forrado p6r_dentro e por fóra de preto, c 
coberto com um grande panno. de vellud? tambem preto bo~·clado de oiro . Alumia
vam ao . real corpo os moços ela real cmuara com tochas acccsas c a pé, e afasta
dos d'elles, no lagar que ll1es toca, tambem a pé, íam vinte e quatro moço.· ela 
e ·tribeira, mas sem tochas; tiL ilharga cl' este coche, jlmto á uJtima roda, ía o ex.1110 

marquez estribeira mór; immecliatamente a este coche segu.ia-se o coche ele res
peito , ig·ualmente coberto com um panno ele velludo preto; seguiam-se os capitães 
ela guarda real os ex. mos marC[J.ICZ ele Bcllas c conde de Alva, achando-se o conde 
de Povolide na igreja de S . Vicente ele Fóra para ali clar as ordens necessarias, 
e servindo os ditos condes· pelos proprietarios ; íam em seguimento as tres companhias 
da guarda elos archeiros formados no lagar que lhes competÜL1 acomp[mhanclo este 

·cortejo clescle o paço até á sobredita igreja; logo atraz ía o coche que conduzia 
a 1'eal. corôa, levada por um moço da eamara, fazendo as v zes ele thesmU'eiro ch 
casa real, e apoz er:;te b outro eoche com o ccmt da santa igr~ja patriarchal; ~" 
este coche seguia-se o general elas anuas, o \3X.mo conde elo Alhandra, acompa
nh ado elo .·eu e ·taclo maior. 

Chegado o acompanhamento á igreja ele S. Vicente de Fóra, no adro da mos
ma igreja estava a irmandade cb santa casa cb misericordia, que para isso hav; a 
sido avísada, e tirando os gTandcs elo reino o .caixão do coche, coaclj LLvaclos peJo,; 
reposteiros que a esse fim ali se achavam, o pozeram sobre o ,esquife e a dita ir
mandade o conchciiu até á .primeira tarima que se achava na igreja, cuj or; religio
sos congregados haviam saído ao adro para o r eceberem; n'aquella tar.iina foi • o 
real eadaver encommenclado pela collogiacla ela dita irmanclacl e, e finda a encom
menclaçE~o se retirou a irmandade, levamlo o parmo ele velluclo que cobr;a o caixtio; 
então levaram os grandes já mencionados o caixã.o para a segunda tarima e d'ali 
para a eça ; collocado o caixão n' esta, seguiu-se a encommendação feita pelo col
legio patriarchal ela santa igr~ja de Lisboa, ofncianclo o ex. mo e r ev. mo principal 
Fí·eire, decano do mesmo collegio; concluicla esta ceremonia religiosa foi concluziclo 
o real cadaver p elos mesmos fidalgos para outra tarima que estava jcmto ao altar 
mór ela parte do evangelho, sendo coberto e descoberto em todas estas cerem6nias 
religiosas, tirando o panno o ex. rno conde, que servia ele reposteiro mór, coadju
vado por dois moços ela real camara, e enHio estaT1do ah prevcniclo um bufete com 
missal e escrevaninha, o ex.'110 José Joaquim ele Almeida c A:rat0o Correia do 
Lacerda, conselheiro de estado, ministro e secretario de estado elos negocíos do 
reino, fez ler pelo sou o:ffi.cial maior um elos dois termos ela entrega elo real cada
ver, que íam promptos, um para ser depositado no r eal archívo ela 11 orre elo 
Tombo, e outro para ser guardado na secretaria ele estado, nos qnaes se declara 
existir no dito caixão o corpo ele sua magestade imperial e real o senhor D . João VI, 
sendo ambos assignaclos pelos clitos ex. mos conselheiro, ministro e secretario ele 
estado, marquez mordomo mór e grancl9s que conduziram o caixao, c pelo viga.rio 
presidente elo mosteiro, fazendo as vezes do dom prior d'elle. Concluicla esta cerc
monia a communiclacle elo mesmo real mosteiro foi acl.iante do. corpo r eal, concln
zinclo-o 'ao logar elo deposito, acompanhado por parte ela côrte e pelos tres capitaes 
da guarda real, terminando aquelle acto com os mais officios religiosos, sendo ent::to 
o caixão coberto com outro panno de velluclo, e pondo o conde reposteiro mór so
bre o mesmo caixão a almofada de'velluclo preto e sobre ella a corôa e sceptro real. 

Posto o corpo no seu deposito se deram tres salvas de art.ilheria elo parque, 
postado no largo junto a S . Vicente ele Fóm, com tres descargas de fuzilal'ia ela
elas pelo batalhao ele caçadores n . 0 6, que igualmente . 1al.i se achava postado, á 
u ltima das quaes deram a salva elo costume o castello, torres e fortalez-a.· ela ma
rinha ·e navíos ela corôa, que es1:avam surtos no 'r f\jo, e que haviam claclo os tiros 
(lo costume desde a madrugada rle sabbado 11 do corrente, de cinco em c·inco 
minutos, continuando até ;t noit.c do rlin 1 G. 
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* 
Val'ios prebclos c1irio·i:ram em tão gTave conjunctura ex.hortaçõe·s aos seus dio

cesano·, e a primeixa ele que temos conhecimento é a seguinte, posto lhe fal·e a 
data prefixa . 

Pastoral 

D. Fr. José lVIaria ele Sant' Anna N m·onha, por mercê ele D eus e ela santa sé 
apostolica, bispo ele Bragança e Miranda, etc. 

A to~los .os nossos cliocesano3 paz e benção em J esus Christo . 
O mais sagraclo clever elo hómem religioso e catholico é aclorar n, Santa Prov.i

cleuc.ia, que dirige os :uccessos elas nações, tanto quanclo os seus beneficios se es, 
palham liberalmente, como qnanclo a espada fulminante ela justiça descarrega gol
p es terriveis e pesa-dos . Hmniliamini st~b potente mcmn D ei: humilhemo-nos 
debu.ixo da mão poderosa elo Senhor; recebamos resignados um castigo bem me
reciclo pelos nossos peccaclos na pL1blica; calamidade que sentimos ; e, no meio elos 
gemidos, que a dor violenta não permi.tte suffoca.r, e elas lagr-imas, que a gratidão 
c o r·econhecimento faz derramar, adoremos os decr etos da Santa Providencia. so
bre Portugal. Morreli: o melhoT dos rei .·, e seu J1on1e augusto lembrará. sempre 
com uma saudade igual á. sua doce e eterna memoria. Não consentia a dor pun
gente que nos atravessa o coração, nem as lagrimas qne a rios nos embaraçam a 
vista, elirigir-vos a palavra, de que vos somos Eleveclores; mas pede a obriga.ção 
pastoial que vos fallemos. Impedia a màgna, nascida ela gratidão e elo reconheci
mento, assim o concerto cla.s nossas ic1éas como a enunciação elos nossos pensa
mentos; assim mesmo sôe j á a nossa voz. Se nós perdessemos só um soberano 
amante elos seus povos ... , mas perdemos um pae, um bemfeitor, um rei, que, 
no seio elas suas affl.[cções, elas suas angustias e das suas dores, se esquece ele s[ 
para se occupar elos seus povos e elos seus amantes filhos, e dar nas suas ultimas 
vontacles o mais a.uthentico testemunho cl'aquelle extremo ele amor que sempre 
mostrou aos seus vassallos. Compadeceu-se ele nós a Providencia, concedendo-lhe 
um inteTvallo na sua enfermidade para nos clesign:1r em que pessoas devia recaír 
o governo u:1 sua pTesentida e lamentavel falta. Elle as declarou, e n' ellas, e .só 
·n' elbs persevera a legitimiclacle elo governo, emquanto o immecliato successor ela 
corôa não clá as suas ordens, que elevem então ser r eligio. a e exacta.mente cum
rriclas : Obedeçamos, por tanto , ao governo estabelecido pelo imperador e rei, qt1e 
lamentâmos extinc o, em sua serenissima fillia a senhora infanta D. I zabel Maria 
com os outros membro. que a acompanham na clirecção dos negocj.os. N'elle está 
a legitimidacl , e obedecendo-lhe tçmos satisfeito aos deveres ele cidadãos e ele 
catholicos . Oonservae-vos em paz. E visível a mão ele D eus sobre os destinos ele 
Portugal, ai?-çla quando o fere . Dissipou em um pequeno intervallo a anarchia, em 
q.ue }JOr mome:ltos. es~eve a caír o r eino . Não irritemos mais o céu . Paz, tranquil
licb.cle e obecliencw. e o elevei· que nós temos a recommenclar-vos e vós a cum
pril·. Santa Proviclencia, não abandones este rebanho, que vos reconhece e vos 
adora. Ahna r eligiosa, descansa em paz. Povos elo bispaclo ele Bragança, acceitae 
os fracos esforços elo vosso pastor, e reconhecei n' elle os ardentes desejos dos 
:ossos verdadeiros inter esses e -elo vosso bem. Tornâmos a r epetir-vos, e seremos 
l~cansaveis até com risco ela nossa propria viela, em vos recommendar tranquil
l.clade, paz e · obecliencia ao legitimo governo estabelecido; sêde abençoados em 
nome do Pae, elo Filho e elo E spírito ~anto . 

~1andâmos que esta se leia. á. missa conventual, e que os reverendos parochos 
exphquem a seus freguezes o que n'ella se recommenda. , 

D ada em ;sragança, debaixo ele nosso signal e sêllo, aos . .. ele março ele 1826.= 
F1·ei José, B1spo de Bntgança e lVIinmda. 

De mandado de v. ex. a r ev .ma= O Pad1·e Antonio Xavie1· Rodrigues, escrivão 
' da cama.ra ecclesiastica, o subscr evi. 

* 
Pelo ministerio elos negocias eccle.·iasticos e ele j ustiça promulgou-se, r elati

. vamente ao espolio elo fallecic1o monarcha., o . P-gninte : 
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Decreto 

Sendo necessario pi·oviclencim: sol)re o espolio e heranç::t que :ficou ele s1~a ma
gestacle imperia~ e real, meu augusto .pac e senl1or, qLlC Deus haja ei:n santa glo
r ia : hei por bem nomear os conselheiros ele estado conde ela Povoa e 'l'homaz 
.fl.ntonio ele Vill::t: N ov::t Portugal, panl que procedam ao inventario e descripção de 
todo o oiro, pl'ata, peclraria, perolas, j oias-, acções, moveis e tudo o mais que con
stituir o seu patrimonio particular, fazendo a competente clivir;;ão, com separação 
do que for proprio ela corôn. cl'estcs reinos ou pertenç~" a terceiro, intervindo a 
avaliação, no que cl'ella for susceptível, pelos r espectivos peritos, e'escrevenclo no 
mesmo inventario e suas clepenclenci.as Joaq1.úm Gni:lherme ela Costa Posser, elo 
meu conselho, e deputado ela juntn. elo estado e casa ele Bragança, para clljo :fim 
sou servida auctorisal-os com toda a co,mpri r1a jurisclicção, dispensando as formu
las jucliciaes e o ·que se pratica nos inventarias elos particulares, porqLw no ele que 
~e trata só eleve ter logar o qu.e for essencial com as clarezas ncccssarias para 
constar a 'tm·clacle, vn.lor e elivisão ele tudo, com :1 consideração e decoro que con
vem á alta c suprema dignidade elo imperador e r ei f::tllecido, meu ::tugusto pae e 
senhor, que Deus haj a em santa gloria, e á eminente j crarchia elos seus legítimos 
e r éaes herdeiros . E confiando elos conh ecimentos e mais partes que concorrem 
nos acima nomeados, que tuelo cmnpri.rão como convem, lhes confiro toda a ancto
riclacle e poel eres necessarios ele que u sarã_o em tudo e por htdo, segundo a sua 
pruclencia e cliscerrumento lhes suggerir. 
· O conselheiro ele estado Fernando L1úz Pereira ele Sousa Barradas, ministro ' 
e secreta.rio elo estado dos negocias ecclcsiasti.cos c ele j \lstiça, o tenha assim en
tenclielo e faça executar com as devidas participações . 

Pa.la,cio ch Ajuda, em conselho do governo, aós 29 ele março ele 182G. = 
(Com a n~b1·ica clá se1·en-issirnc~ senhom injánta D . Izabel J.l!fa?·ict.)=FeJ'nanclo Lu·iz 
Pe1·eú·a de Smtsa Bm·rctdas . · ' \ * 

O ministro plenipotenciario portuguez na côrte ele Vienna enviou ao secretario 
ele estado elos negocjos estrangeiros dois officios, um sobre o ·que se passára. entre 
elle e o ministro ele H espanha r elativamente à vinda ímmeeliata elo infante D . Mi 
guel para Li~ boa., e outro acompanhando copias ele sete cartas, sendo cirtco assi-' · 
gnaclas pelo mesmo infante e duas pelo imperador ele Austria, c1lja íntegra tran
screvemos, ·visto o seu interesso politico. 

O:fficio 

Ill. mo e ex. mo sr. -:- Logo que aqui foi constante a iniaustissima noticia. ele ha
ver Deus sido servido chamar a si a sua magesta.clc imperial e real o senhor 
J). J oão VI, e ainda antes ela chegada elo correio ele gabinete que v . ex." d ' ahi 
expediu com aquella infausta nova, veiu. o ministro ele Hespanha. ter commigo, e, 
ou sej a por ordem que para isso teve ela sua côrte, ou por eiieito de clemasiaclo 
:;t;êlo, principiou a conver.oação asseveranelo que no estaclo· em que presentemente 
se ac)lava Portugal, se fazia necessario que o serenissimo senhor infante D. lVIi
guel sem perda de tempo se pozesse a caminho para Lisb-oa, senclo rmúto ele re
ceia!' que a morte do monarcha, que toelos nós deplorâmos, occttsionasse movi
mentos populares , em que talvez a tropa viesse a tomar parte ; e que n'este caso 
só sua alteza, com a sua presença, os poderia suffocar; acrescentando que era 
de pl'esumil' que o governo austriaco se não opporia {L jornaela ele sua alteza. 

Acabrunhado pela affiicção em que n;te achav_::t, por motivo ela funestn. noticia 
que aqui se acabava, ele rece~er, responcli ao env1ado hespanhol que eu não h::tvia 
p.or ora tido participação official ele tão triste su~ccsso, ele que todavia mal podia 
duvidar ; porém que, veri:ficando~se elle, não sena eu nunca ele opi1úão que o se
renissimo senhor infante d' aqui se ausentasse, ainda no caso ele se veri:fica.rem as 
reacções tão granlitamente vaticinadas, sem ser legalmente .chamado pela j1.mta 
elo governo creacla por sua magestacle imperial e real, e em cuja suprema aucto
riclacle residia o poder gne lhe fôra delegado por quem tinha esse direito, em-
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quanto o legitimo her cleiro e succe sor ela corôa cl'esscs reinos não desse as 
proviclenéias que sómente a elle competia dar. E que me parecia, segtmclo as pra
ticas que eu ultimamente tinha tido com o príncipe ele lVIetternich, que este go
verno era ela mesma opinião, e que n~m era possível adaptar outra . Que sua al
teza, com reflecticla pruclencia, havia decla~·aclo na minha presença ao referido 
príncipe que não daria um só passo em materia ele tamanha importancia e me
lindre, sem o conselho e p revia approvação de sua magestacle imperial e r eal apos
tolica, que contemplava como sEm segtmcló pae, alem do respeito ele qne se achava 
posstúdo para com a jtmta ele governo que o imperador e r ei ·o senhor D . J oão VI, 
que Deus haja em santa gloria, havia i:n stituic1o . 

Não obstante quanto acima refiro foi o mesmo enviado a casa do serenissimo 
senhor infante, a quem fez a mesma exposição e teve igual resposta 1~ que eu lhe dera. 

Tambem se clirigiu ao principe ele lVIettenúch e aos embaixadores, e mini stros 
elas côrtes alliaclas, sem que obtivesse soluçfto mais analoga ás icléas que lhe foram 
sem clmida suggericlas pelo seu proprio governo, sobresaltaclo com as primeiras 
noticias ele Lisboa; e, portanto, cingindo-se ás instr ncções que pr ovavelmente teve 
ele 1Uacb:icl, não é ele esh·anhar a vehemencia e fogo com que no }Jrincipio acom~ 
panhou a sua insistencia. , 

D evo comtuclo fazer justiça ao sobreclito mini:'3tro, certificando a v . ex.a que, 
depois das observações que eu e ouh·os lhe :fizemos, r econheceu que era menos 
bem fundaclo o susto que o seu governo ma.nifestára, e que, segtmclo me consta, 
chegou a ponto de enh·ar em deliberação se convir ia mandar marchar alguma 
iTopa para a fl·Qnteil:a ele P or tugal. 

D eus guarde a v . ex .a V ienna, em 6 de abril ele 1826. =DL mo e ex .mo sr. 
conde ele Porto Santo . = B cwão de Villa Secca. 

O.fficio 

lli. mo e ex. mo sr. ·- Sua alteza o serenissimo senhor infante D . Miguel; pene
trado ele toda a extensão elos seus cleveres para com seu augusto irmão, escreve 
por esta occasião a inclusa carta a sua magestade imperial e r eal fidelissilna, or
clenanclo-me ele pecw: a v. ex. a da sua parte ele a manda~· expeclir para a côrte .elo 
Rio ele Janeiro com a possi vel brevidade ; e desej ançlo sua alteza mtúto que a 
junta elo governo ou r egencia cl' esses r einos e v. ex. a t enham o cleviclo e-ca~al 
conhecimento elo conteúdo ela r eferida carta, ordenou-me igualmente ele envmr 
para esse effeito a v . ex.a copia d'ella (letra A), e tambem copia (letra~) ela 
carta que sua alteza escreve á serenissima senhora infanta. D . lzabel 1\lana, e 
bem assim copia (len·a C) ela cm·ta que dll·.igiu a sua magestade imperial e real 
apostolica. 

Vão si:milhantemente copias (letras D e E ) ele · cluas cartas que o r eferido mo
:p.archa escreveu a. sua alteza, em r esposta á mencionada cm·ta. 

Escreve ontrosim o mesmo senhor a · sua augusta mae ttma carta ele pezames 
e ele reciproco sentimento, encarregando-me ele a clll:igir a v . ex. a com a sua com
petente copia (letra F), esperando sua alteza que v. ex.3 lhe fará o obsequio ele 
mandar entregar. . 
. D' esta sorte ficará v . ex. a inteirado ele toda a corresponclencia que o s~rerus

suno senhor. infante tem tido desde que foi informaclo elo inesperado fallecrmento 
ele seu augusto pae, que tanto o tem consternado, mostrando pelo acerto da sua 
c~nducta, tão authenticam~?nte approvacla por sua magestacle o imp~raclor ele. ~us
tna, e pelos seus solidos princípios fl·anqueza e submissão á auctonclacle leg1tlma, 
que tem muito presentes os clever~s que lhe impõe a qualiclacle ele filho obediente 
e ele >assallo fiel. 

D eus guarde a v . ex. a Vienna, em 6 ele abril ele 1826.-m .mo e ex. mo sr . conde 
ele Porto Santo .=Bcwão de Villc~ Secca. 

• A- Carta para D . Peqro IV 

Senhor : - Circumstancias graves e tambem occorrencias políticas e melindro
sas, independentes ela minha >ontacle, interromperam, até ha pouco, a correspon-
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clencia que eu sewpr o desej ei conservar com vo,;:;a mng-e:;tade imperial e rc~Ll; e 
qna.nclo eu g·ostoso me disptmha a aproYeitar do feliz e desejado restnbelecimento 
das r elações amigaveis entre Portngal e esse imperio, para renovar a '.;ro:sa ma
gestade imper ial e real os seguros do fraternal amor 1ue sempre lhe consagTei, 
qtüz a Providencia chamar a si o nosso aniaclo e r espeitado pae e senhor ! 

. E ste inopinado golpe, feijuclo-nos profunchmente a ambos, torna reciproca a 
nossa justissima mágua. 

1\'hl preparado para resistir a tamanh a dor, longe da minh::t patria e ele tudo 
quanto me poderia, ministrar alguma consolaç~~o, gramle n.llivio experimento no 
meu pezar em dirigir-me hoj e a vossa magestacle imperial e r eal para lhe offerc
cer o:; protestos ela minh:a mais renclicb vass n.lbgem, reconhocenclo em vossa ma
gestacle imperü~l o meu legitimo soberano como herdeiro e succcssm· da corôa de 
nosso.s gloriosos maiores . .E para mostrar a vossa magostacle 'impcrial a sinceridade 
Lle. meus sentimentos seja-me licito levar :i sua augusta presença copia (letra A) 
ele uma carta que entendi dever e crever a nossa querida irmfi a infanta D . Izn.
b el Maria, com o fim principalmente ele pr ecaver o effeito ele nutchinaçõeF; que se 
po<lessem lrréli.r, abusando elo meu nome. Tarubem julguei dever depor em máo.s 
ele sua magestacle imperial e r eal apostolica entra similhante copia, acom:r-anhacla 
de uma carta qLte a este augusto monai-cha escrevi, ele que igualmc11te envio co
pia a vossa magestacle imperial (letra B), r~mettendo -lhe do mesmo modo copi~ 
(leh·a C) ela r esposta com que este soberano me favoreceu em data ele 4 elo cor
rente . 

N'esta mesma data dignou-se outrosim sua magestacle imperial dirigir-me mna 
segunda carta elo gabinete, de que similhantemente envio copia a vosstt magcstucl 
ituperial e r eal (letra D), em vii·tucle ela qual aqLwlle augusto monarcha foi ser
vido conferir-me' a gran-cruz da ordem ele Santo Estevfio Cla Hungria, gTaça esta 
que sobrem.oclo me penhorou, · considerando-a como w.u precioso t estem unho, assim 
ela summa bondade de sua magestade imperial a meu respeito, como mua proYn. 
ele gue a minha conclucta n' esta côrte não tem desmerecido a surt approvar;tio : se 
ou tiver a fortLwa do conseguir, como espero, a ele vossa magcstade imperia l c 
real, quanto ao meu procedimento acima exppsto, é tlLdo quanto pos:o desejar, e 
que mais pócle contribu ir para ele algum modo 'alliviar o sentimento qne me opprimc 
na presente tristíssima conjunctma. 

Tenho sido tratado por sua mag·est~cle imperial, clesele que a Providencia aqui 
me trouxe, com um carin1o verclacleiramcnte patemal, que mal posso expr essar 
e ele que nunca me esquecerei. 

Digne-se vossa magest::~.cle imperial e r eal fazer -me J'OS]1eitosam'ente lembrado 
a sua magestacle a imperatriz rainha, a quem, b em como a vossa mag·estade im
perial, cordialmente congratulo por motiYo do nascimento ele meu sobrinho, clc
scj anclo a vo ·sas ma.gestacles imperiaes <? a meu dito sobri11ho e sobrinhas a mais 
constante sauele . O céu felicite e guarde a vossa magestaclc imperi al c r eal como 
lhe pede quem é - De vossa magestacle imperial e real, irmao e v as. allo fiel c 
ama.nte = INFANTE D . lY.liGUEL. Vienna, em 6 de aLril ele 1826. 

B - Carta para a infan tn D . .izabel l'IIJ a1·i a 

Minha querida mana: -Opprimiclo pela mais proftmcla mágua por motivo ch~ 
irreparavel e lastimosa percl.a q·~1c acabâmo.s .ele experimentar, o rueu unico cles~jo 
é ver conservada na nossa patna a tranqUJlhclade, ele que eJla tanto carece, e il
leso o respeito que compete ás soberanas determinações elo nos ·o amaLlo pae e se
nhor, que Deus foi serviclo chamar a si ; e posto que eu esteja intimamente con- · 
vencido ela reconhecida e illíbacla :fidelidade que a homacla e briosa naçao portugL1eza 
con ·agrou sempre a seus paternaes e legítimos soberanos, tenho todavia reflccticlo 
na possibilidade ele que algumas pessoas mal intencionadas, e com fins sinistTos e 
r epr ehensiveis, busquem excitar n'esses r einos commoções clesleaes e c1'Íminosas, 
servindo-se talvez elo meu nome para encobrir se us perniciosos clesigruos. 

Em taes circumstancias, vista a cli stancia em que me acho ele Portugal,, entm1cli 
que seria não só convep.iente, mas at6 absolutamente nccessar io 1 expressar pelo 
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1m:co modo- que me é possivel que, bem longe de auctorisar cli1:ecta ou inclirecta
mente quaesquer machinações secliciosas tendentes a pertl.ubar o socego publico 
na nossa patria, cleelaro, bem pel ontrario, nnú po ·itivamente, que ninguem mais 
elo que eu re ·peita a 1utirna e ·oberaua vontade do nosso augusto e saudoso pae e 
senhor, e bem assim que sem1Jre encontrará a minha mais decidida desapprovaç&o 
e desagrado tudo quanto nao seja integralmente conforme ás clisposições elo decreto 
lle G ele março do corrente a1mo, pelo qua.l sua magestade imperial e r eal, que 
Deus haja em sua santa gloria, tfio sabiamente foi s rvido prover á administraçé,o 
publica, creando uma j lmta de governo para reger esses reinos até que o legitimo 
hercleil·o e successor cl'elle ·, que é o no··so muito amado iTmão e senhor , o impe
rador do Brazil, haja .ele dar acp10llas providencias que em sua alta mente julgar 
acertadas: 

Rogo-lhe pois, minha querida mana, que, no casg pouco prova\el que alguem 
tcmerl'riamente se arroje a ab11sar elo meu nome para servü ele capa a projectos 
subversivos ela boa ordem c da exi. 'tencia legal da junta' de go' erno 1 estabelecida 
por quem tinha o indisputavel direito ele a instituir, ·e façam publicas e declarem 
quando, como e onde conYier, em ,-irhlde <:la presente carta, os sentimentos qne 
eLla. contém, emanados espontaneamente elo meu animo e inspiradós pela fidelidade 
-c respeito devido a memoria e á clerradeil·a vontade do nosso amado pae e senhor. 

Rogo a D eus, minha querida. mana que a guarde por dilatados annos, como 
• lhe deseja seu il·mão o mais amante e ·aueloso ·_ .Lvliguel. Vienna, em 6 ele abril 

lle 1826 . -A sua alteza a serenissima infanta D . Izabell\Iaria . 

C- C'arta para o imperador d e -~ustrin. 

Si.re ! -La Providence, propice au.x >reu.x que toute l ' Autriche duns sa jus te 
auxiété pom la con ·ervat:on eles joms si précieux ele votre majesté impériale et 
royale hú a acu·c ·sé, daigna los e~aucer . Moi aussi, sire, j 'aij oint bien sincerement 
mes prihei.; et mes vceux à ccux ele tou.· vos s1~ets, pom la promptc guérison ele 
votre majesté impériale, et j'ai parta ·é l'allégresse générale, qui s'est manifestéc 
cl'Lme maniere si touchante eles que l'on a 'té rassmé par la consolante certitl.ldc 
clu rétablissement .ele vo1:re majesté impériale. Cette allégresse, en ce qlu me c,on
ccrne, vient el'être malhemeusement tToubl ' e, par la profoncle a:ffiiction dan,s la
quelle je me tTouve plongé, et la perte i~·réparable que j e vi e11s d'essayer , dont 
YOtre majesté impériale ama, sans clou.te, été déjà informée . L e Tout-Puissant, 
en me pri\ant d'un pcre que j'ai tot~om·::. ehéri et re pecté, et par qlu j 'aYais été 
confié au bienveillant intérêt ele votrc majesté impériale, a permis que j e trou-
Yasse en elle 1m seconcl pere . · 

C'est à ce titre, que j e prends la respectueuse liberté ele mettre sons ses yeux 
la copie ci-j ointe, cl\me lettre que j'ai cru devoir écrire à ma scem ]'infante D. 
Izabel 1\Iru:ia . 

. Jose me flatte1· que votJ:e majesté impériale claignera approuver cette clémarchc, 
qUL a le clouble but ele manifester mes véritables sentiments, et ele cléjoueT les mc
nécs ele quelquos incliviclus mal intentionnés, qui pomraient se permettre el'abuser 
ele mon nom, pom égarcr l'opinion, et troubler la tranqtúllité publique en P ortugal . 

J'espere, qu'à l 'a1de ele Dieu je n'am·ais point à me réprocher de faire un 
seul pa ·, ans l'agrément de votre maj esté impériale, en quije mets toute ma con
fiance illiale . 

. C'est. bien le moins que j e puissc faire, pom répondre aux bo.ntés .que votre 
maJesté 1mpériale veut bien m'accorder, et clont j e sollicite la contmuatwn . 

J'ai l'honnem· el'être, si.re, avec les sentiment de la plus vi\e gratitude- L e 
tre · reconnai sant et tres clévoué neveu . = D . Miguel. = Vienne, le 2 an:il 
1826.-A sa majesté impériale ct royale apostoliquc . 

D - Carta para o infante D . Miguel 

. Uonsiem mon cou in : - Sensible anx témoignages cl 'intérêt que votre altesi'C 
royale m'a clonn' pcndant ma malaclic, ct à la paTt rpt'cllo Ycut bicn prcnclre au 
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rétablissement de ma santé, j 'éprouv~ le b esoin de l'cn remercier moi.-m,ême et 
celui de lui exprimer eu même temps la part bien sinch·e que je prcncls à la porte 
doulom·euse qu' elle vient de faire . J c sens que rien ne peut remplacer pom· elle celle 
cl \m pore chéri ; mais si mon intérêt ct rua sincere amitié, aux:quel.· vaus avez 
acqtús eles dToits pe:Í-sonnels clepuis votre s~jom· ici, peuvent vaus être ele quelque 
consolation , cr oyez que j e me ferai · t ouj om·s un plaisiJ: de vaus eu donner eles 
preuves nouvelles . 

Votre altesse royale me elit qtt' elle me considere comme un second pore ; elle 
me prie ele hú continuer mes conseils, et par tme stúte de la confiance qu'elle 
veut bien m'accorder elle me · fait I art de la lettre qu'ellc se propose d'écrire à 
l'infante I zab elle Marie, sa srem·, eu réponse à celle qtú lui .annonçait b nouvclle 
c1oulom·euse du cléces ele sou auguste pere . 

Touché ele la démarche ele votre altesse royale et eles sentiments qu'elle me 
témoigne dans une circonstáuce aussi pénible pom· elle, je ne crois pas p,guvoir 
mieux: répouelre á sa confiance, qu'en l'assm·aut qu'olle trouvera touj ours en r.noi 
un ami sinche, elisp.osé à l 'aí:der elo ses conseils et ele sou expérience . Le premier 
usage qu i j e ferai eles droits qn'elle veut bien me clonner sm· elle, ,'Cl'a ele hú faire 
coru1aitr e mon entiere approba.tion ele la . clómarchc qu'cllc se ,proposo ele faire 
aupres ele l'infante sa srem·. 

J e la trouve eu effet digne ele ses sentiments él v és et aussi con·ectc eu prin
cipes crue conforme aux cl ernieres volontós el e sou auguste pore . Il m 'ost agréablo 
ele pouvoir ou elonner l'asstuanoe à votre altesse royale eu y j oignant celle ele mon 
amitié et ele la ).Jarfaite consiclération avec laqu elle je suis, monsiem· mon con
sin - D e votre alte. se r oyale, lc bou cousin=Fnmçois . Vienne, l e 4 a.vril 
1826. 

E - C artá p a r a o infa n te D . Miguel 

J.Yionsiem· mon cousin.: - :Mettant du prix à donner á votre altesse royale tm 
témoignage ele mau intérêt et de mon affecti~n personnelle, j e viens de lui con
fér er la grande croix ele mon orcb-e ele Saint-Etienne ele Hongrie. 

En le hú annonçant, j e saisis avec p]aisir cette occasion ele lui ;renouveler 
l'assUTauce ele mon amitié et el e la parfaite COll"idóration avec l::quelle j e suis, 
monsieur mon cousin - De votre altesse royale, le bon cousin = Fnmçois. = Vien
ne, .le 4 aVTil 1826. 

F- Car ta par a a i m per atriz rainha D . Carlota Joaquina 

l\1.inha querida e r espeitada mae e senhora : - O proft.m~lo sentimento que pro
duziu no meu consternado animo a tristissima noticia elo inopinado fallecimento ele 
meu respeitado . e amado pae e senhor, causou-me a mais acerba dor e affiicção . 
Pelo que e?Cpeni?o~to, posso fazer idéa ela justa e pen etr ai).te mágua que vossa 
magestacle 1mpenal Igualmente experimentará; r estando-nos tmicamentc a canso- _ 
lação de que a .Pr ovidencia, cuj os decretos são impenetraveis, qtúz antecipaela
mente premiar as virtudes ele meu sempre sa.uclosq pae e senhor . 

Alem da dor que me cabe, tomo a mais viva parte na de vossa magestacle 
imperial e real ; pedindo a Deus que lh e elê forçaspara r esistir a tama.~o golpe , 
e qu e 'conser ve a preciosa sauele ele vo.·sa magestaae imperial e real, para meu 
gosto e consolação . 

Beijo respeitosamente a mão ele vossa magestacle imperial e real, e lhe rogo· 
qu eira lançar a sua benção a este seu filho obecliente e amante= JJ!I:igttel . = 
Vienna, em 6 ele abril ele 1826. 

* 
A regencia elo reino r esolveu mandar á presença elo ~novo soberano uma de

putação_ composta elo terceiro duque ele Lafões, D . Segismtmdo Caetano Alvares 
P ereira ele Mello ; arcebispo de L aceclemonia, D . Antonio José Ferreira ele Sousa"-; 

l Doutor e lente substituto na faculdade ele leis da universidade de Coimbra, deputado ás 
côr tes constituintes pe.l as províncias da Beira e T raz os Montes, eleito para as dignidades ele ar 
cebispo e vigario gentl do pa.triarchado em 1824. 
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c bacharel Francisco Eleuterio de Faria e Mello, a qual partiu de Lisboa para o 
Rio de J aneil·o em 2G de abril com a segtúnte 

:l!t1:ensage:u~ 

Senhor! - O governo cl' este reino, presiclido por sua alteza real a serenissima 
senbora iufanta D . Izabel Maria, e creaclo ·1Jelo .aug!tsto pae de vossa magestacle 
imperial e r eal o senhor imperaclor e rei D: João VI, que descansa no seio 
ela gloria, por seu real decreto ele 6 ele maTço elo corrente anno, vae muito hu
milde e respeitosamente, por meio· ela deputação que tem a honra ele enviar a 
vossa magestacle imperial e real, composta elo cluque ele J;afões e do arcebispo ele 
L aceclemonia, assistindo-lhc.s Francisco Elcntcrio ele Faria c Mello, · tributar-lhe 
as . homenagens ela sua profi.mch dor por tão cleploravel perda, e juntamente as 
ela sua inteira obecliencia e perfeita submissão, como ao legitimo hcr cleil·o e sue
cesso~· elo tln·ono portugnez. \ ae tambem repre entar os dolorosos sentimentos de 
toda a nação portugueza, carregada ele luto e ele amargma portao infausto aconte
cimento, em que só _achari:1 alli.vio se lhe fosse po ·sivel desafogar a sua mágua 
ao redor elo thl·ono ele vossa magestacle ÍID]Jerial e real, seu novo r ei, senhor e 
JJae. lUas ainda que privada cl'esta unica conso~açáo, que lhe poclia restar na . ua 
ÔTphandacle, ella se tem mosLraclo fielmente resignada aos clecTetos ela Providen
cia, e o governo se esmera e desvela, com o maior empenho e effi.cacia, em man
ter a paz e a tranquillicl~cle, que vent1.uosamente r eina em todo o Portugal. Se 
vo ·sa magestacle imperial e real se clignar acolher e ouvir benignamente a cl epu
taç~o enviada, ella poderá cla.r e:s:actas informações el e tudo o mais que vossa ma
gestacle desejar saber e tomar na sua alta con.sicleração, para dar as providencias 
qu lho p.uecerem mais sabias c acertadas, a fim ele scgm·ar á naçã;o portugucza, 
ní:io só a sua felicidade, mas tambcm a sua , cligniclaclc, e logar clistincto que oc
cupa entre as naçõc · ela Em·opa. No emtanto, o governo emprega e contimu:tr{t · 
semp1·e a empregar tocb a sua activiclade e incessantes cuidados na manutençáo 
ela boa ordem e socego publico, e, quando chegarem as imperiaes ordens ele vossr. 
magestacle, empregará então toda a sua obecliencia, submissão e energia em as 
fazer ex ecutar . 

A muitc alta e ~uito poderosa pessoa ele vossa, magestacle imperial e r eal 
guarcle Deus muitos annos, como clesej~kmos e havemos mister. L isb_oa, no pal.acio 
ele Jossa Senhora da Ajuda, em coJlselho do governo, 16 de abril ele 1 26. = 
Injanta D . Izabel = Pat1·icio, Ca1·deal Pctt?'i(tnlw Eleito ' Duque • de Cadaval = 
Conce dos A?·cos=José Joaquim de Almeida e Amnjo Cor'l·eia de Lace1·da . 

O decreto ele 29 ele março ele 1826, pelo qmtl a infanta regente mandou pro
ceder a invantar.io elo espolio ele 'seu augn ·to pae, suscitou entr e o embai:s:acloi· 
ele Hespanha na côrte ele Lisboa c o ministro elos negocias estrangeil·os esta cor
r espondeu ia : 

No-ta 

Excmo . sii.r .- lHni senOl' mio: tcngo entencliclo que se estan formando los inven
tarias de los bienes libres que ha eleja elo por su fallecimiento sin _testar: el augusto 
.-oberano el sefior Don Juan VI (Q. -E . P . D .), sienclo los refenc1os brenes parti
bles entr~ los herecleros de su majestacl, y sienclo elos de ellos _sus augustas hijas 
la serenís1ma sefiora infanta Dona l\Iaria Francisca, y la; ser enísrma sefíom u1fauta 
Dona :Mru.ja Thereza, princesa ela Beil·a, he ele merecer a V . E . me dê a reco
nocer por apoderado de sus altesas en donde convenga, para los asuntos que se 
versen relativos á la referida h er encia. 

Dios gnarcle a V . E. mnchos anos . Lisboa, 18 ele abril ele 1826. = Excmo. 
sfir. 13. L . JH. ele Y . E. su mas aft. 0 e at. 0 serv. o r= El Conde de Casa Flores . = 
E:s:cmo . sfu:. conde ele Porto Santo. 
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No-ta 

Ex. mo sr.--:- Pelas cop~as indtlsas do ar tigo 5. 0 elo trataelo matrimonial relati vo 
i serenissima senhora infanta D . Maria Francisca ele Assis, e do ar tigo 6. 0 do tr a
tado matrimonial da ser enissima senhora princeza D . Maria Thereza, ver::í, v. ex. a 

que suas altezas não podem r eclamar direitos ou acções algumas por causa ele he
ranças ou successões maiores de seus augnst.os paes, ou por outra qualquer catlsa 
ou titulo, como é expresso nos mesmos ar tigos, á vista elos qnn.es não póde ter 
Jogar a solicitação contida na nóta que v . cx.a me fez a honra ele c1irigir-mc em 
data de 18 do corrente. 

Deus guarde a v. ex ." Palacio de Nossa Senhora da. Ajuda, em 20 de abril 
tlc 1826. = Concle ele PoTto Scmto. = Ex.'~ 0 sr. conde ele Casa Flores . 

Artigos a que se refere a nota SUJ>ra 

Artigo 5.0 Mediante o pagamento effectivo elo dito dote, que fará o príncipe 
1·egente em o termo e tempo que vn,e expressado, se daní por satisfeita a serenis
sima infanta D. Maria Francisca ele Assis para não allegar outro algum direito, 
nem intentar algnma acção ou pretensão, solicitando que lhe pertencem ou podem 
l)ertencer outros bens, direitos ou acções por causa ele heranças ou maiores suc
cc.·sões elos príncipes elo Brazil seus pacs, nem ele outra qualquer maneira, e por 
lLLlalquer causa ou titulo que seja, ou fosse sabido ou ignorado; entendendo-se 
<ple ele qualquer qualidade que forem as cousas acima. ditas, eleve :ficar excluída 
il' llas, e a serenissima infanta antes ele c:ffcctnar-se o seu clesposorio por palavras 
rlc presente fará r enuncia em boa e devicla fórma, e com toda5 as segm anças, so
lcmuiclades c r equisitos que forem precisos para o devido e:ffeito : cuja r emmc.ia 
confirmará e ratificará logo depois que haja celebrado o matTimonio ; executancle 
o mesmo o seTeuissimo infante D . Carlos JYhria Iziclro, que já então ser i seu es
poso, com as mesmas formnlas e solemniclacles de qtle a serenissima infanta tiver 
usado em a sobreclita primeiTa r enuncia, e alem cl'isso com as clausulas que .·e 
julgarem convenientes e necessarias : e o sereuissimo infante D. CaTlos 1\faria Izi
clro e a ser enissima infanta D . .Maria Francisca ele Assis :ficam e :ficarão, assim elo 
presente como para então, obrigados ao e:ffeito e cumprimento Lla clita renuncia e 
r atificação cl' ella por Yi.rtucle e em conformidade elos presentes artigos, devendo 
ser a citad.a renuncia e as suas ratificações havidas e j nlgadas, assim ao presente 
como no futuro, por bem feitas e veTcladeiramente passadas e outorgadas . E as 
r efericl as renuncias se farão na fórma mais authontica e efficaz que pciclér ser, para 
<]Ue sejam boas e Yaliclas juntamente com todas as clausulas clerogatorias de qual
C[tler lei, jurisclicção , direitos, constituições e costumes a isto contrarios, Oll que 
ii.npeçam ou possam impedir em todo ou em parte as clitas renuncias e rati:G.ca
ç.õe~ . E para este effeito, e validade do que acima fica ex1)ressaclo, sua magestade 
cl-rei catholico e sua alteza o príncipe r egente ·aerogarão clesde agora sem r eserva 
alguma, e entencl em e entenderão, assim ao presente como para então, ter dero
gaclas todas as excepções em contrario . 

Artigo 6. 0 Mediante o pagamento effe'cti vo e ultim:1clo do r eferido elo te se 
dará por satisfeita a sereuissima princeza D. Maria Thereza })ara não allegar ou
t ro algum clireito, nem intentar outra alguma acçEio ou pretensão, solicitando que 
lhe pertencem ou podem pertencer Qlltros bens, direitos Oll acções por causa ele 
heranças ou maior es successões elos sereuissimos príncipes seus paes, nem: ele ou
tra qualquer maneira, e por qualque1· causa ou titulo que sej a, ou for sq,bido ou 
ignorado; entendendo-se que ele qualquer qualidade e condição que forem as cau
sas assim ditas, cleYe :ficar exchücla cl' elles ; e a serenissima pr.inceza antes de 
effectuar-se o seu clesposorio por palavras de presente fará r emmcia em boa e ele
vida fórma, e com todas as segur anças, solemuiclacle::; e fórmas ctue forem neces
sarias para o devido effeito, a qual r emmcia con:G.rman't e ratiflcará logo depois 
r11Le se haja celebru.clo o matr imonio; executando o mesmo o ser enissimo infante 
D. Pedro Carlos, r:~ne j ::l. ,então ser á se u esposo, com as rncsmas fôrmas c solen111i-
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mais com as dausulas que se julgar em conYcnientcs e nece: ·arias . E o -sereni.s
simo infante D. Pedro Carlos e a serenissima princeza D. lVIaria Thereza ficam 
e ficarão, assim ele presente como para então, obrigados ao effeito e cumprimento 
da. dita remmcia e ratificação cl'elia, p<ír TI.rtude e em conformidade elos presen- · 
tes artigo:, devendo ser a citada r enuncia e suas r atificações haviclas e julgadas, 
assim de presente como no futuro, por bem feitas e vcrdacleir amente passadas e 
outorgadas. E as referidas rcmmcias se farão na fórma mais authentica e effi caz 
que podér ser, para que sejam boas e validas j lmtamente com toclas as clausulas 
derogatoria:s de qualquer lei, jmisclicção, clireitos, constitt.uções e costumes a i:;to 
contrarias e que impeçam ou possam impedir, em todo ou em parte, as ditas re
nuncias e ratificações. 

:f.: 

A negociação cliplomatica começada nos fins do anno de 1826 a re. peito "dà. 
successão das corôa de Portugal e do Brazil 1 roseguia emquanto se ·ignoravam 
na America os successos de Lisboa; dirigindo sir Oharles Stuart ao ministro elos 
negocias estrangeiros e este ao duque de Lafões despachos sobre o asslrmpto. 

Officio 

Bahia le 14 mars 182G.- J\Ir . le comte.-Afin de me conformer aux instru
dions ele Y. E ., ainsi qu'à cclles de mon gouverncment, qui ne me pa1·aissent pa:· 
tout-à-fait el' accorcl à 1' égard de b conclui te ele la ncgociation qni doit régler b 
Stlccession eles deux couronnes, j 'ai eléclaré à l' -mpereur que, malgr é le désir cln 
roi sou pcre de e servir de mon entremise clan. cettc affaire, le gouverncment 
britannique sem_blait être cl' a vis que cet act füt plutAt clrcssé en forme cl\m acconl 
ele famille entre hu (D. Pedro) et sou anguste pcre, sans l inter ention d\me au
t rc puissance; et sa majesté impériale m'a dit que, tout n écontant los vmux clu 
roi, il aurait égarcl aux opinion: de ma cour, ptüsqu'à mon titre de plénipoten
tiair e portugais, il me ferait l)aTt le toutes es intention~', et ne termi11erait rien 
sans mon aveu. 

J e l'ai prié cl'éviter toutc démarche qui pomrait mure à se. pr opres intér~ts, 
me permettant ele lui observer que, quoique reconnu souverain inclépendant du 
Brésil, il n'avait point encare r enoncé à ses Cb:oits ."lll' l 'b6ritag de ses ancêtr cs, 
-ct ele hu rappeler, qu'outre les pos e sions territoriales du royaume de Portugal 
-cet héritnge comprenait lill mobilier fort considérablc. 

ll m'a pam frappé de cette elerniere remar que me di aut qu'il y trouvait elo 
110nveaux motifs en faveur cl' tm mTru1gement immédiat, qtúl e pérait que la Pro
viclence lui accorclerait ml autre :fi.ls; et, qu'à cléfaut ele mâle, les intér êts ele ses 
filie. ne clevaient pas être oubliés . 

11 parlait, j e sais, il y a peu ele j oms clu m:triage fntur de sa :fi.lle aínée 
:avec 1 infant D. l\Iigltel, mais la perspective ele la naissance cl'un seconcl fi.],; 

ct pcut-être le elésir de r etenir la partie mobilierc ele sou héritage paraí:t avoir 
·éloignée cette iclée pom· le moment, mais il est impossible ele prévoir les nou
vcaux changemeuts qtu pourront se succécler cln.ns son esprit cl\m moment à. 
l'autre. 

J 'ai l'honnem· cl'être avec la plus haute cousidération, 1m. le comte -De V . E. 
le tres obéissant servitenr. = ChaTles StuaTt . = A S . E . mr . le comte de Porto 

'n.nto, etc . 

Oflicio 

m .mo e ex.mo Sr . -Havendo-me auctorisado o governo cl'est es reinos para 
inteil:ar confidencialmente a v. ex. a ela opinião do governo britannico, relativa
mente ao importante assumpto ela snccessão á corôa ~'estes r einos, bem como do 
que se tem passado a este respeito nos gabinetes de VIenna, ele París e ele Madrid, 
pa so a expor a v . ex:" o que tem occorrido n'esta materia depois elo fallecimento 
de sua magestacle o senhor jmperaclor e rei D . J oao \TI. 

O go,erno britannic.o, tendo manrlaclo lorcl Ponson hy como ministro a Buenos 
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Ayres, lhe incuwbiu de ir primeiro ao Rio de Janeiro, encarregando-o ele expor <1 

el-rei nosso senhor, .como opiniões positivas do governo britannico: 1.0
, que suu. 

magestacl e n1'to pócl'D esperar de coJ1 ·ervar o imperio do Brm~il, se voltar para P ortu
gal; 2.\ que r esiclindo no Brazil, o querendo governar Portugal por mua reg n
cia, não pó ele esperar tranqu.illiclacle permanente n' este reino , se a successfio da 
corôa não ficar estabelecida; 3 .0

, que é .fóra ele toda a probabilidade r asoavel qtLe 
· as corôas ele Portugal e elo Brazil possam continuar uni.cbs na mesma cabeça, 
alem ela viela de el-rei nosso 'senhor. D'estas proposições, que ao governo britan
nico parecem incontrastaveis, deduziu aquelle governo o conselho que offerece a 
sun. magestacle, como meio unico de solver est e clifficil problema, de clevolver a 
corôa do Portug::tl a sua filha mais velha, pois que, ex:i::;tindo um príncipe herdeiro 
elo imperio elo Brn,zil, pócle sua magestade faz.er aquolh rlevoluçfio sem oifenclcr 
·os brazileircis ; acrescenta o governo bri.tam1ico que, considerando a posição el e 
sua· alteza o senhor i.Jú'ante D . Miguel em Portugal, ou sej a como membro de mna 
regencia eHtabelecida para governar durante a vi(la de seu augusto irmão, ou seja 
como excluído d' essa r egencia, e re:fl.ectinclo (1ue a ce?·teza quanto ao destino ela 
corôa ele Poi·tugal é 1.m1a causa necessaria para tranquillisar todos os receios, clis
sipar todos os ciumes o rebater todas as ambições n'este r eino, pensa o mesmo 
governo brltannico q1.w o unico meio ele oLter 6s ditos obj ectos' seria uma. ab lica
ção franca e immecliata, por parte ele sua magcstacle cl-rel nosso senhor, a fn;vor 
de sua filha ; qu0 tendo em vista todos os principio.· ger aes e todas as contingeu
cias provaveis, nunca seria cedo ele mais o transferir aquella princeza para Por
tugal, pois n'esse caso, ou o senhor infante D . Miguel ii.zesse parte ela rcgencin. 
que administrasse o governo cl1.uante a menoridade ela princeza, ou não, procura
ria. provavelmente éffoctuar uma lmiao com a legit ima possuidora ela corôa, elo que, 
segundo se expressa nas instrncções dadas a lorcl P onso11 by, parece· ter el-rei 
nosso senhor cla.clo algumas vozes contingente expectativa a seu irmão ; poncl er a
se nas mesmas instrucções, para demonstrar a convenie:p.cia cb medida aconselhada, 
q nau o é im.provavel q ne o senhor infante D . Miguel prestasse paciente e permanente 
submissão a uma regencia, á testa· ela qhal se acha uma irmã ma.is nova que elle 
na oúlem da successão ao thr ono, e quanto seri.n. forte a tentação ele sua 'alteza se 
apoclm·ar ela corôa, se ella fize sse parte ela mesma regencia , a não ser nas cir
cumstancias precitadas de ter em vista alcançar a legitima posse el' ella. Cohe
r ente com estas icléas mandou o governo britannico instrncções ao seu embaixador 
na côrte· ele Vien.na, para concorrer a per suadir · o senhor infanto ele q11.anto scrii:l. 
arriscado para o soccgo cl' estes reinos, se sua nlteza houvesse ele aqui se apre
sentar antes ele se saber a vontade ele el-rei nosso senhor. Ao mesmo passo 
qne íam estas instrucções ao embaixador britannico em Vienna, o gpverno aus
tt·i.:tco , ainda antes elas insinuações el'aquelle embaixador, e depois cl' ellas, não' dei
xou ele conhecer a sua importancia, e o lJri.meiro mi.Jlistro ela Austria, principe ele 
l\Ietternich, fallonn' este senti elo ao senhor infante ; sua alteza se mostrou: inteiramente 
dis-posto a se não afastar ele Vienna, sem se conhecer a vontade ele el-r ei nosso 
senhor, e assegurou áquclle ministro que se guiaria exaetamente pelos seus con
selhos. Ao tempo qnc os governos britannico e anstriaco procetlia.m ele um moela 
tão digno, o ministro ele I-Iespanha em Vienna, por ordem ela sua CÔl'te, fazia to
elos os esfor ços para persuaclir o ministerio ele sua magestacle impm·ial e r eal apos
tolica qti.e conviria que o senlwr infante regressasse immecliatamentepara Portugal , 
e procm·ava induzir sua alteza a tomar essa intempestiva decisão; n'est e sentido 
trabalhava tambem o ministro ela França, sem embargo dq que a resposta cla~a 
pelo ministm·io francoz ao minis.tro ele P ortugal em París, 'qnm1do este ll1e com
mnnicou. a creaçf(o elo ac~ual governo cl'estes r einos, f;Ji que aquella côrtc não :r e
conheceria j amais outra COll a que não fosse a legitimiclacle, cm1siclerando eomo 
tal a regencia nomeada por sua magestade imperial c real, que santa gloria haja, 
a.té que e l-rei noss,o senhor fizesse algumas clisposições. Alem do proceder do m i
ni.stto ele Hespanha em Vienna, constou ao governo cl' er- tes r einos, loo·o depois ela 
sua creação, que esta sábia meclicla de sua magestaele imperial e r eal, quo Deus 
hnjn. em gloria, nfi.o ti.nha agrachclo ao g·abinete ele lVIachicl, e que até se faziam 
a1i clisposiçõf';· para app1·ox imar tropas ela nossa fronteira ; c sendo por este modo 
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patentes a:; intrig·as d aquelle ga:uineLe, resoh~~u o governo mandar expedir ao en
carregado ele negocios ele Portugal em JHadncl o despacho da copia inclusa, que 
mancla communicar a v . ex.a para complemento elas informações que houver a 
bem ordenar que eu desse a v. ex.a sobre este delicado obj ecto . 

D eus guarde a v . ex.a Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 21 ele abril 
de 1826. - m .mo e ex. 1110 sr. duque de L afões. =Conde ele Po?·to Santo . 

* 
No mez ele maio a infanta regente respondeu a seu il·mão D . Miguel, o qual 

dirigiu outra respeitosa carta a el-rei D. Peeh-o I V ; em j unho o monarcha ele 
llespanha dignou-se escrever a dois d'estes personagens, enviando tambem o in
fante nova corrcspondencia a D . Izabel.Mar ia, como tudo consta dos supsequen
tcs documentos . 

C arta 

l\Ieu querido mano : - Recebi as suas car tas ele 2 e 6 ele abril , que nuúto es
timei e que encheram de um verdadeiro prazer o meu coração, pelos sentimen
tos ele respeito, de consideração e amor que o mano exprime e manifesta á 
sau losa. memoria de nosso augusto pae, cuj a morte eu, to ela a nossa família, e' a . 
nação toda deplora e chorará emquanto entre nós houver sentimentos de homa, 
ele religião e ele amm· filial. 

Mas não é só por este lado que eu mlúto estimei as suas cartas; é tambem 
pelo grato affecto que ellas produziram nos bons poTtuguezes (e d' estes é o maior 
numero), e pelo terror qu.e cllas incutiram nos perversos, que debaixo da falsa e 
enganadora apparencia ele amigos do mano, desej avam scenas de sangue e ele 
horror para ver se, no meio ela revoluçKo e ela desordem, saciavam sua raiva so
bre innocentes e melhoravam ele forhma. Ordenei que a sua carta de 6 ele abrJ 
fosse immeeliatamente publicada, para que a naçfio toda conhecesse que o meu 
querido mano é bom· filho e bom vassallo, e que, conservando e pondo em lJra
tica. os sentimentos, que na sua carta exprime, será um c11a bom ·pae e tah-ez 
lun bom soberano. 

· O mano conhece-me pe1f eitamente, e sabe que nenhuma ·ambição : tenho de 
r einar ; no emtanto não tenho outro r emeclio senão con6nuar a esta.r á testa elo 
governo, segtmdo a ultima vontade de nosso a·ugusto pae, emquanto o legitimo 
successor ela corôa., o nosso amado mano o imperador elo Brazil, nao der as suas 
orclens e declarar a sua vontade. 

Um elos obj ctos para. que logo olhei foi para tt casa. do infantaclo ; c, ele ac
cOl·clo com os minist]·os e secretaJ:ios de estado, assentei que devia. offerecer a acl
ministJ:ação d' ella a nossa augusta mãe ; duas vezes instei com sua magcstacle par[t 
que a acceitasse ; mas outras ta.ntas se recusou. Então julguei que era necessnrio 
que eu, juntamente com os governa.clores, ficassemos encarregados da sua admi
nistração, até que o meu querido mano cl'ahi mandasse as suas ordens, que scráo 
fielmente cumpridas . 

Pelo offi.cio e mais papeis que o visconde ele Villa. Nova da Rainha me entr -
gou, e que eu remetto, verá o mano o estado em gue se acha a casa. elo inf~tnta.
do, que é sua ; e pede a verdade que eu diga, que depois que o clito visconde entr.ou 
p:lra os lagares, que eram seus, tem mtúto melhorado a casa do infantaclo ; e que nm
guem o cxceele em zêlo, homa e activiclade em tudo o ele que está encaJ:regaclo. 

Está concluiclo o inventario dé h1do o que era de nosso angu.-to pae e ela 
corôa · mas é necessario que o m[tno mande a sua. procm·ação para se pocl erem 
f:1z er as partilhas; não se esqueça pois de a mandar. 

Rogo a Deus, meu quericlo mano, que o guarde por dilatados annos, como lJ1e 
deseja. a. sua mana a mais amante e sauclosa=Izabel.= Palacio ela Ajuda, 11 de 
maio ele 1826. 

C a rta 

Senhor : - A digressão que o ministJ·o de vossa mages~acl imperial c real 
n'esta côrte se propõe a fazer até Londres, me offcrcce uma O]Jportunillacle, ele qnc 
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com infinito gosto me ap l'oveito, para ratificar a yos:a rnagestaclc aquellas im·[o
bveís e :fieis protestações de obecliencia, acatamento e amor expressadas na t;arta 
que tive a honra de dirigir-lhe em 6 do rnez proximo passado, a que me refiro, 
r cpetü1do agora os pm·os sentimentos ele lealclacle que . rue animam para com a 
angL1sta pessoa de vossa mag·cstade, em quem unicamente contemplo o leg.itimo 
soberano, que a ProYidencia, privando-nos a ambos de um pae, cnja perda tão jns
tamente deplorâmos, me quiz benigna conservar, mitigando assim a dor qne 
me opprime. Aqui continuo a permanecer, empr egando o mais utibneute quo mo 
é possível o m eu t empo, e gosanclo da a:ffeição verdadeiramente paternal cóm qno 
suas rnagest,acles irnperiaes se dignam clistinguu:-rne, e ele que constantemente 
buscar ei tornar-me digno, b em co1no ela approvação ele vo.·sa magestacle imperial 
e real, que mais cp1e tudo ambiciono . . . . · 

Queira vossa magestacle fazer-me respettosamente lembrado a sua magestallc 
a imperatriz, minha mana e minha senhora, e mencionar, nos termos ele a:ffecto 
ao alcance ela tenra idade ele meus queridos sobrinhos, o amor que lhes consagro . 

O céu dilate a preciosa Yicla ele vossa magestacle imperial e r oa.l, e a encha 
elas pr osperidades que tão ardentemente appetece quem é ele vossa magestacle ir:l
perial e r eal, vassalh o mais fi el, e irmão amante e obri@aclo = INFA:NTE D . l\ü
GOEL .- Vienna, 12 ele maio de 182G . 

Car-ta 

. Dou F ernando VII, por la gracia ele Dios, r ey ele Castilla, de L eon, ele Ara
gou, ele las elos Si.cilias, ele Jernsalem, de Navarra, ele Granada, ele 'l'oleelo, ele 
Valencia, de Galici.a, ele lVbllorca, ele lVIonorca, ele Sevilla, ele Cerdofía, ele Cór
doba, ele Corcega, de J'\Im·cia, ele Jaen, ele los Algarbes, ele Algeciras, ele Gibral
tar, ele las islas ele Canar.ias, de las Inelias Ori.entales y Occiclentales, isla.s . y 
ti erra firme del mar Oceano, archicluque de Austria, duque de Borgoi'ía; ele BrA
bante y ele Milan, conde ele Abspmg, ele Fla.nch-es, Tirol y Barcelona, sef:ior· ele 
Vi..,caya y de Molina, etc., etc .- Sei'ior mimuy caro y mny amado hermano, so
briilo y cu:i'iaclo: - Me ha sido sumamente sensible la noticia ele fallecimiento del 
augusto paclre de vuestra maj estad, con quien me unia.n los vinculas de sangre y 
amistosa corresponelencia. En meclio ele esta clolor, me sirve de mucho consu elo 
sca vuestra maj estael el digno succesor suyo e.u la conma ele Portugal, rcyno cuy~L ' 
suerte es ele t anto i:nterés para la E spana, por su vecindacl, y I or las intimas r c'
laciones el e sus habitadores. Por esta, cleseaudo no se interrumpan las comunica
cl'ones entre ambos gobiernos, y que continuen las mismas muestras ele aprecio y 
aruistacl que siempre exist.icron entre cl clifnuto rey .liclelísimo é yo : h c v eniclo en 
acreditar nuevamente con el mi: mo caracter de embn;jaclor extraordinario y ple
nipotenciario cerca de la persoua ele vuestl:a maj estacl a Dou José Antonio Flo
r es, conde ele Casa-Flores, teniento general ele mis qj6rcitos y rui gcntilhombrc 
ele cái~ara con ej ercici?, el cual ha r esidido ya cerca del augusto padre de vum;
tra maJestacl, y ha sabido mantener nuestras mutuas relaciones, clesempefiando a 
satisfaccion de ambos tan honorifico é importante cargo . Por t:mto m pro:ó:wto 
que continuará del mismo modo y asegm·aTá á vuestra majestad ele mis amistosos 
sontimientos y de los votos que hago por su p·ospe_riclacl y la ele su família y es
tados . No du,clo que se desvelará en estrechar mas ,y mas nuestra ami stad'y buena 
correspondencia y espero que le r ecibid. vuestr a majestacl con la buena acogida 
propia de sus orclinarias b ondades, y le clm·á cntcr a fé y credito on cuauto digere 
ele mi parte, eu especial sobre lo r elativo ~1. mi .interés por la per sona ele vuestra 
majestacl y por la prospericlacl ele su reynaclo. 

Nuestr o Scnor guarde á vuestra majestacl , scfi01· mi muy caro y m uy amarlo 
hermano, sobrifio y cunaclo, los muchos ai'ios que le cleseo . Dada en Aranjuez, {.t. 
6 ele junio elo 1826 .= Yo EL-REY. = Pedi·o de Tvledo . · 

Carta 

D on Femanclo :r~~' ]JOr la g racia ele Dios, r ey ele Castilla, ele L eon, ele Ara
gon, ele las D os f:l, c,],as, dr .J ern: almn, rle N::wn n a, ele Grann,cl:1 elo T olcdo, tie 
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Valencia, ele Galicia, ele Mallorca, ele 1\fenorca, ele Sevilla, ele Cer clena, ele Cór
doba,. ele Corcega, ele lYhucia, ele J'aen, ele los .Algarbes, ele .Algeciras, ele Gibral
tar ele las islas ele ' Canarias, ele las Inclias Orientales e Occiclentt,tles, islas y tiena 
:fir~e clel mar oceano, archicluqne ele .Austria, eluque ele Borgona, ele. Brabante y 
ele :Milan, conde ele .Abspmg, ele Flandres, T i..rol y Barcelona, . e:fíor ele Viscaya y 
ele Molina, etc., etc. - lYii muy cara e muy amada hm·mana y so brina : - Grande 
ha sido el pesar que me ha causado el fa.llecimiento elel aug·usto padre ele vuestra 
alteza real, cuyo anuncio ,se ha servido vuestra altez_a hacerme, y acompano como 
clebo· en tan justo sentimiento á vuestra alteza. La corona ele ese reyno toca por 
legitima succesion alrey Don P ech a, y como las relaciones personales ele família 
y las politicas ele vecinclacl, cxigen que yo clé muestras ele mi estimacion á su ma
j estael :ficlelísima, y tome el mayor interés por el bien ele su reyno: he nombrado 
á Don José .Antonio Flores, conde ele Casa-Flores, grau cruz ele la órclen militar 
ele San Hermenegilclo, teniente general de mis ej ércitos y mi gentilhombre ele eá
mara con ej ercieio, para que resida en L isboa, cerca. ele su majestacl el rey Don 
Pedro ele Portugal, Brasil y .Algarbes, con el mismo cai:acter ele embaj aclor ex
traorclinario y plenipotenciario con que r esielió cerca ele clm'rnto rey. Mas como 
las circunstancias impiclen que pül' ahora puecla presentar las creclenciales á su 
maj estacl :ficlelisima, autoriso iL clicho embaj aclor para Úlsielir en Lisboa al lado ele 
la regencia provisionalmente nom1)l·acla por clecreto ele 6 ele marzo anterior, que 
gobierna hasta la resolucion ele clicho legítimo her eclero·, y le encargo que atiencla 
con esmero á mantener y estrechar las relaciones ele amistacl y buena inteligencia 
que existen felizmente, y son tan nece.-arias pam el .sosiego y feliciclael ele los rey
nos· tan vccinos. No duelo que elicho conde el e Casa-Flores desempenará tan alta 
con:fianza con el zelo que le caracterisa y con el que ha sabido llenar hasta aqui 
sus obligaciones á satisfaccion ele ambos soberanos, y espero que vuestra alteza r eal 
le recibirá con agrado atenclienclole quando le asegm e ele mi amistacl é interés por 
su augusta persona; y ta;mbien quando se emplee cn tratar los nego cios r elativos 
al mutuo interés ele las elos naciones y á sus habitaclores, clanclole én tcielo entera 
fé y creclito, vues merece toda mi con:fianza. . . 

Nuestro Senor guarde á vuestra alteza r eal, mi muy cara y amada hermana 
y sobrilla, los muchos anos que cleseo . Dada en .Aranjuez, á 6 ele junio ele 
1826.=Yo EL-REY. = P ed?·o de Toledo . 

Carta 

Minha querida m-a.na :- Nacla pócle iguala;r a impaciencia com que esperava 
noticias suas, a não ser o alvoroço e inexprimivel satisfação que experimentei ao 
receber a sua tão appetecicla carta ele H elo mez proximo passaclo . Totalmente 
privado ele novas clirectas ela sua parte e ela ele toda. a nossa· amalla família, desde 
o fatal dia em que Deus foi servicló chamar á sua divina presença a nosso respei
tado pae e senhor , bem p6ele, minha querida mana, julgar elo jubilo com que re
cebi as que agora tive, contrihuinelo ellas muito para suavisar , quanto é possível,· 
a inextingtúvel mágua que, emquanto vivermos, a todos nos acompanhará por ta
manl:ia perda . 

..A primeira e mais apr eciavel recompensa elos sentimentos gravados no meu 
coração e expressados na carta que lhe escrevi em 6 ele abril, é, sem duvida, a . ... 
ap~n·ovação que d'elles encontrei na ·ua referida carta, reputanclo-me por extremo 
feliz se obtive a forhma, manifestanclo-os tão authentica e sinceramente, ele con-
c_orrer pa1:a a manutenção elo sooego publico n 'esses reinos, objecto ~rincipal que 
t1vc .em Vlsta, e~crevenclo-a ; e é por isso que m1litoJhe agradeço, illlnha querida 
mana, a resolução que tão sabiamente tomou, ele mandar sem demora publicai-a, 
clesejanclo eu mu~to que toda a nação saiba que a qualiehtde ele que mais me prezo 
é a ele :filho obechente, vassallo :fiel e bom portuguez. 

Quanto aos seus· sentimentos particulares, minha querida mana, ninguem me
lhor elo que eu os sabe avaliar, e conhecendo-a tão c~espicla ele ambição, que é o 
escolho em que ·tant~s virtudes têem perigaclo, hem lillagi.no a violencia com que 
se prestaria a preencher os arcluos deveres ele que a suprema e ultima vontade 
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ele nosso augusto pae e senhor a incumbiu, ernq~anto o legitimo successor ela co
rôa não der aquell.as providencias que corno soberano lhe compete dar e a que 
todos nos elevemos subrnetter. 

Pa8f:l0 agora a agraclec'er {~ mana a bom1ac1e que teve de lançar suas frater
naes vistas sobre a casa elo infantaclo, de que ella tan.to necessitava; em rasão da 
minha auscncia cl' esse reino; não lhe agraclecenc1o menos o haver ]H" viam.ente offe
r eciclo a administração ela mesma easa e esta[1o a nossa augusta mãe e senhora, 
c1eploranclo eL'l os motivos c1e falta ele saucle, que provavelmente a levaram a re
cusar-se a acceital-a; approvanclo eu co:i:n surnrno reconhecimento a deliberação 
que a mana tomou, juntamente com os governadores, ele se en.carregar ela admi
nistração e1a referida casa, até que eu a tal respeito manifestasse os meus c1ese
i os : estes são, que a mana me faça o favor ele continuar a administrai-a só por si, 
provisoriamente, para cuj'o effeito lhe envio o incluso e neces,'ario pleno poder, , 
que mandei lavra;r e assignei, bem persuadido elo amor e zêlo com. 'gue, para me 
obsequiar, se empregar{L n'este exercício; e para mostrar· aiDJcla mais a illimitacla 
con:G.ança que me mer.ece, e ·o muito que conto com a sua amisacle e interesse, 
remetto-lhc ontrosim o incluso instrumento de procm·ação bastante para se proce
der ús partilhas elo que ficou, quanto a bens particulares, por fallecimento elo n.osso 
augusto pae e senhor, esperando, miuha querida rnan:a, elo seu fi:aternal amor e 
al.'uisacle, que tarabem quexer:i acceitar esta segunda incumbencia. 

Ao viseom1e ele Villa Nova cla ·Rainha mando por esta occasião expedir as con
venientes clireccões. 

Alem c1o co~ceito , que eUe li).erece, são para mim de grandíssimo peso os lou- ' 
:vores que a mana se digna dar-lhe na sua carta, e esta consideração pm: si só 
bastaria para me .inc1uzir a ter n' elJie toda a con:fiança. 

Como a lmica consolação que eu . possa tei· na ausencia em que :rde acho, é a . 
ele receber noticias suas e ele toda a nossa amada fa'IDÍlia, peço-lhe que rn'as queira 
dar fi·equente:raente . , . 

R0go a Deus, minha querida mana, que a guarde por dilatados annos, corno 
eles~ja este seu mano mais amante, sauc1oso e. obrigado= 1J:figuel. Vienna, em 
14 de jmilio de 1826. 

Com o :fim ele cliffunclir 'em mais larga-escala a instrucçã0publica, por muito tempo 
descurada, e proporcionar aos professores algumas vant,agem,;, prornulgou-s,e est~ 

Alvará 

Eu el-rei faço sabet aos que este alvará com força ele lei virem, que, dese
jauc1o promover a instrucçãJo publica e ÜLCilitar os meios de a obter, e tomando 
em consideração que os indivie1uos qHe compõem as ordens e congregações regu
lares podem com muita utilidade ser eiD.pregados no ensino da mocidade, não só 
pela índole do seu estado, <']Ue os faz mais a.ptos para dar"em n, educação moral e 
religiosa, ele todas a mais importante, mas tarnbem pelos auxilias g,ue lihes offere
cem a traNqllillic1ac1e Glo cla·ustro, a copia de bibl'iothecas e a isenção de cuidados 
clomesticos, e devendo eu por estes motivos esperar que ela mais fac:il' ac1miss~o 
elos regulares ao magiste1·io publico resultará grande proveito, a meus fieis vast>al~ 
los: sou servido para este effeito orc1en.ar o seguinte: _ 

1.0 Os regulares coutinuwrão a reger as cadeiras que actualmente •occupam 
em. v:iJ:tude cl'ru immecliata resolução ele 16 do mez _de_ agos~o de 1779, em cuj o 
pTovimento se procederá COmO até agora; serão aclm1tt1d0s ao magiste'I:ÍO publico 
sem :restrieção al0·uma, <:J poderão entrar em concm·so a quaesquer cac1eiras ele 
primeiras letras, ~le grarnmatica, e língua latina. e gr ega, ele philosophi.a racional 
e moral e de rhetorica, como' os outros meus fie1s vassal!l:os. 

2 . 0 Para que esta graça, com que hei pm" bem favorecer as corporações regula
res, não dê occasião a que se quehrantem ou relaxem os seus est91tutos, c1:1ja 
exacta opsei"vruncia desejo e:ffic91zrnente mànter, a fim de que e1las possam c1esern
penhar os importantes fins para que foram instituídas, per:ro:ittic1as nos estados e 
protegida.s ,pelos sobm:a;nos, não seTão adrnitticlos a:o, ruagisterio os regul'ares que, 
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senclo destinados por seu instituto á meditaçao e oração, de\em TI\Cr, e effecti
vamente vivem, em retú:o e separação ela sociedade civil, nem aqnelles que são obri
gados a tratar elos enfermos ou a assistir aos moriblmclos · 

3. o E porquanto os reg~ua:·e,~ não pode~ habitar fóra dos seus conventos sem 
infraccão ou relaxação ela disCiplma monastica, nem as vantagens que se esperam 
da su~ admissão ao magisterio se podem r alisar enão emquanto n'elles perma
necerem, nenhum regluar sení. admi.tticl<{ a cm1cm·so de cadeira que não esteja es
t abelecida em logar onde haja con\ento ela sua ordem ou congTegação no qual 
possa resicliJ: . , · . 

4 . 0 Não se devendo conferir o magisterio a pessoas que para elle não mostrem 
conveniente aptidão e p"'rtencendo :oí. jlmta da dll·ectoria geral dos estudos o co
nhecimento cl' ella por meio do exame c informaçoes competentes, os r egulares, 
que pretenclerem ser providos em aJgtrma caclei.J:a, depois ele terem pecli clo licença 
ao seu prelado, que lh'a não poderá negar, deverão requerer á sobreclita junta ou 
ao commissario perante o qual a cadeira estjver a concm·so, que os aclmitta a 
exame. 

5.0 Os prelados, logo que o subdito lhes pedir licença para entrar em con
cm·so, informarao em carta fechada, dirigida ao commissario pr esidente elo exame, 
para este a fazer presente á j unta ela cli.J:ectoria, elas suas qualidades religiosas, 
moraes e civis e de todas as que podem ter infl.uenci~ no ensino, declarando ao 
mesmo tempo qual é a sua idade e se est~~ réu ele al~rm crime. 

6.0 Se ela informaçao elo prelado não constar que o examinando tem impedi
mento para o magisierio, o colllliilssario o admittiri~ a exame e procec1erá n 'elle 
como no ele ·outros quaesquer -conconentes, informando igualmente elas suas qua
lidades civis, moraes e christãs. Se, porém, o prelaclo não · rcmetter informação, 
ou se d' ella constar que o examinando tem impedi.Jnento para ser admittido ao 
magisterio, o colllliilssario o fará saber á i'efericla Jtmta, para que proceda como 
for conveniente. • · 

7 . 0 Os prelados elas corporações regluar es terão grande cuidado em excitar e 
fomentar nos seus subclitos o clesejo de se tornar em uteis ao e. tado na educação 
da mocidade, promoverão efficazmente a sua applicação e diTigidio os seus estu
dos para o :fim de os habilitar para o ensino de hmnanidacle ·, certos de que o 
serviço que as corporações religiosas fizerem na instrucção publica se t erá ~núto 
em conta quando cl' ellas se tratar. . 

· 8 .0 E para que se conserve a unidade na di.recção elos estudos em todo o reino, 
os professores r egnlares, em tudo quanto disser respeito ao ensino. publico, esta
rão suj itos á junta ela directoria geral elos estudos, aos seus commi.ssarios e ás 
camaras respectivas, ficando r espon aveis a estas auctoridacles como os outros pro-
fessores . - ' 

9 . 0 :Nas cidades onde houver edi:fi.cio destinado para o ensino publico os pro
fessores regulares clarão as nas lições n 'esse eclifi.cio; onde, porém, o nao houver , 
o prelado elo professor apromptan'L no convento llllla casa decente e commoda em 
que elle possa fazer as suas prelecçõcs. 

10.° Como os p1·ofessores r egulares não deixam, porque são professores, de 
ser religiosos e subditos, em tuclo que não r espeitar ao ensino publico estarão su
j eito;,: á disciplina regular e á obecliencia ele seus prelados; não será, por ém, licito 
a estes impedll· ou di ·h·ahll· os professores elo ensino, nem por consequencia os 
p oclerão muclar ele convento, nem obrigar a que acceitem prelazias ou algtllll em
prego na corporaÇão, nem a prégar ou qualquer acto que .os estorve ou distráhia 
ele suas obrigações. · 

11.0 ,Os professor es regt-tlares serão em tudo considerados como os mestres da 
S\la c?rp01?çao em actual exer cício, e terão os mesmos. direito , prerog·ativas, pri
vilegws, lib~rdades e isençõe que aos ditos mesh·es, }JOr seus estatutos, usos e 
coshrmes, sao concedidos. 

12.0 Ainda que os oi·denaclos sejam claclos aos profes:ores para seus alimen
tos, e o · regulares os recebam ele suas communiclacles, á · quaes foram conferidos 
os meios ele subsi tencia para tambem se empregarem em ."erviço e utilidade pu
nlica ; todavia, para promover o eshlclo das letras na cm·por~ções religiosas e ex-
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citar os inclivicluos d'ellas a que St: clecliquem á educação ela mociclacle, hei por 
bem dar e conceder aos professores r egulai: ·, para livremente o applicarein a 
seus usos, a metade elo. ordenado que teriam os professores seculares se r egessem 
as cacl,~iras que elles occuparem, á excepção elo · que forem providos em ca.deu:as 
ele primeiras letras, aos quaes, 1em attenção á tenuielacle elos orclenaclos proprios 
.cl'estas cacleiras, sou serviclo conceder duas terças partes d'aquelle que percebem 
os professores seculares. Os prelaelos r espectivos lhes clarao a l.icença neces."aria 
1)ara fazerém do dito orclenaelo o uso que melhor lhes parecer. 

13.0 Attenclendo, porém, a que nas corporações propria e r e. trictamente men
dicantes a sustentação elos inclivicluos provém, não só elos clonativos elos :6.eis, mas 
tambem elas esmolas de missas, sermões e outros officios r eligiosos, estanclo por 
isso os . meios ele sub si ·tencia em proporção com o numero elos inclivicluos que se 
empregam n'esses officios, e a que os professores, devendo cl'elles estar isentos, 
nada conferem para a commum sustentação; para que a sua subsistencia se não 
torne pesada á communiclade, serao obrigados a conconer para clla com a terça 
parte elo seu ordenaclo . 

14. 0 Para ainda mais efficazmente promover a instrucção publica e excitar os 
professores ao caba.l desempenho ele suas importantes obrigações e ao aturado es
tudo que lhes é necessario para ."e constituirem mestres constunmaclos, sou servido 
conceder a todos os professores, assim regulares como seculares, que, tendo bem 
servido por espaço ele vinte annos, se impossibilitarem ele continuar na regencia 
ele suas cadeiras, duas térças partes lo ordenado que, em rasão elo seu estaclo re
gular ou secular, lhes competir, e aos que da mesma fórma se impossibilitarem, 
depois ele terem bem servido por trinta annos, o clito ordenado por inteiro, :6.canelo 
uns e outros gosanclo ele todos os privilegias, hom:as e isenções, como quando es
tavam em effectivo exercício, sem que .por esta concessão se julgue alterada a 
providencia estabelecida pela carta r gia ele 5 ele maio ele 1792 para os professo
res ela comarca ele Coimbra, a qual mando fazer exten. ·iva a todos os professores 
elo reino, orclena.nclo igualmente que todos os que tiverem servido com clistincção 
por quarenta annos possam requerer a sua jubilação, que lhes será conferida com 
todo o ordenado, honra· e privilegias que a esse tempo lhes competirem. 

15.0 E sou servido declarar q,ue todas as pl·esentes providencias se verifi.ca
rão sómente nos professores que ele futuro se nomearem, sem innovação a l'espeito 
elos que actnalmente serven;t; e se terá entendido que de nenhuma sorte ficam al
terados os estabelecimentos litterarios, estatutos, privilegias e isenções que estão 
concedidos a algumas corporacões rel.igio. as a respeito ele estudos nas mesmas es
tabeleciclos, porqu - e· ses estabelecimentos, cm·sos ele estuclos, seus regulamentos 
e privilegias, quero que s~j'am mantidos sem quebra ou ming-uamento algum, como 
está legislado por alvará de 7 ele setembro ele 1804 e ontras resoluções reg-ias 
posteriores. 

Pelo que mando á mesa elo cle~embargo do paço, presidente elo meu real era
:rio, conselho ela minha r eal fazenda, mesa da consciencia e ordens, ju11ta ela di
rectoria geral elos estudos e escolas elo r eino, junta elo exame elo estaelo actual e 
melhoramento temporal elas ordens r egnlaros, reforrnaclor reitor ela universidade 
de Coimbra, e a todas as repa~·tições, tribunaes e pessoas a quem o conhecimento 
e execução d'estc alvará com força ele lei haja ele pertencer, que o cmnpram, guar
dem, façam cumprir e guardar tão inteiramente como n' li se - contém, sem du
vida nem embargo algum. E valerá como carta passada pela chancellaria, posto 
que por ella não ha ele passar, e o seu effcito haja ele durar ma.is ele um anno, 
sem embargo das ordenações em contrario, que para esse effeito n'este caso r e
vogo, como se cl'ellas :fizesse especial menção, e se registará no'S livros a que per-
tencer, mandando-se o original p~ra a Torre elo Tombo . ' , 

Daelo no palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, em conselho elo governo, em 10 
de junho ele 182€i.= lN]JiN'l'A.=José Joaq~bÍ?n de Almeida e Am1~0 Cor1·eia ele L a
ce?·da. 
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D. Pedro, imperador do Brazil, ~ssume o titulo t1e rei de Portugal c n'es'a qualidade envia para a Europa os seus pri

mei ros despachos, em que res tabelece o regiruen constitucional na. monarchia portugueza c abdica. a respectiva corôa 
em sua. filha primogenita D. illa1ia da Gloria; integr:~. dos :tlludidos diplomas. -Discurso do dito soberano perante a 
assembléa n:tciona.l brazileira., referindo-se a. estes factos.- Carta de duas filhas de D. João VI, casadas com infantes 
de Hespanha; ácerca. da. mudança. politicn. no reino. - Primeira. tentativa. de conspiração em Lisboa.-.A. infanta 
D. Izabel Maria proclama a. favor da carta. constitucional e escreve no mesmo sentido a. .seu irmão D. 1-Ugue1. - Prin · 
cipaes prO\idenc.ias para Oal execução das ordens emanadas de D . Pedro IV.-Officio do brigadeiro Sa1danhn uo en
can-egado da policia do Porto, sobre a e ffervescencia dos habitantes d'aquella cidade por c:'.usa de noticias contrarias 
ús novas instituições. - .Represen tação do mesmo genet·a-1 á inf~nta regente, expondo-lhe n. convcnicnda do prompto 
jtuamento da cm·ta. -E fL....:ado o dia 31 de julho para. tão solemne acto : programma, pastoraes e mais ordens consen
tnucas n similhnntc fim . -Expostção e discurso di rigidos a. D. Pedro IV pela dcputaç.:.l.o enviada no Rio de Janeiro, parn 
em nome da regencia de Portugal lhe prestar preito de fidelidade como 1uonarrba d'estes reinos. - Offieio do ma.rquez 
de Palmella , informando o governo portuguez das opihiõe do corpo dipiomatico na côrte de LOndres a respeito dos l.'C
centes successos.- Sublevação militnr n1algllnS pon-tos da provincia de 'fraz os 1\Iontcs. -Manifesto, datado de 11 de 
maio, sobre os direitos do infante D. Miguel á successão da corôa. - Autos do juramento da cm·ta. - Officios, proclama
ções e mensagem de auctoridades aifectas ao constitucionalismo: incluindo tambem um papel adverso. 

A infausta noticia elo fallecimento de D. João VI foi levada ao Rio de Janeiro 
pela coneta L ealdade, que ali aportou a 24 de abril ele 1826, quinto a.nniversa
rio elo embarque ele parte ela familia real para a Emopa. O ünpexaelor D . Pedro, 
assumindo logo os podexes como herdeiro ela corôa ele Portugal, confirma a regen
cia estabelecida por decreto ele 6 de março; concede ampla amnistia aos portu
gueze. · incm·sos em processo por opiniões contrarias ~í politica do ·ultimo reinado'; 
manda proceder á pru:tilha elo, bens livTes que pertenciam ao denmto soberano, 
para serem clistribuiclos em partes iguae·s pelos filhos; outorga a carta constitucio
nal ela monarcbia portugueza.; nomeia os membros ela camara elos dignos pare~ e 
os r espectivos presidente e vice-presidente;. determilla que o l)atriarcha, arce bis
pos e bispos das di:fferentes dioceses do r eino façam parte ela me. ·ma camara; or
dena a eleição ele deputados; auctorisa a regencia a convocar as côrtes geraes ; 
abclica a corôa ele Portugal na sua :filha primog·enita :q. :Maria da Glori3:, a quem 
tenciona desposar com o infante D. :Miguel, e dirige a este uma carta, informan
do-·o elas alluclidas resolucões. 

Achava-se então na c"ôrte brazileira sir Charles Stuart, conde- elo 1\'Iacbico, que 
recel)eu o novo titulo de marquez de Angra e a homosa in<mmbencia de ser por
tador das primeiras vias elos importantes despachos para o governo de Lisboa; e 
as segundas via: entregaram-se a Carlos Matbia.s Pereira, encarregado ele nego
cios ele Portug·al no Rio ele Janeiro, que a 12 ele maio partiu a bordo ela corveta 
L ectldade, e o diplomata britannico na fragata ingleza Diamond. Quasi ao mesmo 
tempo sulcava as aguas da America elo Sul o navio francez .A1·etlmsa em diJ:eitura 
a Brest, onde chegou com quarenta dias ele viagem, e foi por elle que constara~ 
n?s estado· elU'opeus as recentes occorrencias elo Brazil, transmitticlas tele.graphi
camente para París. O barão ele Damas, ministro elos negocias estl·angen·os de 
sua magestacle cln·ist:ianissima, mandou chamar sem demora Pedro ele Mello Brey
ner e o barão ela Pedra Negra, representantes ela· . duas potencias sob o clominio 
da casa ele Bragança, com os qnaes teve larga conferencia so~Te o assm:p.pto, que 
causou_-grancle Slll'preza no corpo cliplomatico . .r o dia 19 cl~ Jlmho L' Etoile deu 
conheclDlento. da· noticias, transcriptas tambem n'outros peno clico ·. 

A r egenc1a presidida pela infanta D . Izabel :Maria julgou conveniente guardar 
silencio sobre taes participações, e só depois de Teceber os despachos vinclos na 
córveta L ealdade) entl·ada no porto ele Lisboa a 2 ele julho, e quando geralmente 
~qui se sabiam, por cartas particulares procedentes ele França e jornaes estran
geiros, os successos polit:icos, permittiu que a reclacção ela Gazeta inserisse uma 
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breve noticia, sem caracter official, na folha do dia 3 1. Cerca elas doze horas da 
~anlíã ele 7 desembarcou sir Charle:; Stuart, apoz v.iagem de cincoenta e sete 
dias, e 'Lendo descansado ulgtms momentos na embaix~~da. lnita.nnica partin para 
a villa elas Caldas ela R[ünha, onde estava a infanta r egente desde 22 elo ,mcz an
terior, em nso elas aguas thermn,es . Feita a entrega dos diplomas ele quo se oncar
regára, .o diplomata conheceu r eluctancia na maioria do c:onselho ela r egencia em 
publicar as soberanas resoluções de D. Pedro, mas a :final influiu o voto de D . Iza
bel Maria, saínclo a primeira d' ellas na Gazetct ele 112, clia immeeliato ao elo re
gresso ele sua alteza á capital, e rmccessivamente as r estantes ate 15 elo referido 
mez ele julho, posto qLlO a publicação ela c~trta constitucional só concluísse na fo
lha ele 26 . 

Inelicâmos minucio:íl.mente as datas em consequencia de haver clivorgcncia 
entre os escriptores d'este período ela historia contempOTau:ea. · 

As resoluções a que nos referimos, expeeliclas por D . Pedro IV, foram as se
gtúntes : 

Decre-to 

Convindo ao 1em ela monarcrua portugueza e ao respeito devido ao: decretos 
reacs que continue a rcg;encia crcacla por decreto ele meu augusto pae o senl19~· 
D . João \TI, ele gloriosn. memorià, datado em 6 de março elo corrente anno: ) tcl 
por bem confirmar a dita reg ·ncia, que deverá govermur n,té que tenba lagar a 
installaçao ela qué hei de decretar na carta constitucional ela m.onarchia portu
gueza, que immecliatamente passo a dar. 

A mesma regencia o tel!l.ha assim enteTHliclo e · o execute . Pa.lacio elo Rio ele 
Janeiro, em 26 ele n,uril de 1826.= (C'om a ?"ubrica de S1Gct nwgestade como re~ 
de PoTtugal.) 

Decre-to 

Qu.er el{clo marcar na historia portngaeza o meu reinado, mostrando quaes sfi.o 
meus princípios ele humanidade e pondo em pratÍ'ca um dor; maiores attributos 
magestatic@s: hei por bem conceder amnisti.a a todos os portugLLezes que se n,cha
rem presos, processados, Llesterrados ou persegLlillos por OlJiniões políticas até à 
clata cl'estc meu real clecreto; poreloauclo outrosim todos os crimes ele élesen~:r~o 
simples e aggravacla, bem corno n, todos os réus sentencü~dos por tres anuo~:; a ga-

t «Lisboa, 2 ele julho. - As folhas do paquete entrado sexta fei.J:a (30) n'cste porto chegam 
a 21 ele junho, c nos trouxeram a importante noticia no segu.inte ar t igo, que t ranscreveru cht 
Est1·ellcG ele París de 19. 

«París, 18 ele jrmho. - Cartas do Hio de J aneiro de 6 ele rmüo dizem : Por urn acto datado 
«a 2 ele maio abdicou o imperador Llo Brazil a corôa ele Portugal. e t.ransfer~u os seus clb:eitos 
ccàquelle r eino ::1. sua filha D. :M:a,ria ela G-loria, princcza da Beim, a qual será. desposada com seu 
<ctio o infante D. Miguel.» . 

«Consta-nos que esta noticia fôra tambem transrnitticl a a Lisboa da cô1·tc ele París, onde ~e 
recebêra. pm: via ele um navio que fizera a viagem elo l'lio para França em. qmaren.ta Guas. Espe
Tâmos que brevemente venha a confirmaçilo o:llicial el'este importaute assumpto cmnulnr a sa-
tisfação elos portugnezes. » _ 

2 Na mesma folht~ lê-se t.a.mbcm, sob a. secção «parte não o-!ii.ciah, o seguinte: 
,. sua alteza real a serenissima sc11hora infant:l. D. Izabel Maria e suas at1gustas innãs aca

bam de restituir-se a esta capital crm muito bom estado üe sande, ccmseguiuclo im portantes melho
l'as com o uso elas aguas tberlllaes das Caldas ela B.ai1Jlut. Sma t~ltezlL real, sacrifi.cau~lo todo o seu 
descanso e considerações pcssoaes :ts do publico ú.rteTcsse c scrviç\o, dci.wu lJrernatm:amente 
aquelle remedio para dedicar-se sem intcnupçllio aos gnmeles 0bjcctos que oceorrcm actualmente 
para fclicidáde ela nação. i::)ir Cbarles Stuart, que desembarcou n'cstc porto no dia 7 do corren
te, vindo da côrte do Rio de J aueiro com cineoenta c sete dias ele viage1n, a bordo Lla fragttüt 
D1:amoncl, e que 110 mesmo momelili•o pa;"sou r::tpiclamcnte ú. vilh das Culclns a comprimcmtnr sua 
alteza real, trouxe os miginaes diplomas 1.·egios, crtrta constitucional e outros objcctos que per
tencem á Ol'gani snçílo elo g-overno d'cstcs r einos, c que vã.o puulie:"í.r -se incessantemente. A espc
ran_çn. ela. cheg·acla c1'aqc1ellc diplomatico, tJ.·ansfericla. de d if~ para dia, foi quem fez retard ar a 
publieação chts 1)eças que appa.rccem inseridas nas gazetas tlo Rio Cte J~wt iro, üesejanclo uós 
'que em negocio de t.a.rut>L mont>~, nada se ~tnmmciasse por nossn. olia<eccão, que :w.ii.o !for;.:e ~mtb.em.
t.i co e perfcit::tmcute éx.acto. Estaremos ag-ora no caso de assi1n o s;<lii.~ÜLllCr, c <~cha rão 11.0ssos 
leitores, na justiça cl'cste proc.cclimento, a ela desculpa cl unm dcmor:t que nos n~.o pó(Le ser im
putada. Na folha de :'1.manbit procuraremos precneher quanto em nós estiver a este respeito., ' 

No nmnero imHlJecliato saiu apenas o decre~o de ~~nu!is-tila e 0 <Lcto de !tlH!Ticaç§Jo. 



lés, clegreelo otl prisão dentro elo reino ou fóra d'elle i assim como àquelles que 
estiverem n' estas circumstancias e que para cumprirem suas sentenças lhes falta
rem tres annos, quaesquer qtle fossem seus CI'qnes . 

A 'regencia. elo reino o tenha assim entencliclo e faça executar, expedindo as 
convenientes ordens ás clifferentes ::mctoriclades. Pa.lacio elo Rio ele Janeiro, em 27 
ele abril ele 182G. =(Com a ntb1'ica de stta mctgestade como ?·ei de Pm·lttgal .j 

Decreto 

Constanclo-me que meu augusto pae, ele gloriosa memoria, possuia alguns bens 
proprios, entrando n'este munero 250:000 libras que recebeu ele Inglaterra em 
resarcimento dos bens que possuia no imperio elo Brazil e dos quaes eu sou elire
cto senhor i e sendo ele justiça universal que os bens .paternos sej am herdados pe
los filhos em qualquer parte que estes se achC;'lm : hei por · bem que a regericia 
mande proceeler na fórma elas leis elo reino a partilhas, não entrando n ' ellas os 
bens que meu pae pos:uia e que sao pertencentes á casa elo infantaclo, os quaes 
ele direito per tencem a meu muito amado e prezado irmã.o o infante D. :Miguel e 
'se elevem pôr á sua clisposição i e outrosim hei por bem determinar que immeclia
tamente estej am as partilhas feitas, o que deverá fazer-se com todo o cuiclaclo, 
promptidão e imparcialidade, se me participe sem demora o quanto me perten
ceu, a fim ele eu determinar cl'essa millha propriedade como me aprouver. _ 

A reg·encia elo r eino o tenha assim entendido e faça executar. Palacio elo Rio 
ele J aneiro, em 28 ele abril ele 1826. = (Com a ntb?·iw de stta magestacle o senho?' 
D. Ped1·o IV.) 

Carta cons"ti "tucional 

D. Pedro, por graça ele Deus, r ei ele Portugal, clGs A1garves, etc. Faço saber 
a todos os meus subelitos portuguezes, que sou serviclo decretar , dar e mandar 
jmm.· immeeliatamente pebs tres ordens do estado a carta constitucional abaixo 
transcrir ta, a qual de ora em cliante regerá esses meus r einos e domínios, e que 
é elo teor seguinte : · 

Carta constitucional para o reino de Portugal, Alga.rveo;; e seus domínios 

TITULO I 
DO REINO DE I'ORTUG..U.1 SEU TERIUTOB~O, GOVEBN01 DYNASTLI. E RELIGllO 

Artigo 1. 0 O reino de Portug-al é a associação política ele to elos os cidadãos 
portuguezes . Elles formam uma nação livre e independente. 

Art. 2 . 0 O seu territorio forma o reino ele Portugal e Algarves, e compre
hencle : 

§ 1. 0 Na Emopa o reino ele Portugal, que se compõe das províncias elo :iYii
nho1 Traz os Montes, Beira, Exh·emaclma, Alemtejo e r eino elo Algarve, e elas 
ilhas adjacente.·, J\Iacleira, Porto Santo e Açores. 

§ 2.0 Na Afi:ica Occidenta.l, Bissau e Cacheu; na costa ela J.\iina, o forte ele 
S. J oão Baptista ele Ajudá, Angola, Benguella c suas elepenclencia ·, Cabinda e 
l\Iolembo, as ilhas ele Cabo Verde e as ele S . Thomé e Príncipe e suas l epenclen
cia i na co:ta oriental ~Ioçambique, Rio de Senna, Sofalla, Inhambane, Queli
mane !:! a: ilha.; ele Cabo Delgado. 

§ 3. 0 Na A '·ia, Salsete, B~.rclez, Goa, Damao, Diu, e os eptabelecimentos ele 
l\Iacau e elas ilhas de Solar e Timor . · 

Art. 3.o A nação não remmcia o direito que tenha a qualquer porção de ter
Titorio n'c ·tas tres partes elo mtmclo, não comprehcndicla no a.ntecede:q.te artigo. 

Art. 4 . 0 O seu govemo é monarchico, hereclitario, r epresentativo. 
Art . 5.° Continúa a clyna.tia r eil1ante ela serenissima ca.'a de Bragança na 

pessofi. ela senhora princeza D . l\Iaria ela Gloria, pela abdicação e cessão de seu 
augu. to pae o . enhor D. Pecho I , iniperaclor elo Brazil, legitimo herdeiro e succes
sor elo senhor D . João 'li. 
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Art. 6. 0 A religião catholica apostolica romana continuará a ser a r eligião do 
-reino. Todas as outras religiõês serã.o permittidas aos estrangeiros com seu culto 
domestico ou partic1.uar, em casas para isso clcstinadas, sem fórma algmna exte
rior de templo. 

DOS CIDADÃOS PORTUGUEZES 

Art. 7 . 0 São cidadãos portug·uezes : 
§ 1. 0 Os que tiver em nascido em Portugal ou seus domínios, e que hoj e não 

forem cidadãos brazileiros, ainda que o pae seja estrang·eiro, uma vez que este 
não rcsicla por serviço da sua naçâ'.o. , 

§ . 2. 0 Os filhos ele _pae portuguez, e os illegitimos de mãe portugueza, nasci-
dos em paiz estrangeiro, que vierem estab elecer domicilio no r eino. , 

§ 3. 0 Os filho s ele pae p01'tuguez, que estivesse em paiz estrangeil·o em ser
viço do r eino, embora elles não venham estabelecer domicilio no r eino. 

§ 4. 0 Os estrangeil·os naturalisaclos, qualquer que sej a a sua r eligião : uma lei 
det erminará as qualidades precisas para se obter carta ele naturalisação. 

Art. 8 .0 P ercle os direitos ele cidadão portuguez : 
§ 1 . 0 O que se natm·~~lisar em paiz estrangeiro ; 
§ 2 . 0 O que, ~':!em licença elo rei, acceitar emprego, pensão ou condecoração 

ele ·qualquer governo estrangeiro ; . 
§ 3. 0 O que for banido por sentença. _ 
Art. 9. 0 Suspende-se o exerci cio" elos dil·eitos políticos : 
§ 1. 0 Por incapacidade physica ou moral; 
§ 2. 0 Por sentença condemnatoria a prisão, ou degr edo, emquanto durarem os 

seus effeitos. 
TITULO III 

DOS PODERES E REPll.ESENTAÇÃO NACIONAL 

Art. 10. 0 A clivisâ'.o e harmonia elos poderes políticos é o prin01p10 conserva
dor elos direitos dos cidadãos, e o mais seguro meio ele fazer effectivas as garan
tias que a constituição offcrccc. 

Art. 11.0 Os poder es políticos r econhecidos pela constituição elo r eino ele Por
tugal são quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o 
poder judicial. 

Art. 12 .0 Os r epresentantes da nação portugueza são o r ei e as côrtes geraes. 

TITULO IV 

CAPITULO I 

])OS lt AMOS DO I?Ol)l:~H. LEOISLA'l'lV'o E SUAS A'l"l'RIBUIÇÕES 

Art. 13 .0 O poder legislativo compete às côrtes com a sancção elo rm. 
Art. 14.0 As côrtes compõem-se de duas camaras: camara de par es e camara 

de deputados., . · 
Art. 15.0 E ela attribuição das côrtes : 
§ 1. o Tomar jm·amento ao r ei, ao 1Jrincipe r eal, ao r egente ou regencia ; 
§ 2.0 Eleger o r egente, ou a r egencia, e marcar, os limites ela sua auctori

elacle ; 
§ 3.0 R econhecer o príncipe real como successor elo throno, na lJl'imeira r e

uniâ'.o logo c1':lpois do seu nascimento; 
§ 4 . 0 Nomear tutor ao r ei menor, caso' seu pae o nâ'.o t enha. nomeado em tes

tamento; 
§ 5. 0 Na moxte elo r ei ou vacancia elo throno, instituir exame da administra

yã.o que acabou, e reformar os abusos n'ella introduzidos ; 
§ 6 .° Fazer leis, interpretai-as, sú.spenclel-as e r evog·al-as ; . 
§ 7. 0 Velar na guarda ela constituição, e promover o bem g;cral da nação ; 
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§ 8.° Fixar annualmente as clespezas publicas, e repa.rtir a contribuição e1i-
recta; ' 

§ 9.° Conceder ou negar a entrada de forças estrangeiras ele t erra e mar, 
dentro elo reino ou elos portos d' elle ; . · 

§ 10.° Fixar annualmente, sobre a informação elo governo, as forças de mai· e 
terra, ordinarias e extraordinarias ; 

§ 11. 0 Auctorisar o governo para contrahir emprestimos ; 
§ 12.0 Estabelecer meios convenientes para pagamento da divida publica; 
§ 13.0 Regular a administração dos bens elo estado e decretar a sua alie

nação; 
§ 14.° Crear ou supprim.ir empregos publicos, e estabelecer-lhes ordenados; 
§ 15.0 Determinar o peso, valor, inscripção, typo e denominação elas moedas; 

assim como o padrão dos pesos e mecliclas. 
Art. 16.0 A cama:ra elos pares terá o tratamento de «dignos pares do reino» e 

a dos cleputaclos ele «senhores deputados da nação portugueza» . 
Art. 17,° Cada legislatma dmará quatro annos, e cada sessão annual tres 

mezes . 
Art . 18.0 A sessão real ela abertl.u-a será todos os aunos no elia 2 'de j aneiro . 
.Al-t. 19 .0 Tambem será real a sessão do encerramento, e tanto' esta como a 

da abertm·a se fará em côrtes geraes, reunidas ambas as camaras, estando os pa
res á clll:eita e os deputados á esquerda . 

.Al-t. 20. 0 Seu ceremonial e o ela participação ao rei será f~ito na fórma elo re
gimento interno. 

A.J:t. 21. 0 A nomeação do presidente e vice-presidente ela camara elos paJ.·es 
compete ao rei; a. do presidente e vice-presidente ela camara dos eleputados será 
da escolha do rei sobre proposta ele cinco, feita pela me ma camara; a elos seCl·e
tarios ele ambas, verificação dos poderes dos seus membros, jm·amento e sua poli
cia interior, se executará na fórma elos seus respectivos Tegimentos . 

.Al·t . 22.0 :Na reunião elas duas camaras o presidente ela camara elos pares di
rigirá o trabalho ; os pm·es e deputados tomarão logar como na abertm·a das 
côTtes. 

Art. 23.0 A. sessões ele cada uma elas camaras serão publica·, á excepção elos 
casos em qRe o bem elo estado exigir que sejam secretas. 

Art. 24.0 Os negocios se resolverão pela maioria absoluta ele votos elos roem-, 
bros presentes. ' 

.Al·t. 25.0 Os membros ele cada mna das camaras são inviolaveis pelas opiniões 
que proferirem no exercício elas suas funcções . 

.Al·t . 26.0 enhum par ou deputado, clmante a sua deputação, pócle ser preso 
por ~uctoridade alguma, salvo por ordem ela sua respectiva camara, menos em 
.flagrante delicto de pena capital. 

Art. 27·.0 Se algum par ou deputado for pronunciado, o Juiz, suspendenclo todo 
o ulterior procec1imento, dará conta á sua respectiva camara, a qual eleciéw:á se o 
processo deva continuar, e o membro ser on não susp·cnso no exercício elas suas 
flmcções . 

.Alt. 28. 0 Os pares e deputados poelerão ser nomeados para o eargo ele minis
tro de estado, ou conselheiro ele estado, com a cliiferença de que os pares conti
nuam a ter assento .na camara e o deputado deixa vago o seu logar, e se procede 
a nova eleição, na qual póde ser reeleito e accum.ular as duas ftmcções . 

.- Art. 29 .0 Tambem accumulam as duas fi.mcções, se j á exerciam qualquer elos 
mencionaelos cargos, quando foram eleitos . 

.Al·t. 30.0 ão se póde ser ao mesmo tempo membro ele ambas as camaras. 
AJ:t. 31.0 O exercício de qualquer emprego, á excepção elos de conselhen:o de 

estado e mini ·tJ.·o de estado cessa interinamente emquanto dm·arem as ft.mccões ' ~ de pa'.r ou deputado. . 
.Al·t. 32.0 No intervallo Glas sessões não poderá o rei empregar um deputado 

fóra do r eino, nem mesmo iJ:á exer'cer seu empr ego, quando is o o impossibilite 
par~ se reunir no tempo da convocação elas côrtes geraes ordinarias ou extJ.·aordi
nanas. 
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Art. 33. 0 S e por algum caso imprevisto1 de que. clepcnela a segm·ança publica1 
ou o l)em elo estnrl.o1 fo~· inclispensavel que a.Jgmn deputado sitia para outra com
missão1 a respectiva camara o poderá determinar. 

CAP ITULO II 

])A OlllA.ItA DOS DErUI.rAOOS 

Art. 34. 0 A camara dos e1eputados é electiva e temperaria. 
Art. 35 .0 É privativa ela camara elos eleputaclos a iniciativa : 
§ 1. 0 Sobre impostos i 
§ 2.0 Sobre recrntamentos . 
Ar t . 36. 0 T ambem principia.rá na camara dos deputados : 
§ 1. 0 O exame da administração passada1 e r eforma elos abusos n' ell11 iutro-

cluziclos i · . 
§ 2. 0 A cli~cnssão elas propostas feitas pelo pocler executivo . 
Art. 37 .0 E e'L-1. privativa attribuição ela mesma camara decretar que tem lo

g::tr ft accusacão elos mini stros ele estado e conselheiros ele estado . 
Art. 38.0

' Ós deputados durante as sessões vencer~o um subsidio peclmiario1 
taxado no ii.m da ultima sessão da legisbtura antecedente . Alem cl'isto se lhes ar
bítrarú uma indeiUJJisação para as despezas ela vinda c volta .. 

CAPI TULO III 

. DA CA.\I JU tA. lJO S 1'..-\ IOt S. 

Art. 39.0
• A camara elos par-es é compo. ·ta de membros vitalícios e hereclita

ríos1 nomeados pelo r ei1 e sem numero fixo. 
. Art. 40. 0 O príncipe r eal e os infantes são pares ]JOr direito1 e t erão assento 

na camara1 lo~o que cheguem ~. iclacle de vinte e cinco am1os . 
Art. 41. 0 E ela attribuição exclusiva ela camara elos pares : 
§ 1. ° Conhecer elos deli ctos iU:clividuaes commetticlos pelos membros ela famí

lia r eal, ministTos de estado, conselheü·os ele estado e pares1 e elos cl elictos elos 
clcputado: 1 dmn.nte o período ela legislatura; 

§ 2. ° Conhecer ela r esponsabiliclacle elos secretarias e conselheiros ele estado ; 
§ 3. ° Convocar as côrtes na n1orte elo r ei para a eleição ela r egencia1 nos ca

sos em que ella tem log·ar1 quando a r egencia provisional o não faça. 
Art. 42. 0 No juizo elo:; crimcs1 cuja accusaçFto não pertence á camara elo cle-

putaclos7 accusará o procurador ela corôa. ' ' 
Art . 43. 0 As sessões cb cam~n·a elo lil pares começam c acabam ao mesmo tempo 

que as ela camara dos deputados. · 
Art. L14. 0 'Toda a r eunião ela ca.mara elos par.es1 fóra do tempo das sessões ela 

dos clepntaclo.·1 é illicita e nulla1 á. excepção elos casos marcados p13la eonsti~cli.ção . 

CAPITULO IV 

DA PltQllQSH)~O, DJSCUSSÃ0 1 SA1'\C9ÃO E P.ll.Ol\LU;..G.At;JÀ~ DAS LEIS 

Art. 45.0 A proposição1 opposição e approvação elos proj ectos de lei compete 
a cada cm1a elas camaras . 

Art. 46 .0 O l)oeler executivo exerce por qualquer elos ministros de estn.clo a . 
proposição que lhe compete na formação elas leis ; e :ó depois de examinada por 
uma. commi.·são ela ca.mara dos clepútaclos1 aonde deve ter principio1 poelerú ser 
conver tida em proj coto de lei. 
. Ar t. 4 7. 0 Os ministil:os podem assistir e discutir a 1proposta7 depois do r elato

rw ela commissão1 mas nfLo poderão votar nem estar ão l):rcsentes ·:• votação1 salvo 
se forem pares ou deputados . ' 

Art . L18 . 0 Se a cama r a dos deputados adaptar o proj ecto1 o r e'metterá á elos 
pares colll a segLüntc formula: «A camara dos deputados envia :i camara dos pa
res a propos:içrio .i n.nta elo poder execntivo (com emendas O'll sem ellas) 1 e pensa. 
que ella tem logar» . 
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Art. 49. o Se não poclér acloptar a propos1çao, o participará ao rei, por 1nnà -
de1:mtação ele sete membros, da maneira segtünt~ : «A camara elos deputados tes
temunha ao rei o· seu reconhecimento pelo zêlo que mostra em vigiar os interesses 
do reino, e lhe snpplíca respeitosamente digne-se tomar em ulterior consideração 
a proposta do governo >> • 

.Art. 50.0 Em geral as proposições que a camara elos deputados aelmittir e 
appr ovar serão remetticlas {L cam:,n·a elos par~.- ' com a formula . ·egtünte : ((A ca
mara do ·· deputados enna á camam elos I ares a proposição junta, e pensa qüe tem 
logar pedir-se ao rei ::t sua sancção >> • 

.Art. 51. o, Se porém, a camara dos pares não adaptar inteiramente o proj ecto . 
da camara, dos cleputados, mas se o tiver alterado ou aclclicionaclo, o reenvia.rá pela 
maneira segtúntc : <<.A cam:n·a elos pares envia á camara dos deputados a sua pro
posição (tal) com a· emenclas ou a.ddições juntas, e pensa que com ell~Ls tem logar 
pedir-. ·e ao rei a sanccão r al » . 

. Art. 52.0 Se a c~ara elos pares, depois ele ter deliberado, julga que não 
pócle admittir a pro1Jõsiçào ou projecto, elirá nos termos :;;egtüntes : «.A camara elos 
pares torna a r emetter á camara dos deputados a proposição (tal), á qual não tem 
pocliclo dar o seu consentimento» . 

.Art. 63. 0 ,O me mo praticará a camara dos deputados para com a elos pares, 
quando n'esta tiver o projecto a sua origem. . . 

.Art. 54. 0 Se a camara do: deputados não approvar a.· emendas ou addições 
da dos pares, ou vice-versa> e todavia a camara recn ·ante julgar que o projecto é 
vantajoso, se nomeará uma commissão ele igual mnnero ele pares e deputados, e 
o que ella cleciclir servirá, ou para fazer-se a proposta, ela lei, ou para ser re
cusada. 

Art . 55.0 Se qualquer das clna · camaras, concluída a cliscm;são, acloptar in
teiramente o projecto que a outra camara lhe enviou, o recluzirá a decreto ; e ele
pai· ele liclo em sessão, o elirigirá. ao rei em dois autognt}Jhos assignados pelo 
presiclente e dois secretarias, pedindo-lhe a sua sancção pela. formula segtúnte : 
<<.As côrtes geraes dirigem ao r e.i o elecreto incluso, 1ne julgam vantajoso e util ao 
reino, e peclem a sua mag·estade se digne dar a sua sancção » . 

Art. 56 .0 Esta remessa. . ·erá feita. por um a deputação de sete membros, en
viacla peJa camara 1litiníamente deliberante, a qual ao mesmo tempó informará· á 
outra cama.ra, aonde o projecto teve origem, que tem acloptado a sua proposição 
relativa a tal objecto, c que a dirigiu ao rei peclindo-The a . ua :ancçã9 . 

.Art. 57 .0 'Recusando o rei prestar o seu consentimento, r esponderá nos termos 
~eguinte : «O rei quer meditar sobre o projecto ele lei, para a . eu tempo se re-· 
solver». Ao que a camara responclerá, que «agradece a sua magestacle o interesse· 
que toma pela nação ». 

Art. -58. 0 Esta denegação tem effeito absolu.to: 
.Art. 59. 0 O r(}i. dará on negará a sancç,::to em cada clecreto dentro ele 1un mez, 

depois que lhe for apresentado. . 
Art. 60 .0 Se o rei acloptar o projecto elas côrtes geraes, se exprimirá assim : 

«O rei consente» . Com o que fica sanccionaêlo, e nos termos ele ser promu.lgaclo 
como lei elo reino; e um elos dois antographos, clepois de as ignados pelo •rei, :erá 
remetticlo para o archi>o ela camara que o ennou, e o outro servirá para por elle 
se faz er a promulgação ela lei peJa respectiva .-e'cretaria ele estado, senclo depois 
remettid.o para a 'l'orre elo Tombo . 

Art. 61. 0 .A formula da pronnugação ela lei ser[~ concebida nos seguintes ter
mos :. << D . (F .), IJOT graça ele Dens, rei de Portugal c elos .A.lgarves, etc. Fazemos 
sabe~· a to~os os nossos subclitos que as côrtes gm'aes decretaram e nó.· queremos 
a lm segmutc (a integra ela lei nas suas disposições :ómente) . Manelâmos por
tanto a toclas as auctoriclaeles, a quem o conhecimento e execução ela referida lei 
pertencer, que a cumpram e . façam c1tmprir e guardar tão inteiramente como 
n'ella se contém. O secretario ele estaclo elos negocias l . .. (o ela repartição com
petente) a faça imprinlir, publicar e correnl . 

Art. 62.0 A. s:gn.acla a lei pelo rei referendada pe.o secretario c1e estado com
petente, ·e ellacla com o sêllo real, se gnarclar~L o original na Torre elo Tombo, e 
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se remetterão os exemplares d'ella impressos a todas as camaras do reino, tribu
naes, e mai.s logares aonele convenha fazer-se publica. 

CAPI'L'ULO V 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 63. 0 As nome'ações dos deputados para as côrtes ger::tes serão feitas por 
eleições inclll·ectas, elegendo a m.Lssa dos cicladaos activos, em assembléas paro
chiaes, os eleitores de provincia, e estes os repTesentantes da nação. 

Art . 64. 0 Têem voto .n'estas eleições primarias: 
§ 1. 0 Os cidadãos portuguezes que est~o no goso ele seus direitos políticos; 
§ 2. 0 Os ·estrangeiros naturalisaclos. 
Art. 65. 0 São excluídos ele votar nas assembléas parochiae · : 
§ 1.0 Os menores ele vinte e cinco annos, nos quaes se não comprehenclen,:~. os 

casados e officiaes militares que forem maiores ele vinte e um annos, os bacha
r eis formados e clcrigos ele ordens sacras; 

§ 2. 0 Os filhos-famílias que estiverem na companhia de seus paes, ·alvo .·e 
servirem officios publicas; 

§ 3.0 Os Cl'eaclos de servir, em cuja classe não entram o.· guarda-livros e pri
meiros caixeiros elas casas ele commercio, os creaclos ela casa real que não forem 
ele galão , branco, e os aelministraclores elas fazendas ruraes e fabricas; 

§ 4.0 Os religiosos e quaesquer que vivam em communiclacle claustra1; 
§ 5. 0 Os que não tiverem ele renda liquida annual 100~000 réis, por bens ele 

raiz, inclustria, commercio ou emprego. 
Art . 66. 0 Os que não podem votar nas assE)mbléas primaTias ele parochia não 

podem ser mempros, nem votar na nomeação ele alguma auctori laclo electiva na
cional . 

Art. 67. 0 Podem ser eleitore.', votar na eleição elos deputados, todos os que 
podem votar na assembléa parochial. Exceptuam-se: 

§ 1. 0 Os que não tiverem ele renda liquida annnal 200~000 réis por bens ele 
raiz, industria, commercio ou empreg'o; 

§ 2. 0 Os libertos; . 
§ 3 . 0 Os criminosos prommciaclos em q~wréla ou devassa. 
Art. 68 .0 Todos os que podem ser eleitores são habeis pa.ra serem nomeados 

deputados . Exceptuam-se: 
§ 1. 0 Os que não tiverem 400~000 réis de renda liquida, na fórma elos arti

gos 65.0 o 67 .0 ; 

§ 2 .0 Os estrangeiros naturalisados . 
ATt. 69 .0 Os·ciclaclãos portuguezes, em qualquer parte que existam, são elegi

vei · em cada clistricto eleitoral para deputados, ·ainda quando ahi nã,o sej am nas
ciclos, residentes ou clomiciliaclos . 

Art. 70 .0 Uma lei regulamentar marcará o moclo' pratico elas eleições e o nu
mero elos cleputaclos r elativamente á população elo reino. 

TITULO V 
DO REI 

CAPl'l'ULO I 

DO PODER :àiODEitADOR. 

Art. 71. 0 O poder moderador é a c]Jave ele toda a organisação política, e com
pete privativamente ao re.i. como chefe supremo ela nação, para que incessan
ten~ente vele sobre a mam.t('nção ela inclepenclencia, equilíbrio e harmonia elo 
mms poderes politicos. 

Art. 72 .0 A pes .. oa elo rei é inviolavel e sagrada. Elle não está st~ eito a res
ponsabilidade alguma. 

Art. 73 .o Os se:u.s titulas são: <<J:!3i ele Portugal e dos Algarves, cl'aqueJU c 
cl'alem mar em Afnc·a, senhor ele Guiné e ela conquista, navegação, colllillercio dn 
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Ethiopia, Arabia, Persia e da Inclia, etc. '' ; e tem o tratamento ele c<magestade fi de
li. sima» . 

Art. 7 4. 0 O rei exerce o ·poder moderador : 
§ 1. 0 r omea.nclo os pares sem numero fixo ; 
§ 2. o Convocando as côrtes geraes extraonlinariamente nos intervallos elas 

sessões, quando assim o pede o bem elo r eino; 
g 3. 0 Sa.nccionanclo os decretos e resoluções elas côrtes geraes, para que t e

nham força ele lei, artigo 55 .0
; 

§ 4 . 0 Prorog·ando ou acuando as côrtes geraes, e clissolvendo a camara dos de
putados, nos casos em que o exigir a salvação do estado, convocando immeclia-
tamente outra que a substitua ; . 

§ 5 .0 Nomeando e demittindo livremente os ministros de estaclo; 
§ 6. 0 Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 121 .0

; 

§ 7 . 0 P erdoanclo e moderando as p enas impostas aos réus condemnados por 
sentença; 

§ . ° Concedendo amnistia em caso m·gente, e quando assim o aconselhem a 
hmnaniclacle e bem elo estaelo . 

CA.PITULO TI 

DO PODER. E!\.""ECOTIT'O 

Art. 75. 0 O rer e o chefe elo poder executivo, e o exercita pelos seus minis
tros de estado . São suas principa.es attribuições : 

. § 1. ° Convocar as novas côrtes geraes orcli.na.rias no dia 2 de março do quarto 
anuo ela legislatm~a eXistente no reino ele Portug·al, e nos domini.os no anuo ante
cedente; 

§ 2. 0 Nomear bispos e prover os beneficios ecclesiasticos ; 
§ 3. 0 }l omear magistraelos ; 
§ 4. 0 Prover os mais empregos civis e políticos ; 
§ 5 .0 Nomear os commandantes ela forca de terra e mar, e removel-os quan-

do assim o pedir o bem elo estaclo; ' 
§ 6. 0 Nomem· embaixadores e mais agentes aiplomaticos e commerciaes; 
§ 7. 0 Dirigir as negociações políticas com as nações e. ·trangeiras ; 
§ 8 . ° Fazer trataclos ele alliança offensiva e clefensiva, ele subsiclio e CQmmei·

cio, levanclo-os depois ele concluidos ao conhecimento das côrtes geraes, quando 
o interesse e seglll'ança do estado o permittirem. Se os tratados c.onclu.i.clos em 
tempo ele paz envolver em cessão ou troca de territorio clq reino ou ele possessões 
a que o reino tenha direito, não serão ratificado sem terem sido approvados pe
las côrtes geraes; 

§ 9 .0 D eclarar a guerra e fazer a paz, pa.rticipando á as. erp.bléa as commu
nicaçõe · que forem compatíveis com os intere.·ses e seglll'an,a do estado; 

§ 10.° Conceder cartas de natl.U'alisação na fórrna ela lei ; 
§ 11.° Conceder títulos, homas, onien · militares e clistincções em recompensa 

ele serviço feitos ao e tado, dependendo as mercês pecuniarias ela approvação ela 
assembléa, quando não estiverem já designadas e taxadas por lei; 

§ 12.0 Expeclir os decretos, instrucções e regulamentos adequados á boa exe
cuçao das leis ; 
. § 13. 0 Decretar a a.pplicação dos r enclimentos destinados pelas côrtes aos va

nos ramos da publica aclministracao · 
§ 14.° Conceder 'ou nega.r o' be~eplacito ao decretos dos concílios e letras 

apostolícas, e quaesquer outras con'stituicões ecclesiasticas, que se não oppozerem. 
~i, constituição, e precedendo approvacão das côrtes, se contiverem disposição geral ; 

§ 15.0 Prover a tuclo que for c;ncernente á segmança interna e externa do 
estado, na fórrna da constittúcão . 

Art. 76. 0 O rei, antes de ' ser acclarnaclo, prestará na m~o do presidente da 
camara elos pares, reunidas ambas as camaras, o seguinte j m·amcnto: «Jm·o man
ter a Teligião catholica a.postolíca romana, a integTiclacle do reino, observar e fa
zer observar a coristittúção política ela nação portt1g1.lCza e mais leis elo reino, e 
prover ao bem geral da nação, quanto em mim coubel'll . 
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Art. 77. 0 O rei nlio po icr{b saír elo r eino de Portugal som o conscntimfilnto das 
côrtes geraes ; e se o fizer se entender{~ que abdicou a corôa. 

CAPITULO JII 

DA lJ'A'Ml LIA R'EAJ..r El SUA DO'rAÇÀO 

Art. 78 .0 O herdeiro proslJmptivo elo reino ter:i o t itulo de «príncipe reah, e 
o seu p1·imogenito o ele «príncipe ela Beiran . Todos os mais terão o elo «infantes>> . 
O tratamento elo h ercleiJ:o presumptivo será o ele <<alteza reab, e o mesmo será. o 
do principe ela Beira; os infantes terão o tratamento ele <<alteza» . , 

Art. 79 .0 O h•3reloii·o pre ·umptivo, completando quatorze annos ele idade, presta
rá nas mãos do presiclente ela camara elos pares, r eunidas ambas as camaras, o 
seguinte juramento : «Jm·o manter a religião catholica apostolica romana, obser
v ar a constituição política ela nação portugL1eza, e ser obediente lts leis e ao rein . 

Art. 80.0 As oôrte.; genLb, logo quo o rei succecler no reino, lhe assigna;rão, 
e ~\, rainha sua esposa, uma clotação correspomlente ao decoro ele sua alta cligni~ 
dacle. 

Art. 81. 0 As côrtes assignarão tambem alimentos ao princi1Je real e aos infan
tes clescle quo nascerem. 

Art. 82.0 Quando as pTincezas ou infantas houverem ele casar, as côrt e.· lhes 
assignarão o seu dote, e com a entrega cl ~ elle c e. sarãrJ os alimentos. 

Art. 83.0 Aos infantes que se casarem e forem residir fóra do reino se entr e
gar::'~, por uma vez sómente, uma quantia deter:rn.inacla pelas côr tes, com o que 
cessarão os alimentos que percebiam. · · 

Art. 84.0 A dotação, alimentos e dotes de que faliam os artigos antecedentes, 
serão pagos pelo thesom·p publico, entregues a um mordomo nomeado pelo rei, 
com qnem íse poderão tratar as acções acttvas e passivas, concern entes aos inte
r esses ela casa r eàl. 

Art. 85.0 0;:; palacios e terrenos reaes, que t êem sido até agora posslúdos pelo 
r ei, ficarão per tencendo aos seus successores ; e as côrtes oniclaúto nas acqlúsi
çõe~ e conBtrucções quo julgarem conveniente: pa:a a deconcia e recreio do rei . 

CAPITULO IV 

DA SUCCESSÀO DO REINO 

Art. 86.0 A senhora D . JYiaria II, por graça ele D eus e formal abdicação e 
cessão elo senhor D. Pedro I, imperador do Brazil, reinará sempre em Portugal. 

Art. 87 .0 Sua descendencia legitima succederá no throno segundo a ordem re
gular ela primogenitur a e representação, preferinclo sempre· a linha anteriox ás 
posterior es ; na mesma linha o grau mais proximo ao mais remoto; no mesmo grau 
o sexo masculino ao feminino ; no mesmo sexo a pessoa mais velha {L mais moca. 

Art. 88. 0 E x tinctas as linhas dos clescencleJ;J.tes legitimas ela senhora D . Ma-
ria II, passaní a corôa á ·collateral. . . 

Art. 89.0 Nenhum estrangeiro poderá succeder na corôa do reino ele Porhwal. 
Art. 90.0 O casamento cl[L princeza hercleü~a presumptiva ela corôa será f~ito 

a aprazimento elo-r ei e nunca com estrangeiro ; não existindo o rei ao tempo em 
que se tratar este consorcio, n~io poderá elle effectuar-se sem approvação das côr
t es geraes . Seu marido não terá I arte no governo, e sómente se chamará r ei ele
pois que tiver ela rainha filho ou filha. 

CAPITULO V 

DA lillOE~CIA NA MENORIDADE OU li\U"ll0IMEN'l'O DO ltEI 

Art . 91.0 O rei é menor até á iclacle de dezoito ànnos completos. 
Art. 92 .0 Durante a sua menoridacle o reino será governado por uma regen

cia, a qual pertencent ao pru·ente mais chegado. elo rei , segundo a O!J.·dem da sue
cessão, e que seja maior ele ·vinte e cinco annos. ' 

_Art. 93 .0 Se o rei não tiver parente algum que rcuna estas qualiclacles, sefá 
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o reino o·overnaclo por uma regenc1a permanente nomeada pelas côrtes geraes, 
composta

0 
ele tres membros, dos quaes o mais velho em iclacle será o presidente. 

J'u:t. 94. o Emquanto e::.-ta regencia se nao eleger, · governar{t o reino mna r e
gencia provisional, composta elos clo~s ~stros de e ·t~cl? elo re!n? e ela jus~iça, 

. e elos dois conselhe.iros ele estado mms antigos em exermmo, presidida pela rainha 
viuva, e na sua falta pelo mais antigo conselheiro ele estado. 

Art. 95 .0 No caso do fallecer a ramha regente será. est~L regcncía presiclicla 
por seu maTiclo. 

Axt. 96.0 Se o rei por causa phy.-ica ou moral, evidentemente reconhecida 
pela plmalidacle ele cada uma elas camaras elas côrtes, se impos ·ibi.litm· para go
vernar, em seu logar governan1, como regente, o príncipe real, se for maior ele 
dezoito annos . 

Art . 97 .0 Tanto o regente como a regencia prestará o j mamento men~ionaclo 
no artigo 7 6. 0 , acrescen~anclo a clausula ele ficleliclacle ao rei, e ele lhe entregar o 
governo, logo que elle chegar á maioriclacle ou ccs ar o seu impeclimento. 

Art. 9 . 0 Os actos ela regencia e do reo·ente serão expeclido's em nome elo rei, 
pela formula seguinte : alYiancla a regenc:ia em nome elo rei . . . Manda o príncipe 
real, r egente em nome elo r ei'' . 

Art. 99 .0 Nem a regencia nem o regente ~orá. r esponsavel. 
Art. 100.0 Durante a menoridade elo .-uccessor ela corôa, será .-eu tutor quem 

seu pae lhe tiver nomeado em testamento; na falta cl'e. te a rainl1a mae; faltando 
esta, as côrtes geraes nomearão tutor, com tanto que nunca poclerá ser tutor elo 
rei menor aquelle a CfLlem possa tocar a successão ela corôa na sua falta . 

CAPI'IULO VI 

DO liD"'ISTERlO 

Art. 101.0 Havedt clifferentes secretarias ele estado. A lei designará os nego
cios pertencentes a cada uma e seu numero, as re11nin't ou separará como mais 
convier . . 

Art. 102.0 Os mini. tros ele estado referendarão ou a· iguarão todos os actos . 
elo poder executivo sem o que não poderão ter execução . 

Art. 103.0 Os millistros ele estado serão r esponsaveis : 
§ 1. 0 Por traição ; 
§ 2.0 Por peita, suborno ou concussão i 
§ ·3.0 Por abuso elo poder i 
§ 4 .0 P ela falta ' cle ob ·er ancia ela lei; 
§ Õ.0 Pelo que obrarem contr·a a libel·clade, segurança ou propriedade elos ci-

claclãos ; . . 
§ 6.0 Por qualquer dissipação dos bens publicas. 
Art. 10-1.0 Uma lei particular e. pecilican't a natmeza cl'estes clelictos e a ma

neli·a ele procecler contra elles. 
A.rt. 105.0 .t: ão salva aos ministros ela responsabiliclacle a ordem elo rei vocal 

011 lJOr escTipto . 
A1•C 106.0 Os estrangeiros, posto que naturalisados, não podem ser ministr·os 

ele estado. 
CAPITULO VTI 

DO COSSELUO DE ES'rADO 

Ar·t. 101.0 Haverá mu conselho ele estado composto ele conselheli·os vitalícios 
nomeaclos pelo rei. 

Art. 10 .0 Os estr·angeiros não podem ser conselheiros ele estado, posto que 
sejam natmalisaclos. 

Art. 109.0 Os conselheiros de estado, antes ele tomarem posse, prestarão ju
ramento nas mãos elo rei de manter a religião catholica apostolica r omana, obser
var a constituição e as lei·, serem fieis ao rei, aconselhai-o, segundo suas con
sciencias, attenelenelo sómente ao bem ela nação . 

. AJ:t. 110.0 Os conselheli·os serao onviclos em todos os negocias graves e me-
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c1iclas geraes ele publica aeb-njnistração, principalmente sobre a cleclaJ:ação ela gner
ra, ajustes ele paz, negociações com as nações estrangeiras ; assim como em todas 
as occasiões em que o rei se p1;oponha exercer qualquer ela· attribuiçõos proprias 
elo pncl.er moderador, inc1ieaclas no artigo 7 4. 0 , á excepção elo § 5. 0 

Art. 111. 0 São r esponsaveis os conselheiros ele estado pelos conselhos que ele
rem oppostos ás leis e ao interesse elo estaclo, manifestamente dolosos. 

Art. 112.0 O príncipe real, logo qne tiver dezoito annos completo·, ·erá ele c1i
r eito elo conselho ele estado ; os demais príncipes ela casa real, para entrarem no 
conselho ele estado, ficam dependentes ela nomeação elo r ei. 

CA.Pl'l'ULO VIII 

DA FORÇA MILITAR 

Art. 113.0 Toclos os portugnezes são obrigados a pegar em armas para sus
tentar a inelepenclencia e integricla le lo r eino , clef mlel-o ele seus inimigos ex
ternos e internos . 

Art. 114.0 Emquanto a.· côrtes geraes não tlesignarem a força militar perma
nente ele mar e tena, subsistir á a que então houver, até que pelas mesmas côr
tes seja 'alterada para mais ou para. menos . 

Art. 115. 0 A força militar é essencialmente obediente; jamais se poclení. re
unir sem · que lhe seja orclenado pela auctoriclacle legitima. 

Art . 116.0 Ao poder executivo compete privativamente empregar a força ar
mada ele mar e terra como bem lho parecer conveniente <.Í. segm·a.nça e clefeza 
elo reino . 

Art. 117 .0 Uma orclenança especial regulará a orga.nisação elo exercito, suas 
promoções, soldos e disciplina, assim como ela força naval. 

TITULO VI 

DO PODER JUDICIAL 

CA.PI'l'ULO UNICO 

DOS JUIZES E TJUDUNAES DE J-USTIÇA 

Art. 118.0 O pocler judicial é independente, e . erá composto ele juizes e ju
rados, os quaes terão logar, assim no civel como no crime, nos casos e pelo modo 
que os cocligos tletermincn·em. 

Art. 119.0 Os jmados pronunciam sobre o facto, e os juizes appli.càm a lei . 
. AJ:t . 120.0 Os juizes ele c1ireito serão perpetuas, o que todavia se não entende 

que não possam ser muclados ele uns para outro: lagares pelo tempo e maneiL·a 
que a lei determinar. · 

Ar-t . 12_1.0 ._O rei pocler{L sr:srendel-os p_or queixas ~ontra elles feitas, prece-· 
clenclo auchenCia elos mesmos JIUzes e ouvrclo o conselho ele estado. Os 'papeis· 
que lhes são concernentes serão remetticlos ú relação elo respectivo clistricto, para 
proceder na fórma ela lei. 

Art. 122.0 Só por sentença poderão estes juizes perder o logar. 
Art. 123.0 Todos os juizes ele direito e os o:fficiaes ele justiça são responsaveis 

pelos abusos de poder e prevarica:ções qne commetterem no e. ercicio elos seus 
empregos ; esta responsabilidade se fará effectiva por lei regulamentar. 

Art. 124.0 Por suborno, peita, peculato e concussão haverá contra elles acção 
popular, que poderá ser intentada dentro ele anuo e .dia ])elo proprio queixoso on 
por qualqn.er do povo, guarclacla a ordem elo processo estabelecida na lei. 

Art. 125.0 Para julgar as causas em segtmcla e ultima in tancia haver{L nas 
províncias do reino as relações que forem neces, .aria. · para commoc1idacle dos 
povos. 

Art. 126.0 Nas causas crimes a inquirição do testemunhas o todos os m:J;is 
actos elo processo, depois ela prommcia, serão publicas clescle já. 

Art. 127.0 Nas civcis e nas penaes civilmente intentadas polerão as partes 
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nomear JUizes arbitros . Suas sentenças serílo executadas sem recm·so, se assim o 
convencionarem as mesmas partes. 
· Ar t . 128. o Sem se fa.zer constar que se tem intentado o myio da reconcilia-
cão não se comecará processo algmn. 
, 'Art. 129.o p;ra e te fim havení. juizes ele paz, os quaes serão electivos pelo 
mesmo tempo e mane.il:a que se elegem os vereadores das camaras . Suas atb:ibui
ções e cli trictos serão regulados por lei. 

Art. 130.0 Na capital elo reino, alem ela relação, que deve existir, ass.iln co
mo nas mais províncias, haverá tambem um tribtmal com a denominação ele «su
.premo tribtmal ele justiça», composto ele j túzes letraelos, tirados das relações por 
suas antiguidades, e· serão conclecoraclos com o titulo elo conselho . Na pr.ilneira 
organisação poderão ser empregados n'este trihtmal os ministro cl'aquelles que se 
houverem ele abolir . 

Art. 131.0 A este tr ilnmal compete : 
§ 1. ° Conceder ou denegar revistas nas causas e pela maneira que a lei de

terminar · 
§ 2.0 'Conhecer elos delictos e erros de officio que commetterem os seus nú

nistros, os das relações e os empreg·aclos no corpo diplomatico ; 
§ 3. ° Conhecer e decidir sobre os con:B.ictos ele jmisclicção e COiljlpetencia das 

relações provinciaes. 
\ 

TITULO VII 
D A. ADliTh"'STRAÇÃO E ECOKOMIA D.AS PROYINCL\S 

CAPI'l'ULO I 

.ÁJ:t . 132. o A administração das províncias ficará existindo elo mesmo modo 
que actualmente se acha, emguanto por lei nao for alterada. 

CAPITULO II 

DAS C.UrARA..S 

.ÁJ:t . 133.0 Em todas' a· cidades e villas, ora existentes, e nas mais que pai·a 
o fntm·o se c1;earem, haverá camaras, a. quaes compete o governo economico e 
municipal das mesmas cidades e villas . 

Art. 134.0 As camaras serão electivas e compostas elo numero ele vercaclores 
que a lei designar, e o que obtiver maior numero de votos será presidente . 

Art . 135.0 O exercício ele suas nmcções municipaes, form.ação ele ~nas postu
ras policiaes, applicação ele suas r endas, e todas as .suas particular es e uteis at
n·ib1úções serão clecr etaclas por uma lei regulamentar . . 

CAPITULO m 
DA. FAZENDA PUBLICA 

Art . 136 .0 receita e 'de ·peza ela fazenda publica será enca:rregada a um· 
n·ibtmal debaixo elo nome de «thesouro publico», aonde, em cliversas esta ;ões, de
vidamente estabeleciclas por lei, se regulará a sua administração, arrecadação e 
contabilidade. . 

Alt. 137 .0 T odas as contribuições clirectas, á excepção d' aquellas que estive
r em ap_Plicacla · aos jm·os e amm·tisação ela divida publica, serão a1mual.mentc es
tabeleClcla pelas côrtes geraes ; mas continuarão até que se publique a sua elero-
gação ou sejam substituídas por outras. . 

.Axt. 138. 0 O :n:llnistro ele estado cb fazenda, havendo recebido dos outros mi
nistros os orçamentos relativos ás dcspezas elas suas repartições, apresentará na 
camara elos deputados annualmente1 logo que as côrtes estiverem r eunidas um 
balanço geral da receita e c~espeza elo thesou~·o no anno antecêclcnte, igua~ente 
o orçamento geral cl? t~d_:s as clespezas p~blicas do anno fi.ltmo, e da .ilnportan
cia ele todas as contnbmçoes e rendas publicas . 

4 
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TITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAES E GARANTB.S DOS DiREITOS CIVIS E POLITlCOS 

DOS CIDADÃOS PORTOGUEZES 

Art. 139.0 As côrtes geraes, no principio elas suas sessões, examinarão se a 
constituição política do reino t em sido exactamente observada, para prover como 
for justo. ' 

Art. 140.0 Se passados quatro annos, depois ele jtuacla a constituição elo reino, 
se conhecer que algum elos seus artigos merece reforma, se fará a proposição por 
escripto, a qual eleve ter origem na cama.1·a elos cleputaclos e ser ar oiacla pela terça 
parte cl'elles . , 

Art. 141.0 A proposição será lida por tres vezes, com intervallos ele seis clias 
ele uma á outra leitma; e depois da terceira delibera.J.·á a camara dos deputados 
se poderá ser admitticla á discussão, segtúndo-se tudo o mais qLte é preciso pru:a 
a formacão ele uma lei. 

Art. ' 142.0 A clmitticla á discussão e vencida a necessidade ela r eforma elo ar
tigo constitucional, se expeclu:á a lei, que será sanccionacla e promulgada pelo rei 
em fórma orclinaria, e na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a se
guinte legislahua, que nas procurações lhes confu·aJ.n especial faculdade para a 
pretenclicla alteração ou reforma. , 

Art. 143. 0 Na seguinte legislatura, e na primeira sessão, será a materia pro
posta e cliscuticla; e o que se vencer prevalecerá para a mudança ou aclclição á 
lei ftmdamental, e, j'tmtanclo-se á constituição, será solemnemente promulgada. 
· Art. 144.0 É só constitucional o que cliz respeito aos limites e attribuições res

pectiv;:ts elos podere.' políticos e aos direitos poüticos c inclividuaes elos cidadãos. 
Tudo o que não é constitucional pócle ser alteraclo, sem GJ..S formaliclacles referi
das, pelas legislaturas ordinarias. 

Art. 145. 0 A inviolabilidade elo· clireitos oivis e políticos dos cidadão· porht
guezes, que tem por base a liberdade, a segm·ança incliviclual e a proprieclacle, 
é ga.J.·antida pela constituição do reino peJa maneira seguinte : 

§ 1.0 Nenhum cidadão pócle ser obrigado a fazer on deixar ele fazer algmna 
cousa senão em virtude ela lei. 

§ 2. 0 A elisposição ela lei não terá effeito 1:etroactivo: 
§ 3.0 Todos poclem communicar os seus pensamentos•por palavras e escriptos, 

e publicai-os pela imprensa sem clepenclencia de ,censm·a, , comtanto que ·hajam ele 
responder pelos abusos que commetterem no exercício cl'este direito, nos casos e 
pela fórma que a lei determinar . 

§ 4 .0 Ninguem pócle ser perseguielo por motivo ele religião, uma vez que res
peite a elo estado e não offenda a moral publica. 

§ 5 .0 Qualquer pócle conservar-se Oll saír elo reino, como lhe · COnvenha, le
vando comsigo os seus bens, guardados 013 regu.l~mcntos policiaes, e salvo o pre-
juízo de t erceiro . · . 

§ 6 .0 Todo o ciclaclão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite não se 
poderá entrar n'ella .senão por seu consentimento, ou em caso de reclamação feita 
ele dentro, ou para o defender de incenclio ou inundação; e de clia só será fi·an
qncacla a sua entrada nos casos e pela maneira que a lei cleterminar. 

§ 7. 0 Ningnem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos elecla
raclos na lei, e n'estes, dentro ele vinte e quatro horas, contadas ela entracla ela 
prisão, scnclo em cidades, villas ou outras pdvoaçõcs proximas aos loga.res ela r e
sidencia elo jlúz · e nos logares remotos, dentro ele um praso rasoavel, que a lei 
marca.J.·á, attenta' a extensão elo territorio : o juiz, por mna nota por elle assignacla, 
fará constar ao réu o motivo ela prisão, os nomes elos accusaclores, e os elas teste
munhas, have)lclo-as. 

§ 8. 0 Ainda com culpa formacla ninguem s~rá concluziclo á prisão, ou n'ella 
conservado estando já preso, se prestar fiança 1clonea nos casos em que a lei. a 
acl.mitte; e em geral nos crimes que não tiverem maior l)ena do que a ele seis 
mezes ele ,prisão ou desterto para fóra ela comarca; poderá o réu livrar-se, solto. 

§ 9. 0 A ex:cepção ele flagrante delicto, a prisão não pó de ser executada senão 



por ordem escripta ela auctoridacle legitima. Se esta for arbitraria, o jlúz que à 
deu e quem a tiver requerido serão puniclos com as penas que a lei determinar. 

O qtle fica disposto ácerca ela: prisão antes ele c~llpa f01:m~cl::- não compr(}hencle 
as ordenanças militares estabelemclas cm;no necessanas á clismplma e recrutamento 
do exercità, nem os l?asos que não são pm·amente criminaes e em que a lei deter
mina todavia a prisão ele alguma pessoa por desobedecer aos mandados ela justiça 
ou não .cumprir alguma obrigação dentro ele cleterminado praso. 

§ 10.0 Ningnem será sentenceaclo senão pela auctoricla~e competente, por vir
tude de lei anterim· e na fórma por ella prescripta. 

§ 11 .0 Será maJlticla a inclependencja do poder judicial. Nenhuma auctoriclacle 
poderá avocar as causas penclentes, sustal-as ou fazer reviver os processos finclos . 

§ 12.0 A lei será igual para todos, lluer proteja quer castigue, e recompen-
sará em pt'oporçãc elos merecimentos ele cada um.. . 

§ 13.0 Todo o cidadão pócle ser aclmitticlo· aos cargos publicas civis, políticos 
ou militares, sem outra clifferença que não sej a a elos seus talentos e virtudes. 

§ 14.0 Ninguem será isento ele' contribuir para as despezas elo estado, em pro
porção dos seus haveres . 

§ 15.0 'Ficam abolidos todos os privilegias que não forem essencial e inteira
mente ligacl9s aos cargos por utilidade publica. 

§ 16.0 A e:xcepção elas causas que por sua natm·eza pertencem a jlúzos par
ticulru:es, na confm·midade elas leis, não haverá fôro privilegiado nem commissões 
especiaes nas causa · cíveis ou crimes. 

§ 17.0 Organisar-se-ha quanto antes um co digo civil e criminal, fi.mclaclo nas 
soliclas bases ela justiça e equidade. 

§ 18.0 Desde já ficam abolidos os açoutes, a t01·nua, a marca ele ferro quente 
e todas as mai · penas crueis. 

§ 19 .0 Nephuma pena pa.ssÇLrá da pessoa elo delinquente. PortaJlto não haverá 
em caso algum confiscação de bens, nem a infam.ia elo réu se transmitti.rá aos pa
r entes em qualquer grau que seja. 

§ 20.0 As cadeias ·serão segmas, limpas e bem ar~jadas, havendo cliversas 
ca~as pru:a sepru·ação dos réus, conforme suas circumstancias e natlueza ele seus 
crrmes . . 

§ 21.0 É garanticlo o clireíto ele propriedade em toda a sua plenitllde. Se ·o 
bem publico, legalmente verificado, exigir o uso e emprego ela_ propriedade do 
cidadão será clle previamente inclemnisaclo elo valOT cl' ella. A le1 marcará os ca-

' d . sos em que terá logar esta unica e:xcepção e 'dará as regras para se etermmar 
a inclemni ação. 

§ 22.0 Tambem fica gaTanticla a clivicla p-1.1-blica. 
§ 23. 0 Nenhum genero ele trabalho, ctlltma, inclustria ou commercio pócle ser 

prohibido, uma vez que não se opponha aos cosh1mes publicas, á segm·ança e saucle 
dos cidadãos . · 

§ 24.0 Os inventores terão a propriedade elas suas descobertas ou. elas suas 
proclncções. A lei lhes as ·egmará um privilegio exclusivo temporario ou lhes re
mlmerará em resru:cimento ela perda, que hajam ele soffrer pela Vlllgal'Í. ação . 

§ 25 .0 O segredo das cartas é inviolavel. A administração elo colTeio fica n -
gorosamente rcsponsavel por qualquer in:n:acção cl' este artigo . . 

· § 26 .° Ficam garantidas as recompensa-S conferidas pelos serviços feito ao 
estado, quer civis quer militares assim como o clireito adquirido a ellas na fórma 
das leis . 

1 

. § 27 .o Os empregados publicos são estrictamente responsaveis pelos abusos e 
onnssões que praticarem no exercício das suas funcções e por não fazerem effecti
vam.ente responsaveis aos seus subalternos. 

§ 28 .0 Todo o cidadão poderá apresentar por escrípto âct poder legislativo e 
ao executivo reclaJD.ações, queixas ou pe~ições, e até expor c1ualquer infracção ela 
constituição, requerendo perante a competente auctoriclacle a effectiva re. ponsabi-
liclacle dos infractores. . 

§ 29 .0 A con titlúção tambe:in garante os soccolTO · publicas. 
§ 30.0 A instrucçao primaria e granúta a todos os cidadãos. 
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§ 31. 0 Garante a nobreza h01·eclitaria e suas r egalias. 
§ 32.° Collegios e universiclacles, aonde serão ensinados os elementos elas scien-

cias, bellas letras artes. . 
~ 33.0 Os pocleres constitLlCionaes não podem susp ender a constituição no que 

diz respeito aos direitos individuaos, salvo nos casos e circumsümcias especifica
das no §-seguinte. 

§ 34. 0 Nos casos ele rebellião ou invasão ele inimigos, pedindo a segm·ança elo ' 
estado que se clispensem . por t empo determinado algumas elas formaliclacles que 
garantem a liberdade individual; poder-se-ha fazer por acto esp ecial do poder le
gislativo . Não se achando, porém, a esse tempo r eunidas as côrtes e correndo a 
patria p.eri.go immi.nente, poclení o ·governo exercer esta. mesma providencia como 
medida provisoria o inclispensavel, suspendendo-a immecli.atamente cesse a neces
sidade 1u·gente que a motivou, devendo n'um e n' outro caso remetter ás côrtes, 
logo que r eunidas forem, uma r elação motivada elas prisões e el e outras mecliclas 
ele prevenção tm;naclas ; e quaesquer auctoriclacles que tiverem mandado proceder 
a ellas serão responsaveis pelos abusos que tiverem praticaclo a esse respeito. 

Pelo que mando a todas as auctoriclacles, a qu.em ·o conhecimento e execução 
cl'esta carta constitucional pertencer, que ajm·em e façam jurar, a cu.mpram e fa
çam cumprir e guarclar t ão inteiramente como n 'ella se contém. A rogenda cl'esses 
meus reinos e domínios assim o tenha entencliclo, e a faça imprimir, publicar, 
cumprir e guardar tão inteiramente como n 'ella se contém; e valerá como carta 
passada pela chancellaria, posto q~1e por ella não ha ele passar, sem embm.:go ela 
ordenação em contrario, que sómente para este e:ffeito h ei por bem clerogar, :6.
canclo aliás em seu vigor, e n ão obstante a falta ele referenda e mais formaliclacl s 
elo estylo, que igt1almente sou servido clispensar.-

Dacla no palacio elo Rio de J aneiro, aos 29 'dias elo mez ele abril elo a1mo do 
nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo ele 1826. =EL-REI, com 1:ubrica e g·LLar-
ela. = Fnmcisco Gomes élct Sil-vct a fez. ... 

Carta reg ·ia 

Hom·ado c1uque ele Caelaval, sobrinho e amigo. Eu el-rei vos envio muito sau
dar, como aquelle que muito anio e prezo. T endo em consider ação vossas clistin
ctas qualidades e merecimentos: hei por bem nomear-vos ]~ar elo reino . O qüe me 
pareceu participar -vos para vosso COJlhecimonto. 

Escripta no palacio elo Rio , de Janeiro, a.os 30 elo abril ele 1826. =REI, com 
guarda. 

Jl!lt~tc,tís 1m~tanclis ao duque ele Lafões. 

Carta reg·ia 

ru.mo e rev. mo em Cill·isto padre, cardeal patriarcha, meu como irmão mnito 
ama.clo. Eu D . P eclro, por graça ele D eus, rei ele Portugal e dos Algarvef:l, cto., 
vos envio muito saudar, como aquelle que muito prezo. Tendo em · consideração 
vossas luzes e conhecimentos: h ei por b em nomear-vos par elo r eino . O que me 
pareceu communicar-vos para vosso conhecimento . ' 

E scripta no palacio 'elo Rio ele Janeiro, aos 30 ele abril ele 1826 . =REI, com 
gua:rcla. 

Reverendo 
muito saudar . ' zana. 

Carta regia 

em éb~·isto padre, arcebispo Rrimaz, amigo. Eu el-;rei vos envio 
como aquelle ele cujo virtuoso a.crescentamento muito me pre-

T endo em consideração vossas luzes e conhecimentos: Jíei p or bem nomear
vos par elo r eino. O que me pareceu communicar-vos' para vosso conheci:mento. 

Escripta no palacio elo Rio ele J an eiro, a 30 ele abril ele 1826.=REI1 com 
guarda. 

J.l!f.1~tatis 1nutanclis aos arcebispos el e Aclrianopoli, Elvas e Evora . 
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Carta reg·ia 

Homaclo marqnez ele Ab~·antes D . P ecb:o, ' amigo . Eu el-r ei v~s envio mtúto 
saudar, como aquelle que mmto amo . .A.tten~lendo aos vossos mereCimentos e _qua
lidades : hei por bem nomear-vos par elo remo . O que me pareceu commumcar-
vos para vosso conh~oiment? . . . 

Escripta no palac10 elo R10 ele Janmro, a 30 ele abril ele 1826.= REI, com guarda . 
. lltbttatis mtttandis aos marquezes de .Alegrete, .A.lvito, Ang~ja, Bellas, Borba, 

Castello Melhor, Chaves, Fronteira, LaVJ.·aclio, Loulé, Lomiçal, Niza, Olhão, Pal
mella, Penalva, Pombal, Ponte ele Lima, ·f1almgosa, Tancos, Torres Novas, Va
gos Valença, V aliada, Vianna (D. João), e D . Jayme Caetano .Alvares Peren:a ele 
:Mello. 

Carta regia 

Conde ele Almada, amigo. Eu el-rei vos envio mlúto saudar, como aquelle que 
amo. T endo em consicleraçào >ossa capacidade e mereciníentos : hei por bem no
mem·-vos par do reino . O que me pareceu participar-vos para vosso conhecimento . 

E scripta no palacio elo Jlio de Janei.J.·o, a 30 ele abril ele 1826.=REI, com guarda. 
111tttcttis ?Jmtand·is aos condes elo Alva (D. Luiz), .A.naclia, Arcos (D. :Marcos), 

Barbacena (Ltúz), Belmonte (D .Vasco), Bobadella, Carvalhaes, Ceia, Cintra, Cunha, 
Ega (Antão), Fei.J.·a, Ficalho, Figueira, Ftmchal, Galveias, Lapa, Linhares, L ouzã 
(D . Diogo), Lumiare , IIIesquitella, 1\Imça, Obiclos, Oriola (D. Joaquim), Paraty, 
Penafiel Peniche Ponte (Manuel), Porto Santo, Povoa, Rezencle, Ribeira Gran
de, Rio i\Iaior, Rio P ardo, Sampaio (Antonio), S. Miguel, S. Vicente, Some, Tai
pa, Villa Flor e Villa Real; visconcles ele Asseca e ele Ba.lsemão. 

Carta regia 

Reverenclissimo bispo ele Coiplbra, conde ele Arganil, amigo . Eu el-rei vos 
envio mtú o saudar, como aquelle que mno. Tendo em consicleração vossa capaci
dade e virtude. : hei por bem nomear-vos par elo reino . O que me pareceu com
municar-vos para vosso conhecimento. 

Escripta no pala cio elo Rio de J anei.J.·o, aos 30 ele abril de 1826. =REI, coni 
gnarcb. 

lHtd;utis mutandis aos bispos elo .A.lgarve, A vei.J.·o, Beja, Bragança, Castello 
Branco, Guarda, L runego, L eiria, Pinhel, P ortalegre! Porto, Villa Viçosa e Vizeu. 

Decreto 

T endo em consideração os merecimentos do cluque ele Caelaval, elo meu con
selho ele estado: hei por bem nomeal-o presidente ela camara elos pare . . 

O mesmo duque ele Caclaval o tenha assim entencliclo e o faç_a constar á men
cionada camara quando convier. P a.lacio elo Rio ele Janeiro, 30 ele abril de 1826.= 
(C'om ct ntbriw de sua rnagestdde corno •rei ele Po?·tttgal.) 

Decreto 

Attenclenclo ás luzes e conhecimentos elo patriarcha eleito e por ser a prÍllleira 
anctoriclade eccles1astica : ·hei por bem nomeal-o. vice-presiclente ela camara elos 
pares. 

O mesmo patriarcha eleito o tenJm as. im entencliclo e o faça c~nstar á men
cionada camara quando convier. P alacio do Rio ele J mieli·o, em 30 ele abTil ele 
1826. = (Co?Jt a 7·ub1·ica de sua rnagestacle como 1·ei de P01·tttgal.) 

Decreto 

E stando determinado que sejam hereclitarios todos os par es elo reino ele P or
tugal : hei por bem que o patr:iarcha e todos os arcebispos e bispos do mesmo reino 



54 

fiquein igualmente sendo pares pelo simpleF; acto de sua elevação ~1s referidas di
gnidades. 

As auctoridadcs, a quem o conhecimento cl'e&te pertencer, o tenham assim 
ente11clido e executem. Palacio elo Rio de Janeiro, em 30 ele abri~ de 1826. = 
(Com ct ntb1·ica do senho1· 1·ei D . Ped1·o IV.) 

Decreto 

Sendo· nece .·aria a reumao elas côrtes geraes do r eino de Portuo·al: hei por 
bem que immecliatamente se proceda ás ~leições de deputados na fóorma elo capi
tulo v, titulo rv da carta constitucional que decretei, dei e mandei Jmar no mes
mo reino, ficando a cargo ela regencia elo reino faz er para e· ·e fim a· instrucções 
necessarias. 

A mesma regencia o tenha assim entencliclo c faça executar . Pa1acio elo Rio 
ele !aneiro, em 30 de abril ele 1826. = (Com a ntb1·ica do senho1· 1·ei D. P ed1·o IV) 

Decreto 

Qnerenclo empregar todos meios ele promover e consolidar a prosperidade dos 
po-vos elo reino ele Portugal, Algarves e seus domínios : hei por bem auctorisa,r a_ 
regencüt dos mesmos para. faz er a primeira convocação e installaç1.o elas côrtes 
geraes, inclepcnclente elo praso designado no titulo rv, capitulo I e artigo 18.0 da 
carta constihwional que decretei, clei e mandei jm·ar no referido reino . 

A me. ma rcgcncia o tenha a.;sim ntencliclo e ctrmpút. Palacio elo Rio ele JGt
neiro, em 30 ele abril ele 1826.=(Com a rtGb?·ica elo senhon·ei D . Ped1·o IV.) 

Acto de abdicação 

D. Pedro, por graça de Deus, rei de Poxtugal e dos Alga.rvcs, cl'aquem e 
d 'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e da conquista, navegação e commm·cio 
da Ethiopia, Arabia, Pcrsia c da Inclia, -te. Faço saber a todos os meus sub
ditos portuguezes, que senclo incompatível com os interesses do imperio elo Bra
zil e os elo reino ele Portngnl, rue eu continue a ser rei de Portugal, Algarves e 
seus clominioil""; e querendo felicitar aos ditos reinos, quanto em mim couber : hei 
po1· bem, ele meu motu proprio e livre vontade, abclicar e cecler ele todos os in
clisputaveis e inaufcriveis direitos que tenho ~'L corôa ela monarchia portugncza c 
á soberania elos me. mos reinos, na pessoa ela minha sobr e todas muito ~lmada, 
prezac1a e querida filha, a princeza elo Grão Pará, D. Maria ela. Gloria, para que 
elb., como sua rainha reinante, os governe indepenclentes cl'estc impcrio o pela 
constitniça.o, que eu houve por bem decretar, dar o mandar jurar po1· minha C~\rta, 
de lei de 29 de abril do corrente anuo ; e outrosim sou servido declaxar que a 
dita minha filha, rainha r einànte de Portugal, não sainí 'elo imperio do Brazil 
sem que me conste officialmente que a constituição foi jurada, conforme eu orde
nei, e sem que os e:ponsacs do casamento, que prétenclo fazer-lhe com meu mcúto 
amado e prezado irmão, o infa.nte D. JY.Iiguel, estejam feitos, e o casamento con- , 
clu.iclo; e esta minha abclicação e cessão não .· e verificará se fa~tar qualquer cl'es
tas duas condições . 

Pelo que mando a todas as auctoridacles, a qu.en1 o conhecimento cl'esta minbn 
carta de lei pertencer, ?'façam _publi~ar, para que _con;·te a toc1os os _meus subd~
tos portuguezes esüt mha cleliberaçao. A regenma cl esses meus remos e clo]))l
nios assi:rn, o tenha entendido e a faça imprimü· e publicar elo modo o ma.is au
thentico, pa.ra que se cumpra intei~·amcntc o q1.1.0 n 'ella se contem; o vn.ler:í co:roo 
carta passada pela chancellaria, posto que poT ella não ha ele passar, sem mn
bmgo cl~ ordenação em contrario, que :ómente para este effe1to h ei por b m cle
r oo·ru·; ficando aliás em seu vigor, não obstante a falta de referencb e mair:; for
malidades elo estylo, que igualmente son servido dispensar. 

Dada no palacio elo Rio ele J aneiTo, UJOS 2 dias elo mez de maio elo nnno do 
nascimento elo Nosso Senhor Jesus Clu.isto ele 1826. = EL-REI, com guarda. 
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Carta ao infante D. ltl:iguel 
• I 

Rio ele J anei~·o, 2 de maio de 1826.- Meu mano do meu coração : - Infeliz
mente perdemos nosso amado pac, e hoj e eu me acho seu r ei, e o mano meu sub
clito, cu s u pac, e o mano_ meu filho. C'umpre-me dar-lhe conselhos; siga tudo e 
todos os conselhos que o IIDperaclor meu sogro lhe tem dado, e os que lhe der 
(poi- elle vercladeinmente tem ido seu pae), e o tempo o desenganará, que elle 
conj unctamente commig~ bu ·câmos a sua felicidade. Deixe-se estar j tmto d'elle, 
e não se esqueça da carta que lhe escrevi (ainda no tempo das côrtes), na qual 
lhe promettia o casamento com minha filha Maria ela Gloria, e saiba crne· este 
pa sa a effeitL1ar-se (uma vez qúe seja da sua vontade), para o que vou j<í dar 
as providencias, e conto com a sua mesma. vontade. O decidido amor e ·inte
r esse que eu most.t;o pelo mano, merece bem que me seja pag0, fazendo o mano 
a minha \Ontacle, que é casar--se com minha filha, hoj e me mo nu:nha reinante 
de P01-tngal, Al ·a1Tes e seu · domínios, por abclicação e ces. ão minha · abdica
ção e ce-sao que é gamrrticla por todas as potencias e1.uopêa··, e princilpalmente 
por Inglaterra; bem comó o jtuamento da carta constitucionnl que decretei, dei 
e mn,nclei j tuar em-Portugal, Algarves, · etc., l)ara felicüa1' aq11 eJle r eino confor
me aos meus principio". O mano abrace-a, jtu·e-a e case-se com minha filha, 
porque ele outTo modo sua consciencia re ·ponderá perante o tribunal clivino, 
porque á vista dos decretos carta ele e1,bdicação e carta constitucional, que lhe 
remetto por copia, pôde mui bem ver que infelicita. minha filha e sua sobrinha, 
privando-a ela corôa de Portugal. O mano tem partido em P01·tngal, escreva-lhe 
a convencel-o, á vista das minhas rasoes, para que façam o que elevem, aliás 
sobre o mano :fica a responsabilidade pm·a co:m a nação porhtgueza, alem da 
que tem para com Deus, não a felicitamlo como esH na sua mão. Não (;lscapa 
á minha perspicacia que o mano dirá : «Olhe o mano Pcdll.·o como sabe levar 
a agna ~10 seu moinho)) ; mas pesa.nclo . o mano . bem estas rasõe~, conhecerá que 
fallo verdade, q11e lhe busco o ca.minh0 da sua felicidade, e que deve suj eitar 
algum tanto o seu genio e me ·mo opiniões em .pro\eito ela nação portugueza 
a que pertence, até para conseguir em 1. lemmilia o que cli:;se ao visconde ele 
Rezende que tinham con ·eg1.1.iclo o dois infantes portug·uezes que Üí, e tive
ra.Ttl, que é fazer transluzir a s11a opiniãq alem elos seculos, como a cl'aquellés 
nossos parente:· ainda transluz. Eu não posso duvidar por moela algum que o mano 
cleixarú ele tomm· os meus con elhos quanclo olho para os o:ffi.cios do visconde de 
Rezende e Yejo o quanto o mano lhe tem patenteado a arn.isacle que me tem, e 
por consegtlinte a todos os meus :fi.lhos e espo a . Considere bem que na sua mao 
está, não digo toda, mas grande parte ela fortuna ela naçao portugueza ; vi ;to isto, 

' decida-se pelo seu bom . enso e pelos con:elhos elo imperaclor meu sogro (a quem 
ta.mbem escrevo), que é o seu verdadeiro amigo, as im como eu, e cl'isto pócle 
estar per uacliclo, pois assim lh'o affirma seu mano, que muito o estima e espera 
ter ainda maiores moti\os para o cstimm. = P ed1·o. 

P. S. T enho o gosto ele offertar-lhe a insigne m·clem elo Cruzeiro elo Sul. Em 
breve lhe r eJI!:etterei mn retrato ela sua noiva. 

* 
Quatro dias depois ele a _signar a abclicnção de uma elas corôas, o imperador 

D . Pedro presidiu. á abertma ela assembléa nacional brazileira e ahi fez referen
cia aos seus ultimas actos como r ei ele Portugal no segnintc 

Discurso 

Augustos e clignissimos r epresentantes ela nação brazileira : - Pela segtmda 
vez tenho o prazer ele apresentar-me entre vós, abrindo a assemblea nacional. 
Sinto infinito c1ue e~a se nl1o a.bris ·c no dia marcado pelp. con ·titnição, depois do 
gov_erno ter concornclo da sua parte quanto pôde para que a lei não fosse P.OS-

' tergada. Em 12 de novembro ele 1823 c1issoh-i. a assembléa constituinte, bem a 
meu pezar e por moti\os que \OS não sã.o desconhecido . . Prometti ao mesmo 
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tempo um projecto ele constituição; este foi acceito e jmaclo, e hoje é a constitui
ção politica que r ege este imperio, e em vü·tucle da qual se acha reunida esta as-

. sembléa.. A hmwo:p.ia que se pócle clesejar entre os poderes politicos transhl.Z 
n' esta constituição do me]hor modo possível. Todo o imperio está tranquillo, ex
cepto a }Jrovincia Cis-Platina. A continuação cl'oste soe go, a nece.- sidÇ~.cle do .·ys
tema constitucional e o empenho que eu tenho que o imperio seja r egido por elle, · 
instam a que h~a tal harm01 ia entre o senado c a camara elos deputados, entr e 
esta e aquelle, e entre o go-verno e ambas as camaras, que faça com que todos se 
capacitem. que as r e-voluções não provém elo systema, mas sim d'aquell s que á 
sombra d'elle buscam pôr em pratica os seus :G.n:s particulares. A província Cis
Platina é a un.ica que não está em socego, como já clisse, pois homens ingratos, e 
que muito deviam ao Brazil, contra elle se levantaram e hqje se acham apoiados 
pelo governo ele Buenos Ap:es, actualmente em lncta contra nós. A honra nacio
nal exige que se sustente a província Cis-Platina, pois está juxada a integriclade 
elo impcrio . 

A independencia do Brazil foi reconhecida por meu augusto pae o senhor 
D. João VI, de gloriosa melfioria, em o clía. 15 ele novembro elo anno proximo 
passado; seguiram-se a r econhecei-a a Austria, a Inglaterra, a Suecia e a Fra.n
ça, tendo-o sido já muito antes pelos E stados Unidos da America. 

No dia 24 ele abril elo a\mo corrente, aJ:m:iversario elo embarque ele meu pae o 
senhor D. João VI para Portugal, recebo a infau.·ta e inopinada noticia ela sua 
morte : uma dor pm1gente se apodera elo meu coração; o plano que devia seguil:, 
achando-me, quando menos o esperava, legitimo r ei ele Portugal, Ale:arves e seus 
clominios, se me apresenta re}Jentinamente; ora a dor, ora o clever . occupam o 
meu espírito; mas, pondo tudo ele parte, olho aos interesses do Brazi1, attendo á 
min:P,a palavra, quero susten.tar minha honl'a, e delibero que devia felicitar Por
tugal e que me era indecoroso não o fazer . Qual seria a a:ffiicção que atormenta
h::>. minha alma buscando um meio ele felicitar a nação pm:tugueza, não offenclendo 
a brazileira, e ele as separar (apesar ele j á separadas) para mmcn. mai.· se pocle
rem 1ll1ÍT? Confirmei em Portugal a r egencia que men pae havia CI·eado ; dei mna 
aDJ.llistia, dei uma çonstituição, abdiquei e cedi de todos o: inclisputaveis e imm
feriveis dll·eitos que tinha á corôa da monarchia portugneza e soberania cl'aquel
les reinos na pessoa da minha muito a:macla e que;ricla filha a priuceza D . Maria 
da Gloria, hoje raillha ele Portugal D . lVIaria ll. E o que cumpria fazer a b em 
da minha homa e elo Brazil. Agora conhéçam (como já deviam conhece1·) alguns 
brazileiros ainda incredulos, que o interesse pelo Brazil e o amor da sua incle
penclencia é tão forte em mim, que abdiquei a corôa ela monarchia. portug1.wza, 
que me pertencia por direito indisputavel, só porque para o fnttu·o poderia com
prometter os interesses do mesmo Brazil, do qua.l sou defensor perpetuo . 

Dev-e merecer-v-os S1ll1liDO cuiclaclo a educação ela moci lacle de ambos os se
xos, a fazenda yublica, todos os mais estabelecimentos publicas, c primeiramente 
a factura ele le1s r egulamentares, assim como a abolição ele outras clirectamente 
oppostas á constituição, para por está nos poclermos guiar e r egular exactamente. 
A mór partE} elos senadores e deputados que compõem esta assembléa bem l Dl

brados devem estar elos males que algumas nações têem soffriclo, provenientes ela 
falta de re:speito devido Éts auctoridades constituídas, quando estas são atacadas e 
menoscabadas, em vez ele serem accusadas e processadas conforme é ele lei · e de 
justiça universal. Bem sei que estas minhas reflexões não são necessarias a esta 
assembléa, composta de tão dignos senadores e deputados, mas servem a satisfa
zer o zêlo, amor e intm·es.-e que realmente tenho pelo imperio elo Brazil c pela 
execução da constituição. Muito mais teria a r ecommendar-vos, mas parece-me 
não O dever fazer. = livirERADOR CüNS'l'!TUCIONAL E DEFENSOR PEI PETUO DO 
BRAZIL. 

* 
Foi principah;nente na côrte ele l\1achic1 que a noticia dos actos políticos do DJ:

perador elo Brazil como rei ele Portugal prodnziu granel c sensação . A :filha maHJ 
velha ele D. João VI, D . Maria Thereza, ca:acla com o infante D. Pedro ele Hes
panha, enviou 1.m1a carta subscripta tambom por sua irmã D . Maria Francisca ele 
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Assis, esposa ele D . Carlos, outro membro ela familia real hespanhola, ao ·encar
regado ali ela embaixada portug·ueza, e ele que J oaquhn Severino Gomes se apres
sou -a remetter copia n' essa mesma data para o governo ·a e Lisboa, cujo t eor é 
como segue. 

Carta 

Dia 29 ele junho ele 1826.- Desde que o Severino se foi, tenho estado pen-
-sanclo no triste estado ele Portugal, e lembro-me que n'este confl.icto elevemos to

elos olhar que nosso primeii·o dever é não faltar em nada ás leis cliviuas, nem hu
manas; e acho que o que se devia fal6er é que, assim que a regencia receba os 
despachos anmmciaclos, antes ele nada, representar ao mano PedTo, dizendo: 
«Vossa magestacle é o nosso legitimo rei e senhor, e como tal proclamâmos a 
vossa magestacle; p.orém não podemos deixar ele representar a vossa magestade 
que a nação portugueza conhece a i=ensiclaele ele males que lhe causou o igno
minioso tempo em que esteve dominada pelos constitucionaes; e assim o que que
l:em é que vos, a magestade os governe elo mesmo modo que o.· tê em governado 
os seus antepassaclos, pois isto é o que suas consciencias lhes c1ictam, e só cl'este 
modo podem receber a vossa magestacle como seu r ei e senhor. Ficâmos espe
rando a re.c;posta .ele vossa magestacle, para. saber se aclmitte ou não o r eino, pois 
que, n'este caso, chamarão ao senhor D. :M:igueln . 

Isto é preciso meditado muito, •e tudo o que se faça; pois a situação é a mais 
critica possível, e só elevemos promp:·ar não fazer nada que os mais possam taxar 
ele injustiça. 

Seria muito conveniente qlie o ~ano Miguel viesse ;para aqui, pois estaria 
mais perto para poder ir assim que se necessitasse ; e não estaria no pocler ele 

' outra família que não lhe -é tão chegada. = jJiJm-ia. 
P. S .- Se lhe parece mande dizer isuo ao Porto San~o . 

· Eu estou em tudo do mesmo parecer que a mana. = jJiJcwia. 

Tendo superado os obstaculos que se oppunha.m á prompta execução elas or
dens elo soberano para ser restabelecido o regimen constitucional nos clominios ela 
corôa portng·ueza, como outr' ora sua magestacle manifestára desejos, posto que 
desapprovasse algumas deliberações elas côrtes transactas 1, [f, infanta regente pro-

1 Cerca de dois anuos ante da outorga da carta o senhor D. Pedro , imperador do Brazil, 
aconselhava a el-rei D. J oão VI que desse uma constituição aos portuguezes, como consta do 
seguinte documento : 

«Rio de Janei.J:o, 15 de julho_ de 1824. - l\Icu pae :-O dever de filho e o amor que corno 
holl!em consagro a vossa magestade me instam a que, pondo de parte a corôa que sobre miliha 
cabeça foi collocada IJela generosa nação brazilcira, vá por este modo manifestar a vossa ma
ge tacle o desgosto que tive pelos desatinos elo mano Miguel · e se é verdade que elle foi trai
dor a vossa magestade, desde esse momento não pócle ser mais meu irmão. 

"Permitta-me vossa magestade que eu como filho lhe clê (posto que não pedidos) meus 
conselhos. · 

. "Vossa magestade já quanto antes deve reconhecer a independencia do Brazil por seu pro
pl'lo interesse; da estabilidade do irnpcrio jamais se póde duvidar , clle vae andando (apes~r de 
alguns revezes que não enumero), sustentando-se e adquirindo cada vez mais força p_hysi~a e 
moral,_ que nunca poderá ser domada pelo velho e encanecido Portugal , que quanto mais qmzer 
conq~stai· o Brazil, tanto mais se irá aniquilando, pois elle sem o Brazil a;migo não tem com
roermo, e sem commercio é nada. P osso assim fallar, pois de Portugal j <i disse a vossa mages
tade que não queria nada. 

. "Vossa ~agestâde está enganado pelos seus ministros e conselheiros, que lhe dizem con
qu~~le o J}1·az~l; ~o:m estas palavras parece-lhes que li. onjeiam a vossa m_agestade, e cada vez 
mal- o vao preCipitando_ em um pelago de desgraças umas apoz outras, ass1m como ao seu reino. 
Vossa ~agest~de teD?' VIsto que o Brazil expulsou todas as forças portuguczas, que j:i teve den
tro de SI em clüferentes pontos, que se poderiam ajudar mutuamente. Corno, pois introduzir-lhe 
out ras novas sem apoio e sem que tenbam uma clisciplina cega que não têem? ' 

_ "Vossa magestade vê que o Brazj} se tem_ engrandecido ~mquanto P ortugal se tem abatido, 
e vossa magestade desgraçadamente se tem vrsto sempre a:flhcto e rúcleaclo ele partidos, que se 
por ora não têem triumphaclo, comtudo se têem posto em campo por difi'erentes vezes, e ·a vida 
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clamou no sent ido ele observar-se estrict amente o 'n ovo cocligo politico, e e:creveu 
ao infante D. Migu el, expondo-lhe a norma ele conducta que tencionava seglúr 
em tão melinéb:osas cir cumstancias ; mas qua:i ao mesmo tempo descobriu-se uma 
conspiração miguelista, attr iblúcla ao prior múr ela ordem ele Ohristo, D . L uiz 
Antonio Carlos Furtado ele Menclonça, que a 13 cl' esse mez foi preso e condu
zido à torre ele S . Vicent e de Belem, pr ocedendo-se logo a devassa I ara conhe·
cer os seus cumplices 1 . 

Em subsequentes dias expediram-se por cl ivcrsa: estações officiaes muitas pro
videncias com r espeito ao j m·amcnto ela carta, trabalh o: pn3paratorios para a elei
ção ele deputados c escolha ele edifícios omle as camaras legislativas deviam fnuc
cionar , o que tudo se comprova na seguinte seTie de clocument os . 

ele vossa magestade tem estado por momentos a ser findada dcpaixo elas mãos ele infames assas-
sinos, vendidos Deus salJe a quem. · 

nVossa magestade tem apoio, é verdade, nas cliffeL·entes nações estrangei ra,~ , mas esse de 
nada vale para lhe salvar a vid>L . . 

ccA vida de Yossa magcslaclc está em muito perigo, pois em os fidalgos se unindo (como pre
tendem) ao descontcn.tc commercio, que e acha moribunclo, ao dcBgraçaüo lnvraclor, que j::í. ni'io 
tem com que mate a fome á sua miscr::tvel f!tm ilia, c ao artista, que u?Lo trabalha por não terem 
extracção suas manufactm·as, vossa magestadc vac abaixo irremecliayclmeute, c ninguem lhe IJO -
clcní. infelizmen te vale1·. . 

ccReconhcccnclo vossa magcstadc a, indcpcndcncia, o commcrcio toma atent.o, o layra.dOl· j á 
tem dinheiro com que mate a fome á sua furnili a, o. artista j á trabalha, em. uma palavra já tudo 
fi ca contente. Vossa magcstacle com. este ap io pócle acabn,r com a aristocrac ia elos ca:valhei1·os 
lusitanos, que desde 1806 t rabalham pelo derribarem elo throno para porem em pratica seus in
fames planos. Eu, men pac, entrei para mação, sei flue os fidalgos em l80G convidaram os ma
ções e que elles não quizeram entrar, e por isso o desgraçado Gomes, Frei re foi enfor cado por · 
ser constitucional, qncrcnüo ellc que vossa magestacle continmtssc a ser o r ei. Nilo houYc quem 
disse ·. ·c a vossa magcstaclc que era precisa uma constitlli ção. (Eu ent:"ío er a pequeno.) E rn vin 
gançlt a Gome. rebentou a r evolução üo Por to em 24 de agosto de 1820, c pela mesma ntsão os ' 
mações que estavam nas côrtcs tanto bateram os fidalgos, e ellc: ag·ucntaram calados até que, 
pilhando-os agora debaixo1 attribuem tudo que faz em a. pedreiros l ivres, por fJue sabem ·om que 
horrm: os portuguezcs olham para uma ti\o philantropica instituição. Üfl cavalheiros h1sitanos ou 
os ·fidalgo, que vão pondo seu plano em execução, ·omo a. expericncia. vnc mostrando n vossa 
magestacle, mas sem que o povo estej a mais descontente pela fa l ta absoluta ele commercio, que 
está quasi acabando, cll cs não poderão r cali sal-os. Cumpro a. vossa magcstaclc, emquanto é tem
po, sal\'ar-sc por este aviso, c a mim. :w is>Ü-o. O reconh cimento scrA feito ou mais tarde ou 
mais cedo, pois os bra.zilciros c eu :eu imperador nã.o muclâmos ele tcnçã.o, c antes moneremos 
com a. espada na mão, uma vez que jm·ámos independcncict ou morte. N :to pense vossa magcstade 
que o que lhe digo é por a.tcnar; nã.o, meu pae (examine se é verdade), é para que vo sa. magcs
tadc co.nheça que tem u m filh o que o clcse: ja livrm· elos p unlJa.es elos asr>assh1os que o rocleiarn. 
Eu corn o irnper a.dor c vossa magcstnclc como r ei cs t.amos em g nen a, el evemos susten tar os di
r eitos cla.s indcpencleutcs nações ele qne somos chefes; nms cn como Ji lho e Yossa mage. tadc 
como pnc levemo-nos amar. Vossa magestallc está no exercício ele todos os pocle·res, salve-s , 
obre o que <> seLL coração lhe clictar, c1ue seguramente l1:t ele ser reconhecer a indcpenclcncia. elo 
imperio braz ilciro em um filho tão seu amigo, em um filho que se não fez imperador, pois fo i o 
amo1· dos brazil i ros em p~ga ele serviços c as cü·cumstancias vistas de antelll ão po1· vo. s:1 ma
gcst~clc (a. r ecommenclação que Yossrt magestacle lhe fez em cartn sua ele i:ll el e março ele 18l!2) 
c•assun regularás a t ua conclncta confmme as circnms tancias em que t e achares, regulando tudo 
com tocl n a prudencia q cnu tela.u, etc., que me fi;-:eram. 

cc T oma.nclo vossa magestade meus si nceros c corcliacs conselhos adquire glori ~t pehL genero
sidade que não recác em pre:juizo de ter ceiro, ganha a seu par t.ido aquella parte cln naçilo portu
gueza que se ncba descontente, s~1 ffoca com ella os r ebeldes, e se der uma constitui ção ao seu 
r eino governal-o-ha para .·eu1prc, pois todos os seus subclitos fi cn.r ão como deseja m .. 

"Vossa magcstade pcrcloan'1. o qlle di go tão francamente, mas es te sempre foi, ·é c ba ele ser 
o gcnio cl'estc que é de vossa magestacle fi lho affcctuoso e que como tal lhe beija. a. sua r eal 
mão. -= Ped1·o., 

1 A dcYassa. correu pelo j uizo elo crin c do bairro elo Mocambo, conegeclor J osé L uiz R an · 
gel de Quadros, cscri vão J osé Anast acio ele Velasco Galia.uo; sendo pronuJJCiaclos pelo crime ele 
a.lta t r aição e lesa. magcstacle, conj u.11Ctn.mente com o r eferido prelado : Agostinho José Coneia., 
alf01:cs desligado. ele iufantcria c1 a g;nard n real 0a po1i c i ~ ; J?aquim Honori o do B.ego, t enente 
desh garlo do rcg1mento ele cavallan a n. 0 8 ; J oao Antomo Dwgo Hoc h a, escudeiro elas commPn
dadeir as ele ~antos ; Bcrna.rdo Gutcrres, primeiro tenente do rc>gimento ele :wtilbcria. n.o 3 ; J os6 
J oaqu im Simues, tenente ajudante desl igado elo r egimen to ele infanteria n ." 1tl · Jr)sé Ana.stacio 
Pereira ]n. CostiL e Mauuel Joaquim Fra;1CO Qucriol, que viYitun de tmn. agcn~i n; J osé !"'edro 
L oureJlÇo c~e Audracle, administrador elas novas lic nças , :Manl•el J3cruarcli no l'crcira c B.oclrigo 
de Magalha~s t1 n F onseca, familiares do dito prior mór : os scto primeiros ficaram mt cadeia elo 
cas tell o de l::l. J orge c os t r cs r st nntes na d:L cidaLlc. A pronunci:L foi hw1·acla u 12 ele agosto 
de 182G. -



59 

ProclaDJ.ação 

Pprtngnezes : - A regoncia d'.estes r einos vae tirar-vos ela incerteza, o fixar 
vossas icléas sobre aq~1elles diplomas, que geralmente vos interessam, e que sua 
mao·estacle fidelíssima o senhor D . Pecb-o I\ se dignou expecfu· na oôrte do P.io 
de Ja,neiro. Com elles vae tambem ser publicada uma carta constitucionaJ. da mo
na.rchià portugueza, que o mesmo augusto senhor houve por bem decretar e man
dar jmar pelas tros ordens do estado, para elo. de então em ·diante reger estes 
r einos e seus clominios . Entretanto vos previne de que esta carta é essencialmente 
c1rtferente d'aquella constituiçao que abortotl elo r:;eio ele mna facção revoluciona
ria em 1822. A cegueira e a perversichde fizeram ingerir n'ella principias que 
haviam elespeclaçaclo todos os vinculas sociaes, transtornado a ordem elas sociec1a
c1es, minado os aliceTces ·aos thronos, expoliaclo e ultraj ado as diversas ordens do 
e. taclo, para collocar em. sobr~ todas essa.- ruínas uma democracia grosseimmente 
clisfarçada; principias, finalmente, que eram inconciliaveis em .·i mesmos, conele
mnaelos pelas mais fi.me ·tas experiencias, e quo obrig·mam a maior e mais sizut1a 
parte ela · nação a iJ: abraçar-se com as antigas instituições, a encarar com horror 
os demagogos e a desconfiar ele toda a innovação. 

Outro é o caracter da carta que SlJ& magestacle fidelíssima vos liberalisa : não 
é uma concessão ru-rancacla pelo espiTito revolucionaria; é um dom espontaneo elo 
poder legitimo ele sua magcstacle, meditado na sua profi.mcla e real ·abecloria. 
N' esta carta se procura terminar a lucta elos principias extremos que têem -ag:itaclo 
todo o universo; a ella .·ao chamados todos os portngnezes para se r econciliarem, 
como se têcm recon:ciliaelo outros povos por simi1hantes meios. A religião de nos
sos paes, e só ella, o decoro, os clir eitos e a cligniclade da monarchia ali ,se acham 
ma.nticlos c consagrados em todo o y:igor. Todas as orcl ens elo estado s~o r espeita
elas, e todas empenhadas em reunir seus esforços para cercarem e firmarem a es
tabilidade elo tlu·ono, para promoverem o bem commriin, a conservação e o me
lhoramento ela patria, que lhes clen o ser, e ela mesma socie iaele, a que todos 
pertencem. As antigas instituições sao adaptadas e accommoclaclas a esta ielacle 
tanto quanto o perm:itte um intervallo ele quasi sete , eculo:>,; e, :fuia mente, esta 
carta tem mo lelos nas actuae.· instituições ele outras nações, que se dizem e são 
as n;ais civilisaclas. e as mais prosperas. · 
. E, porém, um dever vo.-so eS})erar tranquillos a solemnc execução cl'esta 

mesma carta e aquelles actos preparatorios que ella prescreve. Se algum ele en
tre vós antecipar clamores ou factos qnaesquer, tendentes a aggra;v~r os res~n
timentos a excitar o oclios, a inspirar vinganças e ante110r os effeltos ela lm á 
sua opp~rtuna execução, ser{t considerado como pertlubador ela m·clem publica, ' 
como inimigo elo seu soberano e ela ..;na patria., c será punido com todo o rigor 
elas leis . 

A r ege:O:cia se lisonjeia com a persuasão de que os portuguezes, por seu na
tmal çaracter e por seu commum interesse, r econhecerão qual é n'osta occasião 
o seu mais importante dever e a sua maior ntilielacle. , 

Pa1acio ela .Ajuda, em 12 ele julho ele 1826. =I1--TE'ANTA. = José Joaquim de 
Almeida e Á?'CG1~0 C'o7'?'eÍcG de Lace?·dct. 

Carta 

lVIeu querido mano. - Recebi nas Caldas ela Rainba a -sua estimaclissima carta . 
ele 14 ele junho, que muito lhe agTael ço pelos sentin1entos que n 'ella exprime a 
meu respeito, e qne eu ele certo lhe mereco . 

E timo sobremaneira que o meu querf lo mano approvassc a deliberação que 
tomei ele m~ndar publicar, logo que a r ecebi, a sua apreciavel car ta ele 6 de abril; 
e essa med1cla produziu no publico ·o grato effeito que eu esperava. l\feu obj ecto 
principal é, e . er:o\. .·cmpre, cortar intrigas, lmir nossa ~amilia e tornai-a cada vez 
mais amavcl a uma nação dotada elas mais beiJa.· qualidades, que em todos' os se
culos ela monarchia a distinguiram semp1·e, e que n' estes ultimas , tempos alguns 
homens tão ambiciosos como perversos procuraram ele. orientar e percler. :iVIas eu 
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espero (e minhas esperanças não serão baldadas) em o Deus ele Hemiques, que tão 
visivelmente tem livrado e:tes reinos das maiores e mais horrorosas calamicl.:'ldes, 
que h::J. de confunJ.ir a impo tma, a impieclacle c o crime, e que 'Portugal ha ele 
voltar ajuda ao · seus antigos . eculos ele gloria; principalmente pondo-se em pra
tica, como espero, e em vigorosa observancia, as sabias cleterminaçõe. elo nosso 
mano c legitimo r ei o senh0r D. Pedro IV, imperador do Brazil; determinações 
que têem merecido o applau ·o e approvação geral ela nação, e qne só têem eles
agradado aos que contavam com a continuação elos inveterados abusos c1ue pesa
vam sobre o ele. graçaclo Portugal, e que tanto affligiam o paternal coração ele 
nosso augu ·to e lamentaclo pac, .·em comtuclo tomar jama.is a 110bre resolução de 
os cortar e extinguir. 

Talvez, meu querido mano, que alguem lhe escreva em senticlo contrario ao 
que lhe digo; rogo-lhe que não acredite senão o que a e ·te r espeito lhe escrevo, 
e que é verdade; e que, longe ele elar 01·eclito a quem só vive ele embu ·tes, que 
só deseja a desordem, c que só respira vingança, carnagem c sa11gue, o mano 
concorrerá ela sua parte para que se plantem e vinguem entre nó.· in. tituições 
emanaclas elo throno ; instituições pelas quaes a naçao suspira; instituições taes 
que só ellas nos podem tirar elo abysmo a que nos arrojaram o fatal esquecimento 
e abandono ela · nossas :mtigas leis constitucionae:, le nos ·o· louvavcis usos c 
costume.· . As:im o exige imperiosamente a honxa elo meu querido mano, o seu 
b01u nome, a sua gloria, bem como os seus proprios intere:ses . 

Rcéebi o seu pleno poder para aclministrm· a casa elo infantalo, que é sua, 
bem como a procm·ação bastante para se pToceeleT its partilhas elo que ficou de 
bens particulares por fa.llecimento de nosso augusto pae e :cnhor; c elo que hou
ver darei conta fiel ele tudo. 

Eu :ou muito sensível á confiança que o mano em mim tem, querendo que 
eu, provisoriamente, continue por mim só a administrar a sua casa elo infantaclo, 
que até agol'a tinha .·ido administrada pelo governo . Mas terei eu forças para eles
empenhar dignamente a honrosa confiança que o meu querido mano em mim tem? 
Não sei; sei comtuclo que hei de fazer todo: os esforços possíveis para correspon
der á sua expectação e confiança, e que no ea ·o ele eu 11ão pocler continuar terei 

·/ cuidado ele prevenir com tempo o mano para que tome as proYidencias necessa
rias. No cmtanto póclc o meu querido mano descansar no meu zêlo, ~no vivo in
tere ·se que tcnJ10 em o 9bsequiar e servir . 

Cumpre que Cll dig-a ao mano que eu não lhe recommenclei o visconde ele 
Vilia Nova ela Rainha, clisseclhe sómente o que elle me parecia que era; mas I e
los o:fficios, contas c mar pas que elle lhe eleve r emetter, é que o mano ha ele co
J:iliecer se elle é ou não capaz. 

Rogo a Deus, meu querido mano, que o guarde por dilatados annos, como 
cordialmente ll,1e deseja esta sua mana a mais amante c sauclo:a. = lzabel. = Pa
lacio ela Ajuda, em 12 ele julho de 1826. 

Decre-to 

Havendo eu encarregaclo a regencia cl'e.tes r einos elo inteiro Cl.lmprimento, 
execução e publicação ela carta constitucional, que fui servido dar-lhes, declarando 
que esta não }Jttssaria pela chancellaria : sou servido ordenar que assim se observe 
para os outros effeitos a c1ne tende esta solemnichele; publi anelo-se porém e re
gistanclo-se na mesma chancellaria, para que · tenha toda a authentica J.mbliciclaelc 
que exige esta lei fumlamental ela nação; e n'estes termos ordeno ao dr. Antmüo 
Gomes Ribeiro, elo meu conselho, des embargador elo I aço e chancellcr mór cl'es
tes r~ino.s, que faça publicar c registar nos livros competentes a r ferida carta 
constltum~n.al, ,que no :eu original lhe . ·e~·á apresentada com e. te decreto; remet
tenelo cop1as d ella sob men sêllo e seu s1gnal a todas as camaras mao·istraclos e . ~ cl . . ' b 
m~1s cstaçoes on e . ·e costumam remetter :1m1lhantes ; e envianelo-:e o dito ori-
g inal ao meu real archivo 'ela Torre elo 'rombo . · 

Palacio ele Nossa Senhora ela .AJ'nda em cons lho elo o·overno a 12 ele J'ulho . ' ~ ' 
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ele l 826.=(Com a n~bt-ica da serenissi?na senhora infante~ D . Izabel J.Vlcwia.)= 
José Joaq_tàm de Almeida e Araujo Cor1·eia de Lacerda. 

Edital 

Manuel José ele Arriaga Brum ela Silveira, elo conseTho ele sua magestacle, seu 
desembargador cló paço, moço :fidalgo com exercício na sua real casa, caval
Jeiro professo na ordem ele ChTisto, intendente geral da polici-a ela côrte e 
r eino1 etc. 

Faço saber que por aviso1 que me foi cxpecliclo pela secretaria ele estado elos 
negocias ecclesiasticos e el e justiça, com a data ele hontem, houve a r egcncia elo 
r eino por bem mandar-me commmncar, que, tendo-. e clivulgaclo pela imprensa um 
extl:acto ela carta constitucional que sua magestade :fidelíssima o senhor D . Pe
clro IV decretou e deu aos portuguezes, arroj ando-se o auctor elo mesmo exh·acto 
a falsificar uns artigos, e a inverter e a adulterar outros em sentido opposto á sua 
r eal clisposição, com o sinistro :fim ele semear a cliscorclia e ele perttu·bar a tr an
quilliclacle publica : me m·clena, alem ele outras providencias, que faça logo appre
hencler todos os exemplares que existll:em na impr ensa, e recolher os que se ti
verem, enlittido, sendo obrigacl quem tiver alg·um em seu poder a fazer logo 
entreg·a cl'elle na. secretm:ia ela policia pena ele ser havido como desobediente ús 
ordens superiores com a multa mais ele 20JOOO réis, applicada a favor ela real 

. 1 ca ·a p1a . 
E em cmnprimento cl' esta r eal ordem determino que toda a pessoa que n'esta 

cidade e seu termo tiver em seu poder algum exemplm: do sobr eclito impres o ela 
typooTaphia Rollancliana e que tem por titulo Extmcto de alguns at·tigos da cct?'tct 
constitucional dada á nação poTtt~gueza pelo seu unico e legitimo ?'eÍ o senho1· D . Pe
d?·o IV, e annuncictdo na Gazeta ele Lisboa de 11 do con·énte, :fica obrigada a en
h·egal-o na secr etaria cl' esta intenclencia no termo ele tres clias depois ela affixação 
cl'este eclital; e similhantemente os que os tiverem nas províncias elo reino, serão 
obrigados a entregai-os aos ministros territm·iaes dentro elo mesmo pra ·o, que se 
contará desde a publicação do pre ·ente nas terras onde se acharem o. posslúcl?
r es, e todos suj eitot; á· penas que :ficam decretadas para o caso ele h'ansgre ão . 

E para que chegue á noticia ele todos, e nino·uem possa allegar ignorancia, 
mandei lavrar o presente, que será affixado n 'esta capital e mais terras elo reino . 
L isboa1 em 13 ele julho ele 1826. = JJ!lanuel José de A?Tiagct Bntrn ela Silveim. 

D ecreto 

D evendo verificar-se promptamente a convocação dos t res estados, reunidos 
em côrtes, como tenho cleterminaclo na ca1ta constitucional que fui servido dar a 
estes reinos ; e devendo oro·anisar-se a. instrncções, que para esse :fim l'!ncarre
guei á regencia dos mesmos reinos, por meu r eal decreto ele 30 ele abril elo cor
r ente anno : sou servido encarregar cl' este h·abalho uma comnlissão compo:ta ele 
Marino Miguel Fra.nzini, J os$ Antonio Faria ele Carvalho c Francisco .Manuel 
Trigo1;;o ele .Aragao :Morato, assistindo os procuradores r eg·ios ela corôa e fazenda, · 
r egulando-se a presidencia pelo que se acha estabelecido nas minhas leis a este 
r espeito ; e nomeando a l'eferida commis ão o secr etario e mai pessoa~:? que pos
sam ser necessarias ao seu expecliente, as quaes deverão saíT elos empregados em 
quae?quer elas nllnhas secretaria.· ou r epartições publicas, s~r~clo n'esta incmn
benma com aquelles ordenados que venciam nas suas reparhçoes, ficando clispen
saclos d'ellas no interva.llo em que estão occupa.dos n 'esta cliligencia. A dita com
nlis ão terá as suas sessões em mna elas sala elo palacio elo Rocio, que lhe será 
destinada ; h·abalhará em todos os clias, que não forem domingos ou clias santos, 
sem interrupção, até se ultimarem os seus h·abalhos, os quaes clepoi · ele acabaclos 
me serão presentes pela secretaria de estado elos negocias elo r eino, para eu os 

t O extracto continha apenas doze artig·os e era imr resso em meia folha. 
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approvar e confirmar. Accordarão os membros d'esta commissão entr e si a hora 
das suas reuniões, e poderao empregar quaesquer pessoas que possam auxiliai-a 
em tnclo que for conveniente ao expressado fim, propondo pela mesma secretaria 
ele esta:lo elos negocias elo r eino quanto occorra sobre este obj ecto, que será ex
pecliclo sem demora nem estorvo algum. 

José Joaquim ele Almeida e Arm~j o Correia ele L acerda, conselheiro ele estado, 
mini. tro e secretario ele estado dos negocias elo r eino 1 o tenha assim entendido e 
faça executar, expeclinclo as participações e despachos necessari.os para o seu cum
primento . Palacio ele Nossa Senhora ela 1\juda, em 13 ele julho ele 1826. = (Co11~ 
ct ?'Ub1·ica dct sm·enissima senhont infantct D . ];::,abel Mcwia.) = José Joaq_tti?n ele A4-

. meicla e .A1·aztjo Coq·q·eict de L acm·cla. 

Aviso 

El-rei nosso senhor,. havendo nomeado a v . m.cê para a commissão que ·consta 
elo decreto ela copia junta, a 01~ os trabalhos se clevení proceder eru uma das salas 
elo palacio do Rocio : é serviclo ordenar que o membros da dita commissão se 
reunam sem demora, nem escusa alguma, que 'não será aclmittida. O que participo 
a v . m."a para sua intelligencia e devida execução. 

Deus guarde a v. m.c-' Paço, em 14 ele julho de 1826. = José J oaq_ttim ele Al
meida e .A1·aujo Co?T'e·ia ele Lace1·da. =Sr. José Antoni<il Faria d~ Carvalho i. 

Aviso 

El-rei nosso senhor manda remettei· a v . s .a. o decreto da copia inclusa, para 
sua clevicb intclligenci a e exccu.ção na parte que lhe toca. 

Deus guarde a v. s." Paço , em 14 de julho ele 1826. = José Joaq_tti?n ele Al
meielct e Antttjo CoT?',eÍa ele Lace1·clct: =-Sr . .Antonio José Guião 2. 

Aviso 

El-rei nos.·o ·cnhor, havendo nomeado uma commissão para os trabalhos emm
ciaclos no decreto ela copia j nu ta, é servido determinar que v . s. a faça apromptm·, 
sem a menor perda de tempo, no palacio elo Rocio, uma sala em que trabalhe a 
mesma commissão, fornecendo-a, pelo cofr e ela.· olJras pnulicas, de cadeiras, me
sas, tinteiro.· e mais objectos inclispensavcis, assim como ele papel, pennas, lacre, 
etc. O que participo a v . s.a para que assim o execute. 

D eus gLlarde a v . s .a. Paço, em 14 ele julho Lle 1826 . = José 'Joçtqttim ele Al
meicla e Antttjo Co1'1·eia ele Lacm·dct. =Sr. Duarte J osé Fava. 

Decreto · 
I . 

Senclo por muitos e ponderosos motivos conveniente que a impressão e venda 
ela nova carta constitucional ele 29 ele abril ultimo seja privativa e exclusiva da 
regin o:fficina typographica ele Lisboa, bem como se acha detm·minado a rc ·peito 

· da mais legislação, alem de outros diplomas anteriores, pelo alvará. ele 9 ele março 
ele 1824, legitimamente confirmado pelo de 26 ele outubro elo mesmo anuo : hei 
por bem ordenar que a mesma carta fique igualmente incluicla no privilegio con
cecliclo e confirmado pelos mencionados alvarás, que por este hei outrosim por bem 
ele confirmar; e ordeno que em todas as ecliçõe.·, que de ora em cliante se fizerem, 
se estampe depois da integra ela carta o presente decreto ; e no fi·ontispicio, por 
baixo elo lagar e data da impressão cccom privilegio exclusivaJJ 1 tudo para conhe
cimento elo publico, a fim de que ningnem possa allegar ignorancia. T odas as au- . 
ctoriclacles, _a quem o conhecimento e execuçfto elo presente decreto pertencer, o 
tenham assnn entendido e façam escnlpulosamente executar, impondo ao trans
gressor Oll transgressores as penas coniminadas no citado alvará de 9 de mm·ço. 

1 Na mesma cónformiclacle e data se expediu aviso a Francisco Manuel Trigoso de Aragão 
Morato e Marino Miguel Franzini. 

2 Na mesma conformidade e clattt a Lucas ela Silva de .Azeredo Coutinho. 
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Pabcio de Nossa Senhora da Ajuda, e_m 14 ele julho de 1826. = ( Com a ?' U

brica clc6 sm·e:niSsimc6 senhom in janta D. l zabel JJ!la1·ia .) =José J oaqt6irn de A lrneida 
e A.n6u;jo CmTeia de L acerdct . 

O fficio 

DJ.mo e ex. mo SI' . - Quando O enthusiasmO tem causado mna agitação popular 
tal que para a reprimn: seria necessario empregar com a màior violencia grandes 
fm!ca , de que sempre se seguem tristíssimos restutados, é o primeiro clever elas au
cto~iclacle- fazerem uso de todos os meios para dar-lhe a clirecção, evitando que 
se lhes falte á obecliencia e r espeito, e os .excessos e desgraças que de similhantes 
faltas se originam. 'J.'aes são as circumstancias em que nos achâmos. T em sido Re
cessaria a maior habilidacle e a corclial cooperação de muitos homados portu
guezes para ter evitado as publicas demonstrações de j ubilo, de satisfação e de 
enthu iasmo de que e tão pos túdos estes habitantes desde o instante em que lhes 
con ton a. generosas, previclentes e sabia . determinações elo nosso legitimo r ei o 
senh01· D . Pech·o IV. V. ex.a conh~ce a moderaçM com que elles se têem condu
zido ; porém, depois que hontem chegou o corr io, foi tão grande o chqque, que ' 
ainda agora me admiro como não romperam pelas ruas em vivas e _acclamações ; 
foi ainda possível contel-os, mas quando hontem de tarde se espalhou no publico 
a 11oticia ele que a camara da cidade tinha feito uma vereaçao intítulando-se ca
beça de todos os gJ.·emios, a :fim de dll·igir ao governo ·uma representação, mos
tl·ando a repugnancia que os povos manife tavam em abraçar o novo systema, o 
que . e concluía elo pronmdo silencio e falta de regosijo que se observava, a com
moção foi excessiva, diziam que a sua docili~lade, a: minhas insinuações a que se 
tinham prestado fazendo o maior sacrificio, dava motivo áquelle proceclimento ela 
camara, e é1ue era necessaTio clesmentil-o immecliatamente, dando vivas em todas 
as praças e em todas as ruas ao senhor D. P echo, :á. constihúção, etc., etc. 

Foi ·ainda mais uma vez possível evitar o tumulto, para que foi necessario a 
promessa de que esta noite no theatro satisfariam os seus desejos. 

Para evitar os acontecimentos ·que tiveram logar no theatro ele S . Carlos, com 
antecipação mandei preparar um hymno, que é inclispe~savel que esteja ensaiaclo 
e prompto a poder cantar-se, e para isso rogo a v. ex.& que clê as suas ordens ao 
clir ector ela companhia nacional, ou que lhe determine cumpra as que eu a tal 
respeito lhe mandar. ' 

Deus ~narcle a v . ex. a Quartel general elo Porto, em 14 ele jtllho ele 1826. = 
J oão Cctdos de Saldanha Oliveilra e Daun) governaclor interino elas armas. =lli.mo 

e ex. mo sr. J osé Teixeira ele Sousa :1.. 

R e pre :sentação2 

.Serenissin1a senhm;a : - A importancia das noticias chegadas snccessivament~ 
a està cidade ácerca das novas instituições políticas que nosso legitimo soberano 
o senhor D . Fecho IV julgou conveniente decretar para os seus reinos ele P ortu
gal e Algarves; o rapido e espantoso desenvolvimento da opinião ele todas as clas
ses ele inclivicluos ·que compõem a população d' e~ta cidade ; a influencia que uma 
opiniao tão geral e tão· fortemente prommciada pócle, em poucos clias e em poucos 
instantes; talvez, exercer sobre a tl·anqlúlliclacle do reino inteiro, obrjga-me acha
mar a attenção ele vossa alteza sobre o que_ aqui se passa. 

A primeira noticia fez apparecer n' esta cidade a mais geral alegria ; to elos pro
clam::-vam. a nova carta o unico por to ele . alvação para o estado ; mas no meio ela 
embnagnez geral· era facil distir!guir logo a resolução mais firme e energica, de 

1 Chanccller da relação do Porto e encaiTegado da policia. 
2 Esta repre.sentação foi t ransm:ipta no tomo m da Historia de Portugal, por J osé Maria de 

Sousa Monteiro, e n? perioc1ic? Espreitado,. de 30 de agosto de 1826, que cita L ' Étoile de 10 e The 
Co'lliT'Íel' de 12 do c1ito mez, d·onde parece se extra.hiu, bem como -para outros jornaes. As copias 
divergem n'algm~s vocabulos, mas ,são ig,uaes na essenci~, e preferin:os a_ primeira por ter menos 
visos de traduccao, preenchendo nos porem a data .e a~stgnatura, !_Lli . 01mssas. Nos archivos pu
blicos não encontrámos o autogl·apho, apesru: de rnmuciosas pesqmzas. 
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ex1gn· a plena execução dos beneficios . do soberano; e esta r esolução tomou mais 
força á proporção · que o silencio da Gc6zeta ele Lisboc61 a r espeito de tão importan
tes acontecimentos, fazia na:cer terri"veis desconfianças, fundadas na icléa de que 
havia qu em se quize:se oppor á execução elos decretos elo soJJerano legitimo. 

No meio de um povo tão cheio ele enthusiasmo era impossível que os senti
mentos que o agitavam não s,e communicassem as tropas da guarnição ; e, com 
effeito, bem depressa ellas se mostl·aram animadas da mesma alegria, e hoje estão 
agitadas pelas mesmas desconfianças . O caracter pacifico elos habitantes e a dis
ciplina q11e tenho feito ·observar ás tropas, os t êem contido até agora nos limites 
do dever e da moderação, e se têem limitado n'estas duas ultimas noites a fazer 
appar ecer no theatrn toda a força do seu enthusiasmo, mas com a maior ordem e 
com todo o r espeito ás auctorielacles . 

Entretanto elevo dizer francamente a vossa a.lteza que, se se eleixa dm·ar este 
estaclo ele incm,tezu e ele de:confiança, c se o primeiro correio não traz ordens po
sitivas para o j uramento da carta constituci.onal 1, é im1Jossivel responder mais 
t empo pela t ranquillidade publica, ou calcular us funestas consequencÜLs ele um 
t al estado de causas . Habitantes, officiues inferiores e soldados têcm uma só opi
niao, nma só affeição . Cheio.· cl amor e fidelidade tt pessoa sagntcb elo soberano 
legitimo o senhor D. Pedro IV, todos reclamam altamente o inteiro cumprimento 
ele seus decretos, todos · entenclem CJlW o governo· cl' este reino, cl epois ele ter sido 
confirmado pelo decr eto de 26 de abril ultimo, só d'esse decr eto cleriv.a o seu po
der e auctoriclade, e que não pócle legalmente estorvar, embaraçar, nem demorar 
a execucão elos decretos elo nosso soberano . 

Que~ a obediencia aos decretos do soberano estej a de a.ccorelo com as luzes, 
direitos e necessielades elo ·seculo, e d'aqui r esultará uma força, que será extrema~ 
mente perigoso querer paralysar. 

A sorte de Portugal clepencle unicamente ele vossa alteza, e é a vossa altez11 
só que a carta constitucional confia a r egcncia e governo cl'estes reinos; e toda a 
demora posta ao juramento e execução d' esta carta parece ao povo um effeito 
elos esforços das pessoas interessadas em perpetuar-. ·e no p~:>eler e em difl'orir a 
epocha do estab leciroento ela paternal r egencia do vos:a alteza. 

A pr oclamação ele 12 cl'este mez não dissip ou a clo:confiança geral, antes a 
attgmentou mais fortemente, pela. noticias vinda: ele Lisboa, ele q Ll0 algtms ho
mens perver:os tê 'm p;rocun1do fazer nascer a discon.lia entre as tropas Lla gnar
nicfto . 

' A primeir11 e maior necessic1ac1e elos portugnezes n' este momento é que a carta 
constitucional sej a promptamente j urada e executacla, e que a regencia elo r eino 
seja exercida por vossa alteza, a quem pertence em virtude ela carta. 

Taes sao os desejos, legal, mas energicamente manifestados pol.' t odos os ha
bitantes cl'esta cidade, e que eu julguei do meu dever pôr debaixo das vistas ele 
vossa alteza para satisfazer o que elevo {t minha consciencia, a meu r ei o senhor 
D. ~edro IV_, a sua augusta ii.lha a senhora D . Maria TI, a vos:a alteza, á minha 
patna e a m1m mesn;w. · 

Porto, 16 de julho de 1826 . = J oão Gados de Sc6ldanlw Olivein6 e Daun1 com
mandante interino do partido do Porto. 

Decre-to 

Havoncl o ou encarregado á r egencia cl 'estcs reinos o cumprimento, publicação 
e jui:amento ela carta constitucional, que fui servido clar-llies., o quo elevo ter 

.1 Cumpr<; advertir que o decreto de_15 de julho, determinando o juramento, foi publlcado 
na folha of:licta~ de 19 elo lito mez, clepo1s ele entregue esta. r eprcscntaçã.o. O brig·a.cl.eil:o Salda
nha, ~egun_clo clu:em escriptores n.uc torisados e as foll1as da epocl1 a, mandou a Lisboa o coronel 
Rod~·1go Pmt~ P1zarro (depois barão da Ribeira llc Sabrosa) para expor á infanta. 1·egente a n~
e~ssida~~ c~c .JurarJse a carta COJlstitucional, e convidar os commandantes dos corpos da gLtarJJl· 
Ç~tO a dl!1guem uma mensagem á 1nesma s~renissima senhora, declarando que defenderiam o c?· -
chgo ultimamente pronmlgaclo no Brazil os qu::tes ::mnuiram como se vê adiante na extensa sene 
de felicit ações. ' ' ' · 
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immediatamcntc logar eu;. observancia ele minha soberana resoh~ção : sou servi elo · 
ordenar que no dia 31 do corrente mez ele julho tenha logar o solemne jmamento 
ela referida carta constitucional n'esta côrte e -cidade ele Lisboa, e em todas as ci
dades e -v'Jlas do reino, em que for possível praticar-se no mesmo dia aquelle dito 
jmamento, o qual se pl·estará o mais éeclo que for praticavel, a não poder effe
cl;um·-se no expressado clia, segLmdo as clistancias ou occorrencias que a isso 
obstem ; praticando-se aqnelle acto com o clecoro, · cligniclacle, esplendor e demon
strações ele regosijo que elevem marcar urna tão importante cpocha em a nação 
portugueza ; para o que se expeclir~o todas as participações e ordens competentes 
a todos os prelados seculares e regulares, e auctoriclades civis e militares, e mais 
pessoas a quem competir. 

José J oaquim ele A.hneicla e A.rauj o Correia ele Lacerda, elo meu conselho ele 
estado, ministro e secretm·io ele estaclo elos negocios elo reino, o tenha assim en
tendido, e faça expedir n'esta conformiclacle os de pachos, participações e orclens 
necessarias. Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, em consell1.o elo governo, a 15 
ele julho ele 1826. = (Com a 1"ttb1·ica da sm·enissima senhont infanta D . L-:;abel Ma
?·ia.J = J osé J oaquún de Almeida e Antujo Co1-reict de Lacenla. 

Aviso 

ru.ma e ex.ma sr. - T enho a honra ele prevenir a v . ex. a ele que a commissão 
incumbida elas instrucções para a convocação elos tres estados, e que se clestin:ha 
juntar-se em uma sala elo palacio elo Roeio, sobre o que conferiu com v . ex.a o 
marechal Fava, vae reunir-se no archivo militar por accorclo elos membros que a 
compõem, por terem ali á mão os subsídios ele que carecem para os seus tl·aba" 
lhos ; e como estes assim se facilitam, e em melhor methoclo, entenclo não lJocler 
haver duvida alg'l.lma a este respeito, porque a commissão ha ele conciliar as horas 
elas suas conferencias ele modo que se não alterem os tl·abalhos ela commissão elas 01·cle
nanças, que ali se jlmta; o que tudo pa~rticipo ao clito Fava para obra.r n'este sentido. 

Deus guarcle a v . ex.a Secretaria ele estaclo elos negocios lo reino, em 17 ele 
julho ele 1 26 .-- m .mo e ex.100 sr . conde ele Barbacena, Francisco . = J osé J oa· 
quún de Almeida e Araujo C'orreict de Lacm·da. 

P asto r al 

D . Fr . J oaqllim ele lVIenezes e A.thaicle, ela ordem ele Santo Agostinho, por mercê 
de D eus e ela santa sé apostolica bispo de Elvas, com honras e preeminencias 
ele arcebispo, por el-rei meu amo e meu senhor seu prégaclor e elo seu conselho. 

A todos os nossos subclitos, ele qua1quer condição que sej am, saucle e benção. 
Não ha conselho, não ha sabedoria e não ha fortaleza contra Deus. Quando 

os homens meditam e proj ectam contl·a os seus altos clesignios, elle confunde os 
seus conselhos, dissipa os seus pensamentos e os faz apalpar as tl·evas como o 
cego a luz elo meio dia. A. nação portugueza, que Deus decretou nos seus conse
lhos para levar o seu nome ás partes mais remotas elo llniverso, e fazer adorar a 
cruz ele Jesus Ch:risto por esses barbaJ.·os africanos e gentios ela A.sia, sempre foi 
obj ecto ela sua par ticular Providencia, tantas vezes perseglúda por inimigos e~ter
nos e poderosos, sempre cantou a victoria e sempre foi prodigiosamente tl·mm
phante . .Agitada algumas vezes com pertmbações internas, nem o throno perdeu 
a magestacle e o decoro, nem o altar o culto e a adoração. Prodígios sobre procli
gio , que vieram elo céu a esta briosa nação, sempre fiel a Deus e semp·e fiel ao 
rei! Nós aclmirâmos, amados filhos, e nós o vemos ainda hoj e, com grande satis
fação elo nosso espírito, porque essa tempestacle que amen;ça:a a dispersão elo re
banho portuguez, clesapparecen em lun momento. Tani.o significa o aviso que nos 
foi e:s:pecliclo pela s_ecretaria ele estaclo elos negocias ecclesiasticos e ele justiça, que 
'é da maneira segumte : 

«Ex.mo e rev.mo sr.-Incumbindo ao alto e sag.raclo ministério ele v . ex. a in
stl·uir e confirmar por si e pelos pastores que ll1c estão suborclinaclos, o rebanho 
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que a Divina Providenci~L confiou aos cuidados ele v. ex.a, tanto nos deveres rG
lativos á religião santa, que temos a fortuna ele professar, e ao culto que elevemos 
tributar ao Creador e Senhor ele toclo o universo, como nas virtudes e deveres so
ciaes, em que têcm o primeirõ lagar a. ficleliclacle e obccliencia devidas ao soberano 
e ás suas leis : manda ,;ua magestaclc renietter a v . ex. a alguns exemplares ela pro
clamação datada elo palacio ela Aj uda, em 12 'elo corrente mez, rccommen:clânclo 
ao zêlo e reconhecida lealcbcle ·ele v . ex. a que a faça publicar 'em todas as fregue
:;-;ias ela sua diocese, e que por esta occa.sião os parochos expliquem mais parti
cularmente c instruam os seus freguezes ela obrigação em que por preceito divino 
estão constituídos, ele serem sempre fieis ao seu rei, ele obeclecbr ás suar> leis e elo 
se r011:u.irem .toclos n'ostes sentimentos, formando uma só vontade, para assim po
derem conseguir a felicidade que sua magestacle lhes deseja e promove por todos 
os meios que a sua alta sabedoria lhe suggere, clevenclo estar todos preveniclos 
para repellir qualqu:cr insicliosn. setlLLCÇtbo, com que o espírito ela cliscordia tente 
dcslmil-os e apartai-os elos seus deveres. 

«Deus guarde a v. ~x.a Palacio ela Ajuda, em 14 ele julho ele 1826. =F'e?"?Wnclo 
L1dz Pe1·eú·a de Sousa Ba?Taclas. =Sr. bispo ele Elvas. Jl 

E stas maximas ela verdade e da religião, tã.o b em expenclichs n'este real n.vi
so, são admiravelmente recmm;nenclaclas na r eal proclamação, que sua ' mag-esta.cle 
vos clirige na fórmn. segcunte 1. 

Amaclos :filhos, quem poclcd. resistir a esta voz doce e encantadora, qt-ie amo
ro.-ai)lente soa aos nossos ouvidos, para fazer um ecl1o J?oderoso em nosso c01·ação 
desvairado? Oh co:mção elo homem, o:ffi.cína terrível cle .projectos tenebrosos ! Se 
és formado de, uma materia fragil e quebradiça, para que te revestes com a du
reza elo bronze e friez;a ela pech-a? Não é isto um estaclo violento ~1. tua mésma 
natureza? Foste m·eaclo para o amor e não foste m·eado para o oclio . Como trans
tornas esta ordem natural, que faz a essencia do teu proprio ser? Amando e obe
cleccnclo, prolongas a tua existcncia; revoltoso e pérseguinclo, abr~vias os teus clias. 
Se os astros parassem nos seus movimentos,. se ~s aguas excedessem os seus limi
tes, se a terra fosse esteril sem produzir frnctos e a natú.reza não gum:classe as leis 
qile lhe clcu o seu auctor, para conservação cl'ella, o mtmclo acabava e se dcstru.ia. 

' Da mesma fórma, amados filhos, quando o homem não observa as leis que 
Deus estabeleceu para sua conservação, elle caminha -á ~ma ruína e em poucos 
momentos se clestroe a si mesmo. Deus manda que o homem ame o seu simi
lhante e elle concebe o oclio para o desinlÍr ! Manda Deus que obedeça aos su
perio;r~s: o homem se torna ~-evoltoso contra elles ! Não é isto constituíi:-se o ho
mmn tu:n ente soberbo e orgulhoso, que disputa ao ver dadeiro Deus os clireitos 
inauJeT.iveis e essen:ciaes á sua natureza clivina? Não é isto o mesmo que dizer no 
seu coração : Não ha Deus, porque eu sou o Deus de mim mesmo? Homens re
voltosos contra a auctoriclaclc soberana, homens odientos contra os vo::;sos irmãos 
e similhantes, que forttma e que felicidade esperaes vivendo com movimentos con
trarias, que interiormente vos dilaceram, que vão roendo essas entranhas e que 
apressam a vossa destnlição com o choque violento ele tã.o execrandas paixões? 
Sení. este o momento ele acaba.r essa lucta vergonhosa., que tendo siclo o foco ela 
cliscordia, é o objecto ele escanclalo para todo o tmiverso? Que pretendeis? A 
liberdade propria elo ente racional, que J?eus creott com certos Emites ? Já tendes 
uma lei meditada com profunda sabeclona, que a protege e que a defende. Q.ue 
mais pretendeis? Uma auctoridac1e 2egitil:1~ que v_os gove~:n_e? Tendes o senhm' 
D. Peclro IV, que por _uma success~~o leg1tnna _e clirecta, ~ehzmente nos govm·~1a 
e nos c1irio·e. Que mms é necessano para umr os clcslmlclos, concordar os chs
cordes, e e~tabeleccr o amor enb:e a grande família portugueza, ele que o r ei é 
o pae commum? Saír fóra cl' estes polos é desmontar e paralysár a machina da 
monarchüu, e é excesso de paixões furiosa·, que tem a sécle. no odio, na clesobe
diencia e na revolta. Peclras saltando fóra elo ecli:ficio, só a golpes ele m~rtello tor
nam à sua nivelação primitiva. Amados filhos, nós vos desenvolvemos estes prin
cípios para vos acautelar d' esses missionarios ela revolta, que clog·matisam no es
curo o que não podem sustentar em publico. Todas as leis humm1as, ,por mais 

1 Transcreve a proclamação de 12 do dito mez, a pag. 59. 
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sabias que ollas sejam, são por sua natureza muclaveis, porque senJo dirigidas a 
regular as sociedades e as acçõ:s elos ho~ensí são s~mpre suj eitas. {L inconstancia 
elos tempos, ál variecl.a~e elas cn·~umstanClas e aos clrfferentes ,gomos cl~s nações. 
J~L nlio re()'ulam as lcrs elos antigos gregos c elos romanos; Solou e L10urgo, se 
e:ristissem,"'pensariam de outro modo c dictariam outras leis . O mesmo D eus, que 
clictou a lei ao povo ele I srael e mandou escrever P codigo para o seu governo, 
revoo·ou solemnemente e ·ta leg·islação propria d'aquelles tempos, para dar outra 
mais"' accommocl.acla ao novo reino, que seu Filho vinha estabelecer. A Igreja, espo
sa ele J esu. Cln·isto, que prodigiosamente saíu elo seu santíssimo lado., e a cujas 
operações preside o Santo E spírito, ha variaclo ele disciplina, porque a primeim, 
em que foi creada, já não era conveniente á frouxidão dos presentes seculos. Só os 
dogmas da religião catholica e os seu, clivinos mysterios são invariaveis. F irmados 
n::t palavra de Deus, têem o CLmho ela immutabilidacl e, o sêllo da veraciclacle e a 
certeza ela sua ex:istencia. Querer attribuir ás potestades sublimes esta divina im
mutabilidade, para não rcform:nem o que é digno ele reforma, e revogarem o que não 
é proprio dos tempos, é querer attribuir aos homens o que só é proprio ela divindade. 

Portanto não nos devemos admirar ele ver uma carta ele lei, que, r eformando 
em par te nossas antigas instituições, vae felicitar a naÇ<1:0 de um modo mais franco 
e mais seguro . Mais franco, porque permitte ao homem obra.r tudo que a léi não 
pro1íibe; e ma,is segmo, porque faz responsavel aquelle que offencle este direito . 
E sta lei. é tao prof11nclamente meclitada, que até mesmo não cliffere na substancia 
elas primeiras instituições políticas da monarchia. T emos umas côrtes compostas 
ela primeira nobreza do reino, elos prelados diocesanos e elos deputaclos ela nação ; 
que outra cou._a eram as côrtes ele Lamego,. compostas dos tres estados, clero, no
breza e povo? E stas· diziam-se cqnsultivas e aquellas se chamam legislativas; po
rém, que podem legislar as côrtes sem a sancção real? Nada. Eis-aqui temos um 
rei e um soberano com acção e vontade, para não haver uma lei qu e não julga 
conveniente à utilidade publica. Não é rei em nome; é r ei com pleno exercício ela 
realeza; é imagem d'aquelle Deus que o constittúu seu vigario sobre a terra pa.ra. 
governar os homens no temporal. Deus nã.o pó ele fa.ze1· o mal ; Deus pó ele fazer 
todo o bem, porque ainda castiganclo o culpado, exerce o acto ela justiça, que é 
uma virtude essencial; porém, esta mesma pena elle a perdoa, quando lhe apraz 
e é sua vob.tade. Da mesma fórma, amados filhos, o rei pôde fazer o bem, confe
rindo graças, nomeando empregos, concedendo hpmas; e o mal ela pena, que a lei 
impõe, elle o póde absolver e commutar, conforme julgar conveniente. O fazer 
mal não é peTfeição, é um clefeito ; e se o rei pó ele fazer todo o bem, e não pócle 
faz er o mal, que maior ·perfeição ;póde elle ter do que imitar mn Deus, que é an
otar ele todo o bem, e não é p:~.·incipio ele algmn mal? Agora soa a voz ela legiti
miclacle e ela auctoriclacle real clic'k'Vndo a lei, estabelecendo os d-ireitos e chamando 
á 1.mi.ão o que a revolta desuniu. Podemos adorar a Deus sem susto nem receio 
cl'aquelles que não gostam · a religião catholica romana, que é o segmo fundamento 
ela felicidade elos homens e a unica permitticla aos fieis por tuguezes . Eis-aqui, 
amados filhos, a lei que se nos apresenta, lei digna elo seu soberano auctor, que 
forma a peclra angular elo eclifi.cio ~olitico da nação portt1gueza, a que todos se 
elevem unir . E como? Obedecendo ao rei e á lei, por que Deus assim o manda e 
a r eligião ta.mbcm o ensina. Como pócle ser bom chl·istão e bom catholico o que 
toma a voz da religião para fazer um acto ele rebellião e clesobediencia contra a 
suprema auctoriclaele real, a cruem Deus ma.ncla obedecer? Não é homem religioso, 
é mn hypocrita intoleravel, um peccador escandaloso e um im.]Jio sem r eligião . 
'l:'anto mais teimoso for na clesobediencia, quanto mais é incligno ela absolvição sa
cramental. E stes malevolos secluctores, que na escuriclacle ela noite anelam ele lagar 
em logar clogmatisanclo doutrinas falsa~, excitando a desordem e se!lleanclo a clis
cm·clia, são os filhos mais indignos ela santa Igreja e os membros mais pob1·es da 
sociedade. Uma familia é clesorclenacla se os filhos não obedecem ao pae ; um exer
cito é clebanclado se a tro1Ja não obedece ao genera.l; e uma nau é submerg·ic1a se 
a eqtúpagem não obecle~e ao commanclante. Que será um r eino quanclo os assai
los não obedecem ao rer? Acautelae-vos, amados filho's, aeautelae-vos d'esses es
pi.ritos inquietos, que vos pretendem clestmir e se1Jar::tr elo centro ela ünião política, 
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que 6 o nosso rei, faz ndo-vos r6us de culpa grave no tribm1·Jl Llc Deus, o réus 
do penas corporaes no tribunal elos homens, na certeza ele que a obediencia ás au
ctoriclacles leg·itimas é o nexo elas sociedades e o fecrmdo principio ele maiores 
bens . E vós, honrados c briosos militares, ouvi e attenclei o vo:so prelado c vosso 
pastor, c1 üe responde a Deus· por vossas almas . Vós que sois os defensores da pa
tria c do rei, que jurastes fidelidade c obecliencia ao soberano, tereis honra o brio 
militar apostatando ela vossa profissão o profananclo o sagrado elo vosso jm·amen
to? Â força · quo se vos confiou foi paru. reprimir os r Lelcles e ní:io para augmen
tar o seu munero; foi para clefeucler o throno e não para eles o becleccr á magesta
cle; foi para conservar a paz e não para fazer a desordem. Ao roi pertence o man
dar e a vós obedecer; e se alguom vos persuade o contra.rio, fugi, meus filhos, 
fugi cl'csse homem execrando e cl'esse militar indigno elo scn emprego, qne vos 
quer cobrir de opprobrio ele clcshonra. Não vos pertence fazer a lei, p rtence
vos obedecer-lhe; não tendes direito para estabelecer governos, tendes obrigação 
ele reconhecer o legitimo. E quando se duvidasse ela legitimidade, não é a força 
quem a decide; é a lei e a ra ·ão a que julgllt. Não vos as:üuilheis a essas tropas 
pretorianas ela antiga Roma; assimilhae-vos aos antigos militares portuguezes, que, 
sempre fieis ao rei, fizeram respeitar o seu nome nas quatro partes do mrmclo . 
Louvemos a Deus, que vos ha conservado na obecliencia e subordinação, o:ffere-

-cendo a to elos um exemplo ele concorclia e tranq\Ulliclaclc. Tanto se . eleve ao escla
recido governador ela praça, aos lwm·ados commandante.· dos corpos e ao: clistin
ctos o:fficiaes dos regimentos . Uns e outros, rmiclos sempre ao seu rei, fazem a 
gloria ela sua corôa, a honra elo exercito portuguez·, e a paz e tranquilliclacle ela 
nação. Filhos da santa Igreja, que a Proviclencia enb:egou ào nosso pastoral cui
cl:,cclo, rccolhei no vosso coração esta doutrina santa, quo tantas vezes vos temos 
prégaclo, correndo as lagrimas ele nossos olhos, e outras tantas explicado em di
versas cartas pastoraes . Não temos outra clivisa que não seja «Deus no céu e o 
rei na terra>> . Como catholicos, ficleliclacle a De_us; como p.ortuguezes, o becliencia 
ao rei . Deixae esses pa.rtielos e essas extravagantes opiníõ s; que dividem os ani-_ 
mos, inquietam as famílias, excitam o oclio e exaltam as 1}aixões. Porventru·a J e
sus Christ? . foi clivicliclo? Nós só tem.os tun senhor, uma fé e run baptismo ; e na 

, ordem politica tun soberano, mna lm e· uma nação. Como podemos clesrmir, sem 
culpa, o que Derrs tmiu vor miscricorclia? Esquecei-vos, amados filhos, esquecei
vos d'esses tempos de cliscorclia; percloae-vos mutuamente e amae-vos como ir
mãos, filhos do mesmo pac, que é o rei, e ela patria, que é nossa mãe. _r ão ati
ceis o oclio com esses epithetos vergonhosos, que, sendo reprovados pelo Evange
lho, vos constituem réus ele culpa grave. Todos são christãos, porque receberam 
o baptismo e vivem no gremio ela Igreja; e todos. são portuguezes, porque jtu·a
ram fidelidade ao rei e vivem na obediencia das leis . Os reverendos parocl1.os ex
pliquem todos os domingos e clias santos aos setrs freguezes estas importa.ntes 
verdades, ncces. arias para a tranquilliclaclc publica e interessantes para a salva
ção elas almas . Trabalhem quanto for possível para que suas ovelhas vivam em 
união elo sã cloutr.ina e não se espalhem com os ventos do erro e ela falsidade . Os 
c01úessores façam o mesmo com os seus penitentes, inspirando-lhes a obediencia 
ao soberano e ás suas leis, como run preceito divino, que não pod-emos omittir 
sem culpa grave; e porque é melhor prevenir o mal elo que remedial-o depois de 
feito, cleclarâmos suspenso ele confessar todo o confessor, ele qualquer cligniclacle 
que seja, secular ou regular, que persuadir aos penitentes douh·ina contra.ria iL 
quo vae aqui declarada; de maneira qrre no mesmo momento em que commette
rmn esta culpa, n'essc mesmo :ficam suspensos, !3emjuxisclicção para absolver. Por
quanto os gTandes males exigem remeclios fortes e poderosos, mandâmos a todos 
os nossos subçlitos, sem excepção de empregos, estados e dignidades, com cxcom
munhão maior (latm sententim), para o que os aclmoestâmos r}rimeira seo·tmda e 
t 
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ercmra vez, e cuja absolviçã-o reservamos para nós, excepto em artigo ele morte, 
não cooperem, promovam e auxiliem clirecta ou inclirectamente com obra ou con
selhos, em publico ou em particular, para revoltas, rebelliões, clesobecliencia e re
voluções contra el-roi, meu senhor, ou contra as suas leis; b m como contra o 
governo que ello o tabelecen, o com auctoricladc soberamt in titniu n' stos r inos, 
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visto ser um peccado gravíssimo em si mesmo e ug-gravantis imo no seu resultaclo . 
Esta será publicada em todas a igrejas cl'este bispado ú. estação da missa conven
tual, ao menos todos _os domingos, emquanto não mandarmos o contrario, e sere
gistará em nossa camara, bem como em todas as parochias. 

Dada em Elva , sob nósso signal e sêllo elas nos as armas, aos 19 ele julho 
·a e 1826. E eu, o coneg-o J osé V alerio Rodrigues elos 'autos, secretario proprie
tario ela camara episcopal, a escrevi.= J. A ., B ispo de Elvas . 

Dec reto 

Querendo solemnisar o importante acto ela prestação elo jmamento á carta 
constitn.cional que fui servido decretar dar e mandar jmar n' estes reinos e seus 
dominios pru:a o qual se acha a-sig11ado o dia 31 do corrente mez, com a pom
pa luzimento e regosijo que sentem todos os _l)Ortuguezes por um tao alto bene
ficio da minha suprema deliberação e m.unificencia : sou servido mandar que no 
dia 31 ele julho, no 1.0 e 2.0 de agosto se interrompa o luto actual, sendo dias de 
grancle .gala n'e ta côrte e em todo o reino, e feriados nos tribtmaes e mais re
paa:tições publicas, que não s dam fi. caes ou t nham esta natm·eza. 

J osé Joaquim. de .Ahneicla e Araujo Correia ele L acerda, do meu conselho de es
tado, ministro e secretario de estado dos negoeios elo reino o tenha assim enten
dido e faça expedir a ordens necessru·ia para sua execução. Palacio ele Nossa 
Senhora ela l.jucla, em conselho elo governo, aos 20 ele julho ele 1826. =(Com a ?"U 

brica da serenissima senhora infanta D . IzabellJim·ia.) = José Jortquirn de Almeida 
e Amujo Cm"Teict de L'acerda. . 

Progran:u:n.a 

Jura m en to da c arta constitucion a l 

. li·tigo 1.0 O senado da camara de Lisboa com a conveniente antecipação farú. pu
blicru· por mn bando em que o decoro e pompa cor respondam á mag·nitncle do obj ecto : 

1. 0 Que no dia _3 1 do corrente se ha ele verificar, })ela maneira que abaixo se dis
põe, o solcmne acto elo jmamento ela carta constihlCional, que el-rei nosso senhor , 
o senhor D . Pedro IV, decretou e deu para estes reinos em 29 de abril e mandou 
jmar pela. tres ordens elo estado_ · 

2.0 Que os dias 31 elo corrente, 1 e 2 de agosto são el e grande gala, inter
rompido o luto . 

3.0 Que toda a cidade se deve illuminar, na fórma do co tnme, nos referidos 
dias, e que hão Jogar todos os mais festejos e demonstrações ele publico regosij o 
que a lei anctorisa . 

.Art. 2. 0 Uma salva ele artil.heria no castello, torres, fortalezas e navios ela 
arm.ada anmmciará a amora do dia 31 elo corrente. Elias se repetirão em as ou
tras horas elo coshrme . 

.Art. 3.0 Ás dez horas da manhã elo dia 31 uma giranclola ele foguetes faa·á r e
petir as alvas no castello, torres e navios. E ta é a hora ela retmiao das pessoas 
que elevem concoiTer ao acto solemne do juramento no grande salao elo palacio 
de Nossa 'enhora ela .Ajuda. 

Al·t. 4 .0 Estas pessoas são : a serenissima senhora infanta D . Izabcl 1\.Iaa·ia e 
mais membros do governo, os ministros e secretarias de_ estaclo, os conselheiros 
de estado os o:ffi.ciaes móres ela ca a real todos os titulares e mais pessoas que ' . coshunam concorrer aos actos de côrte, os presidentes dos tribtmaes e .Jlilltas, ou 
aquelles que exercerem suas funccões o colle()"io pan·iarchal, os arcebispos, bis-

1 d .. ~ . t:l h 
pos, pre a ~s maiores isentos de jtuisclicção episcopal que se ac arem n' esta 
côrte, o balio ele Leç.o't, o general ela côrte e pTovincia ela Exh·emaclma, o major 
general ela armada real, os generaes de terra e maa· que estiverem em Lisboa. 

Art. 5.0 O conde ele Almada, mestre sala da côrte, tomará o exercício de 
suas flmcções e clish·ibuil:á os logares como convem. 

Art. 6.0 A serenissima senhora infanta D. Izabel 1\Iaria presidente do go
verno. Donê!o sua mão direita sobre nm missal, para esse fim destinado, promm-
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cíará perante todos os sobreditos ·o seu jm·amcnto na fórma seguinte: «Juro cum
prir e fazer cnmprir e guardar a carta constitucional, decretada e dada por meu 
augusto irmão e rei o senhor D . Pedro IV, em 29 de abril ele 1826, para os rei
nos ele Portugal e Algarves e seus dominios, tão inteira c fielmente como n' ella 
se contém>> . A mesma augusta senhora passará depois a deferir o mesmo jm·a- . 
mento aos outros membros do gov:erno e ministros secretarias ele estado: cada um 
recebcnclo-o prommciará tambcm a formula referida, menos as palavras «meu au
gusto irmão >> . D'estes juramentos se formará auto, que sen\ subscripto pelo con
selheiro ministro e ~ecretario ele estado elos negocios elo r eino, e assignaclo pela 
senhora infanta c pessoas aqui especificadas. 

Art. 7 .(1 Receberá tambcm a. serenissima senhora infanta D . Embcl :Maria o 
jlu·amento ele todas as mais pessoas mencionadas po artigo 4 . 0 , !J.Ue o prestarão 
sob a indicada formula. Este auto sení. escripto e subscripto pelo conselheiro of
ficial maiar da secretaria ele estado dos negocias do r eino c po1· todos assignado. 

Art. 8. 0 Em to elo este acto não terão logar prcceclencias ; ~am, poróm, ellas 
salvas em todos os seus effeitos para todas a.s outras circurostancias. 

Art. 9.° Cada uma cl'estas auctoric1ac1cs, que assim, prestarem jtu·amento no 
clia 31 elo corrente, n'csse mesmo dia, .sendo possível, ou no immodiato, c na. sua 
1·espcctiva repartição o deferirá aos membros cl' ella e mais pessoas ela sua clepen
clencia c subordinação, formando autos, que remetterão no original {t secretaria de 
estado elos negocias elo reino, onde elevem ser recolhidos todos, para passarem ao 
real archivo ela Torre elo '.rombo . 

Art. 10. 0 Assim, o general encarregado do governo das armas la côrte e pro
'\TÍncia ela Extremaclura receberá no sen quartel general o jm·amento elos o:fficiaes 
elo estado maior, elos commauclantes dos corpos ela primou: a, . egnncla c terceira 
linha,, e cada um elos comma.nclantes o receberá elos o:fficiaes e o:ffi.ciaes inferiores 
elos respectivos corpos nos seus quarteis. Este's formarão autos, que remctterão 
no original ao general;' e este os envim·á com os que assim tiver forma.lisac1o á ·c
cretari.a ele estado elos negocias elo reino, como fica dito no artigo U.0 Jmarão 
tambem ante o general ela côrte · todos os officiaes de qualquer gracluação, que 
aqui estejam separados ele corpos em commissões, com licença ou por qualquer 
outro motivo. O mesmo praticará o major general ela armada a l'espeito dos offi-
ciacs cl' ella. . 

Art. 11. 0 O cardeal patriarcha ele Lisboa receberá o jmamento elo cabiclo c 
mais empregados nas cathedraes, e prelados regulares não isentos, que depois o 
deferirão a.os seus subilitos, como est~t dito, e dará commis'sfi.o ou com.missões, a 
quem receba o elos parochos beneficiados e pessoas ele emprego ecclesiasti.co no 
pat:riarehaclo. O chanceller que serve ele regedor, o receberá não só elos clesem
bargaclores ela casa da sur1plicação e empregaclos n' esta, mas dos magistrados 
triem1aes de Lisboa, os quaes o deferirão respectivamente a seus o:ffi.ciaes, como 
está substanciaclo . Os prelados isentos obrarão n'esta conformiclacle, e· a.ssiÍn as 
juntas e quaesquer outras corporações similhantes . 

Art. 12. 0 No senado ela camara so recebcrrLo, alem elos jm·a.mentos elas pes
soas ahi empregadas, o 'ele todas aqtlellas qne o são, sem pertencerem a corpo 
collectivo e aqui se não designam, e bem assim o d'aquelles que por qualquer 
motivo não possam havel-o prestado perante o seu chefe particular, tendo-o. 

Art. 13.0 No dia 2 ele agosto, pelas cinco horas ela tarde, se cantará na sé ca-. 
theclral ele Lisboa um solemnc Te Deum) a que assistirá a c6rte e se farão por, to
elas as auctoridacles e estações competentes as demonstrações publicas proprias de 
tã.o alto assumpto. 

Art. 14.0 Nas cidades e villas elo reino se praticará exactamente o mesmo que 
fica clisposto para Lisboa em tudo que lhe for applicavel, conforme su.as particu
lares circmnstancias e só com as seguintes clifferenças: . 

1. a Reunida a camara geral, o jlúz ele fóra presidente tomará primeiro jura
mento e o clefcril:á na fórma prescripta aos vereadores, officiaes c mais pessoas 
que ahi o elevam prestar, no qual numero se comprehenclem guaesquer magistra
dos que haja na cidade ou villas, não sendo corporações. 

2 a Na cicl.acle elo Porto o chancellcr que serve ele governaclor elas justiças, 
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reunidos os magistrados que compõem a relação c mais empregados n' esta, assim 
como os ministros territoriaes da cidade, toma o juramento c o defere a cada uma 
elas outras pessoas, que praticarão respectivamente o quo está prescripto no .ar
tigo 11. 0 O mesmo fará o prove 1or. ela illnstrissima junta ela agricultma elas vi
nhas elo Alto Douro a respeito elos membros e empregados cl'esta repartição . 

3.a O reitor cb universidade, jtmto o conselho elos decanos, toma o juramento 
e o defere a estes, e em segnic1a aos lentes, oppositorcs e empregados na univer
sidade. 

4,n Os bispos e prelados maiores fóra ele Lisboa, re1miclo o cabido ou corpo-
rações, juram c deferem ela mesma sorte o jmamento. · • 

5.a O mesmo farão os generaes das províncias, presentes seus estados maiores 
e commanclantes dos corpos c quaesquer o:fficiaes qtle na sua respectiva província 
existam ; ·mas poderão estes jurar na camara elo c1isb:icto em que estiverem, e en
tão o farão constar legalmente ao general. No demais se observará o artigo 10.0 

em tudo que é applicavel. · . 
6. a Em todas as cidades e villas se cantar~í. o hyumo Te De1tm no mesmo c1ia 

elo jmamento, com a maior solemnidacle possível, devendo concorrer a elle todas 
as auctoridades ecclesiasticas1 civis e militares ela terra, fazendo a camara as pre-
cedentes participações. · 

Art. 15.0 Em toch• a parte terão logar as segtúntcs regras geraes : 
1. a Todos estes actos se elevem celebrar em grande gala e com demonstrações 

de jubilo, que exige ·tão fausto motivo . 
2.a Todos os refericlos actos ele juramento elevem ser praticaclos, sem exce

pção, com a maior püblicidade possível. 
3.a As pessoas que não têem emprego ou o:fficio publico usarão da formula 

emmciacla no artigo 6.0
, p1en9s as palavras «fazer cumprir e guarcla.n>. 

4 . a O que pertencer a mais de uma repartição, só em uma poderá prestar ju
ramento, o que declarará no auto que assignar. 

5.a O impedido poderá jmar por procuração. 
Art. 16.0 Nas ilhas adjacentes c nos domínios ultramarinos da Africa e Asia 

se prestará o juramento com a brevidade possível. O ministro e secretario de es
tado elos nego cios da marinha e ultramar passará as ordens n' esta conformidade e 
cnvimü. á secretaria de estado elos negocias elo reino os competentes autos de ju
ramento. 

Art. 17 . o o mesmo praticará o ministro e secretario lO estado dos nego cios 
estrangeiros a respeito do jmamcnto dos portuguezes r esidentes fóra cl'estes rei-
nos, que o devam prestaJ.·. , 

Taes são as proviclencias que el-rei nosso senhor houve por bem orclenar a 
este respeito. 

Pa.lacio de Nossa S~nhor~ ~a Ajuda, em c?nselho do governo de 21 ele julho 
ele 1826. = O conselherro, nnmstro e secretano ele estado elos nego cios elo reü1o 
José Joaquim de. .Almeida e Amttjo Co?'?·eia de. Lacm·da. ' 

A viso circular 

El-rei nosso senhor manda remetter a essa camara ela cidade ele Aveiro o in
cl:lso exemplar da carta constitucional que foi serviclo dar e mandal' j tu·ar n'estes 
re:nos, assim como a proclamação instructiva que a rcgcncia publicou sobre este 
obJecto, estando bem certo de que o bom senso e discenúmento ela camara com
prehenelerão e avaliarão ajustaclamente a extensão da magnanimi<;lade real, pa
t enteada por tão generoso beneficio, que, comprimindo os excessos e enfreanclo 
todas as . ar?itrarieclacles, reconhece e afiança os direitos elos cidadãos, conser
vada a d1grndacle ela corôa, o esplendor elo throno e tudo o que pócle contribtúr 
á pr~spe.J;idacle ela nação . Fazendo v. m.cês uso cl' est.as considerações, que têem 
em sr mesmo toda a sua força, procederão logo ao Jmamento da referida carta 
constitucional no t empo, pelo methoclo e com as solemn.1dacles que se contêem no 
}Jrogrami:na aqui junto, como parte cl'cste aviso, cla.nclo-mc parte ela fiel execu~.fto 
qne lhes incumbo sem demora alguma. 
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Deus guarde a v . m.cês Pabcio ele Nossa Senhora da Ajncla, em 22 ele j ulho 
ele 1826.=José Joaqt~im de Almeidct e A.?·ctu:jo Co?Teict de Lace?·da.= Sr. juiz, ve
reaçlores e mais officiaes da camara ela cidade ele Aveiro1. 

P . S .-Como a c::trta constitucional e proclamação indicadas devem estar em 
poder de v . m.cês pelo expediente antecipado do coneio, fica cessando a r emessa 
a que agora me refiro . · 

A v i so p ara a :nJ.esa do clesein bargo do paço 

Tendo el-rei :nosso senhor cleterminaclo que no dia 31 do corrente se preste o 
sole.lll.D.e jm·amento á carta constitucional ela monarchia p01-tugneza, clacla e clccr e
t.o'tcla em 29 ele abril proximo passado : manda remetter a v . s.a o programma in
cluso, que regula o ceremonial c solemnidade do dito acto, para c1ue v . s. a fique 
na intelligencia elo que se acha determinado a este res1)eito e o execute pela paTte 
que lhe toca. 

D eus gnarde a v . s.a Paço, em 21 ele j ulho de 1826 .= José Joaquim de Al
meidct e A?'Ctt~fo Co'rreia de Lace?·dct .= Sr. Antonio Gomes Ribeiro. 

P . S.- a solcmniclacle elo Te Deum lut~dctrntts) que ha ele cantar-se na sé ca
theclral cl' esta cidade pelas cinco horas da tar de, eleve concorrer em corpo todo o 
tribunal a que v . s.a preside, podendo toclos concorrer ao beijamão que sua al
teza real ha ele dar no mesmo dia, pelas onze horas ela manhã, no palacio da 
AjLtda2 • 

Circular p a r a a c ô r -te 

ID.mo e ex.mo sr .-Tendo cl-rei nosso senhor determinado que no dia 31 do 
corrente se preste o solemne j tu·amento á carta constihtcional da monarchia por
hlgneza, dada e decretada em 29 ele a.bril proximo passa.clo, manda rcmctter a 
v . ex." o programma incluso, que regula o ceremonial e solemnidacle do dito acto, 
para que v . ex.a fique na intelligen.cia do que se acha determinado a este r espeito 
e o execute pela parte que lhe toca. 

Deu:S guarde a v . e:x: .a Paço, em 21 de julho ele 1826.= J osé Joaquim de Al
meidct e Anm:jo C01Teia de Lace?·da.= Sr. marqucz de Abrantcs 3 • 

P . S .-Com esta participação r ecebe v . ex.a tambcm a ele que no dia 2 de 
agosto, pelas onze horas ela manhã, ha ele haver beij amão no palacio da Ajuda, 
pelo motivo tl'esta mesma sol mniclaclc . 

Aviso 

Tendo el-rei no::;so senhor determinado que no clia 31 do corrente se pr este o 
solemne juramento :i carta constihtcional da monarchia porh1gueza, clacla c cleCI·e
tada em 29 de abril proximo passado, e devendo v . s.a, pela representação elo seu 
cargo 4, assistir ao clito acto, manda remetter a. v . s.u o progTamma incluso, que 
regtUil o ceremonial e solemnidacle elo clito acto, para que v . s.a fique na intelligcn
cia elo que se acha determinado a este respeito c o execute pela parte que lhe toca. 

Deus guarde a v . s.a Paço, em 21 de julho ele 1826 .=José J oaqtLim. de Al~ 
meida e A1·a~jo Co1·1·eia de Lacenlc~.=Sr . Manuel J osé ele Arriao·a Brum ela Silveira. 

P . S.-V. s .n deverá igualmente assistir ao Te Dett?n enunciado no ar tigo 13.0 

do I rogramma. 
Aviso 

m .mo c ex.mo sr. - El-rei nosso senhor manda declarar a v. cx.a que na clas
sificação das pessoas militares que elevem prestar jm·amento á car ta consLi.tucional, 

l Na mesma data e conformidade a todas as camaras do reino. 
2 Na mesma conformidade a todos os tribunaes. 
3 Ntl. mesma data c conformidade se escreveram circulares a todos os títulos, officiaes mó

res da casa real, arcebispos, bispos, presidentes de collegiaclas, generaes das províncias, prela
(los das ordens regulares c corregedores elas comarcas do rcillo. 

1 Intendeutc geral da policia ela côrte ·c reino. 
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nos termos elos artigos 10·. 0 e 14. 0 elo programma que regula .esta solemnidaelc, se 
elevem entender incluídos os soldados ele to'elos os .corpos e arma , e é outrosim 
servido que v . ex. a assim o mande declarar a todos os generaes ela côrte e pro
vincias, e mais auctoridaeles militares, para que assim se observe, p1:estando-se o 
elito jmamento a toclos os soldados, assim conto ás mais pessoas mencionadas, na 
fórma praticada em occasiões sirnilhantes, evitando-se qualquer inexacticlã.o a este 
respeito. 

Deus guarde a v. ex . a Paço, em 25 ele j-ulho ele 1826.-Ill.mo e ex.mo sr . conde 
ele Barbacena, Francisco .=José Joacp,Girn ele Almeida e A1·a·ujo Con·eia ele Lacenla. 

Circ1.1.lar para o co:~.--po diplo:n1.atico portuguez 

El-rei nosso senhor manda remetter a v. o incluso exemplar ela carta consti
tucional que foi: 'servido dar e mandar jurar n'estes reinos, em cumprimento elo 
que v. prestará o seujm·amento na fórma seguinte : «Juro cumprir e fazer 01uupr.ir 
e guardar a carta constitucional decretada e dada por el-r ei o senhor D . P eelro IV, 
em 29 ele abril ele 1826, para os reinos ele Portugal e Algarves e seus elominios, 
tão inteira e :fiehnente como n'ella se contém» . . 

D epois ele haver prestado o r eferido juramento v. o deferirá na mesma fórma 
aos empregados n'essa legação e mais portaguezes residentes n'esse paiz, que o 
elevam prestar, em conformidade elo programma j1mto, lavrando-se mltos el'estes 
j1u·.amentos, que deverão ser remetticlos a esta secretaria ele estado dos negocias 
estrangeiTos . Os consules portuguezes n'esse paiz remetterão a essa legação autos 
elos r espectivos jm:amentos, como n'esta data lhes é ordenado, e esses autos elevem 
tambem ser por v. remf'!tticlos a esta secretaria ele estado . 

D eús guarde a v. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda., em 26 ele julho ele 
1826. =Conde ele B cwbac'ena, Fnmcisco. 

Circular para os con.sules portug·uezes 

El-rei nosso senhor manda r emetter a v. m. cê o incluso exemplar ela carta con
stitucional que foi servido dar e mandar jlll'ar n 'estes reinos, em cumprimento do 
que ' v . m.cê prestará o seu juramento na fórma seguinte : «Jm·o cumprir e fazer 
cumprir e guardar a carta constitucional decretada e dada por el-r ei o senhor D . P e
elro IV, em 29 ele abril ele 1826, para os reinos ele Portugal e Algarves e seu· 
clominios, tão inteli·~ e fiehnente como n'ella se contémD, elo qual lavrará auto, que 
remetterá á leg·acão ele sua magestaele n'esse paiz. 

D eus guarcle:a v. m.cil Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 26 de julho 
ele 1826.= Conde de B a1·ba.cena, Fnmcisco . 

Portaria 

Incumbindo ao nosso sagrado ·ministerio instruir e confirmar, por nós e pelos 
r everendos parochos nossos subclitos, os fieis que a Divina Providencia confiou ao 
nosso cuidado pastor:;tl, tanto nos sagra:clos deveres r elativos á santa religião que 
temos a fortuna ele professar, como nas virtudes e deveres socia.es, em que tem 
o primeli·o logar a fi.cleliclacle e obediencia clevicla ao soberano e ás suas leis, obri
gação aliás reconhecida por J esus Cm·isto, Nosso Senhor e Divino Salvador, que 
nfto só a ensinou e estabeleceu com a sua doutrina, mas com o seu mesmo exemplo, não 
merecendo jamais o nome ele christão toelo aquelle que não for obecliente ás aucto
r iclacles constituídas para o goverho dos r einos, pois que, sendo a mesma religião 
essenciahnente amiga ela paz e felicidade elos povos, jamais póde reputar por seu 
filho aquelle que adapta os detestaveis pTincipios ela insubordinação e r ebelelia · 
em taes tern_:os julgâmos elo, nosso d_ever, na occasião em que vae ser publicacl~ 
a proclamaçao elo governo cl estes remos em data ele 12 do corrente unir {t voz 
elo soberano as mais effi.cazes exhortaçõ<3s, para que nenhum ele n.o~sos subclitos 
desconheça aquelles r eligiosos deveres e sentimentos, e pm;a que todo se r mmam 
em uma só vontade e estejam prevenidos contra toda a insicliosa scclucçfto com 
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que q espírito da cliscorclia tento desnnil-os c apartai-os d' aquellés importantes e 
religiosos deveres, o que seria caminharem JJrecipitadamente para a sua. infelicidade 
eS})iritual e t emporal. E porque convem que a toclos sej am patentes as determi
nações ele sua magestacle e a nossa exhortaÇão e preceito, r ecommenclâmos a cada 
um dos r ever endos parochos cl' este nosso arcebispado que á estação ela missa con
ventual leia c publique a proclamação que com esta lhe será entr egue ; c não só 
então, mas repetidas vezes mostrem a seus fi·eguezes os motivos e fLmclamentos 
da ma,is escrupulosa ficleliclaclc c obediencia que submissos elevem prestar a el-rei 
nosso senhor e ás suas leis . E tendo 01.ltrosim determinado sua magestacle que no 
dia 31 de julho corrente se preste o solemne juramento á carta constitucional da 
monarchia, ordenâmos que todos os nossos reverendos ministros, reverendos parochos 
e beneficiados e officiaes ela nossa jurisclicção prestem o dito juramento pela formula 
seguinte : «Juro cumprir e fazer cumprir e guardar a carta constitucional clecre
táda c dada por el-rei o senhor D. P edro lV, em 29 de abril ele 1826, para os rei
nos de Portugal e Algarves e seus domínios, tão inteira e fiehnente como n'ella se 
contém» . Pelo que ordenflmos ao nosso rever endo desembargador provisor, que, con
vocando todos os r everendos parochos, benefi ciados e empregaclos da nossa jurisdic
ção n' esta cidade e comarca, lhes defira o sobredito jm·amento, permittinclo áque}les 
que tiverem algum legitimo impedimento que o possam prestar por procmaclor 
munido ele expressos poderes; e ele tudo mandará fazer auto por todos assignaclo, 
que nos será r emetticlo com a possiwil brevidade. 

O dito reverendo ministro o tenha assim entendido e mande passar as ordens 
necessar ias para prompta. execução cl' està nossa portaria. Braga, 27 ele j ulho ele 
1826 .= Arcebispo P?·imaz.=Passe ordens circulares . ..:- Leite Pe1·eú·a . 

Ordem do dia 

Quartel general, na rua Direita ela Esperança, em 27 ele julho ele 1826.-
S. ex.a. o sr. t enente general Pa.hneirim, encarregado interinamente elo governo 
das armas da côrte e província da Extremaclma, ha de deferir ' o j1.uamento á 
carta constitucional q1.1.e sua magestacle el-rei nosso senhor, o senhoi· D. Pem·o IV, 
houve por bem dar e mandar jmar n'este~ reinos e dominios, no seu quartel ge
neral , conforme o disposto no programma para o ceremonial do mesmo juramento, 
a todos os srs. officiaes que se acham n' esta côrte, nos dias e ás horas abaixo de
signadas. 

,1.0 No dia 31 do corrente, pelas quatro horas da tarde, s. !3X.3 deferirá o jura
mento a todo o estado maior elo governo das armas da côrte, aos dois auditores 
permanentes, e aos chefes e commanclantes elos corpos ele primeira e segunda li
nha e veteranos . 

2. 0 No dia 1 ele agosto, pelas oito horas e meia ela manhã, cleferirá o jura-· 
mento a . todos os governadores e commanclantes ele praças que ' não sejam da cle
penclenma ele outras, porque n'este caso o deverão prestar nas mãos elos srs. go
vernadores cl'aquella praça de que forem dependentes, na fórma do "programma. 

3 .0 No dia 2 ele agosto, pelas sete horas ela manhã, deferirá o juramento ·a 
todos os officiaes elos estados maiores pertencentes aos-srs . generaes, que por qual
quer motivo se achem n' esta côrte; assim como a todos os srs. coroneis, chefes 
de legiões e com.rp.anclantes das . ordenanças da côrte e t ermo . 

4 . 0 No dia 3 e seguintes, pelas oito horas ela manhã, s. ex. a. deferirá o j ma
mento a todos os officiaes militares residentes n' esta côrte sem prececlencia; não 
sendo, porém, comprehencliclos em alg1.rmas d'estas classes os officiacs r eformados . 

5.0
• Publica-se, para intelligencia de todos os srs. commandantes ele corpos 

militares, o aviso da secretaria de estado dos negoeios do reino que vac abaixo 
transcripto, c que foi remettido a s. ex.a em aviso ela secretaria de estac1o elos ne
gocios ela g·uerra ele 26 elo corrente t, para. t er a devida execução, conforme sua 
magestacle ordena.= Vm-issimo Antonio Canloso J brigadeiro servindo de chefe do 
estado maior. 

~ É a copia do que está a pag. 72, in fin e. 
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Avisq 

O ill.mo e ex.mo conselheiro de estado, ministro e secretario de estado dos ne-
, gocios do r eino, faz anmmciar a ·todos os chefes das repartições ela competencin. 

·da secretaria de estado dos negocios elo reino que no dia 1 de agosto proximo fu
turo, pelas dez homs ela manhã, elevem concorrer á mesma secretaria de estado, 
para prestarem o seu jmamento á cm·ta constitucional, decretada c dada pelo se
nhor rei D. Pedro IV, para o reino ele Portugal e Alo·arves e seus clominios, em 
29 ele abril proximo passado, a fim ele o deferirem depois aos qutros empregados 
das suas mesmas repartições e remetterem os competentes autos á dita secretaria 
ele estado, segtmdo o cletei'minaclo no progra.mma que se puulicou.= Gaspm· Fe
liciano de JJ1o?·aes . 

Ordem do dia 

Quartel general na rua Dir~ita da Esperança, 2-9 ele julho ele .1826.-S. ex. 11 

o sr. general Palmeirim_clestina o dia 6 ele agosto proximo para prestarem o ju
ramento á constituição os srs. offi.ciaes pertencentes á classe ele reformados que 
resiilirem ou se achar<?m n'esta côrte, c os que estiverem residindo fóra ? presta
rão nas camaras elos districtos elas suas r espectivas residencias, como determina 
o a.rtigd 14.0 , § 5. 0 elo programma.= Ve1·issirno Antonio Ca1·doso, brigadeiro ser
vindo ele chefe do estado maior. 

Aviso 

O marquez mordomo mór avisa por este meio aos empregados e creados da 
casa real que elevem na sua presença prestar juramento á carta constitucional ela 
monarchia portugucza, dada e decretada eiri 29 de abril proximo passado, e que · 
o refericlo jmamento terá logro: no dia 31 do corrente mez de julho, em sua casa 
na rua elo Salitre, pelas seis horas ela tarde, e continund, no dia 1 de agosto, ás 
oito horas ela manhã at6 ás duas ela tarcle.= .ManueZ Jo·aquim 1.-im·cos do Amaral. 

Aviso 

O marquez estribeira mór avisa por este meio aos creados de sua magestade, 
empregados na repartição das reaes cavallariças, que devem na sua presença 
prestar o juramento á carta constitudional ela monarch:ia portugueza, clacla e cle
Cl'etada em 29 ele abril proximo passado, e que o referido juramento ter:i logar· 
no clia sexta feira, 4 do corrente mez de agosto, pelas oito horas ela manhã, na 
casa ela contadoria das mesmas reaes cavallariças, sita no b~Íl'l'O ele Belem.= An
tonio José da Fonseca e Oliv&i?·a, escrivão. elas reaes cavallariças. 

Avis o 

O ex. mo ma.rquez ele Borba, védor ela casa real, avisa por este meio a todos 
os Cl'eados cl::t repartiÇão ela real cozinha e ucharia, que no clia 4 elo corrente mez 
de agosto, pelas cinco horas da ta.r ie, devem comparecer na casa do despacho 
da mesma real ucharia, no paço ele Nossa Senhora da Ajuda, para n::1. sua presença 
prestarem jmamento á constihúção da monarchia portugueza, na conformidade das 
reaes ordens. 

* 
Nenhtun individuo pois, ao serviço ela nação ou elo mormrcha portugnez, ficou 

isento de jurar a carta, como demonstram as prececlentes disposições. 
A deputação commissionacla á côrte do Brazil envi.ava entretanto ao go

verno do reino ele Portugal a seguinte 

Exposição 

Senhor: - A missão portugncza 50 a1)ressa em participar a vossa mao-estacle 
que hontem, 6 elo corrente julho, chegou a esta cidaclc com sessenta e oito clias 

• 1 
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el e v-iagem, porém com feliz successo ; que tocla a real familia se acha com per
feita saude, e que sua magostacle ü:ilpol'inl já se havia dignado mandar que se 
cl~ssem todas as clisposições que a maior bondade, primor e clelicaclcza podiam 
elictar para o desembarque e alojamento das pessoas ele que se compõe a missão, 
que brevemente eleve ser r ecebida com solemniclacle. 

As cartas ela regencia e real família. já fo1·a.m entregues a sua magcstacle im
perial e real pelo duque ele L afões, que t eve hontem mesmo a honra ele beijar 
sua real mão, no ,sitio ele S . Chxistovão. 

E o que a missão t em a honra ele pôr na real presença elo vossa magestade . 
Rio ele Janeiro, 7 cle"julho ele 1826. =Duque de Lafões =Antonio; A1·cebispo· 

de Laceclemonic~ = Fnmcisco Eleute1·io ele Fcwia e 1V!ello. 

Na capital elo Brazil fixou-se emfim o e\ia para a auel~encia solemne da refe
rida deputação, e cerca elas doze horas ela manhã ele 23 ele julho os tres mem
bros cl' ella o o secret~trio elo arcebispo ele L aceclemonia dirigiram-se em luxuosa 
carruagem ao paço ela cidacle ; esperaram alguns momentos n~ sala elo corpo cli
plomatico, até ser em introduzidos pelo visconde ele Taubaté aoncle estavam suas 
magestacles imperiaes e a rainha D . Maria II, acompaiiliaclos elo con~elho ele es
tado, ministeri.o, titulares, officiaes mórcs da casa imperial e mn;is pessoas ela côrte. 
Depois elas coremonias elo estylo o duque ele Lafões r ecitou o seguinte 

Discurs o 

Senhor:-O governo interino ele Portugal julgou elo seu dever enviar esta cle
'putação, que hoj e tem a honra ele vir á presença ele vossa magestacle imperial e 
real, pal·a dar t estemunho elo · grande sentimento elos portug ne:;-;es na lamentavel 
perda elo augusto pae ele vossa magestacle imperial o senhor D . João VI, que 
Deus tem em gloria, e render em nome cl'aquelle povo fiel a devida homenagem 
a vossa magestacle como nosso r ei natmal e legitimo soberano . Com e:ffeito, senhor, 
toda a nação amava e venerava o senhor D . João VI, como rei piedoso, benigno 
para todos, sempre prompto a fazer os maiores sacrificios por bem elo seu reino, 
emfim como verdadeiro pae elos portug·uezes; e a falta ele um bom pae nunca pó ele 
deixar ele ser amargamente chorada por seus filhos . Nós somos testemunhas elas 
fervorosas preces com que todos á porfia, grandes e pequenos, p eeliam a Deus a 
conservação de tão preciosa. viela, e elos extremos ele sentimento com que lamen
taram sua morte. 

Tfio g-rande dor necessitava lenitivo, e a Providencia, que visivelmente tem sem
pre p;r_·otcgiclo aquelle reino, lhe clepai:ou o mais opportuno remeclio na augusta 
pessoa ele vossa magestacle, felizmente chamado pela ordem ela successão a 
occupar o throno ele sons gloriosos antepassados. A fama tinha Yt publicado por 
toda a redondeza ela terra as altas qualidades ele vossa m'agestacle, que no con
ceito ele todos o constituem um príncipe som igual; isto deu alento ao s desconso
lados .portuguezes, que viam em vossa magestacle o remeeliaclor elos seus males e 
o r estam àclor 'ela prosperidade e gloria ela monarchia. , 

Os portng tlezes, senhor, semp1'e guardaram a seus monarchas exemplar leal
clacle, amam extremamente a sercnissima casa ele Bragança, têem a maior vene
r ação {L pessoa ele vossa m'agestacle, e ficaram bem certos ele que vossa magesta
cle, com aquelle ·amor paternal que sempre foi o timbre elos nossos reis, e com o 

· grande talento o infatigavel activi.clacle que o céu tão liberalmente lhe concedeu, 
ha:J.a ele acudir prompta e opportunamente ao bom governo e necessiclaclcs elo 
l'ClnO. 

Não merecia esta leal e briosa nação que tão b em fi.mclaclas esperanças fic~s: 
sen1 baldadas ; e se não conseguiu, como sobretudo desejava, que vossa magestacle 
a fosso pessoalmente governar, alcança 0 grande b em ele que vossa magestacle lhe 
mando para rainha a primogenita do suas filhas, a senhora D . Maria II, em que 
se vae continuar a excelsa clynastia ela serenissima casa ele Bragança. A nação 
saboní. estimar tão precioso thcsom:o ; o na nossa soberana verá o l':nundo com 
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exemplo raro reproduzidas as virtmles ele sua avó a senhora D. Maria I, e os talen
tos ele seu au&·nsto pac, m~ja memoria será sempre abençoaclá pelos portuguezes. 

Sirva-se vossÇt magestacle acolher benigno este testemunl1o ela fidelidade que 
a vossa magestacle consagra o governo ·e nação portligueza, e acceitar cl'esta depu
tação as ma,is respeitosas expressões elo r econhecimento pela singular benevolen
cia com que 1vossa magestacle se clignou hom·al-a desde o momento que constou 
ela .·na chegacb a esta capital.= Duqt~e de Lcifões = A .J A1·cebispo de Laceclerno
nic~ = Fmncisco EleuteTio ele Fcwia e lVfello . 

Os clespacl1o do representante ele Portugal na côrte de Londres elucidam 
muito sobre as negociações externas para se consolidar a nova fórma ele governo, 
devidas principalmente á influencia cl'aquelle cliplomata; por isso transcreveremos 
pela ordem ele datas os mais essenciaes. 

Officio 

(Rcscrrado n. 0 7 3) 

ru.mo e ex. mo sr . -Chegou paquete do Brazil com noticias elo Rio de J a
neiro até á data ele 9 de maio, confirmando em cheio as que previamente se ha
viam recebido ele París. · Su: Charles Stuart ficava a partir, segundo se cliz, no 
clia 11, a bordo ela fragata D1:amcmte) com cfu·ecção para Lisboa, onde elevo sup
por que terá chegado muito antes ele v . ex. a r eceber este officio·; por isso j ulg·o 
inutil r emotter as gazetas elo Rio ele Janeiro. em que se contê em as resoluções 
de sua magestacle ácerca ele Portugal, as quaes aliás têem sido traduzidas em 
todas as gazetas d'esta capital. Sir Cbarles Stuart é lJort.aclor ele um clecreto diri
gido ao governo cl'esses r eino , ordenamlo a prompta execução das mecliclas ada
ptadas l)Or sua magestacl e, e recebeu uma carta regia incumbindo-lhe a commis
são ele levar para Lisboa os diplomas acima mencionados e ele cooperar para a 
sua execução. . 

E sta commissão dada a sir Charles Stuart tem .contribuido muito para augmen-
' tar a desconfiança elos agentes das outra potencias, fazendo attribui1· á. influencia 

ela Inglaterra a determinação adaptada pelo Brazil. Não ha duvida nenhmna ele 
que os gabinetes continentaes consideram como um golpe fatal a concessão ela 
carta constitucional, e estão dispostos a adaptar pelo menos todos os meios incli
re·ctos que se acha.m ao seu alcance para estOTvar a sua promulgação. 

Vi uma parte ela corresponclencia elo barão ele JYiarsball, vinda pelo ultimo pa
quete ; lJorém não tive occasião de a copiar, nem ele fazer extractos el' ella. Este 
ministro faz tí sua côrte uma narração seguida ele tudo quanto pôde colher no , 

· intervallo desde a chegada ao Hio ele J anei:ro ela triste noticia elo fallecimento ele 
sua magestacle ÍJ?lperial e real, que Deus haja em f?loria, até á publicação dos 
documentos relat1vos a Portugal. ·Parece, pela sobredita narração, que a resolucã.o 
ele abdicar a corôa ele Portuo-al não fôra abraçada senão depois ele alg·uns dias, ele 
hesitação, e depois ele haver pesado as vantagens ou inconvenientes elos diversos 
partidos que havia a seguir . Tambem se colhe que os agentes inglez e austríaco 
se abstiveram ele emittir a esse respeito opinião alguma; mas não a;:;siJn a respeito 
ela carta CO)lstitncional, contra a qual parece que o barão de Marsball se oppo-
zera quanto pôde. -

O visconde ele Rezende, que ainda aqui · se acha, mostrou-me, entre varias clo
cmnontos que recebeu ela sua côrte, copia elo um decreto ati.ctorisanclo o barão ele 
VilJa Secca para receber o jmamento elo sercnissimo senhor infante D. :Miguel á 
carta constitucional. Sei que sua magestacle por esta occasião dirige mna carta 
a seu augusto irmão, ordenando-lhe ele continuar por agora a residir nos estados 
ele sua magestacle o iJnperaclor ele Austria, a quem tambem escreve para o mes
mo effcito . 

. lVIr. Canriing acha-se agora no ca~po, cl'onc1e conta voltar dentro em poucos 
cl.tas. E~tretanto m~nclou-me c~mm1:-n~car p?:r lorcl Ho~rarel os despachos quo cli
l"lgc a s1r Charles Stuart c a s1r Wilham A Court, assm1 como aos embaixaclore. 
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de Inglaterra em Vicnna c nas demais côrtes . Esta mesma communicação foi feita 
ao ministro do Brazil, o estou persuadido que sir William terá ordem de a fazer 
a v. ex." Poelenclo ser porém que primeiro receba v . ex. a este oflieio1 sempre · di~ 
r ei que no despacho pn,ra sir Charles Stuart, depois ele approvar a r esolução que 
olle tomárrt sob sua prop1'ia responsabilidacle1 de acceitar , a commissão que lhe foi 
confi.ada1 acrescenta mr. Canning que isto deve ser na intelligencia ele que a sua 
missão se termina logo que haja feito entrega dos documentos que traz ao governo 
ele Portugal1 não clevenelo elle considerar-se por modo algum auctorisadp a tomar 
uma parte activa na sua execução, nem a entremetter-se nas funcções que com
petem ao governo. Mr. Canning enuncia de rrovo o vivo cles~io que tem este go
verno ele que não encontrem obstaculo as vistas beneficas ele sua magestade o 

· imperaclor D . Pedro ácerca de .Portugal; acrescentando que este governo faz to
das as diligencias para remover a indisposição que causará .nos outros gabinetes 
ela Europa o estabelecimento ele um governo r epresentativo em P'ortngal. Para 
que estes esforços ela Inglaterra tenham um bom resultado é necessario, diz 
mr. Cáuning, que· elles appareçam desinteressados e imparciaes, e por isso elle 
julga ela maior importancia que sir Charles Stuart se não demore em Lisboa nem 
um só dia depois elos gue forem precisos para dar co~ta da sua n;tissão, c expe
de-lhe, para o seu prompto r egresso, as ordens as ma1s peremptonas . 

Sir William A'Conrt t em ordens para se recusar positivamente a qun,lquel' pro, 
posição cl'esse governo que possa ter por objecto associar sir Charles Stuart [ÍS 

suas clclibáaçõos . 
Ao embaixador em Vienna escreve mr. Canning no mesmo sentido acima dito, · 

e acrescenta algumas reflexões sobre a grandíssima' e fatal responsabilidade que 
tomaria qualquer governo que pretendesse aproveitar-se elas circumstancias de 
Portugal para aconselha;r ou promover a elesobecliencia .ás ordens elo seu sobera
no, cláncl0 assim logar a discorclias e portmbações intestinas , cujo fim . se não 
poeleria calcular. Tambem faz menção no mesmo despacho ele nma observação 
que sir Charles Stuart r efere como havendo-lhe sido feita por sua magestacle, e 
vem a ser que, na alternativa ele convocar as antigas ,côrtes ou ele outorgm· uma 
nova carta, preferíra a seguncli.J., por lhe parecer que a outra,· alem ele apresentar 
multiplioaelas duvidas e clifficulclacles se se quizesse pôr em pratica, pocleria even
tuálmente occasionar graves males, dando logar a que uma assem·bléa convocacb 
em taes circumstancias se declarasse constituinte, e assumisse a si toda a au
ctoriebcle. 1\'Ir. Canning parece concordar até corto ponto n'cstas idéas, e ·cita em 

, apoio cl' ellas o exemplo elos clifl'erentes effeitos que produziu em França a convoca-
ção elos notavois o a cm·ta con ·~itucional concedida por LlÚZ xvnr. 

O despacho dirigido ao ministro ele Inglaterra em Madrid é mui laconico, 
contendo só a communicação das peças qne acabo ele indicar, e termina com bas
tante energia, clizenclo que é ele esper::ur que a côNe ele H espanha se não entre
metta nos arranjos internos ele um estado inclepeLJ.elente. 

Tenho chdo conta ele tudo quanto pude colher de mais certo sobre tão impor
tante assumpto, podendo assegurar a v . ex.a que, á excepção talvez ele alguma 
inversão na ordem elas phrases, extractei exactamente ' o conteúdo .elos documen
tos que li na secretaria ele estado. 

Pouco direi ele noticias publicas, r eferindo-me ás gazetas. As rendas publicas 
no segundo quartel cl' este anno apresentam em Inglaterra uma diminuição ele 
perto de 500:000 libras . . 

O gabinete de S. P etersbmgo .dir'igiu uma circular aos elas grandes potep.cias, 
anmmcianclo-lhes a satisfação e1ue lhe causou a r esposta dada pela Porta :10 seu 
ultimat1.wn. Parece, porém, que est~ circular ( q1~e eu não vi) contém· uma pllrase 
da qual pó ele colher-se qne a Russ1a se acha· dtsvosta a r ecorrer nov::umente ao 
meio ~ner~ico ele que Yt lançou mão, 9-uanclo aconteça não se ajustar em com os 
comm1ssml1os turcos as questões que mncla restam a tratar . Da Grecia nacla se 
sabe ale~ elo que apparece nos papeis publicas; mas a frequeü.cia ele expedição 
de çorreros entre Lonch·es e Constantinopla e o conhecimento que tenl1o elo ca
rac~er ele mr. Canuing e elo conteúdo do protocollo que o duque de ~V ellington 
asstguou em S. Petersburgo, não .me deixam duvida c~e que este governo se em-
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prega effiaazmonte para obter sobro as bases j <i assentadas a paoifioaçao da Gro
oia, e estou persuadido que o conseguirá. 

Deus guarcle a v . ex. a Londres, 13 elo julho ele 1826. -:-- lll.mõ e ex.mo sr . -conde 
de Porto Santo. = 1.Wa1-qttez de Palmellct . 

Entretanto os absolutistas empregavam esforços para impedir o juramento de
Cl'etaclo, espalhando noticias aterradoras e clesordeiras . Na província de Traz os 
Montes, onde a família elos Silveiras tinha grande in:fltwncÜL e sustentára com os 
seus particlarios porfiada lucta nos annos antexiores contra as instituições libcraes, 
nao turclara,m a apparecer acto. sediciosos, pertencendo a iniciativa á praça ele 
Chaves em a noite ele 21 ele julho e seguindo-se Bragançu na ele 26 ; mas, suffo
caclos com presteza, alguns rebeldes foram presos e a maio:l'Ía fugiu pura I-lespa
nha acompanhada elos chefes, o brigadeiro reformado ele milícias, Francisco ele 
Moraes c1 IVIaclmcira Lobo, e o visconde ele Monte Alegre 1• ' 

Quusi todos os perioclicos e memorias elo 'tempo du.regencia alluclem a papeis 
incencliu?·ios ou szobvm·sivos, mas omittem o seu texto, limitando-se a ex,tractos, 
ne:m sempre :fieis. Desejando preencher similha.nte lacuna, optivémos. copias au
thenticas ele algtms, principalmente dos manuscriptos affixaclos nos lagares pu.blicos 
e elas folhas :wulsas impressas em Hespanha, que nos parecem sufficientes para se 
formar icléa ela. calorosa controversia. Falta comtudo, não obstante as pesqtuzas fei
tas nos archivos naciouaes, a primeira proclamação clistribcucla na villa ele Chaves 
c outras localidades, documento que teve severa analyse elos escriptor es affectos 
ao partido constitucional. Lia-se ·ahi, conforme affirma e commeuta a exposição. 
hist01·ica e chronologica sob o titulo de Os po?·itt.r;uezes e os factos) que «o senhor 
D. Pedro, como imperador elo Brazil, tinhn, porcliclo toclo o dir eito á soberan ia c"Le 

1 Para accentnar bem a política do governo hespanhol, o general visconde ela Varzea en
viou de Lamego, em 30 de julJw, ao intendente geral ela policia, copia ele ttrnft proclahmç!'to do 
monarcba d'aqucll a potcncia, nos seguintes. termos : 

"Desde que á Divina Prov-iclcmeift , compadecida elos males que a revolução attrahiu sobre ft 
Hespanba, recompensou a lealdade de meus amados vassallos auxiliada pelo valente exercito 
ft ancez ás ordens do seu digno gcucrnJissimo, meu mni amado lJr imo o duque de Angoulême, 
restituindo-me ao throno ele meus antepassados, que uns poucos ele rebeldes me t inham usur 
pado ; tenho dedicado incessantemente minha attenção a sustentar c augmcntar o r espeito de
vido :i nossa santa religião, e a r estabelecer a or dem e a tranqu:i lJidacle, que são as bases das 
p~·ospcriclad es elos imlJerios, mas não me tem sido possível cicatrizar, no curto e>paço ele tempo 
que tem decorrido todas as fe ridas abertas pela anarchia nos cliffcrentcs r amos ela administra
ção pulllica ; comt~clo sente o meu real animo a doce consolaç.ão de ver j á os bons r esultados elo 
mir1ha perseverança, c o progresso das melhoras adaptadas, cuja continuação em seguimento á 
minha constante solicitude por bem de meus povos me inspira as bem fundadas es1Jeranças ele 
que, com a ajuda elo Omnipotcnte, desapparecerilo em breve e para sempre os tristes cffoitos das 
lJassacl·as desgracas, sem que bastem impeelil-o as íuacbinaç.ões elos revolucionad os, que t ão as
tutos como perversos e tenazes em seus plm;ws intentarem em vão tornar a surprehcuelcr a fi. 
clelida~lc ele. meus p~vos, scrv~d -se ela cnln!lmi~ e ela intriga para semear desconfianças, exci
tar olh os c mtrocluzu· a clcsunuw. Com a ma1s v1va dm· so nhe que ele tempos a esta ]Jarte cir cu
lam insidiosam nte vozes ele alarme querendo-me obrigar ou aconselhar a fazer rcforil1as ou 
_novidades no governo ele meus r einos, alterando suas antigas e venerandas leis ftmdamentaes, c 
limitando minha real auctoriclacle. Desvanecer cabalmente ti'i.o malicioso co;no criminoso invento 
é para mim não menos um dever, que uma sn.tisfação ; por isso declaro que não só estou resol
vido a conservar intactos, e em toda a sua plenitude, os legítimos direitos de minha soberania 
sem ceder agora, nem em tempo algum, a mais pequena parte d 'clles, e sem permittir que se es
t abelccam camaras, nem outras instituiç.ues debaixo ele qu::tlqucr denominação, que sejam probi
b idas pelas nossas leis, e oppostas aos nossos costmnes, mas t~mbem que tenho as mais sole
mnes e positivas scgnrunças ele que todos os meus augustos allmclos, que tantas }Jl·ovas mo têem 
dado ele seu í.ntimo alf'ccto e de sua efficaz cooperação pam o bem ele meus reinos, continuarão 
auxiliando em todas as occasiões a auctor1clacle legitima e -soberanft de minha · corôa, sem acon
selhar nem propor, directa ou inclirectamente, in:novaçi\'o alguma na fónna elo meu governo. E 
declaro ta.mbcm minha firmo o invariavel resolução de fazer guardar e respeitar as leis sem to
lerar abusos de especie alguma ou permittir, com app·ar cncia de adhesão á minha real 'pessoa c 
auctoriclac~c, i~1tent~m subt1:ahir-se ao m?recido castigo. os que :t?Or estes mei?s querem encobrir 
a clcsobeéhen01a e msubot dmação. A stncta obscrvancm elas le•s, a pro_mpta execução de meus 
decretos e ordens, o respeito ~s aucto.riclades são os solidos principias da ordem e prosperidade 
que toçlo o bespanhol verdaeleuo realista, am_ante elo sct: soberano, eleve tomar por regra ele sua 
conduct~, e os que, a]JCSar ele todas as astucw.s e tentatl:vas elos mal:nc1os, afi ançarão a paz de 
meus remos e o bem estar de meus amados vassa1los, ObJcctos os ma1 s caros para meu coraçfio.• 
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Portng·al; qnc, scgnndo as leis funcbmentaes da monarchia, os seus direitos ·deviam 
passar a seu irmlto segundo, o senhor infante D. Miguel; e que os decretos pro
mulgados no Rio ae Janeiro, por i.mpl.USO ele uma facção r evolucionaria, eram nullos 
e usurpadorcs da legitima soberania p01·tug1.10za», etc. ; crüas doutrinas fora:m mais 
0 11. menos desenvolviclas. n' outras publicações elos r ealistas, insertas n' este volume. 

NEto comporta ao nosso plano, como já dissemos no tomo r, descrever dcta
lhadamente todos os movimentos hostis e operações militares elo longo período ela 
guerra civil; por isso mencionaremos apenas os que lig·am com assumptos cliscu
ticlos em côrtcs, ou sobre os quacs o poder executivo teve de exercer mais ener
gica acção . 

Por este tempo começou a espalhar-se um folheto impresso no estrangeiro sob 
o titulo de Declucção 01L manifesto dos· factos qtLe ncL c?·ise actual suscitam a plena 
obse?-vancia dos cli1·eitos publ·icos da nação poTtugtLeza~ em que p cwticula?·mente se 
incluem os do se?·enissÍ?no senho?' infante D. li!I:iguel, que, a1)esar ele concluir cwm 
a data de 11 de maio de 1826, pelo contexto se infere ser escripto depois ele co
nhecidos na Em·opa os clespachos do novo mouarcha de Portugal. Um dos padres 
cmissarios enviados a Lisboa pelo princi1)0 de lVIetternich com o intLúto de o in- · 
formarem .do espírito dos povos ácerca da outorga da carta, levo1:1 para Vie1ma o 
dito opusculo, que foi entregue e commentado favoravehnente ao infante portuguez 
pelo seu mestre Ulsemanns, assim como todos os mais r elativos á successão da 
corôa em s ntido opposto aos direitos de D. Pedro. Eis o 

Manifes-to 

A revolução que ha mais de trinta annos experimenta o estado social dos po
vos snccessivamcntc _tem feito sentir á nação portugueza toda força da sua inten
sidade . No principio, chamada pelas suas allianças a soffrer · a guerra da França; -
logo, depois elos mais custosos sacrificios, teve ele passar pela mais terrível inva
são, em que foi despojada de seus príncipes, que nos estados da monarchia na 
America mericlional se subtrahiram {~ violencia elo commlrm oppressor. A honra 
portugueza não pcrmàneceu, porém, inerte ; depressa seu notorio e constante brio 
acccndeu _o indomavel valor ele seus filhos em elefeza ela independencia nacional, 
unico resto da preciosa herança de seus esclarecidos maiores . Sós, primeiro, e ele
pois convenientemente coacljuvados pela poderosa e magnanima Gran-Bre~anha, in
vocando suas leis e instituições, r esgatam a patria ele seus inimigos, restituindo-a 
assim intacta pela sua ficlelidaele aos seus soberanos. Então tomou principio essa 
terrível lucta elos seis annos, em que os feitos ela mui alta heroicidade ele seus 
guerreiros foram sustentados pelos mais inauclitos e peniveis esforços da nação 
inteira. 

A paz vei.u. finahnente coroar suas facligas, logrando sara1· as dolorosas fe
r icbs que havia r ecebido, com· o ,que a toda a Em·opa se promettia ele seus 
beneficos fructos, pois o mundo todo como qlle havia saíclo de um pesado capti
veil·o. lVIuitos elos seus povos, que por tão longo praso haviam chorado na orphan
dacle ele seus principes, j á os tinham restituiclos a seus thronos. A nação portu
gueza, que tanto fizera para que todas as mais desfructassem tão necessarios bens, 
a elles tinha um igual jus, inclisputavel como paga que era do que acabava as
s~ís ele merecer, e porque assim expressamente se achava sanccionaclo pela augusta 
palavra de seu monarcha, o senhor D . João VI, em corresponclencia aos seus clireitos . 
Restituir -se ao seLl povo era clivicla sagrada ele qtw se tinha prometticlo plena sa
tisfação pela paz geral, e ele que os portng1.1ezes tão benemeritos se haviam feito . 
Os seus fóros e isenções, · confirmados pelo seu ~reito publico, o proprio direito 
cm·opeu, e os mesmos actos elo congresso de V1enna, parece que mui positiva
~cnte ?stavam reclamando por uma similhante restituição . A corôa portugueza 
tinha ~1cl0 aclmittida áquelle COngresso, e, ao demais, 0 respeito e consideração 
que ahi alcançou, estava sendo consignado nos cxtraordinarios esforços que, aban
cl?naclo ele todas as outras partes ela monm·chia na ardua contenda por que se ha
VIa pass~do, :fi~ cra o benemerito e valoroso r eino ele Portugal na E uropa. D'oncle 
procederia, pot: , .'1 opposição qnc encontrou tão r ccommcncbcla como neces::;aria 
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medtda? O governo U.o . reino, o chamaclo juiz do povo, solicitaçoões de todas as 
classes a estavam reqncrenclo j a nação britanhica, que pelas circnmstancias du 
sua íntima alliança, que a fizera companheira nos lances ele que elle havia trimn
phado, conhecia o que peculiarmente o paiz requeria ; n'isso tomou todo o em
'penho; uma esquadra foi mandada ao Rio ele Janeiro para acompmihar a côrte 
na sua volta á metropole da monarchia; uma embaixada, formada ele um elos seus 
mais conspícuos homens elo estado, mr. Canning, veiu a LislJoa, expressamente 
ao fim ele receber e comprimentar a côrte por occasião cl'aqtlella sua feliz e ele
viela restituição; nada, porém, conseguiu outro fructo que não fosse o ele conti
nuar a nutrir as justificadas esperanças que os bons portugú.ezes deviam conservar. 

Um elos mais funestos prejuízos de qualquer erro é não acabar em si, pois as 
consequencias que se derivam d' elle, augmentando s\1a força, as mais elas vezes 
o tornam quasi irremecliavel ; um successo não tardou em mostrar :i côrte no Rio 
de J aneh·o toda a clifficnldade da sua situação. A augustissima rainha a senhora 
D . Maria I falleceu, e o senhor D. João VI, seu hercleh·o, subindo ao throno, cum- · 
pria-lhe preencher os actos que o constitutivo da sua monarchia inclicava e re
queria, como solemnidacles que jamais tinham sido interrompidas ou clesattencli
das. Aquelles actos, que formam o termo ela alliança elo soberano portuguez com 
o seu povo, em virtude das ·instituições primorcliaes e do que cl'elle mesmo se cle
prehende, era preciso que fosse em concurso e ajuntamento elo mesmo povc:>, elo 
corpo da nobreza, dos tribtmaes, ·elas j erarchias e mais ordens elo estado, o que 
tudo ele modo algtrm podia ter logar no Brazil, m1.úto mais quando, por subse
quentes determinações, elle tinha sido elevado ~í categoria ele reino; os seus tribu
naes e nobreza não podiam por cons~qnencia constituir para o dito acto uma re
presentação elos estados de Portt1.gal. A sabedoria elo senhor D. João VI não escapou 
tão relevante embaraço, e no confl.icto ele suas justas apprehensões do que suc
~ecleria ao Brazil pela sua retirada, em resultado do movimento que vinha de lhe 
unprimir, elo que se promettia e passava nas colonias hespanholas, que circulavam 
o Brazil, com a quebra ela sua palavra .e subtracção ao que .era elo direito ele seus 
povos ela Europa, teve ele deferir por espaço ele dois annos su;1 acclamação . Era, 
porém, precisa uma ~eterminação, e, na üüta ela afouteza que compete só á leal
dade, a lisonja, desvanecendo tão fundadas duvidas, consegtúu persuadir incliffe
rença para com aquelle acto, elevando-se superiormente a magestacle soberana 
para a deixar clesauxiliacla ela unica força que a podia sustentar. A nação portu
gueza estava muito altiva ele quanto havia feito para que pretendesse allegar tam
bem que o desempenho elo .que o seu soberano lhe afiançára estava sendo forte
mente reclamado pelo que era ele sua justiça. A nação portugueza queria que o 
soberano, deferindo aos seus sácrificios, mostrasse antes vontade de peito sensível 
e agradecido, do que desempenho á obrigação tle não a deixar e ele dever resti
tuir-se ao seu immedíato governo. A generosidade calou o clireito, deixando tudo 
á veh~mencia com. que os seus serviços _appareciam, clamando na exposição que 
se fazia da urgenCJa elas desgraças publicas, que lhe estavam servindo como ele 
recompensa. O argtrmento, porém, cl' aquelle era positivo; os 1.utimos · aclmittiam 
satisfação nas lisonjeiras expressões com que o throno os exaltava, promettendo 
ir remediar effica-zmente a a:ffiicção publica, attribuicla a cirCl.rmstancias geraes, 
negando-se-lhe a origem na falta em que se achavam os povos, sem o seu mo
narcha, que era só quem podia trazer-lhes calor vivificante. Aquellas mqn·essões 
lisonjeiras estavam comtudo levantando a esperança atraz elos males com que se 
luctava, e era ele onde saía a força que os fazia supportar. 

Mas qua.ndo o facto da acclamação elo senhor D. João VI veiu, aquella foi sup
prida pelo desengano; os espíritos esmoreceram e caíram em desalento; os males 
foram le".raclos á violencia ele serem julgados sem remeclio; a nação portugueza 
viu a sua desgraça sem fim; o .soberano, abandonando-a ele si, 1·ompia mutnos di
reitos e promovia a sua aniquilação; ameaçada, ele mais a mais, até pela ordem 
n~tural elas co~sas a ser ele similhante mocJo destinada a~ servir, como povo per
dido, á formaçao ele um novo que se creava; a consolaçao não entrou mais nos 
\)eitos portuguezes, n' elles só ficaram existindo as virtudes que lhes são congenies 
para os ajucla.r a soffrer o peso ela dor que os opprimia. 

G 
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A quebra. assim elos fóros Ja naçlLo c o esquecimento a que se entregavam 
seus manifestos direitos não era todavia o que só alimentava a viva apprehenslto 
que lhe é nahu·al. V exames de uma tenacidade absoluta se apostavam a augmentar 
a desgraça de sua condição; mas a prndencia determina que se não tragam á lem
bra.nçà, pois quando a rasão se cpama a juizo eleve o resentimento nacional reca
tar em si a força das paixões . E comtuclo certo que a ordem publica começou 
desde então a convidar os projectos ele qnaesquer faccio sos ; e quando a conspi
ração de 1817 não produziu a justa e compatível providencia que depois de dois 
annos se solicitava, foi manifesta ao mais mediano juizo a difficulelade que have
ria em obstar á que se lhe seguisse . A ele 24 de agosto ele 1820 appareceu com 
effeito, e a :fidelidade portugueza, no desalento a que a haviam conelemnado de
pois de seis annos, não achou forças que lhe oppor ; foi antes avaliada como um 
meio a fazer conhecer ao soberano, sem rebuço, a desgraça a que haviam che
gado os reinos de Portugal e Algarves, depois de terem com tanta distincção r es
gatado seu regia solio do mais poderoso conquistador. Se tão infaustos desares tê em 
de carregar sobre o caracter dos benemeritos portuguezes com todas as oppres
sões a que a facção que d'ali se ergueu conclemnou a nação, em menoscabo da 
realeza e ela fidelidade que prestam a seus monarcbas, tuna ·consideração se apre
senta assás relevante. Os facciosos, para maior illusão, acclamavam os fóros e leis 
constitutivas da nação, e este grito não insinuou logo nem tutrage feito ao throno, 
nem as aggressões successivas nos direitos ela realeza. A boa fé com que os po
vos o ouviram os desenganou da possibilidade ele levarem a effeito suas verdadei
ras e temerarias tentativas. A nação portugueza, desde as mais remotas regiões 
por onde estende seus domínios, reconheceu immecliatamente o que competia ao 
berço ela monarchia; o mesmo reino do Brazil ahi enviou logo seus procuradores, 
e ninguem ficou duvidando que o soberano não tm·daria em salvar seus povos, 
voltando á sua antiga e verdadeira metropole . O .augustissimo senhor D. João VI, 
restituindo-se a Portugal, terminava visíveis contraclicções . No acto da sua accla
mação tinha jurado, sob o peso das maldições elo céu, manter os seus povos por
tuguezes, na · integridade elos fóros, leis e franquezas, que são elo seu direito , 
e aquelle mesmo acto em si, como praticado no Brazil, ele tudo estava sendo a 
infracção mais positiva e manifesta. 

A nação de similhante modo vinha ele recuperar a sua essencia política, e as 
:fieis acclamações com que o monarcha foi recebido logo deram alto pregão á quécla 
elo infausto systema que ainda a perturbava. 

Só a sabedoria do mesmo augusto senhor assentou que tão funesta violencia 
aos direitos publicas e particulares ele seu povo se prolongasse ainda, pelo justo 
receio ele que uma tal crise não fosse ele custoso sacriiicio a seus povos, milagroso 
meio foi o que a Providencia Divina escolheu para que o grande serviço de res
taurar os direitos magestaticos, deixando a nação portugueza salva elo aniquila
mento e da anarchia demagogica, fosse devido á benemerita deliberação do sere
msslmo _senhor infante D . Miguel, então já unico alvo elas esperanças portuguezas . 

1Vled1ante se passavam os successos que tão felizmente terminou o serenissimo 
senhor infante D . Miguel nas margens do T ejo, outros de uma ordem de grande 
magnihule e severidade tinham apressado alem do Atlantico o que a epocha pre
sente parecia ter reservado ainda para depois. 

Quando os u.ctos que se deduziam da irrevocavel decbração de competir a 
séde do governo supremo da monarchia portugueza a Lisboa, foram a:frligir os in
teresses elos povos do Brazil, a emulação por um lado,' e os erros por outro, já 
tinham sublevado as paixões a uma opposição que, supposto se achasse com o seu 
caxacter ainda indeterminado, nem por isso deixava de constihul-a. de si, poclero- ' 
sissima e decisiva: ella vinha da ordem das causas. Fatalidades que, para que em 
tudo fossem tristes, até nem lhe faltou :1 imprevidencia do conselho ; tinham ro~ 
deado o Brazil de estaclos independentes, que pela não perturbação subsequente 
~o exe.rcicio de .seus ,governos, de dia a dia se fortificavam e cresciam em con
Slstencm e respeito. A emancipação total da America mericlional tinh~ chegado a 
hora : aquelle fôra o modo por que soára no Bru.zil. ' 

Quando o senhor D. João VI, preve1úndo o que succccleu depois, deixou o 
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seu primogenito o augusto senhor D . Pedro de Alcauta.ra, príncipe real do reino 
unido, no Brazil, revestido de poderes que o faziam centr o ás providencias ele 
que poderiam o;:trecer seus habitantes, e elo que instava a marcha cln, sua progres
são politi.ca ; subjugado o Brazil com a declaração elos cli.roitos do berço da mo
narchia, rompeu o' reconhecimento que lhe cumpria a um centro tão lll'gente, attra
hiclo pelo. sabor elas doutrinas especulativas então proclamadas em Lisboa, e de 
que se estava tentando a nova prova de as fazer executar. A volta orclenacla do 
príncipe real foi ao mesmo tempo ele desengano o ele r ocoio aos brazileiros. Mui
tas de suas províncias, guiadas pela doutrina das antigas e verdadeiras côrtes 
da nação, tinham procedido como se os seus deputados ou prooluaclores fossem no 
congresso consicleraclos locaes ; e n'esta intenção lhes haviam passado instrucções 
particulares : a ele um centro de auctoriclacle no Brazil inclepeuclcnto fôra n' ellas 
suggericla como cousa ele imperiosa necessidade . Quanclo, porém, o proscripto 
congresso emittiu o principio ele serem julgados em massa, teve logar de facto a 
separação dos chamados deputados do Brazil, que ele direito assim o haviam exi
gido, c, quando vencidos em seus votos, passou a dita doutrina, aquclla separa
ção abertamente se declarou. 

Desde muitos mmos que lavravam no Brazil surdas manobras a fazer brotm1 
a t enclencia que ahi existia para a sua subtracção ao centro ela monarchia. Todos 
aquelles 'principios caíam pois em uma combustão geraL O seu alimento era iuex
tingtúvel, como nascendo ela condição a que tuclo era chegado. O príncipe real, 
cumprindo-lhe obstar ao perigo ela ana.l·ohia que começava a avultar, ouviu as vo. 
zes elos brazileiros, e deixou-se ficar entre elles ; e não podendo vencer o mal 
das anomalias com que se apresentava aquella )lascente revolução pretendeu im~ 
por-lhe o movimento, mas pouco tempo, porém, porque lhe foi necessario ainda 
mais, declarar-se seu chefe. Tal o imperio elos successos . Mas a que tremendos 
sacrifi.cios o não fi cavam obTigando? Na elivergencia dos espíritos no Brazil ape
nas a idéa ela indepenclencia absoluta se fazia conheoeT como opinião. que todos 
clefencliam e abraçavam. As cliffm•entes províncias, ao provincialismo, e m::tis pre
juízos locaes, .nnia)Il a falta de 11.exo a reciprocas r elações em que taês males mais 
se embraveciam. A cli:fferença entre a escravidão e a liberdade vinha a t enclencia 
:)_)elas graduações, e ainda excepção de pessoas, fundada na fragilidade de uma 
IgLtaldacle absoluta. Ao enfraquecimento ela acção do governo, motivado pela gran
deza e falta ele communicação entre as clivet•sas partes elo Brazil, succeclia pro
nuncia da reluctancia a um centro da convenção. A incm•teza do f-q.turo era aggrll
vada pela desconfiança geral. Difficil attitude na verdade, que todavia não 
pel•mittia entreter hesitação. Dado o primeiro passo os mais são necessaria con
sequencia. O senhor D . Pedro, ficando no Brazil, tinha de rodear-se com a força 
sustentada pela opinião . A ela inc1epenc1encia elo paiz era o ponto para a alavanca 
que devia sustentar o Brazil da anarchia á st1.jeição do seu governo· e assim foi. · 
A bandeira brazileira r euniu os arrimos ao chefe que a levantou, 'proclamando 
aquella mesma indepenclencia. Com a adopção elo titulo ele imperador supplantava 
a democracia, pois elas suas emanações ía brotar a justa competencia pela cliffe
r ença ele pessoas e familia, que desde o principio se achava arraizada no Brazil. 
Convocando a assembléa geral elo Brazil r eforçava o centro á sua orde)Jl social 
creado pelo senhor D . João VI, e que, em r asão dos abalos dos successos recentes, 
se achava clesconheciclo . Em uma palavra : era-lhe necessario eutral' nas vias ele 
facto para, desarmar a justa desconfiança em que ~e achavam os povos . Estes eram 
os passos que a alta gloria ele fundador elo imperio elo Brazil o obrigava a dar e 
que o compellia desde ahi a remmciar a quanto ela monarchia portugueza lhe cabia 
em successão. A tudo julgou o senhor D . P edro prevalecia, aquelle.nobre e elevado 
caractel'1 e por isso, não receianclo entrar na carreira da sua empreza, não cluvi~ 
dou uma e mlÚtas vezes express::tmente cleclaral"o assim . A monarchia ficou para 
com elle desde logo constituindo de facto dois estaclos separados e differentes com 
interesses não só diversos, mas oppostos; e o senhor D. P edro, proceclenclo d'este 
tnoelo, assás,_ pelo seu ulterior p_rocedimento, prov?n reconhe?er a força elo direito 
em que por 1ss~ se comprehencha. ~E como se algum acto ahi faltasse para legiti
mar seu procedimento, na separaçao que operava ela monarchia portugneza, e elos 
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direitos que assim lhe clevolvla, passou a declnra1: g'Llorra violenta e formal aos 
portugnezes todos, em quanto o seu governo não r ccon hcccsse a inclepcndencia elo 
Brazil c a sua augusta pessoa elevada ao titnlo de imperador, que havia assu
mido. 

Tal era o progresso da ordem política no Brazil, quando, depois dos memora
veis dias de Villa Franca, o ministerio portugucz, obstinando-se em não r econhe
cer em tndo mais elo que um acto de resistencia ao faccioso systema das• chama
elas côrtes, deliberou mandar uma commissão extraorclinaria ao Brazil, a bordo 
ele uma corveta de guerra, a tratar com o senhor D . Pedro, avaliando que, ou 
elle, nas disposições proprias d'aquelle acto, a,pplaucliria tão desej ado successo ela 
lealdade lJortugtwza, ou, se forçado na violencia de alguma facção preponderante, 
com o r estabelecimento <.hs nmtnas relações, encontraria proporcionado meio de 
melhor a poder debellar, obtendo depois intacta e por inte1ro a successão da mo
nm·chia. 

A r epulsa que a commissão, chegando ao Rio de J aneiro, encontrou de ser 
aclmittida, menos que não clcclaras~e levar poderes ao r econhecimento immecliato 
ela inc1epenc1encia elo imperio do Brazil, preliminar exigiclo como inclispcnsavel a 
toda a negociação para o restabelecimento ela mntL1a harmonia, confirmou de 
errado o juizo que em Lisboa se fazia elo estado das cansas no Brazil, juizo qile 
as · occorrencias subsequentes ali sncceclidas ainda deixavam mais enleiaclo e 
confuso. 

Os actos ele innegavel força c preponclerancia com que o imr orador logo ele
pois passou a fechar a sua assembléa lcliberante, prendendo c degracbnclo para 
fóra elo imperio a varias ele seus membros, substituindo finalmente a constituição 
que n'aquelle momento se estava clisCLltinclo por uma n. seLl aprazimento, inva1i
dava a supposição que' se havia feito ele que, se os commissionados ele seu auo·usto 
'pac não tinham sido aclmitticlos, fôra por effeito da facçao que compellia o impe
rador. A mais alto cmnpría recorrer. Ao poder das circumstancias o devíamos 
imputar. Estas r evolucionando a similhante fim. o Brazil, o imperador, obrigado 
ela necessidaae das cousas, era feito seu chefe ; e simultaneament~, ora passivo , 
ora activo nos seus lJrogressos, j á lhe não era dado saír da sua orbita. Estes são 
os seus destinos; discorrer de outro mo elo é cair em absurdo intoleravel i consi
deração que eleve príncipe tão excellente. O direito ele facto para com ellc aJ.Jenas 
se r evestia do que era transmitticlo a incutir exclu ·iva veneração dos seus povos . 
A nova era a qtle tinl1 a claclo principio calava para com ellc as outras tradições , 
lisonj eiras como fossem. Procedendo de facto como poderia aclmittiJ: relações, que 
d' elle ou a elle n~io viessem irnmediatamcnte ligar-se ? Violenta na verclacle era 
uma similhante situação ; mas os sacrificios até aJli feitos offer eciam na sua con
clusão : o salvamento de um grancle povo elos males da anarchia, a fundação de 
mn grande imporia, e nos progr essos cl' este a ventura de uns poucos ele milhões 
ele homens. Corôa na verdade gloriosa, que pagava quanto se fazia em a adquiril'! 

A preservação da mais dilatada parte ela successão ele seus paes exigia nos 
seus saerifi.cios o ela r enuncia ela antiga monarehia. L evantanclo o Brazil a imperio 
inteiramente separado, excitava para comsigo o vigor ela lei fundamental da .rri
meü·a, que véc1a a um príncipe estranho, e em outro estado, possuil-a e gover
nai-a · lei que, sendo inculcacla pela rasão elo estado, elle irnperaclor na mesma 
que l~ avia dado espontaneamente ao. Brazil, a tinha deixado apontada. O impe
raclor altamente tinha meditado .nas circumstancias que o rodeiavam para vacil
lar em tão importante ponto. O bem do estabelecimento elo seu novo imporia 
igualmente assim o exigia, e no mais profundo e conhecido e abalisado político 
elo seculo passado, em l\1ontesquieu, em rcfe1·encia á lei portugt+eza em questão, 
encontrava assás arrasoaclo á convenienc]a que d'ahi vem a um grande estado. 

Comtuclo a repulsa elos commissionarios de sua magestacle o senhor D . João VI 
era procedimento coherente com o estado de guerra em que se achavam os dois 
paizes, e mostrava a toda a evidencia que similhante estado não procedia das cau
sas fortuitas como se tinha j ulgado ao principio. Na bypothese de ser obra ela 
coacção. em que tuna força rebelde constituía: o imperaclor, tuna expedição que o 
subtralusse á sua violencia era arbítrio íncnlcaclo por toda a consideração, mas o 
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juizo que permittia a face elos nego cios no Brazil e a li vre agencia que n' elles ti
nha o impcmclor deixava os animas perplexos a toda a empreza. Esta, justificada 
perante o direito, era reprovada ante o incremento das circumstancias que apre
sentava e na previelcncia de seus resultados. Os meios de a sustentar serviam de 
outros embaraços . E quando tudo fosse vencivel, se o primogenito do throno por
tuguez1 que era o que mais sacrificios fazia, tinha sido compellido á necessidade 
das causas, como deixariam estas ele entorpecer a intenção mais offendida e apai
xonada? Pesquisar meios ele saír ele todas estas clifficulc1acles1 salvando a digni
dade que competia ao soberano, que sem ser por acto immediato seu, via dividir 
a monan~hia, era quanto restava e a quanto se limitava a mutila acção ele obscu
ros agentes que n'isso se empregavam. A guerra exis Lia, porém, em sua força; se 
lhe faltava o conflicto elos combates, no sequestro elas propriedades portuguezas, 
no apresamento a navios ela sua bandeira, no extermínio o perseguição dos portu
guezes elas terras elo Brazil e barbaros tratamentos que experimentavam, na ex
clusão elos seus mercados elos effeitos ele sua proclucção, encontrava alimento_ ás 
suas hostilidades de uma ordem tão inaudita como cruelissima. Estado tão vio
lento, na vacillancia e incerteza a que reduzia o geral de tudo, estava clamando 
por um termo. A nação britannica no conselho que a sua política aclopüíra ao re
conhecimento da inclepenclencia elas diversas províncias ela America meridional elo 
domínio de Hespanha, encontrava similha.nte escolho que superar. O enlace em que 
se achava com a corôa ele Portugal, pela mais íntima elas allianças, a punha na 
precisão ele conciliar o decoro elo soberano portuguez com os interesses ele seus 
povos na admissão elo reconhecimento de um imperio que a força toda elas cau
sas formára e levantára na ordem política elo mundo. Sir Carlos Stuart foi inv~s
tido para tão alto desempenho, que, dirigindo-se ao principio ele terminar aquellas 
aggressões com que o Brazil pugnava por haver ele Portugal legalidade ao que ele 
facto estava clesfrnctanclo, era tão simples em si, como melindroso no que tocava 
á pessoa elo soberano ele Portug·al, que cl'esse modo era com um seu filho que lhe 
cumpria contratar. 

U tratado concluiclo em 29 ele agosto elo anno passado na côrte elo Rio ele J a
neiro por sir Carlos Stuart, ratificado em Lisboa pelo senhor D. João VI a 15 de 
novembro seguinte, vae pois a terminar o reconhecimento ela inclepenclencia do 
Brazil e sua separação absoluta ele Portugal, ele que segtu"a a existencia politica e' 
os seus destinos futuros, clanclo assim uma final conclusã.o aos diversos factos aqui 
compencliados e deduzidos. 

N'aquelle tratado, porém, que mui conforme com o seu espirito e letra, legal 
e cuidadosamente se omitte ao senhor D . Pem·o imperaelor do Brazil ·o titulo de 
herdeiro elo senhor D . João VI, sem dnYicla tudo em consequencia elas leis elo 
reino que se oppnnham, pois se isto não fosse, a declaração cl'esse titulo é ele ri
goroso e o brigatorio ·uso em todos os diplomas, como é sabido e constante. Assim 
na carta ele lei, clacla em 15 ele novembro elo am10 passado, em que o senhor 
D. João VI assmniu o titulo ele imperador, isso não obstante, declarou ao mesmo 
senhor D. Pedro tal condição ele herdeiro e successor cl'estes reinos, sem duvida 
/alguma, porque, não se tendo ainda trocado as ratificações elo tl:ataelo, este, não se 
achando ainda em 1)leno vigor, pedia que se lhe não tirasse o titulo de que legal-
mente só depois assim fazia a sua renuncia. 

Tal era a situação elas cousas quando aos inexcrutaveis decretos da Providen
cia aprouve affiigir a nação portugueza com a terrível enfermidade ele que foi ser
viela levar á sa11ta gloria a magestade elo augustissimo senhor D . João VI, impe
rador do Brazil e rei de Portugal e Algarves, no dia 10 ele março elo presente 
anuo, que no intervallo que lhe permitt:iJ:am os violentos ataques que experimen
tava, no decreto que assigmm em data de 6 elo dito mez, creando o governo 
à' estes reinos, nas seguintes expressões «e esta minha imperial e real determina
ção regulará tambem para o caso em que Deus seja servido chamar-me á sua 
santa gloria, emquanto o legitimo herdeiro e successor d' esta corô~ não der as 
· 'luts providencias a este respeito n, deixa expressamente designada a perplexidade 
em que luctava o monarcha moriblmclo, entre as leis do reino e o tratado com 
sou augnstissimo filho imperador elo Brazil, ainda sem ser concluso com a noticia 
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ua troca d:1' ratificações, assim como desfeita qualquer duvida que se poclesse 
suscitar ela declaração do senhor D. Pedro herdeiro d'esta corôa na carta ele lei 
em que havia assumido o titulo de imperador ; porqnan.to, o decreto da creação 
do governo deve ser reputado uma especie ele testamento, c quando omittiu a. de
claração do nome ele quem era esse herdeiro, e deixou sem o tratamento conve
niente, confirmou qual era a duvida q\le a esse mesmo respeito, n'aquella hora ele 

/ vm·dade, occorria ao fallecido soberano, deixando dependente da troca das ratifi
cações elo tratado pel.o imperador elo B'razil o dev9lvimento quq n'esse caso tinha 
para com seu irmão o serenissimo senhor infante D . 1\Iiguel. E de sa.ber e a to
dos mui notorio que nos actos ·elos testamentos elos soberanos, bem como em to
dos os ma,ís diplomas, 6 de uso e obrigada formalidade, assim o nome por ex
tenso elo príncipe succcssor, como a declaração ele que o é, e o tratamento ele 
«meu sobre todos muito amado o prezado filho)). Vejam-se todos os diversos tes
tamentos elos senhores reis cl' estes reinos i combinem-se aquelles em que por al
gum elos mesmos senhores reis foi declarada a snccessão do reino, como o do se
nhor D . João I no ·anuo ele 1426, e carta que sobre o mesmo objecto passou a 16 
ele fevereiro ele 1476 o senhor r ei D. Affonso V, o que tudo anda impresso, e em 
collecção onde são ele vulgar conhecimento; obse1·vem-se finalmente todos os di
plomas expedidos, em que se falle do príncipe herdeiro ou immecliato, c aponte-se 
um em que recáia similhante falta. Sem duvida uma tal hesitação comprchendeu 
a. todos em geral i o mesmo governo elo r eino por espaço ele mais de oito, dias não 
se atreveu a designar quem, n'nma similhante circ'tlmstancia, fosse o sobeTano ele 
Portugal. Na quebra elos escudos se faltou á declaração que lhe era cl'ahi logo 
devida. A nação na guarda dos seus direitos se mantem comtudo na expectativa. 
Cortadas todas as solemnidacles, fundado assim na declaração ele herdeiro elo r eino 
feita na carta de lei ele 15 ele novembro ao senhor D . Pedro imperador do Bra
zil, antes talvez na delicadeza que as rasões já apontadas intimavam, resolveu o 
governo fazer baixar os cliplomas, sellos e moeda, com a legenda do senhor 
D. Pedro, como quarto rei d'este nome de Portugal; expedindo uma nau levando 
a bordo comm.issionados sem duvida para que de sua parte exponham ao senhor 
D . Pedro, o imperador elo Brazil, quaes sejam os direitos ela nação portugueza, 
a fim ele que com o conhecimento que cl' elles lhe importa ter e ela sua exclus~o 
aos actos que os mesmos intimam na alliauça que estabelecem entre o soberano e 
a nação, salvo o melinclre que o respeito e devida consideração para com a sua 
aughsta pessoa determina, pacifica, inteira e sem duvida alguma tenham o seu 
mais pleno vigor, no que assignam ao serenissimo senhor infante D . Miguel na in
clependencia absoluta que inclisputavelmeute compete á mouarchia, pois é toda a 
esseucia da sua organisação política. 

Seja o que for o que occorreu para a suspensão que o governo teve em de
clarar os direitos publicos da naç.ão, seja tambem qtlal for a r esolução do augusto 
senhor D. Pedro, imperador e defensor perpettlO dp Brazil, e o assás lonvavel 
comedimento com que o serenissimo s'enhor infante D . :iYiiguel declarou que se 
manteria na expectativa de uma similhante deliberação, ele modo algum poden.í. 
cl'ahi resultar o menol' invalimento, prejuízo ou quebra áquelles imprescriptiveis cli
reitos, solemnemente afiançados no tTataclo ela inclepenclencia elo Brazü, aliás, 
como ahi se expressa <<em que se segura a existencia política c os desti110s futu
ros de Portugal, assim como os do Brazih, concluído debaixo ela mediação e ga
rantia da Grau-Bretanha i direitos que fazem a base elas cleclarações elas gTandes 
potencias continentaes, quando têem proclamado os princípios ela legitimidade, como 
a unica solida salvaguro-da ela tranquilliclade e ventura elas nações, direitos em uma 
palavra que, sendo deduzidos da essencia do corpo político da llação, naindependen
cia absoluta que lhe determina, constituem um mimoso patrimonio que mmca será 
'ndifferente para nenhum de seus filhos, os quaes têem ele contemplar no alto ctes
tino que os mesmos direitos assignam ~íquelle que tão ditosamente, tendo já. sa.ído 
a campo em sua defeza ao soberano e á nação toda fez o mais r econhecido ser
viço e hoje se vê empe~hado em o repetir pela alta obrigação que herclou cl'aqnc]
l c~ que, nas m_ltras crises passadas ela monarchia, com o seu esforço lhe ::mlvara.m 
a l]lclcponclcncia, e lhe promovcrn!-ll toda a sua pror;pcricbclc c grandeza. \ 
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Entremos, pois, no exame c1'esses direitos e vejamos como clles, ainda para 
sua mais fiel observanc]a clcfencliclos por liD1 tratado solemne e publico, gm·antido 
por uma elas nações mais poderosas, obrigando ~í, sua. justa e vi-va rec1amação, ao 
serenissimo senhor infante D . Miguel impõem o imperioso dever de sustentar o 
que lhe compete, c com que assim cóacljuva instancin. tão neccssaria como sa-
grada. -

Disse-se, e é ponto que nâ'.o soffre a menor controversia, que a absoluta inde
penclencia com um principc soberano natural, residente na. capital d'este r eino, é 
do direito constitutivo, que forma a essencia elo corpo político ela nação portu
gueza, desde as primorcliaes côrtes de Lamego atê o presente ; succcssivos actos 
comprovados por mtútos factos assim o demonstram: 

1.0 Nas leis fundamentaes das mesmas côr tes ele L amego logo foi assentado 
· que o reino mmca possa pertencer nem passar a pessoa alguma fóra dos portu
gnézes 1, estabelecendo por isso que a primeira filha de el-rei não casasse mmca 
senão com portuguez, e privando de ser rainha aquella princeza que casasse com 
príncipe estrangeiro. E stas leis fimdamentacs ainda vão m:1is adiante, a. privar da 
corôa ao príncipe que prestasse qualquer acto de suj eição a . outro soberano. Por 
onde, se nem um similhante reconhecimento consentem a um príncipe, como é que 
Portugal poderia consentir no governo ele um vice-rei, r egente ou jtmta, que na 
condição de subditos o r ej am, em nome do proprio monarcha ~tusente ? 

2. 0 Na proposta para a eleição de r ei que succedesse a D. Sancho TI, feita 
á santidade de I1mocencio IV, no concilio Lugehmense, em conselho de carcleaes, 
foi responclido que se fiz esse, comtanto que r ecaísse em portuguez. Tacs eram as 
leis da nação! 

3.0 Nos ajustes feitos para o casamento da infanta D. Beatriz, filha de el-rei 
D . F ernando e successora do r eino com el-rei D. J orío de Castella, se capitulou 
quanto foi possível a impedir a tmião elas cluas corôas, e a que Portugal fosse go
vernado por estrangeiros, como é constante elas chronicas, e se póde confetir com 
o transmnpto que ela carta cl'aqtlelle a;juste anela impresso . 

. 4 .0 Na carta por que em 1385 o senhor D. João I foi eleito r ei cl'osta monar
chia, se declara ser para livrar o reino da St~eição que o ameaçava. Na falia que 
n' aquelle acto fez o celebr e J oão elas Regras para a exclusão ele D . João I de 
Castella, terminou assim: «E que estando por todos os princípios vago o r eino, e 
os portuguezes na posse ele eleger r ei, que tambem lhe deva o. direito ; e pelas 
primeiras c principaes leis cl'elle, inhibiclo, por ser estrangeiro, cujas disposições 
não podia alter a!' el-rei D . F ernanclon . 

5. 0 Na carta passada aos 16 ele fever eiro de 1476 declara el-rei D. Affonso V, 
que, antes de tomar o titulo elos seus reinos de Castella, havia deixado declarada 
a successti.o elo r eino ele Portugal na pessoa elo infante D. Affonso, seu neto, com 
exclusfio ela mais clescendencia que tivesse ela rainha D. J oanna de Castella, sua 
mulher e sobrinha, e tudo isto conclue «pelo haver ussim pelo serviço de D eus e 
bem elos elitos meus re~os de Portugal e Algarves, e pela pacificação e concordia 
que entre estes meus remos de Castella e elles por aqtú se segtúan . Carta na ver
dade passada com stunma política, t endente a conservar intactas as leis da mo
narchia, sem que todavia isto abertamente se expresse. 

6.0 Nos capítulos em que el-rei D. Manuel, por occasião elo seu cas.amento 
com a princeza D. Izabel, herclcira elos reinos ele Castella e L eão, afiançou a in
t cú·a guarda dos fóros, privileo-ios e leis ela nação portuo-ueza, }Jarticularmente de
elarou e jurou qtle nunca este~ dois r eú1os seri2.m uuid~s; e ahi havia a obrigação 
de r esidir, ou seus filhos, o ·mais t empo que poclessem, no r eino ele PortugaL Com
tudo, a morte elo príncipe seu filho, que os devia enlaçar por algum tempo, não 
?ausou desgosto aos portuguezes, que, no que cl'ali r eceiavam, se mostravam ano
Jado~; e não é para aq1.ú mais nada a este respeito. A dita alliança, assim mesmo 
restncta1 procedeu ela errada opinião que havia n' aquella epocha ele que as côrtes 

1 «Sit ista lex in scmpiternum, quocl cinn prima fili a regis accipiat rnaritum ele P ortugalc, 
ut non veniat rcgnum acl estraueos, ct si casavcrit cum principc cstraneo non sit regina, qu ia 
nunquam volumus nostrum rcgnum ire for ele portngalc>nsibus n, etc. Vide as mesmas côrtes im
pressas; e logo no paragrapho seguinte «I stac ·sunt lcgcs ele hacreclitate rrgni nostrin, etc. 
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r1e LfLmcgo tinham cessado pelo interregno c eleição do senhor rei D. João I, ·e 
por isso enidaclosamentc se tratou elo ·as snscitar, na parte que obstava o passar 
o reino para príncipe estrangeiro, reinando o senhor D. João ill. TrLdo é corrente 
c comprovaclo em nossa historia. Oomtuclo os homens ele conselho e são conheci
monto assim o nã.o acreelitavam, pois a m1iversidacle ele Coimbra, ouvida na oc
casião elo se disputar o direito aos djversos pretensor cs {L corôa ele P01·tugal, pela 
orphandaclc a que nos conduziu a infausta perda elo senhor D. Sebastião em Afri
ca, foi n'aqucllas cortes c na exclusão quo as mesmas Llavam á successão ele cs
,tTangciros, que respondeu a favor ela senhora D . Oatharina, avó elo senhor rei 
D. João IV. Filippc II ele Hespanha, na sua intrus~io a este reino, para desvane
cer taes obstaculos, não obstante o poder elas armas c os ardis ele que usou, va
leu-se ele mil subterfu gios para provar ele üevcr ser considerado portugucz, pela 
origem de seus pacs c avoengos, ainda ·assim mesmo se obrigou a mais, a' assistir 
em Portugal, ou o prin ipe ou algum dos infantes seus filhos. · 

7. ° Finalmente, no assento feito aos 5 de março ele 1641, em côrtes, pelos 
tres estados elos r einos ele Portugal, de acclmJJação, r estituição c juramento elos 
mesmos reinos ao senhor D. ;João IV, no 6. 0 ftmclamcnto allcgado contra a intru
são elos Filippes, ap1Jarece em pleno vigQr a clausula que exclue da suecessão do 
throno o príncipe estrangeiro. 

Estes titules, ele si notorios, prescinelinclo ele algtms outros factos particulares 
que lhes são correlativos, ptmham na mais comprovaela evidencia o direito publico 
elo reino, quando elo seu governo excluía príncipe estrangeiro, e com que ficava 
por esse modo cortaüo o p~tsso á união, federação ou sl-0 eição elo mesmo reino a 
outro qualquer. Este seu pacto social, que na verdade é propxio ela nobre altivez 
que respira o gcnio inclomavel elo seus povos, achando-se plenamente comprova
do c conhecido nas diversas composições a que cl~u legar a mais gloriosa acclama
ção ela augustissima casa de Bragança ao throno portuguez, isso tudo não obstan
te , os tres estados do reino, juntos logo em côrtes em 28 de janeiro· de 164 t , }JOr 
occasião de tão feliz ,successo, passaram nos seus capítulos geracs a expor ao se
nhor rei D . João IV, que excitasse para toda a sua pontual e rclig·iosa observan
cia, tão fi.mclamental direito, tomando-se pa.ra isso todas as ncccssarías providen
cias . Transcrever-se-Mio na sua integra, assim os capítulos dos elites tres estados, 
eomo as r espostas com que font.m acloptaclos pelo mesmo senhor D. João IV. 

O estaelo elos povos propoz (capitulas rr e rn) : <<Pedimos quo para bem univer 
sal d' sto reino se façám capítulos com approvação elo toclos os tres estados ela 
successao e heranç.., d'clle, renovando c ratificando os capit"!-lios das côrtes ele La
mego, que fez o glorioso r ei D. Affonso Hcmiqu.es, fnndaclor cl'estc reino, e se or
dene de modo que nunca j amais possa herdar rei algum, nem principe estrangei
ro, ele maneira que o r ei que houver de ser cl'este reino J.e Portugal seja nattual 
e portuguez legitimo, nascido no reino, com obrigação ele morar e assistir n'elle 
pessoalmente, e 9.u~ para n'isso se conseguir melhor c:ffcito se nomeiem e elejam 
tres casas as maiS 1llustres, chegadas ao sangue r eal, para que vindo a faltar cles
cenclente por linha, que haja ele ser herdeiro elo reino (o que Deus não permitta), 
se devolva a successão a uma elas tres casas, guardada a 01·dem e fórma da voca
ção, sexos e idades, que, conforme o direito, hajam ele preferir com toda a clareza 
necessaria, para que cessem duvidas e inconvenientes que a experiencia tem mos
trado, assim entre os senhores nn.hlTaes, como estrangeiros n'este mesmo reino. 
Tambem se ordenará que quando os r eis c 1 rincipes cl'estc reino, ou as infantas, 
casarem em reinos estranhos, logo nos contratos elos casamentos se ponha capitulo 
sobre não haver ele suecccler n'este reino, nem seus filhos e clcscenclentes, porque 
cl'esta maneira, sendo assim celebrado, terão menos rasão ele pretenderem suecos
são e ele haver eliscordias» . - Resposta ele sua magcstacle: «lVIanclarei estabele
cer lei para o que me apontaes n'e.stcs capitul?s, e ao estado ela nobreza respondo 
que será na conformidade elo que tuili.a cletermmado o senhor rei D. João ITI, com 
as cleclaraç?es e moderação que parecer mais convem 11. conservação e bem com
mnm. elo remo)). 
. ~ estado de nobreza (capittuo r): «A rasão elo hom governo ensina, c a cxpc

rrcnC'Ia tem mostr:tdo, fl11C 1 aj untanclo-s mniLos reinos e senhorios diversos na 
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pessoa .ele um só rei não podem ser bem governados, a sim como o foram, se 
estiveram apartarlos cada um debaixo do seu príncipe, e que este deve ser natu
ral elo mesmo reino, nasci lo e creaclo n'elle, para conhecer seus vassallos e os 
a.rnar como natLu·acs; pelas q nacs rasões no principio d' este r eino, nas côrtcs que 
celebrou o senhor D. 1Vfonso Hemiqucs n-a cidade de Lamego depois elo arn10 ele 
1143, entre as mais cousas que assentou c estabeleceu por lei , ordenou que o reino 
nunca poclesse passar a r ei estrangeiro, e que não tendo filho ou descendente va
rão, senão filha, esta casasse no reino. E porque esta lei se não praticou mais que 
até ao tempo elo nosso rei D . Fernando, que foi o novcno cl'estc reino, e nas côr 
tes que depois se fizeram em Coimbr:1. pelo senhor r ei D . João I, se não poz con
clição alguma que impeclisse casarem as infantas com estrangeiros, ou ficarem por 
esta via impo ·sibilitaclas á snccessão elo r eino ; depois no tempo do senhor rei 
D . João lll tratou o dito senhor rei ele r enovar esta lei, de que se acha memoria 
em papeis e chronicas elo r eino . Pede o estado ele nobreza a vossa magestacle, 
em primeiro legar se si1·va mandar fazer lei, pela qual se ordene que a suecos
são elo reino não possa vil· nnnca a príncipe estrangeiro, nem a :filhos seu , ainda 
que sej am os pa;rcntes do rei ultimo possuidor. E que acontecendo succeder o rei 
cl 'estc reino em outro algum r eino ao senhorio maior, seja obrigado a viver sem
pre n'estc; c tendo dois ou mais filhos varões, o maior succecla no reino estranho 
e o segundo n'cstc ele Portugal, c este seja jmaclo por principe e legitimo succes
sor. E que não tendo mais elo que um f?Ó filho (caso em que é forçaclo succecler 
em ambos os reinos), se apartem depois em seus filhos, na fórma acima dita . E 
que tendo sómcnte filhas, a maior succecla no r eino, com declaração que casará 
dentro n' clle com a pessoa natural que os trcs estados cong-r eg;;tdos em côrtcs es
colherem e nomearem. E casando em outra fórma, fique inhabil , clla e seus descen
dentes, para a successão, e possam os mesmos tres estados escolher rei natural, não 
havendo parente >arao ela familia real a quem por cli1·eito se defira a succes ão» .
Rcsposta ele sua magestacle : «O que apontaes n' este capitulo é conforme ao que 
tenho por mui certo da vossa antiga lealdade, c vol-o agradeço mttito, crendo que 
?Umpre a meu serviço, bem do r eino e á vossa qtúctação o que n' lle I ccli ; c para 
ISSO mandarei fazer leis na fórma que tinha ordenado o senhor r ei D . João m, 
com a declaração e moderação que parecer convem ao bem commum elo reino» . 

Este estado tornou a instar em stut r eplica sobre tão importante o~jecto, ao 
que o mesmo augustissimo senhor r espondeu : <<Vi a replica que o estado ~la no
breza jmlto em côrtcs me fez sobre a r esposta qu.c lhe mandei clar aos capitulas 
q11e por sua. pm'te se me offcrcccrmu nas côrtes que o anuo passado celebrei n'esta 
cidade; e por folgar ele fazer mercê ao reino, hei por bem de lhe mandar r espon
der na fórma seguinte : Quanto ao primeiro capitulo, sobre a successão ela corôa 
cl'estes reinos, me pareceu mandar fazer lei por que declare que a successão elo 
r eino não poderá nunca em tempo algmn passar a principe estrangeiro, nem a fi
lhos seus, ainda. que sqjam parentes mais chegados elo rei ultimo posstúclor, antes 
nnclal'á sempre em principe na.tlll'al elo me mo reino; e por se ordenar na fórma 
que convem nomeio aos cl.rs . Thomé Pinheiro ela Veiga, Ltúz Pereira ele Castro, 
Jorge ele Araujo Estaço e Antonio P a.es Vicgas>> . 

O estado ccclesiastico (ct~pitnlo xrv) : «A expericncia tem mostrado os males e 
dmUDos que se seguem (t.s monarchias e reinos ele succcel crem n'elles prinôpes es
tranho., que nao são naturaes . Pelo que r prcscntftmo · a vo . a magestacle que 
convirá muito ao bem cl'este reino atalhar a e tes males c clmnnos fazendo vossa 
magestacle lei em que determine que sncceclenclo faliecer algmn elos reis cl' este 
r eino sem iillios, e deixando filhas succccla a seu pac a filha mais velha, c não 
s nclo casada sej a obrigada a casar com portugucz parentes u mais chegado, e s •nclo 
a tal :filha já casada com príncipe que 11ao· seja portugucz não possa succedcr a 
seu pae, ou n'esse caso succecla a outra filha mais velha na fórma que a outra 
havia ele succeclcr, ele sorte que não havendo filha que seja casada, ou possa ca
sar com pMortug~wz, fiquem todas_ excluicla~ ele successã.o, e succcda no reino 0 pa
rc~te varao ~a1s chcga;clo ao u.ltJJ~O possmclor,M c preceda ao m:10ho a f mea, por 
nss1m ser mms, onfon:nc ~o que n _esta suc~essao se pretende>>. - R espos_ta ele sua. 
magestaclc: « \ matcna c1 este capltu.lo (c.n.Ja lembrança vo agradeço mmto) tenho 
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r espondido nos capitulas dos estados dos povos e ela nobreza, para mandar f~1.zer 
lei na conformidade ela que tinha ordenaclo o senhor rei D. João ill, com as de
clarações e moderação que convem á conservação e bem commum do r eino». 

Estes capítulos com suas respostas, rec:tpitulando todo o direito publico da na
ção portugueza em tão melindroso objectó, constituem a lei fi.mclamental ela mo
narchia i, , pacto e alliança com que a augustissima ·casa ele Bra,gança entrou no 
venturoso governo da mesma monarchia, e que o seu primeiro monarcha, o senhor 
D . João IV, firmou com as solemnidades e termos proprios ela legislação suprema 
do paiz, na sua carta. patente de 12 de setembro de 1642, e de que :fica por isso 
a potestade soberana exchúcla de pocler alterar, annullar ou clerogar, pois aquella 
sua essencia o não consente nem permitte, como é constante por toàos os publi
cistas, antes, constituindo um fôro, condição e fórma da monarchia, ficou incluída, 
para a sua mais fiel e integra gLlarcla, no juramento que os senhores reis c1'este 
r eino, primeiro por estylo e recommenclação, e depois pela lei expressa ele 9 ele 
setembro de 1647, prestam de manter e fazer guardar; e elo que o senhor D. João VI, 
que santa gloria haja, renovou depois o seu juramento ele bem e fiel o fazer pôr 
na melhor obscrvancia, pela sua carta ele lei ele 4 ele j Lmho de 1824, quando de
vidamente lhe foi presente a religiosa obrigação em que por isso mesmo se achava 
constituído. 

Estes direitos, porém, eram j~t conhecidos pelos publicistas ela Emopa: Mon
tesquieu d' elles havia feito expressa declaração na sua mui vulgar e assás bem 
avaliada obra O e.spiTito das leis 2, Vattel igualmente a; M. de Real"; e assim ou
tros de nomes menos conhecidos, não fallanclo dos escriptores portuguezes, que 
todos, inclusive a Deducção ch?·onologicaJ o expenclem e comprovam miuda
mente. 

Antes que appliquemos as disposições de tão expresso clireito á condição em 
que as occorrencias políticas compencliadas n' este manifesto consideram a monar
ch.ia poTtugueza, observemos particularmente o tratado de 29 ele agosto elo anuo 
passado, que tão longe vae de suscitar a menor contraclicção ao direito publico da 
nação, que, ao contrario d'elle, é e fica sendo o sustentaculo mais decisivo na ga
rantia ele que ainda o reveste, sustentado pela poclerosa mediação que a Grau
Bretanha, alliacb da corôa de Portugal, lhe presta. 

Diz o tratado : « Sna magestacle :fielelissima, tendo constantemente no seu real 
animo os mais vivos desejos de restabelecer a paz, amisade e boa harmonia entre 
povos irmãos, que os vincules mais sagrados elevem conciliar e. unb.· em perpetua 
alliança; para conseguir tão importantes fu1s, promover a prosperidade geral e se
gurar a existencia política, e os destinos futuros ele Portugal, assim como os elo 
Brazil, e querendo de uma vez remover todos os obstaculos que possam impedir 
a dita alliança, concorclia e felicidacle ele um e outro estado, poT seu diploma de 13 
ele maio do corre11te anno reconheceu o Brazilna categoria ele imperio independente 
e separado dos reinos de Portugal e Algarves, e a seu sobre todos muito amado e 
prezado filho D. Pedro po1: imperador, cedendo e transferindo de sua livre von
tade a soberania elo dito impcrio ao mesmo seu filho e seus legítimos successores, 
e tomando sómente e reservando para a sua pessoa o mesmo titulo. E estes au
gustos senhores, acceitanclo a mediação de sua magestacle britannica para o ajuste 
a~ toda a questão incidente á separação elos dois estados, têem nomeado plen.ipo
tenciari.os >>, etc. 

E logo : cc E vistos e trocados os seus plenos poderes convieram em que, na 
conformidade dos principias expressados n'este preambulo, se formasse o presente 

1 Que independente da carta. patente ele 12 ele setembro ele 1642 aquellcs capítulos forma
vam por si lei fundamental e de inteiro vigor, prescindindo de toda outra formula , é do direito 
E'~:presso da n,ação. Veja-se Velasco n:t sua obra Justa accla.mação; J oão Pedro Ribeiro, no seu 
d1scm·s? pt·elJm~nar ao índi ce elas côrtc~ cclcbJ·a~las .em Portugal, impresso no n volume a~~s 
.L1femonas de lttte1·atu1·a da real acaclem1a elas scJeucJas, o que se dcprehencle de sex espeCJe 
de consulta suprema; e assim da obra do clr. 'Vicente José Ferreira Cardoso, Compilação syste
matica ~a le,r;islação 11ortugueza, etc., etc., etc. 

2 L1vro LX-"'(VJ, ca.p. xx1u. 

3 Livro r, cap. v, § 62. 
·i Scicncc cln gouven1cmcnt. 
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tratado, quo, deixando os artigos de incidente, nos que são relativos aos ditos 
princípios, dizem: -

«Artigo 1. 0 Sua magestade fidelíssima reconhece o Bra.zil na categoria de im~ 
perio independente e separado elos reinos de Portugal e Alg·arves, e a seu sobre 

' todos muito ama lo e prezado filho D. Pedro por imperador, cedendo e tr:msfe
rinclo ele sua livre vontade a soberania elo dito imperio ao mesmo seu filho e a seus 
legitimes successores. Sua mágestacle fidelíssima toma sómentc o resm•va para a 
sna pessoa o mesmo titulo. 

<<Art. 2. 0 Sua mugestacle imperial, em reconhecimento ele respeito e amor a 
seu augusto pae o senhor D. João VI, annue a que sua magestacle fidelíssima 
tome para a sua pessoa o titulo ele imperador . 

<<Art. 3. 0 Sun, magestacle imperial promette não acceitn,r proposições ele quaes-
quer colonias portug·uezas para se reunirem ao imperio elo Brazil. . 

((Art. 4 . 0 Haverá ele ora em diante paz e alliançn,, e a mais perfeita amisacle 
entre os reinos ele Portngal e Algarvcs e o imperio elo Brazil, com total. esqueci
mento das desavenças passadas entre os povos respectivos. 

<<Art . 9 .0 Todas as r eclamações publicas de governo a governo scr~io r ecipro
camente recebidas e clecicliclas, ou com a restituição dos objectos reclamados, ou 
com 1.una inclem1úsação do seu justo valor . . Para o ajuste d' estas reclamações am
bas as altas partes contratantes convieram em fazer convenção c1irecta e espe-

, cial. 
<(Art. 10.0 Serão restabelecidas desde logo as relações commerciaes entre am

bas as nações, portugucza e 'brazileira, pagando r eciprocamente todas as merca
dorias 15 por cento ele direitos de consumo, provisoriamente; ficanclo os di
reitos de baldeação e r eexportação da mesma fórma que se praticavn, antes da 
separação.>> 

Do que se fica concluindo a toda evidencia: 1.0 Que sua magestade, no lou
vavel proposito de consegtúr os referidos e necessarios fins, reconhecendo a inde
penclencia elo Brazil sob a legitima soberania ele sua pessoa, a transferiu, separada 
da ele Portugal e Algarvos, na pessoa ele seu augusto filho o senhor D. Pedro e elo 
seus legítimos successores, tomando só para si o titulo ele imperador, annuindo o 
mesmo senhor D. P edro no que tocava ao titulo ele imperador para seu augusto 
pae. 2.0 Que se esta cessão ela soberania elo Brazil não fosse cqm exclusão da de 
Portugal, escusada íi.cava, tanto a declaração e a seus legitimas hm·deiros, como a 
clausula do artigo 3. 0 1 com que o senhor D . Pedro imperador elo Brazil promette 
não acceitar proposições de quaesquer colonias portuguezas para se reunirem ao 
iruperio do Brazil, bem como a paz e alliança que o artigo 4. 0 estabelece, haveria 
cl 'ahi em cliante entre Portugal e o Brazil, com total esquecimento ás desavenças 
passadas; as reclamações publicas ele governo a governo, afiançadas no artigo 9. 0 , 

c o que respeita ás relações elo commm·cio do artigo 10.0 ; porque sem uma exclu
são ela }Jessoa elo mesmo senhor D. Pedro ao throno e successão de Portugal nada 
cl'isto era preciso, antes muito conformo a toda a icléa que se excluísse,' como 
contrario ao que lhe competia, reunindo em sua pessoa o sceptro das duas mo
narchias, e assim centro aos seus communs interesses como protcctor necessario 
elos direitos elos seus respectivos habitn,ntes . 3. 0 Que umas taes declarações, no 
gue ~stabelecem os artigos elo tratado, e do que é ela sua mais clara -e genuína 
llltelhgcncia suppõem a divisão ela monarchia do r eino-unido de Portugal, Brazil 
e Algarves nas pessoas elos dois filhos elo senhor D. João VI; e tanto assim foi 
esta. a intelligencia em que estava o senhor D. Peclro, imperador do Brazil, que 
é só na pessoa ele seu pao o senhor D. João VI, em demonstração elo respeito e 
~mor que The 'consagra, que annue a que <:\lle tome para a sua pessoa o titulo de 
unperador ! l?or onde logo se fica seguindo que lhe reconhecia outros successores 
soberanos, alem elos ela sua pessoa e herdeiros, pois a estes competindo 1.un simi
lhante titulo é para aq:uelles outros que estabelece similhante exclusã.o . De nenhum 
outro modo, que n~o s~ju: este, pócle ser entendida a letra e sentido elo tratado do 
reconhecimento de inelependenoin, elo Brazil; o exame que se lhe faça será elo mais 
positivo desengano a isso mesmo. 

Entrando pois já na rcca.pit~llação elo que fica cxpcneliclo n'cstc manifesto, as se 
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gtuntes são as suas conclusões, todas ela verdade mais comprovada e segma, como 
ele intimativa ela maior persuasão: 

1. 0 Que o pacto social ou lei fundamental ela monarchia portugueza, na sua 
r estricção de a manter na inteira indopcndencia de príncipe ostrangeixo e união 
a outro qualquer estaclo ou monarchia, estabelece : que j amais a possa herdar 
príncipe algum estrangeiro, e que acontecendo succecler o r ei cl'oste reino em ou
tro alg·um reino ou senhorio maior, seja obrigado a viver sempre n'este; e tendo 
dois ou mais filhos varões, o maio1· succedc~ no reino est1·anho, e o segtmclo n'este 
ele Portugal, e este seja jurado por príncipe e legitimo successor; 

2. 0 Que os monarchas portuguezcs, no acto da sua acclamação, se obrigam a 
manter esta mesma lei em observancia, como o principal fôro da nação I ortu
gueza, tendo-se o senhor D . João VI obrigado a isso mesmo pela lei ele 4 ele ju
nho de 1824; 

3 .0 Que o acto solemne ela acclamação elo soberano de Portugal, na sua capi
tal ele Lisboa, é tambem fôro ela nação, como elo clireito geral da Em·opa a sua 
pratica e observancia, sendo por isso necessaria em todo o caso a presença elo 
proprio soberano, o que r equeria a vinda elo senhor D . Pedro á Europa, se elle 
se qtlizesse conformar com o que urge a consequencia dos mencionados clireitos. 

4 .0 Que o senhor D. João VI, pela carta patente passada a seu augusto filho 
o senhor D. P eclro de Alcanta.ra, em data de 13 ele maio 'elo anno passado, e pelo 
tratado ela independencia do Brazil, se constituiu em todo o rigor na especificada 
condição que estabelece n. lei ftmclamental dn. monarchia; e 

5. 0 Portanto que, achando-se o senhor D. Pedro investido, como seu filho va
rão maior, no extenso imperio elo Brazil, ao serenissimo senhor infànte D . Miguel 
fica competinclo n. successão do reino de Portugal e Algarves; que, n'esse caso, 
aquella lei fnnclamental estabelece para o segundo filho, como o que clara e vir
tualmente se comprehencle no sobredito trataclo do reconhecimento ela indepenclen
cia elo Brazil, ao que lhe não pócle obstar, nem as duvidas ela malevolencia, nem 
os receios e interesses de partidos. Aquella é a suprema lei ela nação portngncza, 
que forma o seu pacto social; sua determinação comprehencle a todos . :Nem ao 
senhor D . João VI, nem a seu augusto filho o senhor D. Pedro se pócle imputar 
a menor intenção ele o pretender c1uebr antar 1 ; pois quem ha que o pócle contra
riar? Po1' mais cmgtGsto q'tte s~ja o pocle1· elos 1·eis, só nfio é com tudo superior á lei 
ftmclamental elo estado. São juizes elos seus subclitos, clispensadores ela justiça e 
clistribtüclores das mercês; mas por isso não devem observar menos uma lei pri
mitiva, á qual são devedores elas suas corôas . As leis funcla.mentaes elo estado pre
cederam a grandeza elo príncipe, e a elevem seguir depois ele acabar. Não é me
l}OS absoluto no exercício elo poder que estas leis lhe dfio, por não poder mudai-as . 
E feliz esta impotencia, que embaraça fazer tão grande mal. Assim se expressa 
lVIr . de Real 2

, na versão que cl'esta passagem apresenta a Deducgão ch1·onologica~ 
quando adopta a sua doutrina para alcançar assim toda a devida sancção. · 

Sim, aql~ellc direito imprescriptivel o sag· l'R.cl.o ela nação porlt}gneza tení seu 
pleno e intmro vigor. Elle é o palaclio da integra indcpcnclencia da patria, que 
nenhum portugLwz se subtmhirá em o guardar. Chamanclo ao throno o serenissi
mo senhor infante D. Miguel deixa desbaratados os subterfugios com que se po
deria pretender illudir e simular ; afiança, no que hoje se promette ele sua augusta 
pessoa, cooperação aos desejos ele todos os bons e verdadeiros portuguezes . Pre
servando a Portugal na conservação ela sua existencia política, ainda vae intervir 
em b en,eficio elo proprio Braz il, firmando-lhe a base á declucção ela sua legitimi
dade. E, porém, mccliante taes cl.ll:eitos que a nação portugueza existe, que se 
pó de conservar e adquirir a clesej ada p1.·ospericlacle, fins importantes ele toda a as
sociação política. A exposição que cl' elles faz este manifesto será em todo o caso 

1 ".qtl'on ne dise point que Je souverain ne soit pas sujet aux !ois ele son état, puis que la 
propos1t1on contra~·e est une vérité cln clroit eles gens, que ]a, :Battcric a quclques fois attaqué 
et que les bons prmccs ont toujours défendnc com me une clivinité tutelaire de leurs états ." 
Tr~ité dcs d_roits ele la 1·eine s1w dive1·s étals de la monw·clrie cl'Espagnc, par Louis XIV, 1667, iu 
12 , H pnrt1e, p::1g. 191. 

z Tomo 1v, srss. 7, ~ 36, pag. 201 
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' 
prote. to e reclamação pam sua mais religiosa observancia e fiel desempenho no 
que é devido á nação, e fica pertencendo ao ser enissimo senhor infante D . Miguel. 
E tão sagrado r espeito com que o povo portuguez sempre o saberi manter, se 
acha tambem na garantia expressa da Grau-Bretanha e na que tacitamente lhe 
estão afiançando as grandes potencias do continente, qua,ndo procla,mam os direi
tos da legitimidade. 

Sem duvida alguma aquella arca da alliança portugueza ficará immune e sal
va. A monarchia r esurgirá pelo desempenho das sabias disposições que prescreve 
aquelle sou diraito publico, quo não se póde duvidar esteja debaixo ela benção ela 
Providencia Divina, que em tantas crises visivelmente tem mostrado acudir pelo 
fiel povo IJortuguez. 

Lisboa, em 11 de maio de 1826. 
O flicio 

. In. mo e ex. mo sr. - Convindo atalhar projectos de indivíduos ha mtúto conhe
Cidos aqtú como pertlU'badores do socego publico, não obstante escudados com o 
llOJUe de verdadeiros realista·; con tando-me que estes tratavam de reunir gente 
dos povos para vir obstar ao jtuamento ela constinúção, que espalhavam ser hoje 
daclo : obtive com pl'omptas providencias o prender grande parte cl' elles ; e, ten
cl?-O conseguido chu·ante a noite, quando proetuavam remúr-se, assim o commu
lllco a v . ex. a para se acautelar se o contrario ahi se publicar, asseverando ao mesmo 
tempo a v. ex. a que até agora, duas ela tarde, que parte o correio, não tem sido 
pertm·bacla a publica tranquilliclacle, porque tl1elo se fez de noite sem rumor ; e 
n~o me consta que houvesse os mesmos desvarios nas outras terras elas provín
Cias, de onde o poclessc já saber . 

Deus guarde a v. ex. a Quar tel general em Chaves, 22 ele julho ele 1826. 
Ill. mo e ex. mo sr . João Carlos ele Saldanha Oliveil:a e Dmm. = J osé Con·eia de 
lJ!Iello, governador elas armn.s de Traz os Montes. 

Proclamação 

Habitantes ele Chaves, e valorosos e obedientes soldados ela guarnição d'esta 
praça : -Ao mesmo tempo que homens perficlos e perttubaclores ela boa ordem 
trataram elo perttu·bar a publica tranquilli hele, formando associações em manifesta 
OI posição às soberanas e reaes ordens, publicadas ainda hont!3m por edital elo go
verno cl'estes reinos, .que tanto se desvela por manter a paz e harmonia entre os 
fieis vassallos do melhor elos reis, não posso cleixa1· ele vos annuncia.r que muitos 
d'aquelles que evidentemente são suspeitos ele promover as ditas associações, na 
proxima noite, n'esta villa e arrabaldes, j{t se acham em seglU'ança, e inhibielos ele 
contim~ar a perverter. o socego publico .. Podeis estar tranquillos, porque, em vosso 
b?nefi.cw e e~ ~umpr~mento ~as rcaes ordens, estão dadas as mais utei providen
Cias. Os ternve1s proJectos, c1 aqLlelles homens perversos foram immecliatamente 
frustrados, e com tanta prompticlão, que vós mesmos, pacíficos habitantes ümo-

• J ' b 
raste.s os ~ews empreg~nos para este fim, pois que não foi necessario applicar 
proVIclcnC1as que vos chstrahtsscm elo socego que lograveis na j usta confiança em 
as auctoriclades constinliclas. Este feliz resultado, soldados, se eleve em grande 
parte á vossa firmeza, á obecliencia aos vossos superiores e á lealdade que sempre 
vos tem elistingniclo, e confio que para desempenhar o importante cargo qne sua 
~agestacle fi.delissima fez a honra ele confiar-me, nada mais preciso elo que a con
tmuação elas virtudes militares que com tanto brio acabaes ele patentear. 

Quartel general em Chaves, 22 ele julho ele 1826 . =José Co?'?'eia de :Mello, 
governador elas armas ele Traz os l\Iontes. 

Procla:rnação t 

Por tuguezes :----;- Destinou-se o dia ~egtmcla feira, 31 elo corrente mez ele j ulho 
de 1826, para ser Jmada em todo o remo ele Portugal aquella maldita constituição 

1 Affixada nos logares publicos em a noite de 27 para 28 de julho de 1826. 
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que nos devorou desde 24 ele agosto de 1820 até 27 de maio de 18231 em que o 
senhor D . Miguel, hoj e nosso legitimo rei, a calcou aos pés saíndo de Lisbon,. 
E lia é a mesma em substancia e na maior parte em palavras; leia-se, por exem
plo, o artigo 6.0 el'esta, falla.nelo ela r eligião, e ·ver-se-ha o mesmo em pala.vms 
n 'aquella de 1822. Augmentaram-se na actual as prerogativas ao rei no artigo 75.0

1 

pelo que se lhe ç,oncecle' no poder executivo ; porém tornararo-se-ll1e a furtar nos 
artigos 102.0 , 103. 0 e 105.0

, fazendo-se os ministros ele estaclo responsaveis, isto 
é, os carcereiros elo rei, para lhe prenderem as mãos quando as quizer abrir 
em beneficio elo r eino, e por isso é a mesma, com mudança ele palaVl·as e 
il.·oca ele períodos. Mas é assignacla pelo senhor D. Pedro, imperador constitu
cional do Brazil, separado ele Portugal pelos seus tratados, que não é nosso r ei, 
segundo o cleterminado- pelas côrtes de Lamego e capítulos geraes das côrtes de 
1641, sanccionados pela carta patente ele 12 ele setembro de 1642, que chama
ram irrn:neeliatamente ao throno o senhor D. Miguel· na morte de seu pae o se-
nhor D . João VL .· 

Valorosos militares, descendentes e representantes cl'aqnelles que no caml)O de 
Ourique levantaram o throno, acclamando o primeiro r ei o senhor D. Affonso 
H em·iques contra o poder dos motU·os : salvae hoj e a patria do poder elos pedrei
ros que a estão devorando, e acclamae no tru:ono o nosso legitimo rei o senhor 
D. Miguel, dizendo em altas vozes : Viva a nossa santa religião apostolica roma
na; viva o senhor D. Miguel, rei de Portugal, o sabia, o j usto, o pae da }Jatria; 
viva sua augnsta mãe a senhora rainha; viva a santa alliança ' e vivam os portu
guezes. 

Officio 

In.mo e ex. mo sr.-O r egimento ele infanteria n. 0 24 teve a ousadia de prender 
todos os officiaes superiores, r ebellando-se contra as ordens de el-re.i nosso senhor 
na. noite ele 26 para 27; no cmtanto t enho a satisfa.ção de saber qt~e o regimento 
de cavallaria n.0 12, seguindo as ordens do seu commandante, se retirou debaixo 
do fogo do supraclito regimento : n'esta conformidade tenho tencionado marchar 
contra os r eb eldes com o r esto da tropa que se acha n.'esta província, que se t em 
conservado :fiel e obediente . 

No . em tanto, apesar de me julgar com forças sufficientes para rebater esta fac
ção, me parecia bem a proposito que v . ex.a fizesse marchar -alguma il.·opa até á 
fronteira d'esta provincia, e, conservando-se ali, acliantar-se um official para me 
communicar o sitio onde se acha e ordenar-lhe o que convier. 

O sr. bispo d'aquella diocese e o governador da praça acham~se presos por 
não annuirem ás tentativas elos r ebeldes . · 

D eus guarde a v. ex. a Quartel general em Chaves, 29 ele j ulho de 1826. = 
TIL mo c ex. mo sr. João Carlos de Saldanl1a Oliveira e Daun. = José Correia de 
Mello, govyrnaclor elas armas de Traz os Montes . 

Officio 

In. mo e ex. mo sr. - V. ex. a saberá pelo major graduado Antonio Alves da Silva , 
do regim.ento n . 0 23 ele infanteria, portador elos officios do general encarregado do 
governo ele Traz os lVIontes, dos successos e tristes occorrencias na praça de Bra
gança, como me communica o mesmo general e a v. ex.a faz o mesmo ; em con
sequencia do que m::mdo mar~har os . reg·i~ento(l n . os 21 e 3 sobre a direcção ele 
Chaves, para apoiar o general lVIello ; o r egimento 12 de cavallaria portou-se com 
a devida honra e r etirou-se ele Bragança debaixo do fogo elo r egimento 24, se
gcm clo me informa o mesmo general. N' esta cidade ele Braga. e província reina a 
mais pm·feita tranquillidaele e obecliencia cega ao governo presiclido }JOr sua alteza 
a serenissima senhora infanta D. Izabel .lVIaria . 

D eus guarde a v . ex. a Quartel general ele Braga, 30 ele julho ele 1826. = 
TIL mo e ex. mo sr. J oão CarJos ele Saldauhn.. = TTisconde de Santa M a?"tha . 
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O:flicio 

Iu.mo e e:x:.mo sr. -Tenho a satisfação ele communicar a v. ex. a que nem um 
só soldado de cavallaria n. 0 12 se reuniu aos r ebeldes, e que grande numero dos 
offi.ciaes do rcg'imeE.to n . 0 24 não anmúram aos seus proj ectos ; e que e.stes, ven
do-se isolados, se retiraram 1Jela estl·ada de Gimonde, cujas noticias venho agora 
de receber, e me apresso a communical-as a v. cx.a para suspender as medidas 
que eu havia rogado a v. ex.3 em meu officio ele hoje. 

O visconde ele lVIonte Alegre r etira-se á frente dos r ebeldes, como seu com
mandante, e eu vou a partir, como tencionava. 

Deus guarde a v . ex.ª Quar tel general em Chaves, 29 de jull1o ele 182G. = 
DL 010 c ex. mo sr. João Carlos ele Saldanha. = José Co1Teia de J.lfello, governador 
elas armas de Traz os lVIontes. 

Oflicio 

Ill. mo e ex. mo sr.-Tenho a satisfação de participar a v . ex. a que o brigacleiro 
José Correia ele lVIello me participa que o regimento n .0 12 de cavallaria, ao ver 
a clesobeeliencia e insubordinação elo regimento n. 0 24, se r etinha ele Bragança, 
com a mais perfeita disciplina e obediencia ao seu commanclante, sobre a estrada 
ele Vinhaes, sem qcie um só soltlado ou individuo el'este r egimento poclesse ser se
duzido ; todos os officiaes superiores e quasi toda a officialidade do 24 se separou 
elos sediciosos, e elles se escaparam pela estrada ele Gimonde na direcção ele Ptlebla, 
tendo elles anteriormente prendido s. ex. a rev.ma o sr. bispo ele Bragança e o go
vernador . . O brigadeiro lVIello, que no primeiro officio ele 29 me pedia que o 
a~oiasse com alguma tropa d'esta província, no ultimo officio elo mesmo dia me 
dtz que -suspenda o nwvimento que ellc tinha exig ido, em consequencia do que 
nã? se poz em marcha o 21, e o 3 fará alto n'esta cidade ou suas immecliações, 
POIS que estará, em marcha. · 

E sta cidade conserva-se na mais perfeita tranquillicbde. 
D eus guarde a v . ex. a Quartel general .de Braga, 31 de julho de 1826. = 

lll.mo e ex. mo sr . João Carlos ele Saldanha Oliveira e Datm.= Visconde ele Santa 
Martha. 

Em cumprimento do decreto ele 15 de julho teve logar no dia 31 do mesmo 
lllez o solcmne juramento ela carta constitucional, lavrando-se perante a côrtc os 
respectivos autos, m"0o interesse político é desnecessario que demonstremos á vista 
elos nomes ali inscriptos. 

Auto 

Am1o do nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo ele 1826, aos 31 dias do 
mez de julho, n'esta côrte e cidade ele Lisboa, no palacio de Nossa Senhora ela 
Ajuda, na grande s.al~ clestina~ln. para o jm·amento da carta constitucional, que 
sua magestacle ficleliss1ma el-re1 o senhor D. Pedro IV foi servido em 29 de 
a~ril do presente anuo, dar, decretar e mandar jurar n'estes r einos ~ seus clomi
lll.os ; estando presentes a serenissima senhora infanta D. Izabel Maria, presi
dente elo governo d'estes reinos, os membros elo mesmo governo, os conselheiros 
ele . cstaclo ministros e secretarios de estado elas clifferentes repartições, os conse
lhen·os de estado, os officiaes inór es ela casa real, os titulares e mais pessoas que 
costumam concorrer aos actos ela côrte, os presidentes elos tribtmaes e j tmtas, ou, 
em .seu logar, aquelles que exercem suas fLmcções, o collegio patriarchal , os ar
cel?Ispos, bispos, prelados maiores das ordens regulares, os isentos de jurisclicção 
episcopal r esidentes n'esta côrte, o balio de L eça, o intendente geral ela policia 
da côrte e reino, o general ela côrte e província ela Extremaclcwa, o major ge
neral da armada real, e os generacs de mar e terra residentes em Lisboa, se pro
cedeu ao j uramento da referida carta constitucional; e então a mesma serenissi
llla senhom infanta D. Izabel Maria, pondo sua m~(o direita em um missal pro
nn:lciou, perante todos os qu e presentes estavam, o seu juramento na fór~a. se
gumte : 



«Juro cumprir e fazer cumprir e guardar a carta constitucional~ decretada 
e dada por meu augusto irmão e rei o senhor D. Pedro IV, em 29 ele abril de 
1826, para os reinos de Portugal e Algarves e seus domínios, tão inteira e fiel
mente como n'ella se contém.» 

E cumprido este acto, a mesma augusta senhora passou a deferir o mesmo 
j uramento aos membros do governo e ministros e s·ecretarios de estado, que o 
prestaram debaixo ela formula seguinte: 

«Juro cumprir e fazer cumprir e guardar a carta constitucional, decretada e 
dada pelo augusto rei o senhor D. Pedro IV, em 29 de abril de 1826, pam os 
reinos ele Portugal e Algarves e seus domínios, tão inteira e fielmente como n' ella 
se contém. » 

De que eu, José Joaquim ele Almeida e Araujo Correia ele Lacerda, conse
lheiro, ministro c secretario ele estado elos negocios do reino, fiz lavrar este auto, 
que sua alteza real assignou com os membros elo governo, ministros e secretarias 
de estado, que estavam presentes, para· ser rcmettido ao real archivo ela Torre 
elo Tombo; c o subscrevi, José J oaqnim ele Almeida e Araujo Correia de Lacer
cla . =INFANTA D . IzABEL MARIA, REGENTE = Patrício, Cct?'eleal Pat?·ict?'cha=Dtb
que ele Caclaval = ll!Icm·qtwz ele Vallacla= Conde elos A?·cos =Conde ele Barbacena, 
F-rancisco= Conde de P01·to Santo= Conde ele Jll[~b7 "Ça = Joaquin~ José Montei?·o 
To?'l'CS = Fe?·1wndo Luiz Perei?-ct de Smtsa BmTctclas =José Joaq1tim ele Almeida 
e Antujo Co1·reia de Lace1·cla .. 

Au-tot 

Anuo elo nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo ele 1826, aos 31 dias do 
mez ele julho, n'esta côrte e cidade ele Lisboa, no palacio de Nossa Senhora ela 
Ajuda, em a grancle sala destinada para o juramento ela carta constitucional, que 
sua magestacle fidelíssima el-rei o senhor D . Pedro IV foi servido, em 29 de abril 
elo presente anuo, dar, decretar e mandar jm·ar n'estes reinos e seus domínios; 
estando presentes a serenissima senhora infanta D. Izabel Maria, presidente do 
governo cl'estes remos, os membros elo mesmo governo, os , conselheiros ele estado 
ministros e secretarias ele estado elas c1ifferentes repartições, os conselheiros ele es
tado, os officiaes móres da casa real, os titulares e mais pessoas que costumam 
concorrer aos actos ela côrte, os presidentes elos tribunaes e juntas, ou, em seu lo
gar, aquellcs que exercem suas funcções, o collegio patriarchal, os arcebispos, bis
pos, prelados maiores elas ordens regulares, os isentos ele jurisdicçao episcopal rc- ' 
sidentes n'esta côrte, o balio ele Leça, o intendente geral ela policia ela côrte e reino, 
o general ela côrte e p1·ovincia da Extremaclura, o major general ela armada real, 
e os generaes ele mar e terra residentes em Lisboa, se procedeu ao juramento ela 
referida carta constitucional; e havendo-o prestado a se1·enissima senhora infanta 
D. Izabel Maria, os membros elo governo e os conselheiros de estado ministros 
e secretarias de estado, como consta do auto do dito jm·amento, lançado a fl . 1 
cl'este mesmo livro, então as mais pessoas, que haviam siclo convocadas e ao 
diante vão mencionadas, deram o seu juramento debaixo ela seguinte formula : 

«Juro cumprir e fazer cumprir e guardar a carta constitucional, decretada e 
dada pelo augusto rei o senhor D. Pedro IV, em 29 de abril de 1826, para os 
reinos ele Portugal e Algarves e seus domínios, tão inteira e fielmente como n'ella 
se contém.» 

A qual formula, tendo sido_ lida em alta: voz, as mesmas pessoas, ao assignar 
este auto ele jm·amento, profenram as segnmtes palavras : ''Eu assim o jm·o » . = 
Mcwquez }/[O?·domo M6T 2 = Por meu pae, Conde ele Bcwbacena) li'J"Cmcisco =ll!ct?·
quez ele Ab?-ctntes, D . Pecl1·o =J.11arqttez ele 1'ctncos =Com procuração do conclc 
de Bobaclella, Jlfan]l.tez de Tancos = J.l!m·qttez de Pombal = T homaz Antonio ele 
Villa Nova Portttgal, presidente elas confirmações geraes e socio da academia=José 

1 Como t~tlvez haja quem ignore os títulos ou nomes dos indivíduos que assignaram este 
auto com ~ stmples designação dos seus cargos no paço ou dignidades ccclcsiasticas, c em cpo
chll; postenor appa1·eçam as assignaturas d'elles por outra fórma, entendemos conveniente, par::~o 
mmor clareza, por nota explicativa a cada um . 

z Marquei ele Torres Novas . 

• 
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Antonio ele Olivei?·a Leite de Ba?'?'OS =Conde ela Povoa = Conde ele P eniche, por 
' procuração ao Conde ela Povoa-:-- Rica1·do Rayrnundo Nogttei?·ct = J oaqtârn Ped1·o 

Gomes de OliveiT·a= J.l![aJ·q_ttez ele Penalva= Como procuraclor ele D . Jayme ele Mello, 
Dttq_tte de Caclaval = lVIm·quez J.lifontei1·o J.lfó1 · 1, presidente do senado = J.l!la1·qtrez ele 
Valença = P1·incipctl Decano 2 e como procm·aclor elo principal Silva 3 = Conde ela 
Egct = D . C. P1·inci2JCtl J.l{enezes 1' = Conde de Villa Real = Como procm·aclor elo 
visconde ele Beire, Conde de Villa Real= Conde de Alva~ D. Vicente= João da 
Ctmha = Como procmaclor elo visconde ele Asseca e conde de Carvalhaes, João dct 
Ctmha = Concle de Cint1·a = Conde de Valladcwes = Conde ele Povolicle=D. P1'in
ci1Jal Lencast1·e 5 = Conde ele S . J.l1igttel =A. P1·incipal Camam 6 = Conde de Sam
paio= Conde de Ceia.= D . A. P1·incipal Cô1·te Real7 =i1. P1·incipal Ftwtaclo 8= 
Concle ele S. Lowrenço = Como procurador elo conclc ele S. Vicente, Conde ele 
S . Lozwenço = D . P1·incipal JJ!leneloçct 9 = J.l{cwqttez ele Ponte de Lirna =Conde ele 
Carna1·ido = Conde da E,qa, Antão= D . 1}} anttel Jm·onymo ela Ua?1W1'a = Concle 
do Rio PaTdo =Conde de P a.mty = Conde de Cast1·o 1Vfw·Í1n = Conde ele .Alma
da= Como procmaclor elo vi:concle ele S. Gil ele Pen·e, Conde de Almada= Conde 
de Lttrnicwes=J.l!la? ·q_uez de Bellas=J.l1m·quez ele Vianna . Conde dos Jh·cos_, D . Ma
nuel = Conde ela Lottzã, D . Lttiz = J.lfcwquez ele Vágos= Co. nele Po1·tei1·o J.lfór 10 = 
Visconde ele Villa Nova ela Rainha = Conde de Vicmna = Conde de Alhanclm == 
Conde da Redinha =Conde ele Ficalho =Por mim c por meu irmão o conde ele 
Mesqcutella, D. D~ta1 ·te dct Costct de Sousa de llfacedo = 1Jfa1·q_uez ele B01·ba = J.lifcw
q_ttez de Sabttgosa = J.lfa1·q_uez Est1·ibei?·o 1Jfó1· 11 = Conde JJfei?·inho J.lfó1 · 12 =Como 
lJl'ocui·aclor elo marquez reposteiro mór 13, Conde J.l!lei?·inho Mó1·=Pacl1·e J.l!f.anttel dct 
Silva Sa?"zeclo, confes:or de sua magestmle a imperatriz e rainha = D . João ele Cas
tello B?"Ctnco = Conde de LinhaTes = Conde de Sampaio, .Antonio = Antonio Gornes 
Ribei?·o, servinclo ele presidente elo clesembarg·o elo paço, como chanceller mór ela 
côrte e reino, como cha.nceller elas. ordens militares, c deputado e j1uz clap justi:fi
cações elo estado e casa ele Bragança = Conde ela Ponte = Conde ela Lapct = 
Conde clct Louzã, D. D ·iogo = P r . José, A1·ceuispo ele C1·angano1· H= Conde ele 
Alva= (!}onde ele Pombei?·o = Conde Contei?·o J.lfór W = Conde Bcwão de Al·vito = 
Conde ele Anaclt:ct1 servindo ele pre ·ielente ela junta elo estado e casa ele Brag,ança, 
e como l)rocuraclor elo balio ele Leça = Bw·ão da Villa da Pmia = Conde de Rio 
J.liaio1· = Bcwão do Sobml =Visconde elo Peso ela Regua = Ba1·ão de Albujei1·a= 
Lttiz ele Vasconcellos e Sottsct = Ba1·ão ele Quintellct = 111anuel José ele A1''J'iaga 
Bnt1n da S ·ilvei?·a = O Ccwalleú·o Commendado?· F1· . José Gttedes Pinto de Ca?·
valho = José Xavie1· J.lilousinho ela Silveim =José Antonio da Rosa, tenente gene
ral= JJ1..anuel Vicente Teixei·m d.e Ccwvalho, con elheiro ele estaclo, desembargador 
elo paço, chanceller, cleputaclo e procmaclor ela fazenda ela :ereui. sima casa ele Bra-

. gança., . etc. 
1 
Romão .. : 10 = João Mm~bel ela Silvct,. tenente general = il{cwquez 

~ze Alvtto =Conde de Belmonte :1.? = Ba1·ao elo Sob1·al, I-Je?·mano = Conde ele Redon
do= Ltâz Ignacio Xavie1· Palmeú'im, general las armas= Visconde ele Fonte A1·
cacla = 1Yfa1·q1tez do Lotwiçal =Antonio Hippolyto ela Costa, tenente o·eueral elo 
exercito =Visconde ae J.l1anique elo Intendente = Visconde ele J.l!lolellos = Visconde de 
13antcwem=Joaqttim. Ignacio JJ!lm·eir·a Dias, brigadeiro gracluaclo = ..f? ', Jos'r! Doutel, 

1 .Marquez' ele Olhão. 
2 Gomes Freire ele Andrade. 
3 Estevão Telles da Silva. 
1
' D . Carlos de Menezes. 
5 D. Desiderio ele Lencastré. 
G D. Antonio Armando ele Saldanha ela Camnra. 
i D . Antonio Luiz ela Camant Côrte Real. 
8 Antonio Maria de Mencloça Furtado. 
~ Diogo Furtado de Castro elo Rio ele Mendoça. 

10 Conde ele Belmonte, D. Vasco, 1.• cl'este titulo. 
ll .Marquez ele Loulé, depois 1.• duque do mesmo titulo. 
12 Coucle ele Obiclos. · 
13 M:arquez ele Castello Melhor. 
H D. Fr. José Joaquim ela Immaculacla Conceição Amarantc. 
15 Concle elas Galveias. 
16 O resto do nome está inintelligivel. 
li D. J osé Maria, 2.• cl'este titulo, porque o 1.• assignou como porteiro mór. 

7 
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esm.oler mór e commissario geral da bulia cht cruzada= Ve1·issi?no Antonio Ccwdo
so, brigadeiro = lJtfamtel de so~~SCt Ramos, marechal ele camiJO= D01ningos Be1'1Ul?'
dino de Soz~a, marechal de campo= Gab:riel Antonio F1·anco de Cast1·o, marechal 
çle campo =Joaquim José Guião = Agostinho Luiz da Fonseca, tenente general = 
Antonio J.l1.cmuel de No1·onha, chefe de esquadra = João F elix Pm·eint de Campos, 
chefe de divisrio = O Vigar·io Ge?'C~l Inte1vino 1 =Pecl1·o Celestino Socm·es, briga
deiro e clirector cb. real fabrica ela polvora = A lexand1·e J.l1anuel Morei?·ct F1·ei1·e, 
brig·adeiro ela brigada= Conde de Atalaia= Visconcle ele Tone Bella = Dum·te 
José Fava= Barão ele Sab1·oso= Visconde ele Ext?·emoz = JoaqttÍ?n José li'e?'?'eint 
Gordo> pro ·idente interino da junta do melhoramento = Visconde ele Jtt?'Omenha> 
João, por mim e por meu pae = I,qncwio da Costa Quintella = Pecl1·o Folf[LWJ bri
gadeiro graduado =Hem·ique clct Fonsew Sousct Pr-ego= J osé Lopes ele Smtsct, te
nente general = Fntncisco JJiaxi?niliww de Sottsc~> chefe de divisão= O clesem
bargac1or correg·edor elo crime ela côrte e casa, José Antonio ela Silva Ped1·oza= 
Antonio Thomaz clct Silvct Leitão = Antonio Pttsich) chefe ele esquadra graduado = 
Luiz Antonio Salazcw J.lfoscoso, marecha,l de campo graduado= Manuel José 
Xavier Palmeirim, brigadeiro graduado, e como procurador o dito marechal= 
José 1Wcmuel Pladdo 'ele JJI01:aes =Antonio Con·eia JJ/[am~el 1'o1'?'es de Aboint> chefe 
ele divisão = Ba1·ão de Sande = Affonso Ftwtcdo de 1)1[encloça = Pecl1·o José Cmt
pers = José Mw·ia Dantas Perei?·a = Vicente Antonio ele Oliveira =IZ'iclo?'O ele Al
mctcla e CastTo> brigadeiro= Cancl·ido José Xavie1· = Ccwlos JJI[ay = Concle ela . Pi
gt~ei?·ct = rThomaz Gu·ilherme Stubbs = Antonio Be1·nct?'do ele Almeidct> chefe de 
clivis~io =O Brigacleir·o J osé J.lif.cwia ele Mmwa = O Conselhei?·o Fmncisco José 
Viei?'C~= J-oaquim ele Sousa Pm·ei?·a Pctto = José Joaqltim de Sampc~io J.lif.ello e 
Cast?·o = José Joaquim, XavieT de Velasco= João José J.l!Jctsca.?·enhas ele Azevedo e 
Silva = I z·iclO?'O ele Almeida = João Bemanlo Co?Teia Cattpe?·s = Ji'rand.sco J.qna
cio de J.l1.in;màa E.1;enwcl> chefe de divisão= Simão I nfante de Seq1tei?·cc. CO?·reia 
ela S i lva de Üwvalho = Visconde ele Aztw·a?·a = J octquim José ele Sousa Lobato = 
B e?ona1·do José de S ottsa Louato = Como procurador do marechal de campo 1\Ia
ximiniano de Brito Mozinho, João Ca1·lo.s de B1·ito J.lif.ozinho = D . Alva1·o da Costct 
de Sousa ele lVlcc.ceclo) brigadeiro = Júuo da C'o~;Jta ele Cabeclo, vice-ahnirante = 
F1·anci.~co Antonio Raposo J briga 1eiro elo ex r cito = José JoCMJltim Victo1·io da Gos
ta> chefe ele divisão graduado = Romão de A1·riaela J marechal de campo = Pecl1·o 
Alva1·es Diniz = ThomrJ.z ele Sousa J.l1.afm> brigadeiro commantlante da brigada 
real ela marinha = D. Lozwenço ela Enca1·nação> dom. prior geral caneeilario = As
censo ele Sequei1·a Frei?·e = J.ll{cc.?nwl Ignacio ele Sampaio e Pina> brigadeiro gra
duado = José Osorio ele Cctst?·o Cctbml ele Alú·,c.que?·que > b1·igacleiro effectivg elos 
r eaes ex rei tos= F1· . Fll·ancisco ela Rocha lYicwtins Ptm·taclo > lom ab bade prelado 
do r eal mosteiTo ele Bel em = F1·ancisco SmYtiva da Costa Refoios) bTigacleiro = . 
lJ!Icwino 7J!Iigltel' Fmnzini) presidente da assembléa geral do banco. de Li .. boa = 
D01m:ngos Albe1·to ela Fonseca) reitor geral da congregação do Evangelista = Ale'
xcmrll·e ele Sousa jVfalheú·o e Menezes) chefe ele divisão = BaTão de Becluiclo, com 
procuração, José Gomes ele B irito P eTeint = Fnmcisco J oaquim Ca1Tetti> mare
chal' de campo r eformaclo = BaTão ele R endt!fe = Filippe Albe1·to Pat1·one) chefe 
ele divisão = F?·. Low·enço de Santct JJim·gm-icla) provincial elos menores obser
vantes ela pTovillcif.~o ele Portug-al = José il!Jm·ia ele lJ!Iendoça = Sebctstião José 
J.lfw·ques F'e7"?·eirct 1 _vigario geral de S . Camillo = F-r ... João Bapt·ista ele Pi,g1tei1·e
clo J pr.ior provincial do Carmo = F1·. José do Coração ele Jesus, pTo vincifLl ela 
província ele Santo Antonio = D . Fernando Antonio rZe Almeida> trinchante mó r = 
Dr. Antonio .. . 2= Ji'r. Domingos José clct Salvação) presid.,nte provincial da or 
dem ela Trindade = Antonio Scdinas ele Bencwicles, br.igadeiro graduado de cayal
laria = Raymunclo Vcdm·1:ano ela ,Costa_ Co?'?·eia) brigadeiro = José Antonio Som·es 
Leal = O Pa?·oclw ela Ameixoei?·a) como procurador do vice-almirante Franci."co 
José do Canto Castro Mascarenhas= Por mim, como chancellcr servindo de re
g edor, e por 1wocuração ele Ayres Pinto ele t>ousa., governador das justiças elo 

1 O dr. J osé Gonçalves PereinJ,, desembargador clmnc~llcr da relação e cm·ia patriarchal, 
prior ela paroch ia de Santa Engracia de Lisbotl., etc. 

2 O r esto elo nome está inintellig·ivcl. 



99 

Porto, João de jjfa tos e Vasconcellos B ar·bosa de Jviagalhães=Alvcwo Xavim· da 
Fonseca CO'l~tinho e Povoas; marecha1 de campo = Visconde ele Ve i1·os= D. F?·an
cisco de Alme·ida, como proClnaelor ele meu pae o ma,rquez ele LavTadio e do mar
quez de Alegr ete = Visconde da B ahict.; João = Bm·ão de Po?·tellct = l?•r. Gtego?·io 
Garcia, p1·ovincia.l dos eremitas calçados ele Santo Agostinho = Fr. Ambmsio Jl!le
tello Villa L obos, vigario geral da ordem elos prégadores = 1l1anuel José Sarmen
to= Ba?·ão de Tonclella = 1?1·. ~Manuel ele Sc~nto Ignacio Cardoso, r eitor geral da 
ordem do S. P aulo = Pr . J osé P.ilippe Xavie1· de Nossct Senhora da Gmçct; pro
vincial da província dos Algarves = Pr. J osé de S . Boaventura; vigario geral dos 
a.gostinhos reformados= J osé Ribei1·o Scwaivct = .Flr . F•rancisco do Ca?''I'IW Silwi?·a 
elo Ama1·al; commissario gera,l da ordem ele S . . João de D eus = Como procm·ador 
ele José Jacinto Ferreira Picão, João Thmíwz Viegas F e?Tei·m Picão = João do 

' Ca1,2to Cast1·o lldasca?·enhas = Pelo seu prelado, o Pad1·e D efinido?' elos 1·eligiosos 
clescalçÕs de S . P aulo JJ1"Í?7MÍ?'o e1·emita = D . J oão F1·ancisco de Paula ele Almei
da= Visconde da Bahia = Como procm·aclor ele meu sogro o visconele de Souzel, 
tenente general encarrcgaclo elo governo elas armas ela provincia do Alemtej o, Jos~ 
L eite P e1'eÍnt ele Foyos . 
. De que eu Gaspar JTeliciano ele lVIoraes, elo conselho ele sua magestacle, offi

Cial maior ela secr etaria ele estado los negocias elo r eino, em conformielacle do ar
tigo 7. 0 do progra1mna ordenado em 21 d'este mesmo mez, .·ubscrevi este auto, 
a fim ele ser rcmetticlo para o real archiYo da Torre do Tombo. =Ga pcw l?di
cimw de M.ora es i. 

A folha officia,l elo govemo, r eferínclo-se ao acto elo juramento · na primeira ci
claclc elo reino, diz o r·egn.inte : 

«Lisboa, 31 -ele j ulho.- Devenc1o ter hoje logar, na conformidade elo bando 
publica lo pelo senado, o solemne jmamento cb carta cowtitucional, qn vae re
ger a naçao portugueza1 uma salva de ar tilheria no castello, for talezas e em
barcaçõe · ele guerra sm-tas no porto annunciou a aurora elo venturoso dia em que, 
clebai+o elo tão feliz6s ausp;cios, c0mcçam a. miar sobre nós prosperos destinos . 
. «As onze horas <la manhã elo me;:;mo lia se r petiram as mesmas salvas ele 
artilheria, quando a sor enissima senhora infanta D . Izabcl Maria e mais di.g-nissi
mos membros elo governo, os ministros e secretarias ele estado, os con ·olheiros de 
e _taclo, os officiaes móres ela ca ·a i·eal, os •g randes qo reino, os presidentes elo:s 
tnbuuaes e juntas, o collegio patriarchal, os arcebis]JOs, bispos, prebclos, ,etc., o 
os gencr::te.; de terra e mar, se reuniram no pahcio da Ajuda; c clepois. do mes ~ 
tre sala ela côrte, conde ele Almada haver .feito a devida elistri.blúção elos logares, 
u. scr eni s:lma senhoru. infanta, presidente elo g·overno, prestou o augusto jurn.mento 
na fórrua designada no programma que se publicou, passando logo depois a dcfo
ril-o ao.· ohtros membros elo g·overno1 ministros e secretarias ele estado e mais 
fnnccionarios qu haviam concorrido a mn acto tão solemne. ' 

«Todas as e~bn,rcaçõe · surtas no ~orto, tanto nacionaes como estrangeirns, 
adornada. com a pompa naval ele ba.ncl ll'as, ilamu]a e galharcletes

7 
contribuíram 

para a festiva celebração ele tão fausto dia. 
« 4-o pôr elo sol novamente salv~mlm as fortalezas e navios ele gLwrra. 
<<A nÇ>i.te illuminou-se a c.apital tocla m demonstração elo en regosijo; 

attrahinclo a attençfio publica, Dão só o · theatros e mais eçli:ficios publicas, porém 
com especia.liclacle os arco · erigidos no Loreto, ruas Augusta., do Oiro, da Prata 
e elos Fanc1uci1'0S. · · 

« Ta.mbem mereceu particular elogio a pyramide er cota no caes elo Soclr~, o 
f?ram igna.lmente brilhantes as clemonstraçõc · ele publico r egosijo no largo elo 
S . Paulo, Poço Novo, etc. 

«Os fogos ele artificio, as alegres acclam çõe · ele jubilo e ex.nltação, e o agra
da vel estrondo ele instrumentos militares, que no decur so ele toda a noite tocaram 

. 1 No autograpbo, encadernado em vcllndo carmezim, com as armas reaes bordadas a seda 
, e 01ro fino, _ha o seguinte eucc_rramento ; uTem este !ivro até aqtli dez meias folhas escriptas, 

todas por m1m numeradas, rubncaclas e encerradas. Lrsboa, e paço de No sa Senhora da Ajucht, 
em 31 de jnlbo de 1826. = J osé Joaquirn ele Almeida e Anmjo Con·cia de Lace1·da u . 
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nas ruas da capital o hymno constitucional, composto por su:1 magcstacle o .· enhor 
D . Pedro IV, notavelmente contribuíram para a solemne celebração d'esta festivi
dade cívica, em que a capital o1fer eceu o grato e magestoso e ·pectaculo ela su
blime e fraternal tmanimiclacle com que os. portug·nezes entram na fruição elos b ens 
que nos promette e assegtu·a o coeligo legislativo com que a magnanimidade do 
nosso augusto e illustraclo sobentno acaba de penhorar o profundo r econhecimento 
ela nação portugueza. >> 

Na propria data em que as camaras do reino celebraram a cer emonia elo ju
ramento, as tre.· principa.es auctorid.aaes ecclesiastica, militar e jmliciaria elo Porto, 
como repr sentantes elo clero, nobreza e povo, assignaram uma men. ·agem para 
D . Peclro IV, protestando-lhe plena adhesão, c o segnnclo dos signat~trios procla
mou aos habitantes ela cidade . 

Mensag·en1. 

Senhor : - Com profm1clo acatamento ch egam aos pés elo throno ele vossa ma
gestacle imperial e r eal os abaixo assignaclos, membros ele cacla uma elas classes 
dos trcs c. taclo:, constituídos orgão c r epresentantes cl'ellas, para sati:fa ;!; er ele
ver es e sentimentos a et~jo poder nao lhes é licito nem possível resistir. 

, Sim, ·enhor, quanclo os habitan te: d 'esta cidade elo Porto, bem como os ele 
todo o reino, viam imminente a tempestade horrorosa ele encontradas OJ?iniões c 
j á scintillar de todos os lados o r olam pago precursor do ,raio; q uanclo já viam pro
xima a meta aonde a lib erdade, os bens, a paz e a vida acabam e começa a fu
riosa :111archia; qnanclo, finalmente, presentiarn progrc:sar sacrílegos l)l'Oj cotos elo 
usm·par a vo:sa magest.:'lcle imperial e r eal seu. incontestaveis direitos; foi então 
servida a Divina Providencia inspirar á: anct01·iclaclos, ele que 6 apoio a militar, 
uma IJolitica efficaz, a pruclencia e o vigor sufficiente para conter a terrível ex
plosão, emquauto as su '}Tiradas determinações de vossa rnagestaclc imperial c r eal 
não vinham aniquilar tentativa:, planos e clissensões. 

Com effcito 1 raiou n' este r eino em o dia 2 elo j Lllho elo presente anno esse as
t ro luminoso, ess~L lei sagrada, g_ue di.-sipou as trevas elo e rro, r eanimou as. virtu
des, con.ftmcliu os vicias, f'Lgrilhoou os crim s, cleu espaço á liber clacl e, enthronou 
a paz sobre a rnina ela cliscorclia, e partilhou sabi.a c justamente os direitos do rei 
e os elo povo . 

Esta s,uhita e copio:a effnsão ele bens, acompanhada com os mais generosos 
offeitos ela magnanimidade, da justiça e ela sabedoria ele vossa mag stacle im11cri.al 
e r al, uma attmistia geral e uma abdicação a mais j"ncliciosa e providente, tndo 
produziu nos habitantes cl'esta ciclaclc os mais puros affectos e sentim ntos ele qne 
é capa;!; o coraç~i.o hmnano ; não senclo po:. ivel (e até fôra t yrannia) abafar-lhes 
no peito, atar-Ihcs na lingna a innocente, natm·al e respeitosa explicação cl'elles . 
O amor , a obedicncia, a gratidão, se desenvolveram ao mesmo tempo na son·ega 
porfia el e qual mais e primeiro se manifestasse . Esta gloriosa lucta parecia tocar 
o grau s11pr cmo a que pó ele _ concital-a o enthusiasmo inal1Clito, mas quo j amais 
clege,ncrou por excessivo . 

E pois, senhor , é u'este estado ele ·virtuoso confl.icto entre tão nobr s affectos, 
que os habitantes d'esta cidade, sm·prezos de admir ação qu.anclo .-ubmis:os levan
tam a contemplação para as sublim es virtudes, raras e clistinctiss.im.as . qualidades 
ele vossa magestacle imperial e r eal , b eijam a regia, munificente mfio ele vo:sa · 
magostadc :imperial o r eal por beneficio tanto:; espor aml.o e Sllpplicando que o 
se1.1, mesmo espanto e silencio (pois que as expressões nem acertar-. e nem chegar 
poclem) sej a na attenção de vossa magestaclc imperial e real a liJ1D'uagem mais 
elo quente, ma· s digna, significante do r espeito, da fidelidade, elo re~onhocimento 
e elo amor que lles sempre conservaram o que offcrecem para circttmvallar a 
base do ~abalavel tbrono de vossa magestacle imperial e r eal, o qual, a troco ela 
mesn:a Vlda, prote ·tam e jm·am clofencler , jm·anclo e clcfenclenclo com igual con
stanCla $" carta constitucional que vossa magestacle ' imperial e r eal lhes dá, e 
orando a D eus Ornnipotente que por dilatados annos conserve a viela preciosíssima 
ele vossa magestacle imperial 'e r eal, c a d~nastia bragantina. 
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Porto, 31 ele j ulho ele 1826. = João, Bispo do P01·to = João Ca?·los ele Salda
nha 0liveira e Datm, g-overnador ela. ' armas = J osé Teixein~ de Sousa, chanceller 
ela relação e casa elo Porto. = (SegMem-se rnilha1 ·es de assignc~t~was.) 

F:rocla:rnação 

Habitantes ela ciClacl e e particlo do Porto : - O grande, o incomp ar avcl rei,· o 
senhor D. P edro IV, levantou cl'a.lcm elos tropicos a magestosa voz, que, resoanclo 
nos an;:;nlo.' elo munclo, impoz silencio á fama elos gregos o elos romano.' legislado
res, ensinou aos monarchas o exer cício da soberania e a aclmilristração elo imperio ; 
e os portuguezes, que t emos a honra e a gloria ele o ter p or chefe, subitamente 
respirâ.m,os livros ela· convulsões políticas que nos inqui tavam i a cliscorclia audaz 
e bruta tremeu c cleixou cair elas mãos o parelo véu com qu e encobria nossos fu
tcu·os dest inos i as vontades, as opiniõc.· avidamente concorreram a formnr a união, 
que é a base ela força e da clmaç~Lo elas sociedades . Tanto pócle e tanto fez a 
profu,.ã.o c1 b en.' rue o magnammo rei derr amou . obre nós. Sabio, deu-nos n. me
lhor lei fundamental i eleu clemente, justo e generoso uma. amnistia e perdão ge
ral. Recordemos, portngucze, ·, recorclen1os mil vezes as expressões e os effeitos 
cl'esta lei, para que outras tantas se yxalte, ratifique e exprim·a a nossa gratidão . 

Já t emos libercla<!l.e civica, o direito el e fazer o que as leis p ermittem ; temo 
segtu·ança inc1ivielua1, direito ele con ·ervar e gosar o que é nosso i e t mos a li
berdade regulada ele m anife,.tar nossos sentimento · e raciocínios : será respeitada 
a nossa .·anta r e]jgião, e não sení saerilegm nte confcmelicla com o interes. e c 
ambição elos q1.1e elevem ser os seus athlet as i a veneranda j ustiça ser i inviolavel. 
Que mai s queremos, que mais podemos ele. ej ar, ó portuguez.es ? Eis depositado 
entre nós o thcsomo ina}Jr eciavel que encerra os priDcipios ela prosperic1acle, ela 
segLU·ança e ela opulencia ela naçao portugueza; sobre elle se fixem, velem em 
torno cl'ellc· vigilantes nossos cuidados, desvelos é dever e ·. Em vão a inveja rai
vosa, cega ambição, atrevido orgulho intentarão roubaJ-o, pois se a viela nos é sem 
elle peior que a morte, os b ens, o sangue, a vida, tnclo clcrraroaremos por conservai-o. 
· A naçfLo portugueza .. . (que gloriosa· r ecorclaçõc. se me apresentam) a nação 

portugueza é composta ainda elos Cesarocs, elos Apimano. , elos Viriatos, elos váli
dos transtaganos, los briosôs extremenhos, elo · beirõcs valentes, elos honrados tnlJ.lS
m.ontanos, elos sanhudos e intrepielos minhotos ; ain la existem nas ordens elo es
tado, ainda formam as :fileir as elo nosso exercito invicto .os netos, os hcrd :ll·os elo 
valor, da constancia, elas virtucles c1'aque1les h eroe., ornamento ela nossa hi.st01·ia, 
c1ue sempre em taes en,1prezas .·e assignalaram tenor e admiração elo 'mtmelo co
nheciclo. 'l'rema pois quem pretencl er pertmbar ou offencler a nossa felicidade, a 
nossa pa.z, a nos ·a sabi.a constituiçl:Lp. Manda o nosso legitimo r ei o senhor D. P e
dr o IV i convida-nos e nos attrahe o interesse geral ; inspira-nos a nahu-eza · a e -. . . ' 
pen en01a nos a:lSa e nos c~nvence a rasão :_ por tantos e tão poderosos principias 
nós todo;- obecl1 nte ·, conYiclaclos, convenc1clos, sómente eseutttmos, attcnclcmos 
SÓmente Ú VOZ la lei, e em elefensa el' elia a tudo TeSÍStU'CIDOS

1 
e elespr·ezar emo; ' 

constantes, corajosos e bra.vos. Ouça e abençôe o céu es tes nossos sentimentos c 
protesto.' authenticaclos para sempre no solemne jm·amento qLLC e ·pontanea, avicla 
e g-ostosamerite vamos clar sobre o cocligo ela lei clivina. Ouça todo .o orbe este 
nossos sentimento c protestos, r ecapitula.dos nas seguintes, gloTiosas e altis ·imas 
expressões : Viva o r ei r eg-en raclor e nuroe tutelar elos lu.-itanos, o senhor D . P e
elro IV ; viva a cartn. constitucional ele 1826 ; viva a senhora D . Maria II; viva 
a sa?ia e virtuosa r eg-ente cl'estes reinos, a ser enissima senhora infanta D . Izabel 
Mar1a i viva a família impei·ial e real. 

Quartel gen eral elo Porto, em 31 ele julho ele 1826. = J oão Carlos de Salda
nha Olivein~ e Dc~un, governador interino elas armas . 

P:roclaxuação 

. P_ortuenses : - Perfeitamen~e co~ececlor elos vossos ~entimentos, não prcci 0 
Iepetu·-vus as vantagens que mfallivelmente elevem segnu·-se ao estab elecimento 
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d'aquclle coeligo sagrado, el'aquella prova immortal ela sublime magnanin:údacle e 
, sabedoria elo grande rei que fez a nossa ventm·a . Quero unicamente patentem·-vos 

os sentimentos que em mim tem feito nascer o vosso aclmiravel proceclimento . 
Que posso porém dizer-vos, que exprima a minha admiração pela vossa con

clucta, o men reconhecimento pela vossa con:fiança? o calor do maior enthusias
mo, nem um só instante as demonstt··ações ela vossa excessiva alegria passaram os 
limites da mais rc:B.ecticla mocleração; cloceis às minhas insinuações, téncles com 
firmeza seguiclo o cantinho ela honra e ela gloria, e forçado ao si lencio os vossos 
cletractores. 

Continuemos poi: : eu, a empr egar todos os esforços para não desmerecer a 
vossa confiança; vós, pela vossa moderação e enthusiasmo, a tornar-vos para sem
pre memoraveis nos fastos ela historia portugueza. 

Quartel general elo Porto, em 31 ele julho ele 1826. = João Ccwlos de Salda
nha Olivei?·a e D cttm, governaclor interino elas armas . . 

Procla:~u.aç.ão 

Soldados: -A sorte ela nossa patria, a nos ·a pro1Jria sorte já não é clnviclosa,. 
Em todo o reino se jma hoje a carta constitucional que a fixou, c em todo o r eino 
:e principia hqj e a gosar elos beneficios ele mna lei que, mantendo em todo o seu 
e:plenclor a religião ele nossos paes, conserva a maior clit>·nielade ao r ei, garante 
ao cidadão os seus direitos, e fará renascer aquelles dias ele gloria e ventura que 
outr'ora elevaram a nação portugueza acima ele todas as otltras . 

Soldados: E1;ta lei fundamental, tão justa, tão sabia, ·tão generosamente con
cedida, e ele qu,e já vos tenho fallaclo, é clacliva espontanea elo nosso adorado sobe
rano; climana portanto elo legitimo poder; e ela sua conservação e exacto cmnpri
mento depende a felicidade ele todos os portuguezes . Sêcle constantes no desem
penho elos vossos clevel·es; e assim como á custa elo 'vosso sangnc e por vosso 
valor a patria foi salva elo jugo estrangeiro, por vosso valor e á custa do vos:o 
sangue sustentae na patria as regraclas liberdades que o nosso legitimo e benigno 
soberano lhe concedeu. · 

Soldados: Destinado á carreira elas armas apenas nasci, quando contava treze 
mmos já estava entre as fileiras; fui vosso companheiro nos campo·, nos assn.ltos, 
nas batalhas; a minha gloria é a vossa gloria, e jamais poderei querer o vosso 
opprobrio . Continuao a prestar-me a vossa confiança, na certeza de que sempre 
vos mostrarei o caminho ela honra e ela gloria; e, se neces. ario for, exhalarei a viela, 
repetínclo cheio ele enthusiasmo : Viva 0 r ei regenerado r e num e tutelar · dos lusi
tanos, o senhor D. Pedro IV; viva a carta con ·titucional ele 1826; viva a senhora 
D . Maria II; viva a sabia e virttiOSH. r egente el' estes reinos, a sercnissima senhora 
infanta D . Izabel J\iaria; viva a fami.lia imperial e real. 

Q.m:rt~l general do Porto, em 3 1 ele j ulho ele 1826. = João Ca1·los ele Salda
nha Otwet?·ct e Daun) governador interino elas armas. 
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Dissoluy:.1o da. nntign. rcgcucia do re ino.-A infantu. D. Izabel 1.Iaria assume o poder que lhe con fere n. carta. constitucional, 
PI'Oclnm" nos porLug uczcs e nomcin. novo miuisterio.- D oclarnçõcs elo bispo da. Guardn n r espeito elo codigo poli li co. 
Noticias militares.- O cucanegndo de negocias de Portugal na. côrto do 1\:Ia.d rid recusa-se a. jurar a cn.rtn..- Formula ria 
pn.m. n. expediçilo dos diplomas ofliciacs. - Ordem do din. o outro~ doeu meu tos r (;ln.tivos ü. revolta nws provh1cias.- O mnr
quez de Pn.lmoll a. conti núa. a informa.r o governo sobro nssumptos ili.ploma ticos. - Decreto rcguln.nclo us e leições de de
puLados.- Ueduz-ee o vencimento d os ministros do e.-t..'\.do, n. pedido d 'elles. - Corrcspoudenci a. :'lcere.o. das operações do 
cxo1·cito e ncgocíos externos quo li11nm cmn a causa liberal portugueza..- É dcmittido Joaquim • ' eve1'ino Gomes dns 
fun cçõcs quo exo1'cia.jnnto do rei de Hespanhn.- Novo intendente gernl ela policia.- Pastoracs do bispo de Nemesis. 
Os J'Calist:u; proclamam contrn. as instituições vigentes o defendem os dircihls do infa.nto D. l\liguol á corôa.- Decreto 
de e l·re i cnt.holico u.lludindo ao a.vstcma rep1-escntntivo em PQrtuctn l. - R ei ntegração de alguns officin.cs no ax e J•cito. 
POl'tn.rla :iccrcu. do cdificio doslinn.do :l. rc1mião dn.s cnmnrns dos pares c de puta do ·.- Circular do ministro da justiça. 
}1Ht'lt os magistrados jud'ioi:Lrim•, imlicnndo-lhcs como devem proceder no a ctu nJ regi~non.- Providencins sobre liberdnclo 
do imprensa.- O juiz de fôr.n. dn. villn. do Uhaves faz a apologia. da ctu'tn.- Pastoral do bispo de JJra.gnnçn o 1\'l i randu..
lJcspacho domarq~tc~ de Palmella.rc fcri nUo umncoufc rcucin. quc 1h·cra.com o gnbinctc brita.unico.-Objec~ões c r espostas 
relut ivas ao uecrcto clcitOI"ül' de 7 de aso•to.- 'l'cnlnLII'n de rel'olta dn. guarda drL policia. - Pastora l do patrittrcb:t de 
Lisbou.- Instrueçõcs orga.nicns do ser \'iço ta.ehygrn.phlco das côrtes. - Ofllcio do chefe militar da. provinci:t de 'l'raz os 
:'!Iontes11 dil'igido n.o governador de '1\lontc Rc.i, qucLx.ando-sc do procedimento de n.uctoridade h c panholas a fa.vor dos 
rebeldes emigrados.- Convite nos mnncebo:-; para. se a lis ta.rcm voluutarin.mcnte nas fileiras <lo exc14 cito constitucionaL
O gove rno incumbo nln•umas com missões de examina.rom as cadeias do reino, conhecerem dos a busos ali pralicndos e 
Pl'Opot·mn om rclntol'io ~s molhm·tunentos necessal'iol:i, mn.ndn.ndo-sc porém desde logo fechar na tlrisõcs subtcrt·anens.-
Nolllcia-se quum dovc formul a.•· os pl'oj cctos de L'cg·imcnto in te1·uo das c::umLJ'nB leg i ~ l a.t i vas.- Pnstoral do n.rcobispo de 
l3rnga. - H.cso1uçõcs n.doptudas para. mnuter a. ordem publica. e facilitar os uc tos eleitoracs. - 'l~L·nta·so de coorclcna.r a 
legislação desde os princípios do •cculo XVI!. - O emba.ixado •· portuguc< em JJondrcs rc mettc mnis dcspnchos importan
tes. - Oflicio tio ba.rão de Villn . ccc..'l, Jniuist ro plenipolcncinrio em Vieuun. de .A.ustrin, enviando copia. do decreto pelo 
qun.l cl-rci D. Pedro IV conccelc licença n sua fil11n. primo~tenita pttra cont:rnhil' esponoocs com o infanto D. ni~;uol, c do 
alvarà da mesma. a ugusta. senhora. constituindo nquellc diplomnt..-.. seu procurador, a fim de assiguar a escriptnra cspon
salicia . - ll.cspostn de Joaquim Severino Gomes sobre a. demi ssão. - Os chefes rea listas publicam mais manifestos c 
proc~ntniü;Õcó , incluindo alguns docume ntos quo nLtJ•ibucm ao infanto D. 1\!iguel. - Repre~siio de Llfl.pCi s subver;ü,·os o 
I110dtclas p1·cvcntlvas quan to n. pl·occRsos crimes. -· D ccn1t.:L·se o rccenscn.mentu do pape l moeda., n. fim de oppbrtunn
monto se nmort.ianl'. - D efcr.n. doa direitos d D. Pmll·o IV :'c corôn. p01•tuguoztc. - O govcrnnclor clrL praça do AhneidrL 
do.scl'ta. para Jiespn.nbn. com nm rcgi nlento.-0 nuu·qucY. de .Augej a. u.ssnm e o eommando dus .a.rmn.s dn. proviucin. do llfi
lll!o.- Proscgu~m os despachos do marquez de I>nJmcllrL. -O mu.rqucz de Cha,·es levanto. o g1'ito l'Cvolneionario em 
V11la. Real; proclamnçõcs d'cilc e de outro fidalgo t•c:l.list:L - O bnrão do Vllla Sccoo pttrUcipa no ~;overno quo o in fu ute 
D. i\ligucl prest:irn juramento á carta. c que os cspous..1.es de sua a.Jtczn com n rainhn. D . 1\Iaria II se effeilua.r?io quando 
cbeç-a.r a dispensa solici tad~ do papa, por camm. do pn1·entcsco entre os nubeutes. - Pastoral do bispo de Elvn.s sobre o 
n.nn1vcrsm·io nntnlieio de D. Pedro IV. 

. Pelo facto elo jmament ela cm'ta constitucional clissolvcu-se a r egencia, e a. 
uú'n.nta D. Izabel :Maria maJJ.clou publicar no 1. 0 ·ele ag·osto uma proclamação, de
clarànelo aos portugnczes ter a ·sumido a. novas fLmcções que lhe conferia aquelle 
cocligo político até n. rainha. D- Iaria II a.ttingir a. maioridade, para. entao entre
gar a sua aug-n ·ta .·obrinl1a. o governo supremo- Na. mesma data nomeou o mi
nisterio, composto ele Franci.·co l\fanucl 'l'r.igoso ele Aragão Morato, pura os 
nego cios elo reino ; barão elo Sobral (Hermauo), fazenda ; João Cn,rlos de Salda
nha. Oliveira c Datm, gL1erra.; Ignacio da. Co ta Ouintella, mari.uha e ultramar 
D. Franci co ele Almeida, estrangeiros; P edro ele Mello Breyn.er, eccle iasticos ~ 
ele justiça; mas corno e te tives e exercendo ainda. com missão cliplomatica na 
côrte ele Pads, ftcou ] ernanclo Ltuz P ereira ele Sousa Barradas encarregado elo 
expeelieJ?.te ela ro.~pectiva secretaria ele e: tado-

'algml ponto. cln. provincia. elo Alemtejo, segtmclo as participações elos cor
regedore: para. a. intcndencia. geral ela policia., havia symptomas ele r eacçã.o, que 
mais claramente se m::mifo:ta.ra.m com a entr ada elos ministros con. titucionaes nos 
conselhos ela regencia, sublovanclo-sc o r egimento ele infanteria n. 0 17 em Extre
moz, e pondo-se <Í sua frente o brigadeiro Antonio Tavares Magessi, governador 
da praça, movimento corre. poncliclo por Villa Viçosa, e Elvas, porém pre:tcs cle
bellaclo pelas forças fieis <Í. causa liberal. 

Emr1uanto generacs· elescontcntcs infl.uia.m por este moela no animo ela. tropa 
sob o seu commanclo, parte elo clero promu·ava tambem espalhar a sisania entro 
o povo, incutindo-lhe idéa: elesf:wor:wci · a respeito ele determinado: arti o·os ela. 
carta, como se deprchenele ele. mnas celebres llecla.rações elo bispo ela Guarda. . 

. Ape ar ele tantas contraneclacles o novo governo proseguiu adtivamente nos 
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trabalhos para a renmao das côr tes, · contraponclo á r esistcncia do partido dissi
dente medidas energicas . 

o ' documentos abaixo transcriptos, derivados ele amb s os cnmpos políticos, 
elucidam snfficientemente ácercrl. da situação elo reino nos principio,. ele agosto 
ele 1826. 

Proclalllação 

. Portno·uezes : - Pela cartn c nstitucim1al que ~cabacs le jurar , eu sou cha
mada á regencia d'cstes reinos, dm·aute a menoriclaele ele minha ang·usta sobrinha 
e nossa lcg·itima rainha, a senhor a D . Maria da Gloria. Como primeira subclita, é 
meu primeiro dever pôr em prompta e vigorosa execução a sabia carta constitu
cional, que do alto elo seu throno deu aos seus subditos portuguezes meu augusto 
irmão e nosso legitimo rei, o senhor D. Pedro IV, c1~jo nome glorioso 6 repetido 
com admiração, respeito e assombro na America, na Em·opa e no mundo inteiro! 
Eu cumprirei, pois, e farei cumprir este immortal cocligo constitucional, nnica tá
bua ela nossa 'salvação política. Desgraçado d'aquelle que se oppozer! A lei o pu
nir{~ sem pi.edacle, e eu ser ei. tao inexoravel como a lei . 

Fazer reviver, por todos os meios possíveis; nossa antiga prosperidade o glo
ria, animar as artes, animar as sciencia ·, promover a agricultm·a, o commer~io c a 
industJ:ia; n 'uma palavra, empregar todos os meios adequados para fazer feliz uma 
nação digna ele o ser; tal é meu s gtmdo elevar, tal é minha ambiçfLo . N enhnma 
outra tenho, ó portuguezes! E se até agora,, como o .'ab ei.s, tenho sacrificado minha 
saucle por bem ela patria, eu sacrificar ei a propria viela, ·c um tal ·acrificio for 
pr ciso ao bem elo c ·taclo . E qual ser á o portuguez, digno cl'estc nome glorioso, 
que não acompanhe de bom grado a sua regente em tão nobres sentimentos? 

Portuguezcs : Imitemos nos.'os maiore:; c nós seremos, como elles foram, por 
seus feitos immortaes, o as.'om.bro da Europa e do mundo . União e obediencia ús 
lei,., nós seremo.· então felizes; e quando entregar o governo cl'ostcs r einos {L nossa 
lcgitin1a soberana á senhora D . 1\Iaria ela Gloria, eu lhe poderei lizer com ver
clacle, e na effusão da mais pm·a alegria : ((Senhora ! Vós ides governar uma na· 
ção brio><a, empre fiel e amante sempre elo· seus legitimas soberanos . Ella er a 
desgraçada, porque o genio do mal achou entre os portuguezes mu funesto e pro
longado asylo . Mas as sabias instituições políticas, que vo:so augusto pac e nosso 
rei benignamente nos concedeu, arrojanclo para longe de nós esse monstro, lan
çaram os mais soliclos nmclamontos ela nossa felicidade c gloria. Eu levantei esse 
ccli:ficio da nossa v ntma, quanto pude, auxi]jacla p la naçfLo toda; mas o .·cu re
mate estú reservado para vossa magestacle. Grandes modelos ]Jara imitar achar eis 
no catalogo elas minhas e dos monarchas lusos . L ecle e meclitae, como cumpr , a 
historia verdacleiramcnte h er oica de Portugal; nenhuma li ção vos será mais util. 
Imitae os modelos que ella vos apresenta na clifficil arte de reina!·. Imitae-os, se
nhora, e vós sereis as delicias dos portuguez s; e os portuguczcs em toda a ida ele' 
repetirão com r espeito, amor, gratidão e saudado o nome adorado ele vosso au
gusto pae e o vosso>> . 

Portugu zes: União e obediencia ús lei: . Imitemos as hcroica,. virtudes ele 
nossos maiores; e nós ser emos, como elles foram, o assombro e admiração elo 
universo. 

Palacio de Nos:a Senhora da Ajucla, em o 1.0 de agosto el e 1826. =iNFAN'l'A 

REGENTE. 

D ccla1·ações 

D . Fr. Carlos ele S . Jo · ' e Azevedo, da -ordem elos menor es, por graça ele D eus 
e. ela . anta sé apostolica, bispo ela Guarda, prégador ele sua magestaclc :f:icleli.s
Slma e elo seu conselho, etc . 

P elas presentes faço saber , a fim de constar onde melhor convier, que, tendo 
de prestar, em virt11cle ele positivas orclen: elo governo, j ur amento fonual ele guar
dar c fa;:;er g t1arclar a carta constitucional, clecr etacla e mandada ob.·ervar em toda 
a inonarchia portugueza por sua magcstacle imperial o senhor D . P lro, impera-
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dor elo Brazil, para que cl'este meu jtuamento em t'emJ)O algwn possa deduzir-se 
por ignorancia OLl por malicia o que nunca foi ela minha intenção, Oll tirarem-se 
conclusões sinistra'; com que se ].Jretencla provar que r econheci a l galidade dn. 
mencionada carta e a legitimidade ela sua origem, approvan lo-a extensivamente 
em toelos c cada lrnl elos seu artigo , em manifesto detrimento ela unica vercla
cleira r eüo·ião, a catholica apostolica romana, c formal co~travenção . e desprezo 
elas antio·as leis nmclmnentaes, por que ha tantos seculos se tem felizmente go
Vernado besta va .. ta monarchia: j ulguei-me obrigado, não só comopastor catholico, 
mas tamb m como bom cidall ão :fiel aos meu· deveres, <t fazer as Jeclaraçõcs e 
prote tos scgu.intcs : 

Declaro primeiramente, que, e como cidadão pacifico ele que sempre me pre-
zei, jm·o guardar e fazer guardar a supramencionacla cart::t con ·titucional, é tão 

· sómcnte com o fun la conservação da orclpm e socego puLlico, sem que cl'aqui 
possa. cleduzir-se rrue, a ju] o·o admi,.sivel em todos e em c~cla um elos seus ru:tio·os. 
Porqtte : · 

1.0 Jao approvo nem ele o approvar o artigo 6. 0
1 nos termos em que se acha 

couccbiclo; porque não basta declarar que a religião catholica aposto]ica romana 
continuar á a ser a relig·ião elo reino; é preciso que ·e diga, em termo· formaes, 
que ser{t a tmica religião permitticla aos CJcladãos portuguepe.' 1 e muito principal
mente existindo em vigor o § '4. 0 do artigo 145.0 , que tambem não elevo a.ppro
var, em ~ue se prohib o er algnem per ·egu.iclo por moti\o elo religião, o que 
pó de dar ' occasião a uma infi.niclaclc ele abuso ·, SlillliDamente prejucliciaes lt. reli-
gião c ao estaclo ; · 

2. 0 Abomino c r eprovo o artigo 14 .0
, em que se determina que o. · decretos 

elos coucilios geraes incli tinctn.mentc fiquem depend ente,. elo b ncplacito elo poder 
executivo e approvação elas côrtcs, o qn ·ó pócle ter 1oom· no decreto di cipli
n~re ·; mmca, porém, a respeito elo clogmatico a que todos o catholieo . ejam 
rels ou va · allos, têcm cstrietissíma obrigação de r ender prompta obe liencia; 
. a.o l~cprovo o § 3.0 do artigo 145.0

, em qne, sem lin:lipação alguma, se 'pcr
rmtte a liberelaclc ela imprensa, pela oeeasião que póele dar a es1)alharem-se milha
res le icl 'a· ab m·clas contra a pm·cza c ~'Lnticlacle ela reli()'ião, contra a \erclaclc 
elos seus dogma c e -isten ia do seus my 't rios, mostrando-nos uma e:xperioncia 
c1uot,icliana ser :in::;u:ffi.ci nte todo o rigor da'S leis para impedir a propagação ele er
ros, que uma vez chegaram a .'aÍr {L 'luz por meio ela imprcn.'a . 

Taes são, entre outros, o. artigos que eu, como pastor elo r banho ele J sus 
Clu·isto e um elos primeiros ministro· la religião catholica não po . o nem ele> o 
approvar, ainda . uppo ta a leg·alidade ela carta con titucional, que os corr ém; le
galic1acle que não levo acluúttir, ftmclam ntaelo na· rasões ·egllintes : 

E um Fincipio ·geralmente aclmitti 3o por todo. ·os jm·isconsultos que nenhmua 
lei póde ser alterada ou r evogada senão pela mesma auctoriclacle qu e a estabel e
ceu, .'Cgtmclo aquelle axioma ele direito, exarado na primeira Reg . Jt~?'Ís in Quin
to: ccRes, pe;r quascurnque causas nascit'l.w, pe1' easdern dissolvitu1'» . ...:eo·ue- e cl'e. te 
principio, que, o que uma vez foi c 'tabclccido em côrtcs, só em outl?a côrte · 1 -
g-itimas é que pó ele ser alterado ; em que concorram os esta los elo r eüw e o rei, 
ele tal .'Orte que, nein o rei .sem os estado., nem os C.'taclo · sem o r ei, poelcn.l.re
vog-ar ou modificar as leis fun lamcntaes ela momu:chia, quacs se poclem con ·icle
rar as que são e ·tabeleciclas em côrte ·. Como poderá. pois considerar-se legal uma 
carta constitucional, em que e encontram tanto artigos diametralmente oppostos 
ao que se acha rleterminado nas antiga,. côrte cl' este reirio? Quaes foram as ou
tras côrtes leg·itimas c posteriores, m que o cletermina.elo n'aquellas fosse formal
mente r cvoga.clo? Sení equivalente a estas a auctoridacle elo senhor D . Pedro, im
perador elo Brazil? Creio que nenhwn portuguez ele bom senso se atreverá a 
a several-o, a.incla. que por ignorancia ele direito o reconheça como legitimo r i ele 
PortugaL Mas legitimo r ei ele Portugal o senhor D . Pedro, imperador lo Bra.zil? 
re~suado-mc que SÓ poclenÍ. Sfll' r eputado tal por quem for totalmente hospede na 
egts~ação portugueza. O senhor D. Peclxo, logo que ele facto acceitou a. indepen
~lencJa do Brazil e como tal foi reconhecido por todos os govemos ciYili. aclo eo 
tpso assumiu a qua.liclaclc ele príncipe estrangeiro para P~rtugal, e como tal p r~leu 
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todo o direito á successão d'esta monarchia. Embora o senhor D. João VI, ele glo·· 
riosa DJ.emoria, no seu decr eto em que o Teconhece imperador elo Brazil, o ele
claro seu successor e legitimo herdeiro elo thTono portuguez, um decr eto ou mais, 
que fossem climanaclos elo seu r cgio gabinete, nunca podiam ter vigor contra o que 
tão expressamente se acna cleterminaclo nas antigas curtes d'este r eino. Ordenou-se 
nas côrtes que celebrou o senhor D . Affonso He:ç.riques, em 1143, e foi ratificado 
nas côrtes que se celebraram no t em])O elo senlwr D . João III, c ultimamente no 
tempo ·e reinado do senhor D . João IV, nas .côrtes celebradas em 1641, que e. te 
reino de Portugal nunca poderia pas:ar a r ei estrangeiro, acrescentando-se nas 
ultima: mencionadas côrtes «nem a fill;ws seus, ainela que s~jam os parentes mais "' 
chegados elo rei, ultimo possuiclon . E lei tambein elas mesmas côrtes ele 1641, 

· que « acontecendo succecler o r ei cl' este r eino em outro algum reino ou senhorio 
maior, o filho maior succecla no r eino estranho, e o segunelo n'este ele Port\1gal, 
e este seja jm·a,do príncipe e legitimo snccessor >l. ' 

Ora se o senhor D. Pech·o, ainda dado o caso que· estivesse em Portugal e seu 
augn to pae herdasse o Brazil, j;í. creado imperio indepemlentc, tinha obrigação 
ele ü· pa,ra hí, ser imperador, ficando este r eino para o s\3nhor infante D . :Miguel, 
c, m t. falta el'este, pa.ra uma ele suas augu:tas irmãs, segtmclo a ordem ela succes
são; como pócle elle, estando lá, e já considerado como príncipe estrangeiro, ar
rogar-se li itamcnte o senhorio c titulo ele r ei ele Port~gal, decretando-lhe umn, 
carta constitucional e abclicanclo-o a favor ela serenissima princeza elo Grrio Pará, 
tirando assim o :ceptro portuguez áqncllcs a quem ele justiça e direito pertence 
pelas leis fi.m.clamentaes cl' esta monarchia? · 

Conheço e confesso que tenho ·ido algum tanto cliffuso, e que produzindo logo 
ao principio aquellas leis fi.mclamentaes ele côrtes acima mencionadas, tinha. mos
trado a illegaliclacle ela decantada carta constitucional e a megitimiclade ela :ua 
origem, e consequentemente a sua nulliclacle e ele tuclo quanto n' elb se contém. 
Quiz, porém, para atalhar algum e ·canclalo em almas fracas, mostrar que o meu 
jm·amento, que só é .filho do amor ela ordem, mmca clevedt. consider ar-se c.omo 
approvativo ele todos os artigos que na dita carta se contêem, nem tão pouco como 
um reconhecimento da sua legalidade. . 

N?Lo. obstante, })Orém, a clareza e evidencia ele tudo quanto acima fica ponde
rado, tenho observado uma tal occorrencia ele factos, que não podem as:ás ser 
aclmiraclos. Aclmira-me, sim, a pressa co'm que, apesar 'de tantas leis em contra
rio, se m~mclaram dar á execução todas as ordens vinda: elo Brazil. Não me admira 
q_ue a ser enissima senhora infanta D . Izabel Maria, pelos seus poucos anuo.· e faltà 
ele cxpcriencia elo mtmclo e das suas cabalas, se sujeitasse tão facilmente aos ele
er etos de seu augusto irmão, ju'ranclo, sem h esitar, a constituição por elle decr e
tada; o quo me admira é que, entre tantos conselheiros e ministros que se pre
zam c~e .illuminaclos, como creio que ele facto o são, não houvesse quem, por dever 
c o br1~ação elo seu cargo, clesenganasse a senhora inf~mta, ele que, reconhecendo a 
auctonclacle de seu augusto irmão c jurando ·a constituiçfio por elly clecretacla,, ía 
privnr-se pa,ra sempre elo direito que a.s côrtcs lhe concedem 1. a ser rainha de 
Portugal; um direito, que, n'um momento (quod absit) pócle verificar-se; e que só 
clcpcndc ele um acciclente bem factível. E será i:to serem fieis aos seu. dever es ? 
:Muito mais ainda m e admira que houvesse quem, longe de a desenganar, a illu
di:sc (oh excesso ele iniquidacle !) induzindo-a a reconhecer o supposto direito ele 
sua magestacle imperial, e prestai:· quanto antes o j uramento ú constituição por elle 
clem·etacla; pois me persuado que só illuclicla é que a serenissimá senhora inf~:mta 
:poderia resolver-se a prestar o fatal juramento, que a privava perpetuamente elo 
mauf~rivcl clircito que tem a ser rainl1a ele Portugal (na falta supposta elo senho1· 
D . M1guel e seus legitimas descencle1ltes) . . 

Para que, pois, em tempo algum eu jamai: possa ser arguiclo ele que faltei, 
como elles, aos dev er es ele um bom cidadão e ministro ele um D eus ele .verdade, 
protesto, ante Deus o os homen., que não reconheço, nem jamai · reconhecerei o 
senhor D. P ech·o imperador elo Brazil por legitimo r ei ele Portugal, nem conse-

1 Nn: falta do screnissimo scnhqr infante D . Miguel, que o céu nos guarde, ou ele sua des· 
cendcnCla. (Nota· elo bispo.) 

,. 
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quentemente o diJ:cÜo que se arroga 'ele abclicar 1una corôa que lhe não pertence 
em sua filha a princeza do Grão PadL, em manifesto clc.trimcnto d'aquelles q11e o 
(lireito chama~ E clete:to, abomino e r eprovo a cavilosa constihúção dada por elle 
a este reino, posto que tenha ele jm·ar a sua observancia e ele a fazer observar 
por todos os meus subclitos p1·o "&_ono pacis. 

Protesto, outrosim, contra todo o prejuízo que resultar aos que mellwr cliJ·eito 
tenham ao governo cl' este reino, as ·im como contra toda e qualquer violencia, que 
vor este motivo contra mim haja ele praticar-se, até que em côrtes se decida ~ 
JUstiça ou injustiça d'estas muihas declarações e protestos . Em côrtes, digo, con
vocacbs, não seg·1mclo :c determina na denominada carta constitucional, que eleve 
ser considerada irrita, nulla e cle-nenhmn c:ffeito, por illegal e procedente de 1una 
a:uctoriclacle illegitima; mas convocadas segundo os antigos usos e costumes, legi-
timamente prescr·iptos n'e.·te reino. · 

'l'aes são as declarações e protestos que por clever faço, e que tenho a honra 
Üe apresentar ao governo actual J'este reino i escriptos de meu proprio punho, 
assignaclo e sellaclos com ·o sêllo elas minhas aJ:mas, aos 2 dias elo mez ele agosto 
elo, anuo ele 1826 . = F1·. Cm·los; Bispo da Gua1·da i . ' 

Offic io 

In. mo e ex. mo sr. - O levantamento elos r egimentos ele cavallm·ia n .0 2 e in
f~ntcria n. 0 17 e duas companhias de milicia.s ele Villa Viçosa foi um exemplo pe
ngoso para a guarnição cl'esta praça. No dia 31 h1do se fez com o maior socego ; 
l10rém hontem, ás clez horas da manhã, uns trinta artilheiros, pouco mais ou me
nos, elo r egimento n . o 3, lançando mão ele duas peças e arrom.banclo o armazem 
elas. munições, ele que tiraram cartllCha.me, se cliJ·igiram aos quarteis elo regimento 
Üe mfanteria n. 0 8 i ma.· acudindo logo o general governador com o batalhão ele 
ca~aclores n.0 2, a cavall.aria n. 0 3, e mantendo-se firmes os r egimentos ele infan
te~·ta 11. 05 5 e 8, restabeleceu-se a ordem, no que tiveram parte muitos officiaes, e 
pnncipalmente o governaclor, pela sua energia, actividaclc e prudencia; o res~o 
cl? regimento ele artilheria n .0 3 conservou-se na sua parada competente. As 
otto ela noite o regimento n. 0 5 se sublevou na frente ele sens quartoi , fazendo 
g~·a1~cle a.lgazarra; mas o general e o bom comportamento de seus officiaes fizeram 
chsstpar tudo i ~í.s onze horas tuclo estava tranquillo, e o r esto ela noite passou-se 
elll ."Ocego, mediante ,as sabias éli posições do mesmo genera.l governador, digno 
elos maiore.- elogios . As oit0 horas ela manhã de hoje houve r ebate de que se ap
p~·o::úruavam tropas a esta cidade i deu a. mesmas ordens o fez as mais acertadas 
clisposições, mas veiu-se no c01iheci_m ento ele que nada havia i suspeitava-se fos
sem os r egimentos de c:wallaria n . 0 2 e infantería n . 0 17, que tomaram a clirccção 
ele H espanha pelo lado de OliYença, mas não entraram n' esta villa, segundo con ·ta. 
O ;povo n?to tem tomado parte algtuna n'esta desordem: tem-se con. ervaclo no , 
tuawr socego, como tenho visto o presenyiaclo sempre que tem havido motim a 
qu e tenho acudido. Os regimentos u. 05 3 ele artilheria e 5 ele infanteria não estão 
ele bom animo, e o governador não confia ainda n'elles . 

D eus o·uarclc a v. ex. :L Elvas, 2 ele agosto ele 1826. - DL mo e ex. mo Sl: . inten
dente geral ela policia.= O corregedor, F1·ancisco ele Assis Salgz~ei1·o. 

Procla1nação 

Portnenses: - Hoj e, ao romper do dia, por um correio extraordinario, tive a 
honra ele r eceber clirectamente de sua alteza real a ser enissima senhora infanta 
D. Izabcl Maria ordem para partir immccliatamente a apresentar-me a sua alteza 
real. 

Sensível em extremo ü.s obsequiosas, contím1as e espontancas p1:ovas ele 'ami-

. 1 E ste docu'mcnto teve publicid!Lclc na Gazeta de L-i.sboc~ n.o 153, de 30 ele junho ele 1828 de
~01~ uo obito do bispo, occorriclo a 5 ele abril do mesmo anuo. O preln.do, 11.pcsar das suas d~cla-
1 açoes e prot~sto~, tomou nss~nto _na camara elos dignos pa:es a 31 de outubro .ele 1826, ju1·anclo 
:.t carta coustltucwnal e obcchenma a D. P edro IV como ret de Portugal. 
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sade, con:6.ança e distü;_cção com que me haveis. tratado desde 'o principio elo meu 
interino governo, especialmente desde a epocha em que as orcTens de sua mages
tade :ficlelissima o senhor D. Pedro IV, nosso idolatrado soberano, nos foram ma
nifestas com a dadiva da carta constitucional que elle foi servido decretar em 29 
de abril cl'este mesmo anno, eu não acho expressões que possam marufestar-vos 
o meu reconhecimento,. 

Vós imaginaes q_tt8 eu sou capaz ele avaliar que a gratidão é uma elas 'Primei
ras virtude·, e por i ·so vos afianço que em todo o tempo, logar e circtunstancias 
me recordarei das qualidades cívica,·, moraes e políticas dos habitantes elo Porto . 

Quando me tocar a forhma ele be~j ar as mãos de sua alteza real eu n' ell.as 
depositarei, como tributo da mais reconltecicla snbmis,.ão, as prova· ele ficleliclacle 
ao throno, á carta e á reg,encia, que r esaltam ele mn modo ·tão brilhante n'esta 
segunda capital elo reino . 

Afianço-vos que lhe direi que os meus serviços são o: vossos serviços i que os 
meus bons desejos nada seriam sem os vos ·o· bons desejos. Que mais exigis ele 
mim? 

Em troco só vos' peço que persistaes na assombrosa moderação e obediencia 
c'ts auctoridade.' 1 ele que podeis alardear, para continuardes a merecer o amor_ e 
benevolencia da serenissima senhora infauta. 

A benignidacle ela augusta rege11t -, le qúe existem tR.ntas provas, ha ele ter 
em contem]Jlação as minhas exposições, e eu lhe rogarei que, em br~ve, 011 te
nhaes um digno successor 011 que me deixe continuar a go ar a venttua de habi
tar entre vós. 

Por quanto ha ele mais :agrado vos jm·o que é illimitada a esperança que te
nho no genero. o animo ele sua alteza req-1, ele que uma c1'estas duas :npplicas será 
despachada só com o intervallo do tempo nece.'sario á manifestação da .ma real 
vontade. Por isso ainda deixo entre vós minha mulher e fiJhos. Elles me são ca
ros1 como sabeis, tendes ' n'is:o tun penhor da, minha certeza em quo o pJ1blico 
socego não so:ffren't a mínima alteração . 

A sorte da nossa cai·a patria está firmada nos mais soliclos alicerces, e esse 
punhado ele homens degenerados que em Bragança ousou levantar a voz sacrilega,, 
já foi obrigado a deixar o solo portuguez, que tão horrivelmente havia profanaclo. 

Fica no mtanto encarregado elo governo elas armas c1'osta ciclac1.e o partido o 
sr. coronel Francisco José Pereira, ele infantaria n .0 6, official que tem a minha 
confiança e que a expcriencia vo.: rp_ostrará ser cligno ela vossa. 

QLlar tel general lo Porto, em 2 ele agosto de 1826.= João Ca1·los de Saldanha 
Olive:i1·ct e Datm) governador interino elas armas . 

Officio 

ru.mo e ex.mo sr.-Passo ~ts mãos ele v . e:x:.a o incluso officio quo lhe clü·ige o 
brigacleixo José Correia ele Mello, encarregaclo do governo elas armas ele Traz os 
Montes, o qual me escreve com data ele hontom, dia 2, diz nclo que, cheganclo a 
Bragança, achára o regimento 12 ele eavallaria em perfeito estado ele obccliencia 
e lealclacle i igualmente tenho participações do brigacleiro Mira, governador inte
rino ele Chaves, clatacbs d' esta, ma8.rogada, parttcipanclo-me a.cbar-se n'aquelle 
quartel tudo em socego e tranquillidacle i o que me apres.'o a communicar a v. ex. a, 
assim como ele <Jne- não tenho noticia de que em ontm parte ela província ele Traz 
os Montes tenha J1avido desvario. 

. Deus guarde a v . ex.a Quartel general em Braga, 3 ele agosto ele 1826, ::'ts 
mto horas ela tarcle. - ru.mo e ex. mo sr. João Carlos ele Saldanha Olivoil·a o Daun.= 
Visconde de Santa Mcwtha; marechal ele campo encarr egado elo g·overno clo.Minbo. 

Officio a que se refere o antecedente 

In.mo c c:s:.mo sr.-No meu officio ele 29, ás onze horas ela noite, commtmiquci 
a v . ex.a a ~-e~iracla elo regimento n .0 24, quo se tinha, cloclaraclo rebelde, e sendo 
todas as nottcms, que eu continuei a receber ele Bragança, ele que o regimento ele 
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cavallaria n . 0 12 todo r euriiclo se mantinha fiel a el-r ei, clifferi a minha marcha 
par a esta cidade até á tarde elo dia 31, para t er logar na manhã elo dito dia o ju
ramento á carta constitucio.nal. Chegando a esta ciel acle lwntem pelo meio dia, pre
senciei os leacs sentimentos elo dito regimento ele cavallaria n. u 12 c elo povo cb 
cidade; mas qual seria o meu dis.-abor ao r eceber participações officiae. vindas ele 
Chaves, elo governador c ministro, que longe ele me afiança.r em a quietação em 
que os el ixei, refer e novas tentativas elos associados com os r ebeldes, que antes 
havia remctticlo~ presos ! Este motivo faz-; que eu novamente rogue a v . ex." mancle 
Jl1archar para.o extremo da pr ovincia elo commnndo de v. ex. a, confinante com esta, 
1~ J>equeno corpo lo observação, como eu havia roo·ado a v . ex. a em o meu o:ffi
cw ele 29 elo mez passado . Ao general elo Minha tenho pedido ele mandaJ.· marchar 
dois rcginientos ele infantcria, um para ~tqui c outro para as Altma~. 

Deus guarde a v. x .a Quartel geneml ele Bragança, 2 el e ago.·to ele 1826.
Ill . mo e ex. 1110 sr. J oão Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun.= José Co?Teic~ de 
l!lello, governador elas aJ.'mas .rle 'l'raz os Montes . 

P. S .--Rogo a v. cx.a a prompta remessa do incluso . 

Ofl.icio 

' Ill . mo e ex.mo sr. - O pouco tempo que mediou entre a ch egada e a partida 
elo corr('lio prox:imo passaclo, 11ão me permittiu, con1o tive a honra ele dizer a 
v. ex. a, l re ·poncler ao seu clespa~ho n .0 205, em rue . e me m·clcna que-jmc 
ctunprir e faz er c1.uuprir e guardar a ~arta constitucional decretada por cl-rei o 
· enhor D. P edro IV, em 29 de abril ele 1826, para os r einos d Portugal e Al
-gar_ves e seu: domínios ; que r eceba o j t1.ramento elos em1wegaclos na legação, c 
lllaJ.· portugueze.· r esidentes n'esta côrte, lavrando-se auto· d 'c ·te j uramento, que 
deverão . er rcmctticlos a essa secretaria ele estado elos n gocio:· estrangeiros, 
assim como os que r emetterem a esta legação os consules ele sua magestacle m 
IIcspanha . 

. A l)l'Opria expel·iencia elas r voluçõcs políticas na península, que tenho seguido 
lllu1 ele perto, .os trabalhos e perigos que soffi.·i em todas ellas, me convenceram 
elo quanto eram pr~jucliciaes as novas institniçõ s, e que a· antigas leis elo reino, 
com . alguma r eforma mocleru,da c escrupulosamente meditada, ser ia o que mais 
convmha ao· povos la pen.insula; n'esta persna.·ão :fiz lrm jm·amento ·olemne ele 
não servir, se por desgraça occorrcsse outra tran formação política em Portugal. 
. .r ão é preci ·o recorrer a raciocínios subtis nem a reflexões profundas; ba ta. a 

Slmplcs r lação elos acontecimentos pa:saclos; a lembrança ela origem ela rebellião 
e~ Portugal c Hespanha prova ,- ufficientemente que a amb1ção do mando e a 
sede elas riquezas foram os unicos agente: cl'aquelles acontecimentos . 

Não considero que a actual constituição com a liberdade ele imprensa, tole
rancia elo: cultos, amnistia o·m·al, etc., dada {L nação portug·neza por sua magcs
tacle o senhor D . p eu·o IV, foi ll.ID acto livre e espontaneo da .'Ua soberana vontaele . 

. Seja-me licito pensar mui differcntemente ele outras pe ·soas que estão persua
thdas que esta é mui differente elas constituiçoes ele Cadiz, ele Madrid e ele Lis
boa elos annos ele 1812 e 1820. O senhor D . Peclro IV e -t::\. tão li-.,rrc no Hio ele 
J aneiro, como estavam liV1~e , n'aquelles cle,.graçaclos tempo , o. senh or e. 
D . João VI e D. Fernando VII. ' · 

Os r evolucionarias americanos portugtwzes, e os seus irmão . ell_ligrado. el.u·o
pens, têcm a maior influencia no Rio ele Janeiro , e aquclle prm 1pe, posto que 
v~oroso, acha-se a 2:000 leg·ua.. los seu· alliaclos,, entregue sómente aos seus pro
pr1os recursos, e por isso nao pócle deixar ele succtrmbir algumas vezes, a fim ele 
ganhar forças para novas luctas, e muito t em feito para ~ão deixar clesp claçar a: 
·duas monarchias ; clcsgn~çaclamente para Portug·a.l aproveltaram os clemagoo·o al
gum momento em que sua ;magestade os viu mais enfl.u·eciclos, e de Slupr~za foi 
lançado em Portugal o pomo ela discórdia. Bem se prova que não foi um rnott~ 
1J?'Op?·io ele el-rei~ não só pela violencia e precipitação com que se tratou um 
as~umpto ele tanta transcenclcncia, mas até porque era intempestiva uma consti
tmção clacla a uma nação que estava contente e satisfeita com o governo suave c 
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paternal elo senhor D . João VI, el e saudosa memoria. Este grande monarcha com 
a sua virtude, extrema bondade e sabedoria, soube, como pae carinhoso, reml.ir 
toda a família portugneza, c se havia queixosos seriam homen clespreziveis, in
capazes do logar mais ínfimo entre os homens de bem, c que não podem eleva;j_·-sc 
por meio ele virtudes, e1ue não tê em . , 

Os que trabalharam para isto, tomando um partido acti.vo n 'este pr oj ecto, nri,o 
viram o termo fnnegto que pócle t er es:te plano; os seus bons offic-ios serão apre
ciados at6 certo ponto; porúm depois ... 1 serao ::nnalcliçoados e ocliados, como a 
e::qJoriencia nos. tem mo ·trado. Não é possível que a nação toda se,proste gost o: a. 
á realisaçã.o cl'este proj ecto. 

Talvez se mo cliní « nao tínhamos outro remedio r5enão ohedecer a el-rei >> 1 a 
isto .responderei que ha uma grande cliffel'onça: ele clc:obeclecer a expoi· ou repre
sentar submissa e respeito ·amente ; nada ..;e arri.·cava, e muito se poclia ganllÍ:tr1 

uma \ ez que se :upplicasse a ol-rei, reunindo os votos elos tres esta~los do r eino,. 
e ele certo sua magestacle deferiria a favor elo· portngnezes eutopeus, que sempr' 
t êem dado as maiores provas de amor aos sons reis, ela sua obecliencia ás leis c 
r e-speito i~s auctoriclades; não se pó ele e:pcrar ·outra co usa cl' elle. 

E ste seria o é o meu voto, q uo muito t enho ponderado, e que me atrevo a 
emmciar ~ v. ex. a, como conselheü·o que tenho a horu·a de ser do sua magestaclf' 
ficlclissima. Em conseqnencia elo que, estou na fu·me resolução de JÜ'io jurar a con
stituição, nao devendo deixar a legação em abandono, visto não }Jocler el elegar 
em o aclclido mais a.utigo elos dois que se acham aqLLÍ, peço a v . ex. a que t enha a 
bondade elo clevn,r ao conhecimento elo governo o conteúdo n'est e ofTi.cio, a fim ele 
mandar, sem pcl'(La ele t empo, mn representante seu pa;ra esta côrte , ou auctbri
sar com um cliploma o adcliclo José Guill1orme ele Lima, r1ue por muita: v ezes se 
t em oncarregaclo ela corresponclencia da legação, para que r eceba ele mim o ar
chivo, e, informado dos negocios pendentes, continue n'este serviço,· assegurando 
a v . ex. a que eu Jlão farei pnrticipação alguma officinl a este governo

1 
nem JJra

ticarci acto algum con:titucional n'este pequeno inter vallo. 
Fico, entretanto , liquida.nclo as contas ela secretaria ela legação1 que t roi a 

hM r a ele r emettor a v . ex." com a brevidade po ·sivel, a: sim como o rec ibo ela en
trega de tuclo qnc estú a m eu cargo . 

D eus gn.arcle a v . e.- .a :M:aclTicl, 4 ele agosto ele 1826 . - Ill .mo e ex.mo sr . conlo 
ele Barbacena, F rancisco.= Joaqt~im. Seve1·ino Gomes. 

Decreto 

Convindo eletorminar quanto antes o formularia com c1ne, durante tt regencin, 
cleYom ser expeeliclos o. · cliplomas elo governo e das auctm·idaclcs que mandam em 
nome c1'ellc1 assim como a corrcspondencia official entre o mesm6 governo a: 
r epartições e f'Lmcciom~rios publicas : hei por bem, em nome ele ol-r ei1 ordenar o 
seguinte : 

A promulga~ão elas leis, as cartas pR.tente: e quaosqnor otüros diplomas e l;i
tulos, que costumam cxpccl ir-se no nome oxpres o c1 el-r ei, serão concebidos pelo 
seO'ninte moclo : «D . Izabel Maria, infanta regente do. r einos de Portugal e Algm·
ve~ c :eus clomini.os, em nome de el-rei>> . · 

A formula dos alvad~s scrú: <<Eu a infan.ta r eg·ente em nome elo el-rc:i faço 
sab n . 

l E . f \ As cartas r egias dirão no competente ogar : << u a m anta regente e~ nome 
ele el-reill . 

Os decretos serão concebidos na man eira Ol'clinaria, acr escentando-se á expres
são prcceptiva as palavxa.· "em nome ele cl-rei l> . 

As portarias t erão a formula <<À. senhora infn,nta r egente cru nome ele el-rci». 
As supplicas, officios e mais papeis que me forem clil-jgidos, ou immedia:tamen

te, ou pelos tr1bunaes, em1Jr egarão o tratamento ele << a.ltezan 
1

• e principiarão pcln 
formula nSereni::ima scnhoral> . A dir eccão externa .· rá «Á serenis:ima senhora 
infanta, r egente do r eino em· n.ome ele el.;·ei )) . Todos os officio~ ~erão expeclidos eu1 
serviço ele el-rei . ' 
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Os miillstros e secr etaries de estado elas clifferentes repartições, e as auctoü
clacles a quem competir, o tenham assim entendido e façam ex ecutar. Palacio de 
Nossa Senhora ela Ajuda., em 5 ele a-gosto ele 1826. = (Com a n~b1·ica da sm·enis
simc~ ,senhora úifanta ?·egente.)= lAanc·isco J.ltlanuel T1·igoso de Antgão 1J!/.omto . 

Decreto 

Senclo necessar.io proceder-se com prompticlã.o a todos os trabalhos prepm:ato
rios que elevem preceder ú convocação das côrtcs geraes : hei por bem, em nome 
de cl-r ei, crear uma commi::fio, composta de Luiz Mousinho ele Albuquerque, pro
vcclor da casa ela moeda, e elo brigadeiro elo r eal corpo ele engenheü·os Francisco 
.Antonio Raposo, à qual sení. pTesente o mfLr chal Duarte Jo é ] ava, p ara qne 
re_ccbenclo cl'este todas as informações que já poclér dar sobre a _cliligcncia ele que 
f01 encarregado para procurar um logar em que se possam r enmr as camar as elas 
côrtes gerae , examine os diverso.- eclificios publicas ou ele r eligiosos c1' esta capi
tal, e dê a sua opinião sobre o que lhe lJarcccr mais proprio· para a dita r eunião, 
·ficanclo as clnas camaras em um me ·mo eclificio. ou em doi , attendenclo-se a que 
eleve haver uma sala capaz ela :imultan.ea r eunião ele ambas; e sobretudo infOl·
marú, pela ., ·ecretaria ele estado dos negocias elo reino, clenh:o elo prefixo termo ele 
seis dias ela data ela participaçrto cl'este, tendo ouvidó o sobredito mar echal, e r emet
tenclo o orçamento da· clespczas que exigirem as obra.s qu parecerem l1ece-·saria.s. 

Francisco Manuel Trigoso ele Arag1io lVIorato, elo conselho ele s1,1a mag-e:taclc 
miJüstro c sccreta.r.io ele estado elo · negocio.- elo r eino, o tenha assim entendido e 
faça executar. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 5 ele ago:to de 1826. = 
(Com a n~b1-ica ela se1·em:ssima senlwn~ infante~ ?'egente. ) = F'1·ancisco JJII.anuel 1?·i
goso ele Antgão jJ1.omto. 

Ordeu1. do dia 

Secr tar.ia de estado elos negocies cb guerra., em 5 de agosto de 1826. - Pu
blica-se ao exercito a' circular que abaixo segue : 
. Os melimlro ·os tempo·, a: circnm.tancias delicadas m que sua alteíla sere
uissima a .·enbora ilúanta D. lzabel Maria, r egente d'estcs reinos, se dignou ele
var-me ao minist rio ch g uerra, impõem-me a severa obl·igação de patentear ao 
exercito os dever es imperio ·os que me são prescr.iptos pela obecliencia, lealdade c 
veneração que devo c consagro a el-rei o magnaillmo senhor D. P edro IV, a sun 
alteza qt,le o representa, e pelo amor que tributo á minha patria, c pela honra e 
credito elo me.-:mo exercito . 

As tropas portuguezas, cujo valor,_ :ficlelicla le e disciplina defenderam o throno, 
salvaram a patria com tanta {il·meza, com tanto denodo nas batalhas gloriosn.s, 
nos sitias e assaltos ·anguinolentos ele Salamanca, Baclajoz, Victoria, S. Sebastiao, 
Pyrcnéus e 'l'oulou:c ; as tropas portnguezas, CL~ a obecliencia c suborclina~ão as 
elevaram ao par elas melhores tropas ela Em·opa, cl cixaram manch:11' seu credito, 
empanar sua gloria, e o crime ele poucos res.oará nas nações vizinhas como d s
c1ouro do exercito em geral. Um p equeno m1moro ele homens, um limitado numer o 
ele o:fficiae · turbulentos, mascarando sob pretextos falsos e dolosos o criminoso 
p~·oj ccto de compromctter os .-eus chefes para substituil-os, ou para fins mais SÍ·· 

nu~tros ainda; outros seduzidos, subornados c T~jeitos ao manqjo, ,;, Ültriga, á cli
recç~ío ele um plano .-ubvcrsivo, a.narchico e lestruiclor da 1 gitimiclacle, ela· leis, 
elo g·ovcrno e ela ordem · o:fficiaes, emfim, baixos, vis, traidores e indignos elas 
~onra ·, ela.- ' mercês com qu· a muni:ficcncia . ohern.na os havia carregado, ousaram 

. illu_clir soldados novos, sem exper.icncia nas terras centr~es, aon:le a eclucaç~o ú 
mms esca:sa, e arrastaram-o.- ás scena vergonhosas ele msubordmação, tumulto, 
clescrç[io e crime qu cleslustram a r eputação brio.·a que nos os paes nos deixa
ram, e infamam o credito ele lcal clacl e qne o soldado portug·uqz ç,·osou sempre no 
cn.mpo ele Ourique, no Salado, em Aljubarrota, em Alcacorquibir, na · linhas ele 
Elvas e campan.ltas famosas ela gLlerra ela pen.ÍJ.1 ·ula ! Que seria ela monarchia, clrr 
patr ia, e ele nós, se os bravos veteranos, se os solcla.clos qnc íi.zeraru t remer as 
legiões ele Bonaparte, tives ·em conhecido o attentaclo, o parrici lio ele fuo·ir ele-

, b ' 

' 
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ser tar em coq)o para reinos estrangeiros?! O credito, a gloria, a nobr e e fiel con
clucta ele todos os corpos elo exercito e ele todas as armas ela primeÍJ:a e segtmcla 
linha, exigem e merecem que eu publique, que a nação conheça, e que a Em·opa 
saiba, que os refericlos enorm s crimes foram perpetrados por oitenta homens 
elo regimento ele cavallaria n . 0 2, duzentos e onze elo r egimento n . 0 24 de in
fanteria e igual numero elo r egimento n. 0 17 ! ! A seducção e o suborno nutriu 
o crime n' estes corpos, que se dcsenvol v eu, pela cumplicidade elos chefes elo 2 . 0 

ele cavallaria e 17 ele infanteria. Observe o exercito que o 2. 0 ele cava;llaria mmca 
fez a guerra e o 17 nunca mereceu fama! Mas se em tres corpos a rebellião fermen
tou, o exercito -vê com indignação exemplos tão veJ·gonhosos, conducta tão infame. 

El-rei o senl1or D. P edro IV, rei ele Portugal, pelos clireitos inauferiveis ela 
legitimiclacle, elo nascimento e ela- primogenitura, direitos aclquiúclos pelas leis fim
claro ntaes da monarchia, r econhecidos pela Etu·opa, e sanccionaclos p~los seus · 
congressos, será escrupulosamente informado da r ebellião cl 'aquelles corpos e do 
castigo exemplar qne a: lei: militares vfi.o impor-lhes; porém ao mesmo tempo sa
berá com j ubilo a distincta lealdade, hom·a, zêlo e obe li ncia do exercito que, 
identificado com a nação, respeita e aprecia a carta constitucional, que sua ma
ge:tacle, para venttu·a nossa, houve por bem outorgar-no·; assim como tod0 · os 
bens, gracas e mercês que manam da sua mão soberana. ' . 

Sua alteza serenissima, representante de seu augusto ixmão e r ei, r egente el'e:
tes reino ' pelo dir eito conferido lio artigo 92. o ela carta, respon ·avel a sua wa
g;e.stade por a segtli'ança elo esta lo e tranquill ' dacle elos ·eus subclitos, e ·fiel ás 
expressões da sua proclama,ção ele 31 ele julho 1, mandará cumprir severamente as 
leis do reino, que pr escrevemf bem como toclos os cocligos militares ela Em·opa, as 
penas mais infamantes contra soldados, que, devendo ser os elefens01·es, se torna-
ram o fl.agello e eleshonra da sua patria. ' 

Aos srs . generaes, encarregados elos governos das armas d~•s províncias, pri
m eira: auctoriuaclcs militares n'estert reinos, cumpre empregar todo o cabedal dos 
seus cuidados, zêlo e enei·gi.a para que as leis ele sua magestade, ordens e deter 
minações ele sua alteza, sqjam prompta c fielmente cumpridas, 1,1sanclo immeilia-

. tamente elas faculdacles que as leis e o seu regimento lhes concedem contra todo 
e qualquer acto ele clesob eelicncia e insubonlinação; sua-alteza n~(o r elevará de
mora em matcri.a tão importante . 

Aos sr . . generaes governador es e commandantes ele qualc1uer arma e gr adua
ção, serviço ou situação em que est~jam collocac1os, c~•be o desempenho ela: mes
mas obrigaçõe:: a cons rvação da disciplina, a ·instrucção dos corpos, positiva c 
clara explicação das ordens tornam-se cleveres os mais essenciaes nas presentes 
circumstancias, devendo representar logo pelo modo estabelecido qualquer objec
ção, embaraço OLt estorvo que po. :am encontrar no rigor o:o e immecliato cumpri
mento . ~las m.;.elen. · superior es. A rigorosa execuç~o das ordens é o primeiro ele ver 
dos militar es ; a obecliencia é o seu apanagio; a cluvida é uma falta, a elemora um 
delicto, a oppo ·içfi.o um crjme capital. 

0: srs. commanclantes dos corpos levarão a mais seria investigação, a mais 
a ·sidua v:igilancia ás esquadras, ás secçõe:, ~ís companhias, porqu o de.·leix:o, a 
fraqueza e ambiçao ele a lgLms officiae · e officiaes inferiores têem sido a origem do · 
maiores crimes; a escolha elos officiaes inferiores senl. ele hoje em diante um obj e
cto ele r efl.ectida consider ação dos srs . commcmdantes, pois que nos corpos r cyol
tados esta classe foi mui criminosa. 

Eu rogo e espero que o exercito me faça a j ustiça ele acr eclitax, que, trilhanclo 
ellc, como é elo seu clevex e çaractcr portugtwz, o caminho da hom·a e da fideli
dacle, obedecendo e respeitando as leis ele el-rei, e as ordens de sua alteza e elos 
seus superiores , eu não deixarei ntmca, emquanto sua magestaele e sua alteza me 
confiarem este ministerío , ele solicitar a devida recompensa e o devido louvor á 
nobreza ela sua conducta; mas tambem não hesitarei em fazer applicar prom
ptament& as leis no castigo do crime, se ainda houver algum militar assás ousado 
que se atreva, por ambição ou suborno, ou qualquer outro estimulo, a infamar um 

I Aliás 1 de agos~o, como consta de pag. 104. 
., 
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exercito de cuja gloria e renome reclamo uma pal=te adquirida com elle na defensa 
do throno e da patria . =João Ca1·los ele Saldanha Olivei?·a e Dm.m . 

Está conforme o orig inal.= O chefe ela primeira clirecção, Rocl-;·igo P into. 

Decretol 

Tomando na mais seria consideração o enorme attentado commettido pelos re
gimentos n .0 s 2 de cavallaria, 17 e 24 ele infantaria, que perpctr ru·am o villissimo 
crime ele insurreição, revolta e deser.ç?i.o para fóra do r eino, marchando unidos e 
formados, ostentando as mais patentes e criminosas provas de opposiç~io e r ebel
dia às leis soberanas de el-rei o senhor D . Pedro IV, meu augttsto irmao, reunindo 
ainda ao façanhoso crime ele uma rebellião tal o roubo do armazens e cofres pu
blicas e particular es, prisões escandalosas e outros excessos horrorosos, e devenclo 
eu, como regente d'estes r einos, assegurar a tranquilliclacle elos povos e a~saggra
var a.o mesmo tempo o brioso exercito portuguez, cujos emblemas e divi:as foram 
sempre a obccliencia e lealdade mais acri:solacla a seus legítimos reis, e purifi al-o 
da nodoa indelevel que sobre elle recaíria se continuasse a eontar entre seus ca-
111ara las o. nomes e os mtmcros de officiaes, ofliciaes inferiores e soldados, que 
foram capazes el e perpetrar crimes tão injustificaveis, inauditos e abominaveis, 
crimes a que as leis patrias impõem as mais severas e infamantes penas ; por to
das estas rasões·, hei por bem clecretar o segttinte : 

1. ° Ficam extinctos e abolidos para sempre os regimentos n.0 2 de cavallaria, 
n .os 17 e 2<..1: de infanteria; ·cus nomes c numeros serão riscados elos mappas, li
vros e registos em todas as estações que convier. 

2.0 T odos os officiaes, officiaes inferiores c soldados que se levantaram com 
estes regimentos, ou os acompanharam na rebellião, marcha ou deserção ainda 
que a elie · não pertencessem, serão immediatamente processados e julgados se
g-undo as leis elo reino e artigos de guerra. Seus nomes senw publicos nas ordens 
geracs elo exercito, para que sejam presos logo que appareçam n'estes reinos . A 
secretaria ele estado elo· n gocio. ela guerra remetter:l aos t ribunaes competentes 
todos os ·papeis e doCl.tmentos que houverem ele servir ele corpo de clelicto . 

3 .° Concedem-se aos cabos, anspeçadas e soldados oito dia contaclos do dia 
em que este decreto for publicado no quartel general elos governos elas províncias 
elo .~lemtejo e Traz os Montes, para dentro cl'elles voltar em á obecliencia ao seu 
leglttmo soberano, apresentando-se ao general da província, ·governador de praça, 
ou outra qualquer auctoridael militar qtlC esteja debaixo elo governo e obediencia 
devicla a el-rei o senhor D . Pedro IV. 

4. 0 Os cabos, anspeçadas e soldados ,que se não apresentarem no período mar
cado no ar tigo 3 .0 ficam snj itos á disposição elo artigo 2.0 

5. 0 P1·ocecler-se-ha á creação organisação ele um regimento ele cavallaria , que 
será numerado 13, c le doi· ele infanteria, que serão n .05 25 e 2G . 

6. 0 A respeito do officiacs que não acompanharam aquelles corpos proceder~ 
se-ha, no quartel general ela pro·vincia, a um conselho ele investigação, que v.erifi
que qual foi a sua conclucta quando aquelles corpos se revoltaram . 

.João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, do conselho ele estado, ministro e 
secr tario ele estado elos uegocios ela guerra, o tenha assim entendido faça exe 
cutar, expedindo par::t esse fim a ordens necessarias . Palacio ele Nossa enhora 
da Aj uda, em 5 de agosto de 1826. = (Com a ntb?·iw clct sm·enissima senho1·a in
Janta ?·egente)=João Cm·los ele Saldanha Olil)eÍ?·a e Dmm. 

Proclamação 

Portuenses : - Famoso habitantes c1 esta idade em todas as epochas famosa 
ausentou-se (permitti que renovemos a infancla saudade), foi occupar o eminent~ 
logar ele onde ha ele con~egnir as saudaveis p:·o~idencias de que necessitar 0 pro
g-r esso da nossa prospen dacle; o valoroso, o mcomparavcl Saldanha, que tao sa-

1 P_ublicado ao exercito na ordem elo clia n.• 86, ele 6 de agosto. 
8 
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bia, politica e energicamente governou as armas cl' esta cidade e partido : coube-me 
a honra ele lhe succeder interinamente n 'este governo; faltam-me as virtudes e 
qualidades sublimes que o faziam digno da veneração e do amor que t ã.o pompo
sa, sincera e expressamente lhe tributa:es; mas tenho em vós, nus vossos senti
mentos, na vossa conducta singular a mesma confiança que elle teve; e espero 
mer ecer a vossa, j á: porque elle mesmo, me r econheceu digno d'ella, já porque a 
memoria do meu co;nportamento sempre honrado na carreira militar póde afian
çar-me, e :!plalmente i orque, nti.o ousando eu conceber a vangloria de aperfeiçoar 
as normas ao systema e deliberação com que elle fazia respeitar o rei legitimo o 
senhor D. Pedro IV, cumprir a lei e conter os insensatos, ridículos inimigos d'ella, 
tenho comtudo igual ao dever a coragem e decidida constancia de levar a effeito, 
de satisfazer exactamente tudo quanto elle protestou e prometteu, j á na frente das 
tropas, j á no meio de vós; louvou o merito e protestou contra o crime. 

Sim, portuenses, se alg·um degenerado portuguez (qualquer que seja sua classe) 
offender com palavras, escriptos ou factos subversivos e sediciosos o respeito de
vido ao rei e á lei, elle será immediatamente punido com todo o rigor. 

Pede a minha honra e philanthropia que assim francamente manifeste a minha 
firme r esolução clictada pelo bem ela patria, para que o meu silencio não pareça 
frouxidão, e com essa apparencia illudidos alguns miseraveis se afoutem e com
promettam a desafiar e r eceber o inesperado golpe. 

Mandei hoj e quatrocentas ci.ncoenta e quatro praças de prime-ira linha appro
ximar-se da província transmontana, e ámanhfi faço marchar quatro peças ele ar
tilheria para substituir á moderação o severo castigo, se acaso ainda apparecer al
gum incorrigível, que, tendo abusado cl'aquella, se faça digno d'este. As tropas 
que ficam guarnecendo esta cidade são ela primeira e segunda linha, artilheria e 
policia ; não sabem marchar senão pela estrada ela honra e são implacaveis inimi
gos dos inimigos cl 'ella; e finalmente sois vós mesmos, heroicos ,portuenses, que 
tendes feito e fareis sempre com o exercito honrado uma união respeitavel sobre 
confiança mutua, com cuja persi:tencia terminam os crimes, triumpham as virtudes, 
e seremos todos ventm·osos debaixo ele uma constituição que para isso nos habilita. 

Viva quem a liberalisou, o r ei justo e sabio, o senhor D. P edro IV. Viva a 
mesma constituição dada por carta em 1826. Viva a senhora D. Maria da Gloria. 
Viva a senhora D . IzabellVIaria, elignissima r egente cl'es tes r einos . Viva a família 
imperial e r eal. 

Quartel general elo Porto, 5 ele agosto ele 1826 . = F1·ancisco José P e1·ei?·a, co
ronel de infanteria 6 e governador interino elo Porto . 

O:ffi.cio 

(N.0 75 rcscmtlo) 

lll. 010 e ex.010 sr.-Havendo já dirigido hoje a v . ex. a. pelo paquete os massas 
de officios elo costmne, julgo não ~ever deixar de me aproveitar da partida de 
mr. Gordon, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario ele sua magestade 
britaunica, para o Rio ele Janeiro, para repetir a v . ex." que ainda aqui nos achâ
mos privados ele noticias directas ele Lisboa clP.sde a data ele 8 ele julho. Por esse 
motivo não tenho procurado . ha dias avistar-me com Jm·. Canning, esperando para 
o fazer a chegada do paquete . Consta-me porém que este ministro t em continuado 
a sustentar habil e energicamente nos seus despachos e conferencias com os mi
nistTos elas potencias alliadas a legitimidade dos actos emanados ele :ua magestade 
ficlelissima e a impos ibiliclacle ele se entremetter nenhum governo estrangeiro em 
questões internas concernentes a Portugal. · 

Por outro lado sei com a mesma certeza que O.' gabinet~s continentaes, exci
tados ' pri.ncipalm~nte pelo de VienJ?a, ~êem manifestado a maior clesapprovação . e 
d~sgo~to por motivo ela carta coust1tue10nal outorgada á nação portugueza. O mi
msteno n·.ancez não se atreve a usar da linguagem elo príncipe ele Metternich, mas 
nem }JOr _Isso n? f~1nclo differe elos seus sentimentos . Da Russia não creio que po
dessem amcla vu· mstrucções ao embaixador Pozzo di Borgo, nem creio que hajam 
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de vir no sentido exagerado; porém o dito embai;._aclor, pela sua natural inclina
ção, procurará incitar os outros, ainda quando elle mesmo não appareça. 

Toda esta inquietação porém se desvanecerá gradualmente mediante o apoio 
da Inglaterra, pela impossibilidade em que se acham as outras potencias de sus
tentar por meio da força as suas opiniões, de onde brevemente tirarão por conse
quencia q·ne lhes não convem fazer-nos uma guerra ele palavras. 

O que é sob1:etudo essencial nas nossas circmnstancias é dar a conhecer á Eu
ropa que o governo ele Portugal conserva toda a força e dignidade que compete 
a um governo monarchico ;. e não dar pretextos aos mal intencionados para espa
Thar que se r enova actualmente a revolução de 1820, debaixo de fórmas differen
tes, mas com os mesmo. fins . 

. Estou bem convencido de que tal será a marcha adaptada pelo nosso governo, 
e que debaixo dos auspicios da augusta e virtuosa princeza que o preside se
~ssegurará a felicidade da nação portugueza, satisfa-zendo os _votos da parte sã e 
illustrad.a da mesma nação, sem assustar a consciencia, nem lesat· os direitos das 
classes, privilegiadas; e sirva-me de desculpa para esta dig;ressão o sincero desejo 
~ue mais de uma occasião ela minha vida manifestei, de que emanasse da aucto
rJclade soberana, .e d'ella sómente, o remedio aos males que Portugal sofft·e ha tan-
tos an.nos. . 

Emquanto a noticias do resto d.'t Europa, só direi que, segundo a opinião de 
pessoas bem informadas do estado dos neg·ocios na Russia, parece que existe ainda 
n' aquelle imperio mn descontentamento e tristeza que não poderá remover-se sem 
al~uma medida legislativa q:t:Le tenda a melh0rar a sorte da na~ão . O imperador 
N1eolau ganha de día em dia no conceito dos que com elle tratam; e pat·ece, 
com uma instrucção igual á do imperador Alexandre, exceder muito em valor, fir
meza e decisão de caracter ao seu defunto irmão. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 5 d,e agosto de 1826. -Til. mo e ex. mo sr. conde 
ele Porto Santo. = .LV[a1'1zuez de Palmella. 

Por-taria 

Manda a senhora infanta regente, em nome de el-rei, remetter a Luiz Mousi
:n.bo de Albuquerque, provedor da casa da moeda, a copia indu ·a, assignacla pelo 
conse~heiro Gaspar Feliciano de lVIol·aes, official maior da secretaria de estado dos 
negocws do reino, do decreto ele 5 do corrente, para que o mesmo provedor a 
cumpra pela parte que lhe toca; e determina outrosim que á.manhã, do correu
te, ás nove horas da manhã, se reuua na mesma casa da moecla a commissão 
creada pelo sobredito decreto, para a escolha do logar em que se possam reunir 
as camaras das côrtes geraes . 

Palaci,o de Nossa Senhora da Ajuda, em 7 de agosto de 1826. =F'mnc·isco lVIa
nuel T1·igoso de Amgão Momto f . 

Por-taria 

Manda a senhora infanta regente, em nome de el-r.ei, pa.rticipar á commissão 
encarregada de formalisar ~s instrucções para a convocação dos deputados elas côr
~es, que tendo subido á sua presença, no dia 5 do corrente mez, a consulta de 29 
J.n:-ez passado, que acompanha a minuta elas in ·trucções pelas quaes se elevem 
( .r1gu· as proxim.as eleições : houve por bem, conformando-se inteiramente com a 
dita consulta, approvar as referÍJCla.s iustrueções, como consta do decreto qu~ baixa 
n~ data de hoje. E ao mesmo tempo que sua alteza manda louvar o zêlo e a.cti
'VIclade. com que a com.missão desempenhou o que lh~ fora enca~Tega?-o, , ha pm: 
bem d1ssolvcl-a, logo que tenha feito a r emessa do livro de reg1sto, e mais do
c~entos que existem em seR poder, para a secretaria ele estado dos negocias do 
l'emo, de onde serão remettidos para o real archivo da Torre · do Tombo. 

11 
Palaeio da Ajuda, em 7 de agosto de 1826. = 11'-ranc-isco J.Vfanuel Trigoso de 

L:J.?·agão .lJ!loTato . 
1 Na mesma data e conformidade se expeclú:am portRriRs ao brigadeiro do real corpo de 

engenheiros Francisco Antonio R.'tposo e ao marechal Duarte José Fava. 
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Decre-to 

T endo-se creaclo pelo decreto de 13 de julho do corrente anuo uma commissão 
encarregada de organisar as instrucções necessarias para a convocação das côrtes 
geraos; e tendo a dita con:müs.·ão feito subir á minha presença o resultado dos 
seus t rabalhos : hei por bem orclenar 1 em nome ele el-rei1 -que para o sobredito 
fim se observem z.s seguintes disposições. · 

CAPITULO I 

DISl'OSTÇÕllS GllRAES 

Artigo 1. 0 As nomeações elos deputados para as côrtes geraes serão feitas por 
· eleições inclirectas, elegendo a. massa dos cidadãos activos em assembléas paro
chiaes os eleitores de província, e estes os representantes da nação . 

Art. 2. ° Cidadãos ]Jortuguezes são : 1. 01 os filhos de pae · portuguezes1 nasci
dos em Portugal ou nos seus dom.inios; 2. 0 , os :6lh0s de paes estrangeiros que nas
ceram n'este mesmo reino ·ou seus domínios, se os paes não resicliam n'elle por 
serviço ele suas respectivas nações; 3 . 0 1 os :filhos de pae portu:guez1 e os illegiti
mos de mãe portugneza1 nascidos em paiz estrangeiro, que vieram estabelecer seu 
clomicilio n' este reino; 4 . 0 , os filhos de pae portuguez que estiverem em paiz es
tl·angeiro ao ."erviço d'e:te Pino, ainda que n'elle n~o tenham domicilio; 5 .0

, os 
estrangeiros naturalisados. 

Art . 3 . 0 Deixam ele ser ciclaclãos portug;uezes, ou perpetua ou temporariamen
te : 1. 0 , os que actualmente são cidadãos brazileiros; 2. 0 , os que se naturalisaram 
em paiz estrangeiro; 3 .0

1 os que sem licença elos senhores reis cl'estes reinos accei
taram e1~1prego, pensão ou condecoração de algum governo ostra.ügeiro; 4 . 0

1 
o que 

foi banido por sentença ; 5. 0 1 o que foi condemnaclo a prisão ou degredo emquanto 
clurarem os effeitos ela sentença; 6 .0

, os que têem incapacidade physica ou moral, 
emquanto ella durar . 

Art. 4. 0 D'entre os cidadãos portuguezes são cidadãos activos os que estão no 
goso ele seus cl.ireitos políticos. D'entre os cidadãos act ivos são habei.· para votar 
nas assembléas parochiaes : 1. 0 , 0 maior ele vinte e cinco annos que se achar 
emancipado, ou por fallecimento ele seu pae, ou pelo casamento,_ ou por provisão, 
ou por se achár servindo algum officio publico, ou pela sua resiclencia fó11a cl:a 
companhia ele seu pae; 2. 0

, os menores de vinte e cinco annos, e maiores ele vinte 
e um, que forem casados, officiaes militares, bachareis formados e clerigos de or
dens sacras; 3. 0 1 são tambem babeis para votar nas assembléas parochiaes os es
trangeiros naturalisaclos. Para qu.alquer usar elo direito de votar é preciso que seja 
residente, ao tempo da eleição, no clistricto eleitoral da parochia, e que t enha pelo 
menos o liqui:clo r endimento annual ele 100:t){000 réis, provenientes de bens de 
raiz, capitaes, industria 1 commercio, emprego ou officio publico. Ao marido se le
vará em cauta o r endimento dos b ens ele sua· mulher, ainda que não haja commu
nicação ele b ens, e ao pae o usufructo elos bens elo filho de que é aclministraclor. 
A. industria se entende ser tanto a das artes liberaes como a elas àrtes mecha
nicas. 

·Art . 5. 0 São excluidos ele votar nas assembléas parochiaes : 1.0
1 

os filhos fa 
mílias qu.e estiverem na companhia ele seus paes e não forem elos contemplados 
no artigo 4. 0 ; 2 . 0 , os cr_eaclos de servir, mas não sfio comprehendido.s n' esta classe 
os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de commer.cio, nem o.· CI'eaclos ela 
casa real que não forem de galão branco, nem os ·administradores elas fazendas 
ruraes e das fabricas ; 3. 0 1 os relig iosos e quaesquer que vivam em communidacle 
claustral, ou fóra d' ella com bí:·eve ele habito retento; mas não são comprehcncli
dos n'esta exclusão o.s freires das tres ordens militares que se acham fóra elos 
conventos, e não faz em parte, elas actuaes communiclacles conventuaes, nem tam
bem são c~mprehenclidos os egressos . 'rodos os que aqui não são excluídos elevem 
ter as quahclacle.· determinadas no artigo L1.0 pa1'a usarem-elo direito· ele votm· . 

Art. 6. 0 São habeis para poderem ser votaclos nas assenibléas pa.rochia.es os 
que n' ellas poclérem votar, segundo os a.rtigos 4 . 0 e 5. 0 , tepclo alem c1'isso1 pelo 
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menos, um liquiclo renclimento annnal ele 200~000 réis provenientes elas mesmas 
fontes ali mencionada ·. · 

Art. 7. 0 Não podem ser votados nas assembléri.s parochiaes, ainda que tenl1am 
as qualiclacles inclicaclas uos artig-os 4. 0 e G. 0 : 1. 0 , os libertos; 2. 0 , os criminosos 
pronunciados em querella ou devassa. · 

Art. 8." São habeis para ser em eleitos cleputaclos os que na fórma elo artig-o 6. 0 

podem . ser eleitores provinciaes, e que alem cl'isso tiverem um liquido renclimento 
a.mmal ele 4001$000 réis, provenientes elas mesmas fontes referidas no artig-o 4. 0 ; 

porém os estrang-eiros natmalisaclos não podem ser deputados . 
Art. 9. 0 Os cidadãos portug-uezes, oncle quer que elles existam, que estiverem 

n~s circumstancia.· elo artigo 8.0 , podem ser eleitos deputados em qualquer elos 
~stl'ictos eleitoraes, ainda que n'elles não sej am nascidos, residentes ou clomici
liaclos . 

CAPITULO II 
PROVIDENCIAS PREr.niiN..UU:S PARA .AS ELEIÇÕBS PAROCHIAES 

Art . 10.0 A tocla a eleição eleve preceder a verificação elos que podem votar 
nas assembléas parochiaes, e elos que podem ser votados 1Jara eleitores c para cle
lJntaclos. 

Art. 11.0 Logo que este clecreto fo1· publicado, serão remeuticlo~ a cada um 
dos presidentes das camaras tantos exemplare quanms forem as freguezias ele 
cada um elos concelhos; e o: clitos presidentes transmittirão immeiliatamente, e por 
ca:rninheiro.-, lill1 exemplar a cada um elos parochos . 

Art. 12.0 Logo qu.c o parocho receber o r esp ctivo exemplar, conYocar{t o 
official civil ela fi·egnezia; ambos elegerão um elos homens mais intelligentes e abo
nados, e to.clos tres elegerão mn outro que escreYa perante ellos. 

Art. 13.0 Não haYendo nas fregnezias elas cidacles e villas mai.s populosas al
gum cl~aquelles officiacs civis, que nas províncias são conhecidos pelas cliYersa: 
c~~rtominações ele jui.zes eleito:, <;~.tmJ.rilheiros ou jmaclos, os mini ·trbs elos bairros 
sao por isso encarregados, logo q11.e r caberem este ele 'reto, de lesig·narem um 
~o~1em ele cada uma las fi·cguezias elo respectivo bairro, que tenha as qualidades 
lllclicaclas no artigo -±. 0 , e o farão notilica.r para que immecliatamente se apresente 
ao parocho, e com clle o brc na conformicluclo elo me. mo mtigo 12.0 e elos que se 
seguem. ' 

Art.· 14. 0 O parocl1o e a: tres ou.tra · pessoas que lhe são associadas formarão 
ll?J.a corrunis ão, que procederá ao recenseamento elas pes ·oas ela mesma fi·egtle-

. Zia, que estão nas circumstancias do artigo 4 .0
1 para poderem votar nas eleições 

parochiaes; elas que estão nos termos elo artigo 6. 0 , a fim ele poclerem ser votada. 
para eleitores provinciacs; e ela: quo têem as qualidades apontada no artigo 8 .0 

para poclerem ser eleitas deputados. A commis.·ão se haverá. n'este r ecenseamento 
com. o maior e. cru pulo po .. ivel; e empr gani todo os meio · que estiYerem ao 
s~u alcance, e tudo o que lho inspirar o seu pruclentc arbítrio, para ql1.e algnem 
nao ex~11·cite o clir·cito que lhe não compet 1~em seja privado elo que lhe com·· 
pete. 
. Art. 15. ~ A commissão, depois ele apm·aclo o .·eu trabalho, formará a· tres 

listas, elo que podem votar na a ·embléa parochi.al, elos qnc podem ser eleito
res provinci.aes e dos que podem ser deputados . Uma copia d'estas list:;ts, assi
~'ll:cla pela commis. ão, ·erà afE.:x:acla na respectiva parochia, e a · listas originam; 
serao remetticlas á camara elo r e.-pectivo clistricto, perante ::t qual poclerão o· que 
se considerarem off'enclic1os, ou l10 seu proprio direito, ou no clireito elos outros 
seus. comparochianos, fazer as , nas reclamações, e a camara lhes deferirá .-um
:rna~'l?'mento, como for ele justiça, c sem que essas reclamações possam impeclir a 
v~r1ficação ela eleiçõe. no dia determinado, nem as clecisões ela camara elo c1is
tr~cto tenham outro recm·so que não s~ja p~tra a camara elos J.er utaclos . 

. 11.rt. 16.0 Emquauto em cada uma das fi·eguezias se faz a Yerifi.cação cl.et · r 
~nada no artigo 14.0

, a re pectiva camara fará a closignação, tanto elas freo-ne
~Ias _que só por si podem formar as.-embléas paroc?iae. , como elas que se de~em 
leunn: só vara o mesmo fim. Para mna fi:egnez1a poder só por si formar mna 
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ass~mbléa parochial é necessario q,ue contenha 1:000 fogos, ou d'ahi para cima. 
A que não contiver este numero será rmmida a outra, ou a outras, até que pre
encham o dito numero, ou o excedam, para assim reunidas formarem uma assem
bléa parochial. A menos populosa será aggregada á mais populosa que mais pro
xi~a ou mais apropriada :ficar para essa reunião, á similhança elo que vae espe
cialmente ordenado para Lisboa e seu termo n'um elos mappas juntos a este 
decreto . .As camaras annunciarão por· editaes a designação elas freguezias que 
formam assembléas parochiaes, para ser conhecida pelos moradores elas mesmas 
freguezias. 

Art. 17.0 :Mostrando a divisão actual do reino haver concelhos que só por si 
não podem formar uma assembléa parochial, será cada um d''elles unido áquelle 
cuja cabeça lhe :ficar mais proxima, por esta vez sómcnte, e para o unico fim da 
camara elo concelho maior designar as freguezias que se cle>Vem reunir para for
marem assembléas parochiaes. Os provedores elas comarcas ·ão os encarregados 
de ordenarem as remriões dos concelhos á vista dos mappas da povoação do reino 
que baixam com este decreto . · 

Art. 18.0 No mesmo tempo em que nas freguezias se fazem as verificações 
ordenadas no artigo 14.0

, e nas camaras se fazem as designações elas assembléas 
parochiaes nos t ermos elo artigo 16.0

, os . uperintenclen~es elas clecimas extrahirão 
dos livros elos ultimos lançamentos r elações ele treze homens de cada uma elas 
freguezias, e n' ella residêntcs a esse tempo, que pagal'em as maiores verbas de 
clecima por seus bens de raiz, capitaes, inclustria ou commercio, e que, alem d'isso, 
tiverem as qualidades indicadas no artigo 4. 0 ; e os mesmos superintendentes re
metterão officia}mente essa: r elaçõe.,s aos pTcsiclentcs das camaras elo clistricto an
tes do dia de. ignado para as eleições. 

Art. 19 .0 Os presidente.s das camaras avisarão por cartas os treze designados 
para se reunirem no dia elas eleições na parochia, que só p0r si forma assembléa 
parochial. Quando uma : ó freguezia não poclér formar assembléa parochial os -pre
sidentes extrahn:ão das relações parciaes 1.rma outra relação dos treze mai.· colle
ctados nas freguezias r etmiclas, aos quaes a-0-sarão por cartas. Os mésmos presi
dentes farão a:ffixar nas portas da respectiva parochia, assim as r elações r ecebi
das dos superintendentes, como os sobreditos extractos, quando elles tiverem 
logar. 

Art. 20. o Os treze homens assim escolhidos (nenhum elos quaes se p6de es
cusar sem causa mtrito urgente) formarão uma comnrissão eleitoral, e reunidos no 
dia e Jogar das eleições parochiaes, servirão, o mais v elho de presidente e o mais 

,novo el e secretario . E sta commissão elegerá o presidente, o secretario e dois es- .· 
cruti.nadores que hão de compor a mesa eleitoral de parochia. Nas assembléas 
mais numerosas poder::'t esta commissão eleg r dois secretarios e quatro escnüina
clores para facilitar o expediente da eleicão. E . ta só p6cle r ecair em p essoas que 
est ejam nas listas apm·aélas c que se achem presentes. 

Art. 21.° F eita a eleição ela mesa eleitoral de parochia, a portas abertas, á 
phu·alic1ade r elativa, por escrutínio secreto, e por listas ele tantas pessoas quantas 
forem as que deverem compor a mesa, ·e que n' esse acto estejam presentes, se 
publicarà immediatamente a eleição, se queimarão as listas, se dissolverá a com-

' nrissão eleitor al, entregando na mesa a acta da eleição; e os eleitos para mesarios 
tomarão logo os seus 1·espectivos logares. 

CAPITULO III 

DAS ELEIÇÕES PAROCHIAES 

Art. 22 .° Formada a mesa eleitoral da pa~·ochia ou parochia,s, conforme ~ar
tigo 20.0

, tomarão logar na mesma mesa o parocho ou parochos elas fregn.ezias 
que for~arem assemblba pm·oc1•ial, para presenciarem a eleição e informarem so
bre a Hlentidade elos sem; r spectivos parochianos que concorrer em a vota.r. A 
m sa ser{~ collocacla na casa do despacho ou na sacri ·tia, Oll em outra que seja 
acc~mm.oclafl,a para e.·se acto, evitando-se, qua.nto for }Jossivel, a reunião no cor~o 
da IgreJa. obre a mesa estarfio as listas, indicadas no artigo 14.0

, cht fi·egue~ta 
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ou freguezias que compõem a assembléa parochial, para nas mesmas listas se irem 
notando os eleitor es que concorrer em a votar. 

Art. 23 .0 A mesa di.I·igirá a policia e a boa ordem da assembléa, á qual os 
concorrentes não poderão levru: alguma arma. A mesma mesa suspende1:á os seus 
trabalhos e dissolverá a assembléa a horas que não seja necessario accencler luz. 
Os seus trabalhos serão feitos a portas abertas. 

Art. 24. 0 Os eleitores concorrentes subirão á mesa, um depois do outro; entre
garão á0 presidente a sua lista dobrada, e sem assig:natura : n'ella irão lançados 
os nomes das pessoas em quem votam, com declaração das fi:eguezias em que 
ellas residem, com tanto que residam dentro do concelho a que o portador da lista 
p_ertence, ou dentro de algum dos concelhos reunidos . O -presidente, depois de ve
rificado que o portador está comp1:ehendido nas listas elo artigo 14. 0, e de ter 
mandado fazer a nota declarada no artig·o 22. 0

, faní. lançar em uma m·na a que 
elle apresentar sem que seja lida nem aberta. 

Art. 25. 0 Quando algum ou alguns dos illdividuos, que constituem a mesa elei
toral, forem precisados a sair por algmn tempo, não poderá prosegu.ir o trabalho, 
sem que n' ella fiquem tr s pelo menos, e, se tiver saído o presidente, fru·á as suas 

·' vezes o mais velho dos tres que fica-ram. 
Art. 26.0 A fregnezia ou freguezias reunidas, que constituem 1:000 fogos, e 

não chegarem a· 2:000, darão 1 eleitor. As que excederem a 2:000 fogos, e tive
rem menos de 3:000, clarão 2 eleitores. As que chegarem a 3:000, e não passa
rem ele 4:000, clarão 3 eleitores; e as im progressivamente. O presidente assim 
o fan~ saber á assembléa, antes ele principiar a votação, para que as· listas não 
c?ntenham mais nomes do ·que o numero elos eleitores que corresponde {~quelle 
clistricto eleitoral; se apesar cl'isso apparecer a,lguma lista com mais nomes, o pri
meiro ou ,primeiros se entenderão serem os votados. Se alguma duvida occorrer a 
este ou outros respeitos se clecichrá pela mesa á phu·a,lidade de v.oton, e no caso 
de empate terá o presidente voto de qualidade . 

. Art . 27. 0 A mesa se reunirá no primeiro cl:ia, logo que for formada, para re
~ebcr as lista· e proseguir com o escrutinio, a que se segltirá a numeração das 
listas que n'elle forem achadas, e a confrontação d'ellas com as listas do recen
seamento anteriormente notadas á vista, dos portadores. E stas listas serão lidas 
publicamente e em voz alta, que seja ouvida ele toda a assembléa, por um dos 
escrutinaclores, e o secr etario irá escr evendo na acta os nomes dos votados e o 
nllmcro dos votos' que tiveram, pela me. ma ordem elas listas e dos nomes n'ellas 
relaciona,dos. 
. Art. 28 .0 Se até o sol posto nã.o estiv01: conchticla a votação, mandará o pre

Endente metter as listas e as r elações em llll1 cofre de tres chaves, que serão en
tregues a tres elos mesarios. Este cofre será guardado debaixo ele chave e no dia 
seg·uinte ·erá aberto na presença da assembléa. A eleição não poderá durar mais 
de tres dias contínuos, e no fim de cada um cl' clles ficará publicado e a:ffixado na 
porta ela parochia, o resultado ela votação d'esse lia. 

Art. 29.° Conclui da a votação e feito o apmamento geral elos votos, será cle
c_larado eleito para ser eleitor ele província aquelle que tiver a plmaliclacle rela
tiva . Concorrendo dois ou mais com o mesmo numero ele votos, será preferido 
aquelle que tiver maior idade. Do resultaclo da eleição se fará uma segunda acta, 

· e ~'esta se tirarão 9s exemplares necessarios para serem entregues ao eleitor ou 
e~mtores nomeados, que com ella se apresentarão ao presidente da crunara ela ca
Jlltal da província, e outro ficará no archivo ela parochia. Feito isso, se dissolverá 
llrunecl.k'ttamente a assembléa. O eleitor ou eleitores nomeaclos, se não estiverem 
P_resentes no acto elas eleições, serão avisados por cartas, a signaclas pelos mesa
l'IOs, e entregues das actas de que hão de ser portadores. Ninguem poderá votar 
ern duas assembléas. 

Art. 30.0 As outras camarÇts, depois de passado o praso das r eclamações, re
~ett~rão para a camara. ela capital da prov:incia a_s listas que receberam das pa
lochlas, na fórma. elo artigo 15.0

, e a copia elos eclltaes, de que trata o artio-o 16. 0 

A camara ela capital enviará as mesmas listas e copia dos editaes ao pre~iclente 
da assembléa eleitoral ela prov:i~cia, logo que reunida for . 
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CAPITuLO IV 
DAS ELEIÇÕES PROVINC!AES 

Art. 31. 0 Os eleitores provinciaes, que foram nomeados nas assembléas paro· 
chiaes e cl'elbs receberam os t ítulos elas suas nomeações, se reunir~io nas capitaes 
ele suas r esp ectivas províncias para procederem á eleiçrio elos clepuü~clo s de côrtes 
nos clias para isso clctcrminaclos. 

1\.J:t. 32 .0 Os lagares designados para stc fim, como capitaes das províncias, 
são : no lVIinho a ciclacle elo Porto i em Trn.z os "Montes, Villa Real i na Beira, a 
cidade ele Vizcu i na Extremaelma, a ele Lisboa i no Alcmtejo, a ele Evora i no 
Algarve, a ele Faro. · 

Art. 33 .0 As illias elos Açores serão consideradas todas como trmn. só província. 
para este effeito sómentc, e as ela Madeira e Porto Santo com,o outra. Os eleito
res elas ilhas elos Açor es se reunirão na cidade ele Angra, e os ela lVIacleira e Porto 
Santo, na elo Funchal. 0: respectivos capitães gencraes, logo que receberem ste 
decreto, lhe darão c farão dar a devida execução, a.·signamlo para as operações or
denadas aquellcs cli.as quo forem compatíveis com os meios ele communicação, sem 
pouparem cl.iligencia para quo a· e]eições se façam com a maior brcvilacle possíveL 

Art. 34.0 As assembléas provinciacs elegerão trm deputado por cada 25:000 
almas, e n' esta proporção elegerá : a provincia elo Minho, 30 deputados i a ele Traz 
os lVIontcs, 11 elcputaclos i a ela Beira, 36 deputados i a ela Extremaclura, 26 depu
tados ; a elo Alcmteü o, 12 c.lcptltaclos ; a. elo A1garvc, 5 deputados; as ilha.· ela Ma
dei.ra e Porto Santo, 4 deputados; as ilhas elos Açores, 7 c.lepu.taclos. 

Art. 35.0 O eleitor provincial qne, sem cn.u n ju.-tificn.cla, cleixa.r ele compare
cer na assembléa a que é chamado, c lhe não communicar o seu iru]_ cd.imento por 
escripto antes ele principiar a eleição, será considerado inhabil por tempo ele qua
tro annos para todo o emprego publico. A mesa ela a."sembléa rernettení. o nome 
elo que assim for omisso á secretaria de estado elos negocias elo reino, para que 
esta disposiçao tenha o seu cleviclo effeito e possa chegar ao conhecimento ela ca
mara elos deputados logo que est~ja reunida . 

Art. 36. 0 Reunidos os eleitores proviuciaes nri res1)ectiva capital, concorrerão 
impr eterivelmente ás oito horas da manhã elo din. cletcrminaclo, na casa da camara 
on n'aquella que previamente tiver sido destinada e preparada para as suas ses
sões . Ahi compar eceri á mesm~t hora o presidente da camara ela capital ou quem 
suas vezes fizer, levando eomsigo as lista s e as copias elos eclitaes, que elle e a 
camara a que preside deverá ter anteriormente recebido, na conformidade elo ar
t igo 30.0 O mesmo presidente nomean\. de entre os eleitores provinc.i aes uma mesa 
provisoria, que será composta de secretario e quatro escrntinadores, para escrever 
-c receberem os votos ele todo· os eleitores pr esentes, sobre a eleição da mesa elei
toral, que el ve ser organi ·adn. e eleita 11a conformilade elos artigo: 20 . .o e 21. 0 

Concluida a eleição da mesa eleitoral, se retirarü. o presidente ela camam, se clis- · 
solverá a mesa provisoria, se n[i.o tiver sido confirmada pela assembléa, e a nova 
mesa tomará o sen logar. 

Art. 37 .0 A mesma mesa nomeará immediatamcnte duas commissões, tiradas 
elos eleitores presentes que não estej am empregados na mesa. A primeira commis
sfLo será composta ele cinco membros e empr egada no exame ela iclcntidacle elos 
·eleitores e ela legalidade dos títulos que Gllcs apresentaram, pela ornbinaçào elos· 
mesmos titulos com as listas e copias elos eelitaes, anteriormente remcttidas á. ca
mara da capital, na conformidade elo artigo 30.0

, e apresentadas ú mesa pelo pre
sidente da mesma camara, na conformidade do artigo 36.0 A segunda con1missíto 
será composta de tres membros e empregada no mesmo exame a r espeito elos mem
bros ela primeira. Uma e outra se separadt ela assembléa~ e, depois de concluiclo 
o seu trabalho dentro do mesmo edifício, voltad a dar conta d'elle ;Í. mesa di.a.nte 
da assembléa. 'Este trabalho sedt conchúclo no mesmo dia, e, pa.ra que isso se con· 
siga, a mesa nomeará mais commiss'ões para auxiliarem as primeiras, se lias o 
r eq U8l'0l'em. 

Art. 38 · 0 Se as commis .. ões não podérem no mesmo dia dar conta elo seu tra
balho, p elo escruptLlo e circumspecção com que eleve ser feito, a clm:~LO no dia se-
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gninte, em que a assembléa deve estar ~·e1.mida ~~s oito horas da manhã. Se algu
mas duvidas oc.correrem a este respeito, serao decididas na fórma do artigo 26. 0 , 

e ~ó com recurso para a camara elos deputados. 
Art. 39.0 Verificada a identida.dq e leg·itimidade elos eleitores, se seguirá a elei

ção dos deputados pela fórma determinada no artigo 24.0 para a eleição dos elei-
tores provinciaes1 no que lhe é applicavel. . 

Art. 40.° Concluída a votação, se seg·uirá o que fica disposto no artigo 27 .0
, 

no q1,1e é applicavel a esta eleição. ] eito o apurameuto geral elos votos, será pro
clamado deputado aquelle ou aquelles em quem pelo primeiro escrutínio tiver re
caído ametade e mais um dos voto· do· eleitores presentes . O secretario escreverá 
em uma relação o nome do cleputaclo eleito, declarando ú margem o numero de 
Votos que teve, e as listas serão immediatamente queimada· . 

Art. LJ:l . 0 Se elo primeiro escrutínio não resultar a eleição ele todos os deputa
elos, se fará um segLmclo escrutínio li'7r · ; · e se este ainda não produzir toda a 
eleição, se fará um terceiro igualmente livTe. Se este aincla não completar a elei
ção, a mesa formará uma pauta elos mais votado· no terceiro e crutinio, c n'ella 
comprehenderá o dobro elo numero elos deputados que ainda deverem ser eleitos. 
No seguinte escrutínio .·ó podem ser votados os que estiverem na l·ef19ricla pauta, 
e. ficarão eleitos os que obtiverem a plmaliclade elo· votos presentes . No ca. o ele 
empate, preferir<'~ o que for ele maior idade. 

Art. 42.0 Os escrutínios não poderão dmar mais ele quatro dias, e em todos 
esses dias concluirão, quanto possa ser, antes ela noite. O presidente reg·tuará es
sa~ operações ele maneira que se acabe um escrutínio em um dia, e que se não 
prmcipie um segundo escrutínio no mesmo dia, sem a ·egurança ele ser concluído an
tes da noite . No fim ele cada escrutínio se publicará e affixará o resultado da el ição . 

Art. 43. 0 Acabada a eleição se farão publicos por editaes os nomes elos depu
tados eleitos. Da eleição se formará um auto, em que se declarem os nomes elos 
deputados e o numero elos votos que cada um teve. Este auto será assignado por 
todo~ os eleitores presentes, comprchenclendo a mesa, e r emeiticlo com carta elo 
presidente, e com as listas, títulos c copias elos cclitaes das assembl '•as parochiaes, 
cl? qne faz menção o artigo 37 .0

, :cl secretaria ele estado dos negocio· elo reino, para 
cl ella serem enviados á. camara dos deputados, Jog·o que esta se reunir. 

Art. 4!-1. 0 A cada um elos deputados se dará uma procmação assignacla pela 
Dlcsa e por toclos os eleitores que formaram a ~•ssembléa provincial. Será entregue 
no deputado eléito, se estiv-er presente, c, no caso ele estar uusente, lhe será re
mettida officiabnentc em carta do presidente ela assembléa. O teor cl'esta procura
~ã~ é o seguinte: <<Plenos poderes pelos eleitores cb província _clq . .. ao deputado 
eleito N . .. Nós, eleitores ela província ele .. . , reunidos n'csta cidade ou villa ele .. . , 
t~nclo procedido á élcição dos deputados que elevem ser nomeados por es ta provín
Cia, declarâmos que fo1·am eleitos com pluralidade do votos NN . . . Pelo que por 
e~ta presente procm·ação clamos a todos e tes clcputa los jtmtamente, e a cada um 
d elles in sol·idwrn) todo. os poderes para que, reuniclos na cama.ra do. deputados 
com os outros nomeados pelas mais pro,rincias, possam. fazer tu lo o que for con
c~u~entc ao bem ela nação, cumprindo sna · funcções, na conformidade e dentro elos 
tmltes que prescreve a carta constitucional, dada e decretada pelo senhor rei 

· ~edro IV em 29 cl abril ele 1826, sem que possam clerogar ou alter~r alg_um 
dos seus artigos, e nos obrigfrmos a cumpriT e ter pot· válido tudo o que os chtos 
deputados assim fizerem dentro dos referido · limites. Dada n'esta cidade ou villa 

· ele. · . ao.· . . . >>, te. 
. Art. 45.° Concluido: · todos os trabalhos ela assembléa, o presidente cl'ella as

SJ:m o par ticipará ao prelado cliocc:ano ou á maior auctoriclade ecc,lesiastica, a fim 
ele mandar cantar na igreja ca.thcclral mn 'I'e Deum, a que as:ititirão todos os elei
tores e deputados que estiverem presentes, e no :fim d'esse acto religioso se havenl. 
logo por dissolvida a .assembléa. 

Ar~ . 46: 0 Nem n_as a.sscmbléas parochiaes, .nem nas}rov!nciaes, se poderá. pro
t)or, clJscutu· ou del~?cra.r o1ltro algum negomo qu nao seyt r elativo ás elejções. 
ruclo o que alem d 1:so se fizer scrà nullo e os seus auctorcs punidos como per 
tLU·baclore: ela tranquillidacle publica. 
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Art. 4 7. 0 Aquelle que saír eleito deputado não será escuso senão por causa 
legitima e justificada perante a camara. Todos os deputados deverão concorrer no 
dia e lo_gar aprasado para a reunião das côrtes geraes. · 

Art. 48 .0 Os ministros territoriaes darão prompta satisfação ás requisições que 
lhes forem feitas pelos presidentes elas assembléas parochiaes e provinciaes, ten
dentes a facilitar a execução do que está prescripto n'estas instrucções . 

Art. 49.° Ficando determinado qu.e sejam feitas em publico as eleições, de
vendo os eleitores gosar da maior liberdade possível em seus votos, por ser este o 
ftmdamento das boas eleições, e convindo muito que se mantenha o socego, a gra
vidade e o respeitoso -silencio que deve apparecer em um acto de tanta importan
cia; á mesa em geral, e em particular ao presidente d'ella, compete cuidar em 
que os que assistem ás eleições estejam em lagares separados dos vogaes, e vigiar 
e empregar o maior zêlo e efficacia, para que nem algum dos membros da assem
bléa, nem alguma das pessoas assistentes, pertm:be imprudentemente a boa ordem, 
manifeste algum signal de approvação ou de reprovação, e ouse offender algum 
dos concorrentes por pa;.lavras ou por out~o algum meio . O presidente imporá si
lencio aos perturbadores, e se a sua voz não for respeitada, o que não é ele espe
rar, dissolverá a assembléa1 que se reunil:á no seguinte dia. 

Art. 50.0 As operações determinadas nas presentes instrucçõcs serão verifica
elas nos seguintes prasos: 'até ao dia 1.0 de setembro ÍJnmediato será este decreto, 
com os mappas anne::x.os, remetticlo a todos os concelhos e parochias do reino de 
Portugal e Algarves. Nos dois dias que se segturem á recepção se nomearão as 
com:missões elo recenseamento indicadas nos artigos 12.0 e 13.0 No dia 4 elo mes
mo mez se principiarão as listas indicadas no artigo 14.", a designação das re
uniõe.s, conforme os artigos 16.0 e 17 .0 , e as relações mencionadas no artigo 18. 0 ; 

e todos estes trabalhos serão concluídos até ao cha 9 . No di.a 10 se affix:arão as 
listas e remetterão os orj.ginae · ~ts camaras, na fórma do artigo 15.0 As camaras 
remetterão ás freguezias; e os provedores aos concelhos, a designação elas reuniões 
ele que se tratn, nos artigos 16.0 e 17.0 Os superintendentes remetterão aos presi
dent~s das camaras as relações determinadas no artigo 18.0

, tudo até o dito dia 
10 ele setembro. Até o dia 16 serão remetticlas as cartas aos treze que formam as 
commissões eleitoraes elas mesas parochiaes, segundo os artigos 19.0 e 20.0 , e as 
camaras terão decidido as reclamações nos termos do artigo 15. 0 No dia 17 de se
tembro principiarão as eleiç.ões parochiaes e se concluirão até ao dia 19 . No dia 
30 estarão todos os eleitores provinciaes na capital ela sua respectiva província. 
No dia 1. 0 de outubro começarão as eleições provinciaes dos deputados e estarão 
concluidas até ao dia 8. 

Art. 51.0 Serão ex:peclidas ordens aos governadores ela Africa e da Asia, para 
observarem as presentes instrucçõei:i, tanto quanto o permittirem as localidades, e 
as outras circumstancias particulares dos respectivos paizes, fazendo os mesmos 
governadores para este fim uso do que o seu prudente arbítrio lhes inspirar, até 
que as côrtes geraés estabeleçam ,regras mais fixas e mais amplas a esse respei.to . 
Assim provisoriamente as ilhas de Cabo Verde com os estabelecimentos de Bissau 
e Cacheu poderão nomear 2 deputados; o reino ele Angola com Benguella, 1 de
putado; as ilhas de S . Thomé e Príncipe, 1 deputado ; Moçambique, com suas 
dependencias, 1 deputado; os estados ele Goa, 1 deputado; os estabelecimentos de 
Macau, Timor e Solor, 1 eleputado. ' 

As auctoridacles, a quem competir, o tenham assim entendido e o executem, 
pela parte que lhes toca . Palacio ela Ajuda, em 7 de agosto de 1826. =(Com a 
rub1·ica da se;reniss·inw senh01·a ú1j"cfnta 1·egente.) = F1·ancisco Manuel T1·igoso de 
Aragão M01·ato ". 

1 Por economia de espaço e para melhor cffeito typographico alterámos a fórma dos mappas 
annexos a est..e decreto, o que uão influe na sua esseneia, ~mtes facilita a consulta, pois se al
phabetara.m .r~goro:~amente os concelhos e fregnezias de cadtL um;L das comarcas do reino. Todos 
os nomP.s abtmscnpt?s foram conferidos pelas ultimas pnlJ1ieaç<ies ofiiciaes d'esta espccie e ou
tras o~na~ .bern .concettuaclas, posto qt1e n'alguus lJootos ainda ~1prescntern divergencia na ortbo
grapbm. S 1 ~·va 1sto ele. prevenção a quem se der ao incommodo de confrontar as seguintes pagi
nas com o mcorrecto 1rnpresso de 1826. 



Designação 

Prov incia do Minho 

Comarca de Barcellos 

Concellio do BnÍtar 
S. Miguel. .. .. . . . .. . . . ... . ... . . . . 

Concelho de Bn.o·cellos 

Abbade ele Neiva . . . . .. . .. .. . .. . . . 
Abbade de Vermoim . . . . . ... .. . . . . 
Aborim .. ... . .. .. . . .. . . . ..... . .. . 
Adàes . ... .. . . . ... . ... .. . .. .. .. . A . gmar . ... ............ ... . . . .. . . 
Airo (S. J·01rge) . ... . ... .. . .. .. . .. . 
Airó e V arge . . .. . . . . .. .. . .. .. . . . 
Aldreu . ..... .. ... . .. .... . . . .. . . . 
Algoso da Pousa . . . . . . . . . . . .. .. . 
Alvarães .. . . . . . . .. .. . . . .... ... . . 
Alvellos . .. . . . . ......... . . .... . . . 
Alvito I ~anta Marinha ... . . .. .. . . 

· I S. P edro . . ... .. . .. .. . ... . 
Amorim .. . . . . ... . . .. .. . .. . . . .. . . 
Anha . . .. . . .. . .. . . ..... .. . . .... . 
Antas . . ... . : . .. . . .. . .. . .. . . .. . . . 
Arcos . . . .. . . ... .. . . . ... . . . . . .. . . 
Areozello . . . .. ...... .. .. . .. . . . . . . 
Anlcgão . ... .... ....... ... . . . . . . 
Argivae . .. . . .. .. . . .... ... . ... . .. . 
Arnmún ho ... .. .... . . . ..... . . . .. . 
Arnoso ... . . . .. . . .. . ... . ... . . . . . . 
Aves 

!~f~~~:~~· . : . : ~ : : . : . : ~ ~ : : : ~ ~ ~ : ~ ~ : : 
Ba!ugães . . . ... . .. . . . .. .. .. . . . .. . 
Ba.uho . .. . . .. . . . . .. .. ... .. .. . . . . . 
~:trcellinhos .... ... . . . .. .. .. . . . . . . 

arcellos .... . .. .. . . . .. ... . . . . . . . 
Barqueiros ... .. .. . . . . . ... . . . .. . . . 
Bastuço \ ~auto~ E st evão . . . .... .. . . 
B . . I S. J oao .. .. . . . . .. .. . .. . . 

B~li~h; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Br ufe c .... .. ... ... ... .. .. ....... . 

abeçudos .. . . .... ... ... ... . . .. . . 
g abreiros ... .. . .. . . . . . .... . .... . . 

alencl ario de Vermoim . . .. ..... . . 
gampo (O Salvador) . .. . . . . . . .. . . . 

arapeços .· .. .. ... ... . . . ..... ... . 
Carreu" ·a ~ S. Miguel ...... ... .. . . . 

< s '1'1. ·C . . . nago . .. . . .. .. . .. . . 
C arvalhal . . ..... . . . . . . . . .. . . .. . . 
carvalhas . . . . ... . .. . . .. . . . ... . . . 
c arvoeiro . . .. . ... . . ..... .. . .. .. . . 
C as tello de Neiva .. . . . .. .... . .. . . 
é astellões . . . .. . . . ..... : . . . . .. .. . 
C ava~ões . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 
chavao .. . ... .. . . .. . . . . . .. .. .... . 
c~~t:~tr ............ ... ........ . 
g~~~~~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cou.to (S. T hiago) .. . ....... . .. . .. . 
Cren :ornil . . . . . . . . .... . . ... .. . ... . 
Crnjães . . . ... . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . 
Dantas (S. Paio) ... .. . . . . .. .. .... . 
Darque . .. . . . . ... .. . .. .. ... . . . . . 

123 

MAPPA N .0 1 

F ogos Designação 

Delães . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . 
Deochriste . . .. ... . .. .. .. . . .. .... . 
Durri:les . . . . . . .. .. .. . . ... .. . ... .. . 

261 Encourados ... . . . .. . . .. .... . . . .. . 
EsiQ.er iz ... . ...... ... . . . . . .. . . . . . 
E stella ...... . .. . . . . .. . .. . . . .... . 

123 F ão . . . .. . . ..... . .. . . . .. . .... .. . 
17 F aria ..... . .. . . .. ... . . . . .... . . . . 
52 
78 ~~!.:~~~-6'. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
77 Fonte Boa . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . ... . 
77 Fonte Coberta: . . . . .. .. .. . . . . . .. . . 
35 FOljães . . . . ... ... .... . . . ...... .. . 

102 Formariz . . . ... . .. . . . . ... .. .. . . . . 
121 Fon1.ellos .. ... . ... .... . .... . .... . 
179 Fradellos .. . ...... .. ..... .. ... .. . 

95 
21 · ~~::r;os ~.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
35 Friastellas ... . . . . ...... .. . ... .. . . 

'' 467 Garnil. . . .. .. .. .. . . . . . . . . ... . .. . . 
'279 Ganclar ella ... . ... . . .. . .. . .. : . . . . 
177 Gavião ... .. . . . ..... .. .. . .. .. . .. . 
92 Gemnude ... . . .... .. ..... . . . . ... . 

104 Gilmoncle .. .. . .. . . . ... . . .. . . . .. . . 
49 Ginzo . . .... . . . ... . .. ... ... . . .. . . 
70 •Goios . .... .. .. ... . . . . . . . . ... . . . . 
75 Gonclifello. . . .... . .. .. . .... ..... . 

136 Grimaueellos .. . . . . .. . ... . . . .. . .. . 
136 Guarclizella . .. . .. . ... . .... . . .. .. . 
110 Gueral. . . .. . . . .. . . .. . .... .. .. . . . 

53 G uizande .. ... .. . .. .. .. .. . . . . . . . . 
148 Jesufrei. .. ... . ... .. ... . . . . . . . . . . 
68 Joanne . .. . . . .. .. ... .. . .. . . .. . . . . 
27 J unqueira . . .... .. . . ... . . . .. . . . . . 

214 
651 

Lagoa . . . . . . .. . .. . . .. . ... . .. . . . . . 
L anudos . .. . ... .. . . .. .. . . . .... . · 

. 132 L emenhe .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 
54 Lijó . . .... . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . 
40 L ordello .... .. . .. . . .. ... .. . ... . . . 

181 Louro . .. .. ... . . . .. . . .. . . . . .. . . . . 
123 L ouzado ... . . . .. .... . . ... .. .. . .. . 

R4 Macieira .. . .. . .. ... .. . ...... . . . . . 
136 Mariz . . . .. . . . . .. . . . . . . . .... . . . . . 
123 Martim . . .. . ..... .. . . . . .. . . . . . . . . 
188 Mazarefes . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . 
113 Midlies . . . ... . . .. . .. . ... . .. . . . .. . 
130 Milhazes . ... .. . .... . ... . . .. . ... · · 
121 Minhotàes . .. . . .. . . .. . .. .. .. . . . · · 
97 Mogege .. ..... .. ... . ... ... . ... .. . 
97 Mosteiro · . . .. .. ... . .. . .. . . .... .. . 
50 Mostei ro de Oliveira .. . .. . .. . . . . . . 

150 Mouquim .. . .. . . .. ..... . . . .... .. . 
188 Mourc ... .. .... .. .... . . . . · · · · · · · 

91 Nabaes . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . ... . . . 
113 

53 
Navió . .. .. . . .. . . .. . . .. . . · · · · · · · · 
Negreiros . .. . . ..... . .. '. · · . . . . .. . 

78 Nine . . ... .. . . .. . .. · · ··· · · · · · . .. . 
111 Novaes ... .. . . .. . .. .. . .. ... . . .. . . 
183 
62 
27 

or . I S. Matheus ... . .. . ..... . 
· IVell'a 1 S. P eclro . . ....... . .. . . . . 

Outeir o Maior . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 
70 Outiz . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . 
26 

139 
Palme 1 ~alvador . . . ...... . ... . . . . 

• I Hanto André .. .... . . . . . . . . 
236 Panque p Monclirn . .. . . ... .. . . . . . . 

66 
70 
62 
67 
44 

123 
340 
62 
28 
35 

121 
42 

145 
16 
70 

152 
217 
166 

70 
40 
64 

115 
30 

120 
30 
86 

143 
79 

137 
60 
45 
50 

266 
182 
61 

120 
94 

106 
221 
204 

61 
Hi8 

36 
143 

95 
58 

107 
90 

113 
36 

11:>5 
110 
62 

183 
45 
94 

158 
36 
ó8 
83 
37 
57 
13 

122 
81 
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II- ------------D-c-si_g'_' a_ç_"o __ · _________ Fogos ~~ -------------D_c_s_i g_n_nç_ã_o ___________ 
1 

__ E_' _og_o_s _ 

Parada .. . . ......... . . . ... .. . . _ .. 
Paradclla .. . . . ... . . . ... .. .. . . . . . . 
Passos .. . .. .. . .. . .. .. ... ... .... . 
P eclome . .... . .. . . .. .. . . . . . .. ... . 
Pedra lhuada . . . . . . ... . _ ........ . 
Pereira . .. . . ..... . .. . .. . . . . . ... . 
P erelhal . .. . .. .. . . . ... . .. . .. : . . . . 
Poiares . .. .... . _ .. _ ..... . . .. . .. . 
Portella .. ..... . _ .... . . . . . . . .... . 
P ortella St1sà ... . . . ..... ... . .. .. . 
Pousada .. ........ _ . ... . .... . . . . . 
Quintiães . .... . . . . . .. . ....... . .. . 
Quiraz .. . . .. . . . .. . ........... . . . 
Remelhe .. . . ... · . ............ .. . . . 
R'equiào . .. . . . . . . . .. . .... .. . . . . · .. 
R iba de Ave ... . .. . . .. . .. . .. . . _ .. 
Ribeirão _ .. _ ...... _ ... _ .... . ... . 
Rio Covo \ Santtt ~ugCJ~ia . .... .. . . 

I Santa Eulah a . . .. . . . .. . 
Rio Mau .. . . _ . . . . . . . . . _ . . . ... . . . 
Rio Tinto . .. .. . . _ . ... .. . .. . ...... . 
Romão . : . ...... . ........ .. ...... . 
Rui vitcs . _ . .. .. ...... . ........ . . . 
8anfins de B.iba de Ave .. . . .. . . _ . . 
Sanfins de T n,meL ............ . . . . 
Santa Lcocadia elo Tamel . . . . . .. . . 
Santa Moo:ia Magdalena .. . .... . . _. 
Santagões . . .. .. ...... . . . ... . .. . . 
S. Romão do Neiva . . .. . ... ... .. . . 
S. Thiago ela Cruz ... .. _ . . .. . ..... . 
Scicle . _ .. . . . . ... . . ... . ......... . 
c . ! Santa Maria _ . .. . ... . . . . 
tJequcu:a S. Satumino ....... o •••• 

Sequiacle . . . .. .. . . .. .... . ... o o • • • 

Serzeclello .. . . o • • • ••• o • • • • ••••••• 

i:leznres . . . . ............... o o • • • • 

Silva .. ... . . . . . .. ... .. . . . . .. . . _ o. 
Silveiros . .. . ... . . . . . . . . _ ..... . . . 
Sobrado. o ••• • • ••• • • • • • • • •• •• • • • • 

Sub .. Portella ............. _ .. . .. . . 
Tabosa . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . 
Tadi m e Fr~tdellos .... . . ... o • • • • • •• 

Telhado .. . . . . _ . . . . .. _ ... .. .. . .. . 
T erroso .. . . . . .. . o o • • • • •• _ • • • • ••• 

· r~ougu~nh~ ... o •• _ • •• • •••• _ •• • _ • • • 

'I ougumho . ... .. . .. .. . ... o ••••••• 

Tregosa . . . . . ... . ... . _ . .. • ... .. : .. . 
V 11 \S. Cosme . . ....... . · '· .. .. . . 

a e ( S. M artinho . . . . . . , ........ . 
Veatoclos .. .. . .... . ...... .. . .... . 
V ermoirn ... _ . .. . . . . .. . . · . . .... .. . 
Victorino elos Piães ..... . .. . . . ... . 
Villa Boa .... o ••• •••• • _ •• •• •••• • 

Villa Cova . . o _ • • • •• ••••• • • •••• • • • 

VillR. Franca .. . . . . . o •• • •••••••••• 

V·u F . 1 1 S. Martinho .. o • • 

1 a •rescam la (S . Pedro _ .. . . o • • 

Villa F ria ....... o ••••• • •• : •••• • • 

Vill a Nova de Fama.licão .. o . o o • ••• 

Villa de P unhe . o ••• o • • •• • • • •• o • • 

Villa Secca ... . ...... . .. . .. .. . . . o 

Villaça . .. .. . ... o • • • • • • • •• _ • • • • o • • 

Villar de Figos .. . . o ••••• • • • _ o • • o 

V illar de Frades . . 
Vil! ar elo Monte .. : · · · - · o o· o • • • - • • 

Villarinho ...... . . : : : : : : : : : : : : : : : 

36 
67 
78 

101 
64 
62 
98 

.123 
57 
63 
37 
86 
33 
96 

257 
75 

144 
56 
57 

168 
62 
20 

145 
48 
40 
54 
67 
18 
94 
90 
66 " 

105 
31 
64 

173 
64 
55 

104 
35 

132 
H7 

104 
161 
231 
.g5 
121 

61 
210 
121 
200 
144 
183 

58 
246 
139 

65 
58 
91 

22 (-i 
196 
115 

50 
88 

102 
40 
55 

19:873 

Couc,elho de Castro L"boreiro 

Visitação ele Sant~ Maria o _ • • • •••• 

Concelho de Corrclh1i 

Correlhã . . , . . . . . ... o o •• • • • ••••• • • • 

Paradel l a ele Seara . . o • • o • • • • • • •••• 

346 

304 
58 

Concelho de Eixo 362 
Eixo. o • • •• •• • •• • •• • • • • o o . _ ••••• o 894 
Requoixo . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 595 

------- 1 
Co;celbo de Espozeudc 

Curros . . ..... . . .. _ o • • ••• • ••• • • •• 

Espoz:eude .... . .... o • o •• • o • • •• ' ••• 

Gauclra .. o • • •• _ • •••• _ •••• o • • •• • _ • 

Gemezes . . . . ... o ••••• o ••• ••• o . o. 

Mar . ......... . .. o • •• o •• • ••• • •• • • 

JVIa.dn h as . .. .. . .. .. .. . . . . . _ .... o • 

Palmeim de Faro. o • o • o • • • •• o • ••• • 

Villa Chã ....... .. .. . . . .. _ .. ... . 

Concelho tl e E1e rrciros de rrendnes 

Alhues . : ..... o • ••••• • •• • ••••• • o o 

Bus!:ello ela Lago o •• o • •••• • • •• o ••• 

Ermida elo Douro . o o • • ••• o • _ •• • o • 

P en eiros de Teudaes .... o • • •••••• 

Gmlheira .. . . _ . .. o o • • o _ o • •• ••••• 

Oliveira do Dolll'o .. . . .... o • • • • • • • 

Ramires .. . ... . ... o o .. .. . .. ..... . . 

Conccll10 de Frn.Hics 

S. Pech·o ..... o o • •• ••• o •• ••• o •• •• 

Conccl!Jb de Gonclufe 

t:l . Miguel ... o • o •• _ ••• •••• •• •• • _ •• 

Coucolho de 'Lnmlim 

1:489 
76 

;307 
51 
98 
55 

215 
118 
103 

1:023 

'1-4 
70 
44 

320 
61 

,180 
72 

1:091 
3D 

95 

Areias . .. . .. o • • •• • o o ••• • • •• • _ • • o • 107 
Avidos . . . .. .... ... .. _o..... . ... . 84 
Bente ... o .. •• •. . •. . . . ..• . .. •. o. . 24 
Lama ....... .. . ... .. . . . . . .. . .. o . 73 
Landim o - - • o ••••• • o • • o • • • • • • • • • • 248 
Palmeira de Landim o. . . . • • • • . . • . . 80 
Seiele . .. o - • o • ••• •• • •••• o • • • • • • • • 39 
Sequeir~ . . _ . o •••• o __ • • • • • • • • • • • • • 70 

------ 1 

Ooncelbo de L a.L"irn 

f::loutello .... . ....... . . . . .. . . . . . o • 

Turiz .... . . . ........... o • • • • •• o. 

Conccl llo de Lommda 

Alvarenga .. o •••• • o o o ••• • •• •• •• • • ' 

Avellecla . . ... . . ... o . o • ••• • •• • • o. 

Boim . .. o • •• • • •• • ••• o o o _ ••• o • • • • 

Ceruaclello .. o •••• • • •• _ •• •• •• _ • ••• 

Chústollos .. . o •••• o •• •••••••••• o • 

Lodares ... ..... . . · .. o •••••••• • • •• 

Louzacla \ ~a1~t:' :Margarida .... ... . . 
I S. l'Vlignel. . .... o •• • o •• • • 

Nespereira . o •••••••• • •• • •• • ••• • o 

N ovellas .. . . _ . o ' •••• • ••••••••••• o • 

Pias . . . .. o . o •••• • ••• o • • • • o •••••• 

Silvares ....... . ..... _ .. ... . .. . . . 

Concelho de 1\:lelgaço 

Cbaviàes . .. . ... .. ... o •• o ••••••• • 

Cbristoval .. o •••••••• o • • ••••• ••• o 

Melgaço (Santa :\1 m·ia) o • • ••• •• • ••• 

725 
179 
152 
331 

30 
143 
97 
74 
87 

136 
52 
76 
70 

100 
97 

187 
1:149 

180 
185 
119 
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• Dcsisnação Fogos D esignação 

----- 11--------------------------
I Fogos 

Melgaço (S. Paio) . ..... . ... .. ... . . 
Passos . ... ... . ........ . .. .. . ... . 
Prado . ... . ...... . . .. .. . ... .. . . . . 
Remoães .. . ...... .... . . . · · · · · · · · 
Rl)uças . ... .............. . ... . . . 

336 
180 
107 

50 
206 

Concelho de Ois do,Riboixa 1:3ti3 
Fermentellos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Ois da Ribeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

------·11 
Concelho de Paiva 328 

Bairros (S. Miguel) .. . : . . . . . . . . . . . 132 
Espiunca .. .. . . · '· . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Paiva . . . . . . . ... .. .. . . .... . . .. ... 186 
Paraizo. ..... . . . . ........ .. ...... 112 
Fornos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Real ........... . ..... . . .. : . . . . . . 205 
S•t l I Santa Maria . . . . . . . . . . . 206 

<l'C oura 1 S. Ma.rtinho . ..... . . · · · · 118 
Sobrado de Paiva . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Peclori.do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

1------

Concel ho de Pnus 1 :618 

Sa11ta Mariuha . ... . .. .. .. . ... .' .. . 345 

Concelho elo Portella de P enell a 

Axeozello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Esca .· I t:l . Mamecle.. . . . . . . . . . . . . . 57 

'
112 I S. Martinho.. . . . . . . . . . . . . 54 

Goii.es. . . ... .. ... . .. . .. . . . ....... 110 
Godinhaços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
l\ial'l'ancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Pedregaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Portella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Rio Mau.. .. ...... .. ..... . . .. ... 106 
Vili:w das Almas. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Concelho de Halos 
S. Peéh:o 

Concelho do Teudacs 

Santa Clu:istina ..... . .. . . .. .. . .. . 

Conce lho do Vil! a Oh i\ 

Carreiras I S. Miguel. . . . . . ' .. . .... . 
1 S. Th1ago . ........... . 

Doçãos .. .. ..... . ... ......... . . . . . 
Esqueiros .......... . . ..... .. ... . 
L oureira .......... . ..... .. . .... . 
Nevogilcl e . .. ... . . . ...... ..... . . . 
Parada c Barbudo .. . . ......... . . . 
Travassos . . . . .. ...... . .. . .... . . . 
Villa V e1:de ..... . ... . ... . ...... . . 

CoucoUto de Villo, do Conde 

S. J oão Baptista .. . ... . . ........ . . 

Concolho do V illa,rinllo tlo Bairro 

S. Mig uel ....... . .. .... . .... .. . . . 

Oomarca d e Braga. 

Concelho do Apulill 

S. Miguel .. .. . ...... . .. ....... .. . 

Concelho do Areutim 

O Salvador . ...... .. .... . ....... . 

1-----·11 
726 
213 

398 

71 
87 
81 
49 
87 
62 

158 
99 

132 

826 

990 

380 

216 

86 

Ooucclho de .Azevedo 

O Salvador . .. . . .......... ... .. . . 63 

Concelho de Brngll 

~\.daufe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
.AJ:COS ....• •• . . .•... · ·. · ·. · • · · · · · 38 

S. J oão. . .... . ... . ..... . . 586 
S. J osé. .. .... . ........ ... 912 

B S. Ped1:o . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
1:aga S. Tbütgo . . . . . . . . . . . . . . . . 33~ 

S. VictoJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:298 
Sé.... . .... ..... . .. . .... . 563 

Crespos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Dnme..... . .. .. . .... .. ... . .. . . . . 319 
EscudciJ:os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Esporões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Est · I S. Mamecle.. ... . . . . . . . . . . . . 99 

I S. Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
F erreiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Fraião . . .... . . . .. . .... .. ... ..... 35 
Frossos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Gondisal ves.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Gualtur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Lamuçães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Lamas ... . . .. . . . ... . . . .. . .' . ... . . 61 
Loma~· . . . . . ... . .. ... . . ·... . . .. ... 109 
Merelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Navana..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Nogue~r:;-... . .. .. ... . .. . .... .. . . . 7 
Nogumro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Palmeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

P I Santo Estevão . . . . . . . . . . . . 75 
euso 1 S. Vicente . . . ·. . . . . . . . . . . . . 61 

Pousada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Real.... .. . . . ... .... ....... ... . . 2ti1 
Santa Lucrecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Semelhe.... . ... . . . .... .. .. ...... 63 
T enões ... ... . . . .. ....... . . .. . . . . 80 
Trandeiras .. .... ... .. . . ... .. . .... ' 45 
Villa Cova da l\1orreira. . .. ..... . .. 

1 
__ 10_9_

1 

Concelho de Cabaços 
7:580 

S. Mig uel. ....... ...... . ....... . . 15f'> 

Concclllo do Cmnbczcs 

S. Thiago ............ . . : . . . . . . . . . 151 

Concelho de Co, parei ros 

Capareiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Mujàes . .. . ....... ' . ...... . . . .. . .. ~ 

339 
Concclbo de Ccrvi\os 

Areias ....... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Cervàcs . . . .... . .. . .' . . . . . . . . . . . . . 209 

262 
Couoell.to de Dorn o!lus 

S. P edro ......... . . ..... .. · · · ... . 87 

Concelho de E z·vedcdo 

Bustello . . ......... · · · · . . . . . . . . . . 8'{ 
Ervecledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 - ---

Concelho de Foi tosa 
282 

Salvador .. . . .. . .. . . .. . ....... .. . . 74 

Concelho de Pl'ciriz 

l:ianta Maria, . ...... .. .. . . . .... . . . 90 
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D csigna.çiLO Fogos 

Concelho de Manl1e11te 

Manhente .. .... .. .......... . ..... 90 
Temel..... .. . . .. .. .............. 94 

1- --11 
Concelho de Moure 184 

Lage.. . ..... . .......... .. . . . . . . . . 273 
Moure .. . . .. .... .... ... .. . ...... : 195 

Concelho de P edmlva, 

Pedralva .. . ... .. .. . . ....... , ... . 
Sobreposta . ..................... . 

Concelho do Prado 

Alheira . ... . .. . . . . ... . . ...... . . . . 
Atheães ......... . ......... .. . . . . 
Cabanellas . ........ .. ...... . . . .. . 
Gallegos I San,ta ~~ar ia .... ..... . . . 

I S. Martmho ........... . 
Igreja Nova ..... .. .. . . . ... .. ... . 
Ma.carome .. . .......... . ........ . 
Oleiros . .. ........... . ..... . . ... . 
Oliveira . . ..... . . .. ... . ... .. .... . 
Parada de Gatim . .... . .. .. . . .... . 
P r ado .. . . . ... ....... .... . . .... . . 
Roriz ... .. . . ...... . ......... . .. . 
Ucha . .. . . .. .... · .......... ... : . . 

1---
468 
102 
87 

---
189 
122 

76 
108 
106 

71 
50 
22 
87 

100 
H1 
310 
130 
140 

Concelho de 'fibiies 1:433 
Merelim.. . ....... ... . ...... . ... . 168 ' 
Mü·e de Tibães........... . .. . .. . . 123 
Padim ela Graç::t. .. . . ..... . ..... .. 114 
Panoi.as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Parada... . . . ... . .. . ... . . . ...... . 40 

l-- --

Concelho doVimieil'o 516 
A velleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Celleiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Figueiredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Priscos............ .. . . . .. .. ..... 94 
Vimieü·o ... .. . .. . . . ...... . . ...... 

1 
_ __ 9_1_ 

Comarca de Guimarães 

Concelho de Abba.d im 
' S. Jorge .... .. ... . ......... . .... . 

Concclltos de .A:boim c Codoçoso 

499 

105 

Ab'oim . .. ........... ... ....... . . 50 
Cocleçoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

1----11 

Concellto de Amamnte 

S. Gonçalo .... . ............... . . 

Concelho <le Cabeceiras de Basto 
Aboim .. . .. . .. . ...... ... .. . .. . . . 
Arco ele Baúlbe . ......... . ...... . 
Buccos . . . . . . .. . . . .. .. . · · · · · · · · · · 
Cabeceiras de Basto ... ..... . .... · 
Cavcz . . ..... .... . ... . . . .... · · · · · 
Faia ... . . .. . . . . .. ... ... . ..... . . . 
Gon.diães . 1 

• • • •••• • • ••••• •••••• • • • 

P ainzclla .... ..... . ... . .. . ... . ' .. 
Pedraça . .... · .................. . . 
Rio Douro ...... ... . .. .. . . . . ... . . 
Santa Senhorinha ... : . ......... . . 
Villa Nune . .. . .. .. .... . . ....... . 
V ill ar ......... . ...... . ......... . 

139 
333 

109 
250 
140 
210 
232 
113 

fJ2 
143 
115 
268 
127 

69 
46 

Designação 

Concelho de Celorico de Basto 

Agilclc ..... . ..... . ... . .......... . 
Arclegão ... .... . ............ . . ·-· 
Arnoia ........... .. . ... ...... . . . 
Arnozella . .. .. . .. . ...... . ...... . 
B t I Santa T ecla . .. ..... . . . ... . . 

as 0 I S. Clemente ........ ....... . 
Borba ele Godim ... .. .. .. .. . ..... . 
Borba da Montanha ..... ....... . . 
Britello .. . .................. . ... . 
Caçarilhe ............ . . .. .. .. .. . . 
Canedo ................... .... .. . 
Carvalho . ...... . ... ... .. .. ..... . 
Chapa ... ... . . .. · ......... .. .. .. . 
Corgo . .. . . .. . ....... . .. .. ..... . . 
Fervença .. . ................ .. .. . 
Freixo de Baixo .... .. ..... .. .... . 
Freixo ele Cima . ..... .. . .. ... .. . . . 

~~r~~.::::: :::::::: ~::::::: :::: : 
Gemeos ... ...... . .... . ......... . . 
Goma ...... . . . ...... . .......... . 

ii!~~~h·~.: ·: : : : : : : : : : : : : : : :·: : : : : : :' 
Molares ........................ . 
Moreü·a do Castel1o . ............. . 
Omilhe .. . .. .. . . . . . ............. . 
Paradausa . .. . .......... . . . .. .. . . 
Passos ... . . . ..... . . . ......... . . . 
Rebordello ... . ...... . . . . .... .. : . 
!legadas . ...... .. . . .... ..... •.. • , 
Rego .... .... .. ............... .. 
Ribas . ... ..... .... ............. . 
Seidões .... . .. • . .. . . . . ...... .. . .. 
Tellões ..... . .... . .............. . 
V alie de Bouro ... ..... .... .. ... . 
Veacle .. . .. . .. ..... . .. .... . . ... . 
Villa Garcia .... ... ..... ..... . · .. . 

Concelho de Cepães 

S. Mamede . . . .. . ..... ........... . 

Concellto de Felgnei.J:as 

Fogos 

212 
52 

400 
·69 

145 
391 
328 
.356 
315 

93 
201 
17:7 
44 

142 
325 

93 
118 

60 
122 
12.5 

71 
95 

1b7 
108 

92 
96 
72 
63 
45 

135 
2U 
211 
119 
475 
218 
162 
81 

6:179 

150 

Ayrães. ......... . . . .. ......... .. 248 
Cm·amos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Friancle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
l dães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
J ugue:U:os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Lagares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Margaride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
l'VIoure .. . . .. .. . ........ .. . .. ..... 129 
Padroso... ... . . . . ... . . . . . . . ..... ~ 1 
Pinheiro ...... .... . :. . . . . . . . . . . . ()6 
R efontoura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Revinhade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Santão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Scndim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Sousa . ... . ......... . .... . .. ..... 91 
Torrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Varzea .. . .. .. . . . ·.. .... .... ...... 112 
V arziella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Villa Cova da Lixa. . . . . . . . . . . . . . . 261 _ .:::....:...:.:_1 

Coneeluo de Fonte Arcada 2:817 
S. Salvador ... . .. . ..... .... .... . . 315 

Concelho de Guima.rães 

1:874 Abbação (S. Christovão). . . . . . . . . . . 26 



Designação 

Abbay:lo (S. Thomé) .. . ..... . .. . . . 
Agrclla ....... . ... . .......... . . . 
Ai.rã.o l ~antH;_ Maria ............. . 

S. Joao .. ....... . ....... . . 
Alclã.o ........ . .... .. .......... . . 
Arões l ~anta C:llristina . ....... ... . 

~- Rornao . ..... . ......... . 
Arosa . . ....... . .. . ............. . 
Athães ....... . ................. . 
Azurem ...... . ..... .. .......... . 
Balazar . ....... o. o o .. o o ... o ••• o •. 
Barco .. o .. . o ................. . . . 
Barrosas l Santa Eulali~a ......... . 

Santo Estevao . .... .. .. . 

~ 
t:iauta Leocadia .. .. .... . 

Britciros ~auto Estev:!o ...... o .. . 
S. Salvador ...... . ... o . . 

Brtto ........ o ...... o ....... . ... . 
Caldas ele Vizclla . .. .. ....... . o . . . 
Cal las (S. João) , ... ........ .... . 
Caldcllas o o ... . .... o ...... . . . ... . 
Calvos ... o .. o . .. o .............. . 
Candoso l s

8
·. ~lfha_rtinho .... .. ..... . 
. tago. o • ••••••••••• 

Castcllões .. ......... ..... ..... . . 
. \ S. Ch.ristovi'i.o .... . 

Cuna de Sclho l ~- Jorg~o ........ . 
S. LourenyO ...... . 

Conde (S. Martinho) o ...... .. .... . 
Corvitc ........ o . .. . ........ . .. o 
Costa. o . .... o ••• • • • o. o ....... .. . 
Creixomil . .. . o. o ....... o o ... .. . . 
Cunha ... o ••• • • • •• • •••••• o ••• o • • 

Donim ......... . o •• o ••• o o ••• ••• • 

Espinho ........... . ..... . .... o • • 

Fareja .... . . . .. . .. . ........ .. .. . 
FelgucirA.s .. . ... o ...... o .. o ... . . . 
Fermeutões ..... .. . . .. . ... o .. . o •• 

Figueiredo ... . . . . . . ... . ......... . 

~~~-ii:~.-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
g~~~~s- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gominhàes . ... .. .. .. ...... o •••••• 

g~~â~~.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gonclomar . o • • o o . o ... o .. o . o . ... . . 
Goutim .. o o •••••••••••••••••••• o 

Santa Maria da Oltveira 
Guimarães S. Mignel elo ·Castello .. 

S. Paio ... . .. .. ... . . . 
I S. Sebastião ... o • • •••• 

t~:õs~s·. :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
L obeira ............. \ ........ o •• 

Mongos .. ... ..... o .. o .... . .. . .. . . 

11 
aseotellos . .... .... ............ . 

11 
'lat,~m~ .. ... o • ••••• ••• • o • • o • • o • •• 

11~~!~~. Frio o . o o ..... o o ... o . .. o ... 
M ... 0 .. .. ............... 0 .. 

1\ ormra ele Conegos .. o ... . .. o o o .. 
Josteiro ele Souto o . o o ... ... o .... o 

~~~c••••••• · •••• •••• ••••• Peneeloo ... : ....... 
0

0 ••••• • ••••• • 

Fogos 

60 
55 
96 
62 
49 
87 

146 
78 

105 
187 
91 
73 

227 
85 

14v 
84 

103 
148 
206 
127 
134 
62 

113 
49 
71 
80 

167 
65 
45 
58 
86 

412 
110 

61 
68 
72 
34 

204 
51 

116 
178 
50 

158 
66 
99 

106 
87 
40 

826 
20 

553 
564 
97 
93 
54 

207 
31 
44 
SG 

157 
198 
138 
113 

74 
39 

118 
110 
65 

127 

Designação 

Pentiell-os .. o ....... o . o .. o . o o . o o . 
Pinheiro ... .. . .. ............ . ·o . . . 
Polvoreira ...... o . o .... . .... o . . . o 
Ponte .... . .. . . .. ...... .. . . .. o • •• 

p · l Santa Eufemia ... o .. . .. . 
razms SA.nto Thy1·so . . .. o .. o .. o 

Queimadella . . .. o ... o .... ....... . 
Regtlcle ... . ... o ...... . ......... . 
Ruilhe .. ..............•......... 

~ 
S. Clemente . .. .. . . . .. o o .. 

Sande ~- Lom·?nç.o .... . ... . .... . 
S. Martmho .... o • •• •••• • • 

Sarafào . .. . ..... . ....... o. o o ... . 
. \ Santa Maria. o ..... o o .. . 

Silvares l S. Clcm?nte .... ........ o 
S. M:m-tmho . ... o . . ... o . o 

Serzeclo . . .... . ....... . . ........ . 
Souto . . .................. . ..... . 
Souto ele ~obmdcllo ... ... ...... . . 
Taboadello . ........ . ........... . 
'fagilcle ..... ... .. . ........ . .... . 
Trava so . .. .. .. ....... . ....... . 
Urgezes .... .. ..... . . .. . ....... . . 
Vcrmil. .. . .... . ... . .. ... ...... . . 
Villa Cov:t .. .............. . ... .. . 
Vil! A. Frilt .. . ....... .. .......... . 
Villa Nova das Jnfantas ........ .. . 
Villa Nova ele Sande .... .... .... . . 
Villarinho ... . .. . ...... . ........ . 

I 
Santo Adrião . .. ..... . .. . 

Vizella S. Frwstino .... . ........ . 
S. J orge ...... . ........ . 

· S. Paio . . . ... ... ..•. . ... 

Concelho de Monte Longo 

Antime . .......... .. .. . ........ . 
Armil ....................... .. . . 
Esturàos ............... . .. .. . .. . 
Fafe . .. . . ..... . .. . ... . ..... .. .. . 
Fo~nellos ...... . ... .......... . .. . 
Medello ..... . . .. . . ..... . ....... . 
Quinchães . . . .... . ......... ... . . . 
Revelhe . . o . . . . .. ... . ... ........ . 
Ribeiros .... ... ....... . ... . . . . . . . 
S. Gens .. . .. . ... . .. . · ..... . .... . . 
Vi.nhós ... . ................ .. o ••• 

Concelho de 1\Ioreim de Rei 

S. Martinh.o ... . .. . . . ...... o .. o .. o 

Concelho de Ovc llm do Mariio 

Canadello .. ........... ... ...... . 
Ovelha elo Marão . . .......... ... o . 

Concelho de Parndn de Douro 

S. Julião . ... o ..... . ....... o .. . . . . 

Concelho de Pedrnido 

·s. Bento .. ..... . .... o . . ..... . . . . . 

Concell10 de Pom\J.,iro 

Santa Maria •... • . . . . . . ..... ... • . 
' 

Concelho de Povoa de Lanhoso 

Aguas l::lantas . . .. . .............. . 
Brunhaes . .... .. . ............... . 
Calvos . ..... ... ....... . ...... . . . 
Campo (S. Martinho) ............ . 

Fogos 

29 
53 
95 

178 
53 
65 

179 
142 
83 

115 
120 
200 
192 
133 
82 
99 
97 
83 

184 
34 

123 
210 
127 

72 
92 

119 
98 
61 

211 
124 
59 
62 

100 
11:341 

110 
103 
154 
435 

89 
68 

253 
135 
12-~ 
326 
81 

1:878 
330 

60 
190 
250 
107 

65 

193 

108 
83 
99 
91 

• 



128 

D esignação 

Covellas .. ...... . ... . . ... ....... . 
E sperança . .. . .. ..... ...... .. . . . . 
J!,erreiros .. ..... . ... ..... ... .. .. . 
Gallegos . . . ... . .. ....... . ...... . 
G \ Santa T eclv . . ... ... ..... . 

er az I Santo E s tevi'í.o ......... .. . 
L anboso ...... ... ...... · · · · · · · · · 
L ouredo ... .. ..... . .. .... . . · .. - · · 
Mourc ............. .. ... . . . .' . . . . 
Olivei ra ...... .... .. . ..... .. .. .. . 
Renchrfinho .... .' ..... . .... .. ... . . 
Snnto Eroilião .. . ..... . .. .. ..... . 
Soutello ..... ... .. . .... . .. .. .... . 
Thaicle . . .... .. . ... . ... . ... ... . . . 
Travasses ... ... . . ... .. . ....... . . 
Villela .. .. ........ . . ..... . . .... . 

Concel ho de llcfoios ele Basto 

Fogos 

5~ 
119 

78 
(17 

32 
116 
227 
45 
61 

102 
109 

70 
47 

184 
128 
105 

1:~!23 

Alvite.. . .... . . . .............. ... 120 
OuteiJ:o. ............ . . . . . . . . . . . . . 149 
Rcfoios (S. Miguel). . . . . . . . . . . . . . . 495 
Varzea Cova . . . .. . . .. . ... . . . ... . . 1JS 

--'---- 1 
882 

Concelho de Rcnclufc 

S. Romào ... . .. ............ . .... . 81 

Concelho da. Ribcil:a do , 'o3.z 

Ca.ni çacla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!:1 
Cova. .. . .... .. ................. 82 
Fr~cles . .. ... . .. ... . .. . . . ... . ... . I, 63 
Fnancle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
L onreclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 
Salaroonde ... .. ... . . .. . . . . . . . . . . . 76 
Soengas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Vcu tosa . ............... . . .. . . . . . . 70 
Villar da V ciga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

- ---1 

Concelho de Roufc 

S. Thiago .. . . .. ....... .... . .. . . . 

C'oncolbo de Hossn.s 

Santa Maria elos Anjos ..... . .... . . 
S . Salvador .. ... .. .... .. . ....... . 

ConcelJJO de S, João de llei 

Aj ude .. ..... ... .. ...... . ....... . 
Mons ul. . . ...... . ... . ... ........ . 
S . João ele Rei .... .. .. .. ........ . 
Vexim ......... . ..... ... . . ...... . 

Concelho de S . rr01·qnato 

S. Torquato ............ -- · · 

Concelho de Scrzcdcll o 

S. Pedro ...... . . . .... : ... . .. . · · ·· 

Concelho de Viei ra. 

Anissó ....... .. . . . .... · · · · · · · · · · 
Cantellãcs .. , ........ . . . . · · · · · · · · 
Eira Veclra ......... . . .. . . . . . · · · · 
Mosteiro .......... . ............. . 
I inbeiro . .. . .................... . 
T aboaças . ....... . . .. .. . . . .. . ... . 
\lillar Chão . . .. ........... . . .. .. . 

COJ1cclbo llc Vi ll n. JJon. de llotl" 

S. Thifl,go ....... .. ... ... ........ . 

674 

-232 

100 
445 

545 

29 
144 

83 
52 

308 

377 

145 

60 
179 
134 
341 
100 
146 

56 

1:016 

233 

D es ignação 

Comar ca. ele Pena.fiel 

CouccUto de Bngtello 

S Mig uel. ..... . . . ... . .. ... ..... . 

Coucclho de Ca11avczes 

Santa Maria de SoLre T amega . .. . . 
S. Nieolatl ....... . . ..... . . . ..... . 

.Pogos 

317' 

146 
62 

Concelho <lc G s t·n~ü 208 
Anciães . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 132 
Bustello.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Cauclemil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
CarvtLlho ele Rei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Gestaçô (Santa Maria Mag dalena) . . 71 
Gondar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!:10 
Ja~ente ..... . .... . ... . ... . .. . .. . 79 
Lufrci .. . . .. . ... .. ........... .. : 171 
Paélom.ello .. .. ... : .. . .. . · . . . . . . . . 116 
Sanch o . . ..... ............ . ... . .. 152 
Van;e:-~ (S. ,João).... . ... .. ..... . .. (-i8 
Villa Ch::t do Marão.. . . . . . . . . . . . . . 182 

1----1 

Concelho de Gouveia. 1: G61 
A ll iviacla .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Oepellos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
FolhaLl>L . ........ .. . .... . : . . . . . . . 160 
Gouveia .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1U4 
L omba ... . ........ .. ............ 80 
Mon te (S. Salvador).. . . . . . . . . . . . . . 118 
Vm·zca........ . .......... .. ..... 257 

CotJcclho de Ro1u·u. do B~u·bos a. 

Boa. Vis ta ... . ... ... . .. ... .. .... . 
Oauuas ... ... . . . ..... .. ... . ..... . 
Parceles . . .... ... . . . . . . . · ... . .... . 
R ans ... . . . . . . ..... . .. .... . .. ... . 

CoJ1c<il ho de Manccllos 

S. Mm:tinLo . .... ... ...... . ...... . 

.Conce lho de l\fciucdo 

Santa Maria . . ..... . ...... .. .. . . . 

Coucclh o de Po nn ficl 

A.ni.Ú~nfl, de SonSlL ou Peilaliel .... . 
Boclho .... ... ... . ...... ........ . 
«::a beça Santa . ...... . . .. ... . . . .. . 
Oauellas .. . ..... : . . .. . . .. ...... . . 
Ca.nnas de Unas Igrej as .... ..... . . 

8~~~L~~~: ::::: : ::::: :.::::::::: :·: 
Eja . ...... ·,· .... ·.· .... .. .. . .... . 
E~tre. Ambos os R109 .. . ..... . ... . 
F1gncnas .............. . . . . ..... . 
Fonte Yc\.rcada .. . .. . . . .. . ... . . . . . . 
Ga. llcgos . .. . ... .. ... .. . ... . .... . 
Gnilhufe ... . .. . ... .. . . . .. .. · .. . · . . 
Id.vo . ... .. .... . .... . . . . .. .. . . .. . 
Lagares .......... . . ... . .. . . .. . . 
Luzim ... . .. .. .. . . . . . . ...... . .. . 
:Marecós .. .. . . ... . . ... . . . . . . ... . . . 
jVI ilhundos . . .. . .. ..... .. . ...... . . 
Oldrõcs .. ... . . .. .... . . .. . .. . ... . 
Paço de Sonsa .... ........ . ..... . 
Passi nhos . . . . . ....... . . ...... . .. . 
P erozello ...... . . . .. · ... .. .. .. ... . 

---
1:006 

50 
38 
70 
63 

221 

732 

326 

!)28 
108 
172 
21ti 
220 
n s 

42 
59 
32 
48 

222 
177 
166 
28 

241 
136 
150 

76 
103 
473 
39 

101 



12U 

Dcsig nnçlio Fogos 

Pinheiro......... . . . ....... . . . ... 155 
P ort()l la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \15 
R:\nde. ........ . .. .... ..... . . . ... 37 
}{io de Moi11hos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2fil 
8:\u tn: .l\lartba,. .. . ... . .. ..... . . . . . 7i5 
Scbolido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Snb-Anifana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
D l'l'ô ... . .... . .... ......... .... . . 83 
' ai pcdrc .......... ... ...... .' . . . . 14 5 
Villa Cova de Voz de A.viz ... .. . . . 103 

Concelho de P orto CMroiro 

Abrngão ...... .... ..... ........ . 
Maurc les ........... . . . ~ . ... . . .. . 

Conco1ho de. 'anta Cruz do Riba ·ramcga. 

Anmmnte (S. Verissi ri-10) . .. .. . ... . 
Ath:üde .. . .. : ... ... ......... . .. . 

;~~~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cal1idc de Rei .... . ... ........ .. . 
Carvalhosa .............. .. . . ... . 
Cas teHõcs ele Recczinhos ... . .... · · 
Constanei:\ . .. ............. . . . .. . 
Figlleiró .... ... . . . . .... .. ...... . 
F ig-ueiró ele H iba T ameg;a ... . .... . 

t~~~~~o·.::::::::: ::::: : ::: ::: : : : 
0\iycir a .... .. .. . .............. . . 
Passitllws . ........... . . .. . .. ... . 
Real ...... . . . ......... .... . .. .. . 
Recczinl I S. Mnrneclc . ......... . 

lOS I S. iYiart inho . . .. ..... . 
~,:1nto Iúdoro .... ... ............ . ' 

ou tosa .. . .......... .. .... . .... . 

Concelho de Taboado 

O Salvn,dor ..... . ... . ......... . . . 

4:917 

' 259 
97 

356 
1(14 

64 
102 
44 

203 
101 
100 
154 
275 
3!16 
208 

77 
86 
22 

204 
130 
246 
118 
36 

2:670 
127 . 

F Concelho do 'rlmias 

R],~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. i i! 
LO ele Galli uhas . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

Thuias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

Conco ll10 do TmTão 

Santa Clara ....... . .... .. ... . .... . 

S ConceUto de 'l'mvancn. 
alvaclor . . .. . ...... . .. . ........ . 

Al Conccl h o do U)l uiLO 
cml:em ..... ........... . . ..... . 

~ordello . .. . ... ... ........ .... . . 
acieira .. . .. · ..... . .. .. ... . . ... . 

No · p ~u~tra .... .. . . ....... ..... ... . 
R~~~rra ... ... ... .... .. . ..... . .. . 
s c .. .. . .. .. ..... . , ......... . 
, Cl'TIU11elO ...... , .... .. ...... . ... . 
~~1~t· .... .... ... .... ..... .... . v o ........................ .. 
Vi\Ja Verde . . . . ...... . ... .. .... . . 

illar elo Torno . .... . .......... ·. · 

Concelho de V ilta Boa do Qui res . 

Santo And ré ......... . ........ .. . 

Concelho de Villa Cahiz 

S. Mig Jtel .. . . .......... . . 
!l, 

---
488 

311 

407 

51 
61 
92 
63 

150 
101 
102 
147 
158 

o5 
85 

1:075 
371 

140 

Comarca do Porto . . ...... .. 
ConccJho de Agu iru· de-. ousa. 

Agniar _de Sousa .. . ..... : . ...... . 
A.stromtl . .. . .... ..... . ... .. .... . 
Bestci.ros .. ................ . .... . 
Bi tan1cs . ........ . .... . .. · . ..... . 
Campo (tl. Ma,rtinho) . . .. . . . . ... .. . 
Ca,rvalhosa . ...... .. .... . ... . .. . . 
Ca.saes .......... . ... . .... ... . .. . 
Castell ões ele Cepcda ... . ..... . .. . 
Cbristello . .......... .. .. ...... . . . 
Codeços ... . ... . ..... .... .. . .... . 
Covas . ................. .. . • . . ... . 
Covello . . .. ..... . .. .. . .. . ... : . . . . 
J?~u.ts J grejas . . ...... . ........... . 
Etnz . . .... · ........ . ..... . .. ... . 
Ferréira. (Couto de) ......... . . ... . 
F?rrci_ra (S. Pedro Fin.) .. .. .... . . 

~~~~:~~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
lü·eam w1de . ..... . .... .. . ...... . . 
Gamlra . .. ... . . . ...... ... ...... . 
Lamoso .... . ........... ... . . ... . 
Lordello .. . .......... ... . . ... . . . 
Lustosa ..... . .. . .. . . ... ....... . . 
1\-leclas . ........ . ... ... . .. . .. . . . . 
l\ieixomil ... . ... ..... .... .. ... .. . 
1\iouriz . ..... . .. . .. ... . . . . . . .. . . . 
Modelos . .. . ...... .. . ..... . .. . .. . 
N017ogildc .... . .. ..... . . .. .. . .. . . 
P,amda 'l'hodca .. ........ .. .... .. . 
Haimonda . . . . ............. . .. .. . 
R eborclosn . .... . .......... . .. . .. . 
Santa Eulalia da Ordem .... ...... . 
Santa Maria l\1agdalcna .. . ....... . 
Sobrado .. . ... ................ .. . 
:::;obrcil'a .............. . .. . . .... . 
:::;ouzell a ....... ... ... . . .. .. . ... . 
Vandoma .............. . ........ . 
Villa Cova de Carros . ..... ...... . 
Villcla. : ......... .. ........ .. . .. . 

Concelho de An cede 

Ancedc (Santo Andr6) .. . .... ... . . 

Concel ho do A,·eleda 

Aveleda (Santa Marilt ele) . .... . . . . 

Cone lho de Avintcs 

~vintcs (S. P edro) . .. ........ . ... . 

Concel ho de Azurarn. 

Azmara (Senhora. da Conceição) ... 

Conce lho de B!\iito 

Camp ll o .. ....... . ...... . .. .... . 
Covella · .......... .... · . . · · · · . . . · 
Frencle . ...... . .. ....... .. .. . . . . . 
Gestar;ô ....... . .. · ....... . . . . .. . . Gríllo ... .......... ... ....... .. . 
Lo i vos elo iVI on te . . .. . . . ... . ... . . . 
Loívos rl~ Hibe ira .. ... . .. . . . . . .. . 
Mesquioh ata . . . . ..... .. . . .. · ..... . 
Ovil .. . .......... . ............ . . 
Santa Cru ;.:; do Douro . ............ . 
Tei,eiró . . . .. .. . ....... . . . . . .. . . 
T ellõcs . ... .... . . . .. . ...... . . , . 

Fogos 

158 I 
[>f) 

lOfi 
121 
250 
1\15 
128 
HlfJ 

6fJ 
54 
81 

105 
94 

127 
251 
153 
116 

84 
26fJ 
224 
73 

2/L~ 

347 
113 
l'iS 
333 
67 

178 
~8 

l i'JO 
336 
85 
5!) 

221) 
300 
164 
100 
50 

176 
- - -

G:l33 
538 

107 

331 

184 

311 
166 

99 
387 
113 
55 
71 
86 

232 
320 

72 
23 



130 

lJc• ig.nação F ogos 

Tresouras ... . . .. .. ·:J... ........ . . . . . 131 
Vallat1ares . . .. . . :~r. . . . . . . . .. . . . . . . 158 
Viar.iz .. . . .. . . ... ·.. . . . . . ... . .... B2 
Zezere .. . ... .. ..... .. . . .... . .. .. 410 

1----1 

Concelho de Bernviver 2:716 
Ariz.... . .. . .. . ........ . ... . .. .. 126 
Avessadas. . ........... . ... .. .... 120 
Frwões ........ .. ...... . ........ - . 84 
Magrellos . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
M:mhuncellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
:Matos .. .. . . ..... ... .. . .... . . .. - 54. 
I'aredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 

· Passos de lhiolo. . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
Penha Longa . . ...... . . . . . . ... . ·... 274 
Rozcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Sanele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 315 
S. Lourenço elo Douro . ............ _ __ 7_ 

Concelho Ue Bouc;as 

E ouças ele Matosinbos . .. . . ... . . .. . 
Guifões . .. ............. . . . . ... . . 
Leça da Palmeira ..... . . ..... . .. . 
Lorelello . .... . . .. .. . ...... . - . - . . 
Novogilcle .. ..... . .. - .. - -- - - - - . - . 
Ramalde ..... . ........ - . - .. - . . . -

Concelho de Carnpnnhit 

Santa Maria ...... . ......... . ... . 

Concelho de Cette 

Cette (S. P ech·o) ... . ... .. . ....... . 

Concelho de CoLlto do J?orrcira 

(Ran.1o ela freg uez ia de S. Pedro ele 
F en eira.) ' 

Concelho de Couto do Lo l"i z 

(Ramo ela f reguezia de S. lVIar tinbo do 
Campo.) . . .. . .......... . ..... . . 

Co ncelho da Cova 

S. P edro ela Cova .............. . . 

ConcelllO llo ~.,or. do Douro 

S. Jo:lo da. Foz ... . . . .. . ......... . 

Concelho de 1,ranccm il 

S. Martinho do Cttmpo ..... . . . ... . 

Concelho do F razão 

1:754 

480 
82 

:322 
413 
~~) 

479 

1:808 

1:128 

15 1 

177 

922 

148 

Arreigada . . . . . .. .. .. - - - : . - - .. - - - 57 
Frazão .. . .... .. . .... - ... - .. - - - . - _ _ 2_2_4_-- : 

Concelho de G·a ia 

Arcozello . ......... . · · - · · · · · · · · · · 
Canellas .. .. . .. . ..... - .. - · · - - · · · · 
Canidello · .. . . .. .. - . · · · · · - · · · · 
Guetim ..... . . . ... . . .. - - - · - -- · · · · 
Gulpilbal'eS . .... . . . ... ·. · · · · · · · · - -
Mafamude . ....... . .... - . -- · · · · · · 
Marinha . . . .... . .. .. -.. .. ... .. - . -·-
Olival. . . . .. ... _ .... .. . .. ...... . . . 
Oli.vei.J:a elo Dom·•J .. ..... ..... ... . 
Pcdroso . .. _ ... . . .... ... .. .... . .. . 
P erosinbo .. . ....... . .. . .... . .. . . 
Santa Maria Magdalcna . .- _ .. ..... . 
SeL-..;:ezello · ........ .. ......... _· . . . 

281 

370 
256 
263 
49 

213 
731 
313 
248 
565 · 
897 
308 
151 

69 

D es ignação 

Serrnonde . .... . .. -.- ... ..... . .. . 
8erzedo .. . .. . . . . - - .. ...... ... .. . 
Vallatlares .. .. . .. . .. .. .... .. . . .. . 
Villa Nova ele Gaia . ........ · ... . . 
Villar ele An.clor inbo ...... . .. . ... . 
Vilhir de Paraizo . .. .... ...... . .. . 

Conccl110. de ?ondomar 

Fanzeres . .... . . .... . ... . . ... ... . 
Foz de Sousa ...... .. . ... · ....... . 
Gonclomar .. ...... . ..... _ .. _ . ... . 
J ovim .. . . . . . ....... .. . . ..... . . . . 
V aluom ..... .... ...... __ . _ . . _ .. . 

Concelho ele Gove 

Santa Maria . ... ... . ... _ ..... . ... . 

Concol1 10 de Grijó 
S. Salvador ..... . . . .. . .. .. . . . . , .. . 

Concelho de Ln.ge 

Santa Leoeaclia. ele Baião~ .... . ... ·. 

Concelho de Lcçn. do Balio 

5 :) 
282 
233 

1 :483 
278 
384 

7: 148 

402 
321 
69,7 
226 
517 

2:163 
253 

623 

180 

Alcloar............ . ...... . . . . .. . 75 
CostoilLs .. ....... . . . . .. .... .. .. .. 143 
!1.1festa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
L eça elo Balio . .... . . . ..... . .... ·. . 287 

1--- 1 
Concelho de L ourcdo 

Beire . .. . . . ... ... . . . . . .. .. ..... . 
Gomlelães .. . . .. . .. .... · . .. ... .. . . 
Loureclo . . ... ..... ... _ . . . . . . . ... . 

Concelho ele .Mn.ia 

Aguas Sttnta.s . ..... . .. . ... _ . .... . 
.Alfcna .... . ...... ..... · .. . : __ ... . 
Al vurclhos . ..... .... . . . . .. _ .. .. .. . 

. Arvore .... ..... ..... .. .. . .. .... . 
Asmes ... . . .. . . . . . . . . . ..... : .... . 
Avioso I ~l:wta Maria .... . .. - . ... . 

I l:l. Pedro .. . . . . .... .. .. . . 
, Barca . : . ........... .. . . . . .. .. .. . 

Barreiros . ..... . ...... .. . . ...... . 
B 1 \ S. Martinbo ... .. . . .... . 

ougac o I S. Thiago .. .. ... . . -. .. . . 
Cani!lello . . . .... . ... ... ... . .... . . 
C 1 I S. Ma.mede .. . .... ... . . . 

oronac o I S. Romào ... ... .. ..... . 
Covell as ...... .. ...... .. . . ..... . 
F ajozes ..... . .. . ..... . .. . .. . . . .. . 
Folgosr.J. ...... .. . . . .... : ....... . . 
Fornello ....... . . . . . . .. ......... . 
Gcmnnde . . ..... . .. . ...... ..... . . 
Gião . .... . .... · .. . .. . . .... · .. . ... . 
~m.H'I!m . . ... .. . . .. . ... . . _ .. , .. .. . 
Guulues ...... . ... · . ... ....... ... . 
Guifões ........ . ...... . .. . . . .. . . 
Guilhabrcu .. .. .. . ... . . . . .. . .. . . . 
L abrugc . ..... . . .. . . . . . .. . . .. · ... . 
Lavxa .. .... .. . . . . ... ..... .. ... . 
Macieira . ..... . _ .. . . ..... _ . . . .. . 
Milheirós . . ... .. . ... .... . . .. . . . . . 
Minclello .... . ... . .... . . . . . ... . . . 
Modivas .. . . ... . . .... . . .. . .. .. .. . 
lVIoreira . .. .... . .. . . . . . . .. . .. . .. . 
Mosteiró . .. ... _ ... . .... . ....... . 
lV[uro . . ............ .. : . .... . ... . 
Nogueira .. ... ... . ..... _ . .. .. . . . . 

781:1 

174 
81 
89 

344 
4.95 
2'51 
182 

79 
206 
113 

93 
9ti 

140 
151 
190 

7í 
Hi4 

72 
59 
73 

160 
113 
162 
211:1 
30 
71 

102 
199 
152 
165 
1!:í9 
91 

133 
109 
312 

U4 
77 

101 



Dc!iignnçüo 

Parafita . ............. .. .. · · · · · · · 
Par·anhos . ...... .. .... .. .. . · · · · · · 
Retorta .. . ....... . ..... . .. · · · · · · · 
Santa Uruz elo Bispo .... . . .... .. . 
S. Pedro Fin · ............ . · · · · · · · 
Silva Esc1,1m .. · .. ...... . . · · · · · · · · · 
'l'ougue · ........... . ............ . v . -au:ao .................... .. ... . 
Vallongo . ....... ... , ........... . 
Vermoirn . . .. ........... . ... . ... . 
Villa Cbã ..... -. ..... : ......... . . 
Villa Nont da Tellm ...... ... .... · 
Villar . . .... .. .. ................ . 
Villat elo Pinheiro .... .. ......... . 

Concelho clf Melros 

Lomba ........ . ................. . 
Mchcs ..... . ............. . . .... . 

10ncclho de Ncgt·cllos 

S. Ma mede . .... . ............. .. . . 

Concelho do Passos <1C F rreit-a 

Santa Eulalia .. . . .... . .. · · · · · · · · · 
Concelho de Pcmlui":l.dl.\ 

Pendurada . . ................. . .. . 
Varzca tlo Dom·o .......... .. · · · · · 

Concel ho clu Porto 

Ceclofcita .................. . .... . 
Massnrcllos ......... .. .. . ....... . 
Mimg::tia : ..... . ..... . .......... . 

::;ftnt.o Ildcfouso ....... .... . 
Porto · '. Nicolau .... ............ . 

Sé .......... . ........... . 
'cu hora da Victorin. . ...... . 

Uoncclho d~J l:Jovoa de Vtu·zim 

Scnl)m·a. Lia Concei çãu .......... · · · 

S . Concel!Jo uc Rcbonliios 
. Thiago .. . ...... .... , .... , .... . 

A Concelho de Rcfoios ' 
grella ......................... . 

Agna L onga ... ....... . ..... .... . 
Burgãcs ........ . .. . ........... . 
Campo (O Salmdor) ........ · · · · · · 
ga1:rcira _( . Tl.llago) ........ . · · · · · 

llJJUnrm .............. ....... .. . 
Lamcllas .............. . ........ . 
~ontc Corclova ..... _. ........ .... . 

, p cgrcllos .. .. ... ..... . .......... . 
Clla Maior ...... . .... . ... ... ... . 

Refoios .. ..... .... .. · . .. ... .... .. . 
Rcgucnga .... . ...... . .... . ..... ' . 
Scroa .......................... . 

Concelho do Rio 'l'into 

S. Christovão ......... . .... .. .... . 

S p . t:onc'clho elo Rori1. . 
· cilio ........................ . 

Coucolbo ele anto TJ1yrso 

Santa Christina .. ......... . ..... . 
Santo Thyrs ......... .. .. .. . ... . 
S. Miguel do Couto . . ....... .. ... . 

131 

l:'ogos 

160 
556 
42 

131 
10!.> 
83 
G5 

20,1, 
770 
115 

GS 
130 
150 
134 

7:601 
139 
276 
415 

155 

1li2 

2f)3 
132 

385 
1:434 

354 
726 

5:123 
!143 

2:3fl8 
1:1 40 

12:hlS 
J :394 

140 

111 
105 
173 
36 
80 
89 

133 
283 
213 
194 
136 
130 

!.lO 

1:773 

!.J5 

211 

104 
il 9 

60 

553 

l>c ·igo:l<;ão 

Concelho de Soll.lllucs 

S. l\Iartinho .... . ................ . 

, Concelho <lc Sobrosn. 

t;u.nta Eulalia .... . .... ... ....... . 

'oncclho d~ Vi:ln Boa do lii•po 

Sautu l\1milL ........ . . ... . ..... . . 

com:arca de Va.lença 

Concelho de Cnmil1h:I. 

\... I Santa Maria .. .. . ........ . 
1 rga I i::\. João ... . . . .......... . . ·. 
Arga lc 8ima ............ .. ... . . . 
Argcllll. ... . .......... . ......... . 
Azeycdo ........................ . 
Cn.miuha .... ...... . ... ... ... .. .. , 
Clu·istc llo ..................... . . . 
Gondar ............ : .. .. .... . .. . 
Gontinhãcs .... .. .. ............. . 
CoYas ...... ...... ... .... . .. ... . . 
LRnhcllas .. . , ..... . . ........... . 
i\lol do .. . ............. . ........ . 
Orbacem ............... .. ..... . .. . 
Hil.Ja de Aneora ... . ............. . 
Seixas ........................ .. . 
Soppo . ................ . . . ...... . 
Vcuadc .... ... ... ... ... . . ..... . . . 
Villar ele MoLLros .. .. .... . . ..... . . 
Villll.rclho ............. .... ..... . 
Villc .. ........... ... . . ... . ... .. . 

Cuncclho de Valcn~:I. 

Arão ....... . · .... . ...... · ·. · · · · · · 
Cill'ist llo Uo\'u ... .. ............ . 
Codll.l ................. .... .... . . 
Fontoura .... . ............. . .... . 
Gm1tlTa ......... . .............. . 
G:mfcy ......................... . 

.1 [' êanta Maria ..... . ........ . 1 'a i::\. Jq.]ião .. ............. . .. 
Torre . ... . .. . .... : . ..... .. ... .. . 
Vaião . .. . . ..... . .. . ..... .. . . . .. . 
V 1 i Santo Estevão .. ....... . . 

a onça ( Scnhont dos Anjos •....... 

Concelho de Ynlladnrcs 

AlYarcclo ... . ....... . ........... . 
Baclin1 ..... . .... . ...........•... 
Ccivães .......... .. .... .. ...... . 
Cousso .......... . . . . ....... . .. . . 
Cnbalhão . ......... . ........ .. .. . 
Fiãcs ................ .. ........ . 
Gave ................. ... ... · · · · · 
Lm11as . .... . ...... .. . . ....... · .. 
Mcsscgãc ...... ..... . · · · · · · · · · · · 
Padernc .. . .. . ..... . . .. · · · · · · · · · · 
Ptuada do Moutc .. . ........ ... .. . 
Penso ... .... .. ····· ····· ······ · · 
Podamo .. . ..... . ............... . 
Riba de l\Iouro .......... . ... . ... . 
S:\. ....... . ..................... . 

T~~tc.' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Y allaclarcs ...................... . 

l'ogos 

455 

2-!4 

289 

62 
22 
25 
77 
30 

344 
36 
64 

182 
357 
122 
14.8 

96 
1:!0 
34.0 
191 
156 
158 

64 
38 

2:632 
162 
106 
372 
285 
265 
391 

79 
176 
234 
68 

~12 
30G 

2:656 
15!.> 
123 
132 
115 

58 
194 
136 
31 
92 

542 
2 8 
1 a ss 
417 
108' 
109 
376 

8Ô 

3:236 
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Designação Fogos 

Comaro,a de Vianna 

Omwelbo do Aboim da Nobrega 

· Aboim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Ermida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Conce lho de A lbergaria 

Ann.aes ....... .. . .. ... . . . . . .. . . . 
Azões .. . ... . . . .. . . . . .. .. .. . .... . 
Calvello' . .... . ....... .. . .. . .. . .. . 
Duas 'J g~:ejas .... . . .. . . . . .. . ... . . 
Fojo Lobal ..... .. .. . . ... .. . . ... . 
Gai.far . ... . .... . . ... ... . . . ... .. . 
Sandiães ..... .. ....... . ..... . ... . 
S. L oureiJ.ÇO elo Mato . . . . . . . . .... . . 

Concelho de Amares 

Amares . . . . . .. . ....... . ...... . . . 
Besteirós . . . . .... .. ... ... ... ... . . 
Caíres ... . . ..... . ... · . . . .... . . ... . 
Calclellas . ......... . ... . . . .. .. . . . 
Carrazeüo ..... . ....... ....... . .. . 
Dornellas ..... , .... . .. . . .. . . . ... . 
Fenei~:os .... · ..... , ...... .. ..... . 
Figueiredo ....... . _ . ........ . 
Fiscal ...... .. ........... .... . . . . 
Paranbos ....... ... . . . .. · . . . .. . .. . 
Portella .. . . ... .. ... .. . .. ..... . . . 
P1·ozello. : ... . ... . . . . .... ....... . 
Sequciros ... . . ~ . ..... . .... .... . . 
To~:rc ............. ... . .. ..... .. . 

Concelho dos Arcos de Valle de Vez 

Aboi_1~1 elas Choças ............ .. . . 
Agmao . . ... · . . . ....... . . . . . .... .. . 
Alvora .. .. .. . . ... , .. .......... . . 

~ 
O :Salvador . .. ... .... .... . 

Arcos S. Jorge .. . ... .... ... . . .. . 
S. Paio . .... . . . . .... . . .. . . 

Azere ..... . .. . . . .... .. · ... - - · · · · 
Cabana Maior ..... .. . .. .. . . ... . . . 
Cabréiro .. . .. . ... ........ . .. . . . . . 
Can·alcova . ....... . ....... . . ... .. . 
Cencl'ufe . ...................... . . 
Couto .... . .. . ... . . ...... ... . ... . 
Eiras . . . . ... .. . . .. .. . . . . ...... . . 
Extreú·w . ... .......... . .. . . · . . . . . 
Giella ... . .. . . ... . . .. . . . ... .. ... . 
Goncloúz ...... . .. . ..... .. . .. . . . . 
Grade .............. · .. . .. ...... . 
Guilhadezes ... . ..... . ...... . ... . 
Guilhafonse .............. . ..... . . 

J olda ) ~~p~:.~~~i~- ~a~~c~~l-e~1a:: : :: 
L01u·edo ........... - - - - · · · · · · · · : · 
Mci ..... . . .. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Miranda ....... - · · · · · · · · · · · .- · · · · 
Monte Redondo . . . . . . .. . . . . · · · · ·- · 
Oliveira .. .. . .. ... .. - -· ···· · ·· ·· · 
Passô . ... .......... ... .... · · · · · · 
Padreiro I O, Salvado~·. : . ..... . . .. . 

I Santa Cbnstrna ..... . . . . 
Pach·oso ... . ... . .... .. .... . . . .. . 
Pamda .. . .......... . .... . . . .... . 
P erozello ........ .. . . .. . .... . ... . 
P01-tella .... ... .. .. . ... . . .. ..... . 
Rio elo Cabrào . ... ... . ..... . .. . . . 
H.io Frio • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• • •• • 

1---
321 
139 

53 
122 
22b 

54 
64 

104 
52 

813 

60 
68 

126 
114 

98 
99 

140 
91 

140 
40 
43 

118 
47 
65 

1:249 
91 

104 
102 
208 
230 
241 
108 

. 150 
276 

72 
80 

159 
72 
39 
57 

3·13 
128 

91 
69 

102 
54 
57 
49 

208 
83 
97 
52 
65 
63 

116 
I 47' 
152 
124 

26 
3f-i9 

Designação 

Rio de lVIoinb.os .. .. . . . ... . ... . .. . 
Si' .. . . .. . ... ..... . .... . .. . . ..... . . 
Sab uaclim ..... . ..... .. . . . . ... . .. . 
S::t11tm: .... . . . . ... ...... .. . .. . . . . 
S. Cosme e Damião .... . . . ....... . 
t:ienJ1arei ................ . ... . ... . 
Sistcllo ......... .. ............. . 
'Souto . .............. . .... . . . ... . 
Taba~ô . . . . . . ...... . .. .. ...... . . 
Tavora I ~ant_a Maria .. .. .. . . . . . . 

I S. VICente ... . .. .. .. . .. . 
Valle ....... . ..... . .. ... ... . ... . 
Villar elo Monto ... . . ... .. . .. .... . 
Villela ......... . . · ...... . . . . . .. . . 

Fogos 

145 
47 

155 
43 
61 

110 
219 
115 

21-i 
119 

79 
302 
48 

100 

Conce lho do Bc•·Üandos 5:853 
Bertiaudos ....... . .. .. .. . . . . . . ·. . . 50 
Estuxãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Santa Comba do Lima ....... . .. . . 

1 
___ 6..:.8_

1 
Concelho de Conrn. 

. Agua Longa .. .... .. . . . .. ....... . 
Bico .... . ... . ............. . ..... . 
Castm:ÍlJCin.t .... . ........ .. ..... . 
Cb.l'iste11o .... . . ....... . ..... . . . . 
Cossotu·n.clo .... · ..... ~ ... . ....... . 
Cotu·::t ................. . . . . .. .. . . 
Cru1J1a ............ ... . ........ . . . 
F erreira ............... .. . . ..... . 
Formariz .. . . .. .. , . . . .. . .. .. . ... . 
I nfesta .. .. .. . .. . .. ... .. . . ...... . •. 
In saldo .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . 
Linharcs . . . . .. . . . ... .. .... .. . . . . 
Mozcllos . . . ..... . . .. . . . ...... .. . 
Paclornello . . . .. .. .. . .. . . . . ..... . 
Parada . . . . . ... ..... .. ...... . .. . . 
Paredes .. . . .... . . . ... . . .. ..... . . 
Porxeiras . ............. . ...... . . . 
Resende ............ . ........ . .. . 
H.om. 3~rig·ãcs .... , .... .. . . . . .. ..... . 
Rub1aes . . . ... ..... . ............. . 
Vascõcs ... . .... . .. ........ ... .. . 

Concelho de Couto do Bouro 

Santa lVIaria . . ... .. .. .. . ... · . ... . . 

Co11celho à c Gcrn.z do Lima 

237 

i~ 
117 

67 
R9 

140 
138 
187 . 
145 
189 
Üi2 
62 

101) 
132 
114 
130 
45 
67 
B8 

188 
64 

2:476 
239 

Deão . . ..... . . . ... ... ... :. . ...... 90 
Geraz elo Lima I Sant.a Lco?aclia. . . 1()3 . I Santa Mana... . . . . 91 

' Moreira ............ . ,. . . . . . . . . . . . 63 

Concelho de Gomide 

S. Mameclc ....... ... . . .. . . · ..... . 

Conccl!Jo de Ln.nhezes 

Foutão . ............ .. ... . ..... . . 
Lanhezes ........... ... . ... .. ... . 
Meixeclo ... ...... .. ....... . ..... . 
Villa. Mou .. . .. .. . ... . . .. .... . .. . 

Concelho de Limloso 

S. Mamecle . . . .. . . . .. . ... . . . . . · ... . 

Concelho de ~{onsão 

Abbeclim ..... . . . ... .. · .......... . 
Arihues .. . ........... . .. . .. .. . . . 
Barbciht ... . ........... . ....... . . 

- - -
3~7 

40 

109 
1.81 

86 
92 

468 

137 

117 
69 

154 



Designação 

Bru:rocas e Tayas . . . .... .. ... .... . 
Bella ... . .. . ........ . ........... . 
C!l,lll.bczcs . . .... .............. . .. . 
Lapclla . .... . .......... . ... . .. . . 
Lara .. . ...... . ........ . . . ...... . 
Lougos Vallos . . . ........... .. ... . 
Lorclello .. . ... . . . .. ... · ......... . 
Luúo . .. .. > ...... .... .... .. ... . 
Mauzedo ... . .... · . . ..... . . ...... . 
Mcrnfe .. .. ............. .. .. . .. . . 
Monsão ... . ...... . ... . ........ . . . 

· Moreira .. . . . .......... . ...... . .. · 
Parada .. . ... ....... .. . . . .... . . . . 
Pias·. · ..... . , ... . ........... . .. . 
Pinheiros ........... ....... ... .. . 
Portella . .. ... . ........... .. ... . . 

~~f,~~~·iz·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 'r . . ' T rovlscoso ..... . · .... . .......... . 
rute ... .. ... ... . .............. . 

Concelho de PtLI'<\dO s Seccns 

S. Miguel ... . . ........ . .... . . ... . 

Concel ho de Pico de Regalados 

Atães .. . ...... . . ... .. .......... . 
Barros ...... . .... . ... . . . ..... , .. 
CalcleUas .. ...... . . . · . ........... . c . . . 

OlJClell'O •.....• .. . . • • · · · · • · · • · · · 
Geme ................. .. ....... . 
Gonclifies ... ....... . . . .. . .. . . . .. . 
z-oncloriz ... . ... . . . . . . .... . . . ... . 

au.has ...... .. ...... .... . ..... . 
M oz . ... .. ....... . . ... . .. . .. . .. . 
Ori- I Santa Marinha ... . ........ . 

z I S. Miguel. .... . ... . .. . . . .. . 
P aço ....... : . . . . .. ............. . 
Pico I ~ - Clt~·istovào .... .. . .. . .... . 

Pracl~ -~·. ~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~~~~i~ .. :: : : : : : : : : : : :' :: : :::: :: : : : 
Valbom 1 ~- Ma.r~i.uho . . . ... . ... .. . 

· I S. Pcclto .............. . . 
Villari11ho ....... .. ......... .... . 

Concelho de Ponte dn Barca 
A. . z1as ......... . .. .. . ..... . . . . .. . 
Boivães ..... . ... . ..... . ....... . . 
B1·avàes . ..... .. . . .......... . ... . 
~ritello .. .. . ... . ......... . ..... . 
Coclececln ....... . . .. . . .... .... ... . 
Covas . . . . . .... . .. . ............. , 
Crasto ... . .. . ............. . ..... . 
Cuide ele Villa V Cl'de '· . .... . .... . . 
Entre A1nbos os Rios . . .......... . 
Germil. ........ . .......... . .. . . . 
Gonclom1.1r .................. . . . . . 
Grovellas ....... . . . .. .. . ... . · .... . . 
Lavradas ....... . ...... . ........ . 
Nogueira· ... .. ....... . . . ........ . 
Oleiros . . . . ..... .. . . . . . . . ....... . 
Paço Vecl.ro ele Magalhães . . ..... . . 
Pcnascaes .... . ..... . ........... . 
Ponte ela Barca ......... . . . ..... . 
Ruivos .. . . . ...... . . . . ....... .. . .' 
S. Priz .. .. . ........ ......... . .. . 
'l'onvrflo (0 Salru.dor) . . .. . ...... . 

133 

Pogos 

83 
159 
109 
43 

128 
385 . 
57 

102 
238 
527 
258 
162 
47 

252 
59 

1413 
80 
63 

130 
133 

3:497 

40 

107 
74 
99 

131 
56 
51 
9(1 
70 
~ll 

81 
61 
69 

130 
144 
l 62 
46 

176 
60 
66 
53 

1:804 
115 

66 
104 
114 

51 
129 
120 

79 
164 

30 
33 
47 

159 
n 
82 
74 
60 

205 
50 

105 
34 

.pesignação 

Touveclo (S. Lourenço) ........... . 
Vacle j S. ~edro ......... . ....... . 

S. Ihomé ...... .. . .... . .. . 
Vallões .... . ........... . ....... . 
v·n Ch~ I 8. João . ............. . 

1 a a 1 8. Tbiago ... .... ..... .. 
Villa Nova ele Muhia .. . .... . . . ... . 

Concelho de Ponte do LioH\ 

Arca . ...... .. ............ : . .. .. ,. 
Arcos .... .... ... ............. .. . 
Arcozello . .. ............... .... . . 
Bárrio .. ... . .. ................. . 
Beir al elo Lima . . . . . ..... . .... . .. . 
I ro.nclara . . . .. ... : . ............. . 
Cabração . . . ...... . ............. . 
Calh eixos . . . . ... . ............... . 
Cepões.: .... . ............ . .. .. . . 
Fornellos .... . ..... . ......... . .. . 
Ganclra . ..... .............. . . . . . . . 
Gemieira . . ............. . .... . . . . 
L abrnjtt ... . . .......... ... .. . . .. . 
Labmjó ........ . .. . ....... . .... . 
:Moreira elo Lima ................ . 
Ponte do Lima ......... .. · . . .... . . 
Refoios (8anta Eulalia) .... . ...... . 
Refoios do Lima. : . .. . .... . . . .... . 
H.enclufe ................... . .... . 
Sá ............................ . . 
S>tnta Cruz . . .... . .... . .. . .. . . . . . 
S. João ela Ribeira ..... . . . . ... ... . 
Sercledello .. ....... .. . . ...... . 

Concelho de Queijado, e Bonlhom 

Boalhosa .. . . . ....... . ....... . .. : 
Queijada ...... ....... . . . .... . .. . 

Concelho de Rebortlõcs 

S1.1nta Maria . . ..... ... ... . .... .. : 
S. Salvador .. · . . ........ . ........ . 

Concelho• de Rcndufe 

Ban:eiros .. ........ ....... ... .. . . 
Bico ....... .... ... . .. . ... . . . ... . 
Capella . . .. . ................ . .. . . 
Lago .................. .. .. .. ... . 

Concelho de Snufins 

Fogos 

77 
46 
73 
63 

121 
79 

216 
2:603 

26 
134 
318 
112 
181 . 

62 
40 

165 
65 

224 
141 
108 
186 
50 

234 
585 
102 
415 

84 
77 
81 

265 
90 

3:745 
39 
44 
83 
95 

140 
235 
·90 
40 

157 
100 
387 

Boivão ... . . . ... . ........ . . \ . . . . . 78 
Fl'iestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Gondomil .... . ... ·....... . ...... . . 132 
SaJ:Jti.ns . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Vercloejo .... . ..... ' ............. ~ 

Concelho do Sotnta ~Inrio, uo Douro 
498 

Goães........ . .. ...... . ........ . 115 
Su.nta Izabcl do Monte.... . ... . . .. 36 
Santa Martha do Bolll'O .... - . . . . . . 150 
Seramil .. ....... ....... · . . · · · · · . 59 
Villela ........ · · · · - · · · · · · · · · · · · -

1 
_ _ 7_9_ 

Concell10 de Santo Estevi\o <la Fachu. 439 
H. Miguel da Facha................ 176 
Victorino das Donas. . . . . . . . . . . . . . 129 

1--- 1 
Concelho ele Sonjo 

Ermello ......... .. ....... .. .. . 
GaYicira. . .. . ... . . . .... . ...... . 

305 
87 
~lO 
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Dcs igo:cção 

. 
Sonjo ... . ...... .. ...... .' ..... .. . 

Concelho de Souto 

O Salvador. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Concelho de. 'l'crras d'J Douro 

l:'ogos 

423 

000 
104 

Balanç.'L....... . ... . .... . . . . ..... !J6 
Campo de Gcrez....... ... .. . .... . óH 
Ca.rvalheim .... .. .. ·. . . . . . . . . . . . . . 91 
Ch nmoim .. .. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Chorense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Covidc .. . . . . .. . .......... . . . . . .. , {i9 
l\'Ioimcnta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Hio Caldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
~-Matheus da Ribeira.. . . . . . . . . . . . 42 
V ::tlcloz nele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l-i6 
Villar .. ....... . .. . . . . .. . . . . . ... . G3 

Concelho de Valdreu 

S. SalTador ........ . ...... . ..... . 

CoHcclho do ViamH' 

Affife .. . . · . ... ... . . ... .... .. .. .. . 
Amondc ... ......... . .. . ........ . 
Ancora .. .... .' . ........... . . . . .. . 
Arcosa .. .. .. .. . . . ......... . .. : .. 
C a reli cllos . ... . ... . ... . : . .. . ... . . 

~~~-x~~t:~. : ·_::::: :: : ::: ::: :: :: : :: 
l\ieadclla . .... . · .. . .. . . .. . . . . .. . . . 
Montaria . ... .' .. . ... .. ... . ... . .. . 

~~f~l~~~-~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
P crre ......... . . .. . . · . ........ . . . 
Portozcllo ........... . .. .. · .. . ... . 
S. Claudio . . .. . . ........... ... · . . . 
,'en·a lcis . . .... . ................ . 
~outello .. . . . ..... . ..... . . .. .... . 
'l'orrc .......... . ............ . .. . 
v · I Monscn:atc .. ... o • • o o o o. 

Ianua .. l SantR. Maria Maior ... . · . 
Villar de .Mm·tecll1 . . . .. ..... . .... . 

Concelho de,-; lia Gnrtia 

Brufc ... .. . ........ . ... . . ... . .. . 
Cibõcs ... .. .. . . .. . . .. . ... .. .. . . . 

ü22 

220 

200 
62 

123 
228 

94 . 
11i5 

83 
\)2 

161 
71 

140 
181· 
240 
20 
86 
20 
5ó 

G90 
754 
60 

1----11 
3:52:) 

20 
112 

Concelho de Vil l:t Novr. dn. C01·vcíra 132 
Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Canclcmil ..... . . .. . . .. · . . . . . . . . . . . 1 00 
Con1cs ... .......... .. ... . ... . ... 114 
Gondar ............... .'. . . . . . . . . 64 
Gomlarem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 GO 
Loivo . . . .. . . . ...... .. ..... . ..... 102 
Lovcllíc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Mcntresticlo . . . . . ... . . . . . . . . . . .. ·. . !:>2 
Nogucil:a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
RelJorctla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Sapnrclos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 
Vilh Mcã. . ..... . . . . . . . ... . . . . .. . 3G 
V:illa Nova da Ceneira.... .. ... . . 218 

Provincia ele Traz os l\!lon tes 

Comarca de Bragança 

- --1 
1:4-21 

Conccll1o elo Drag-an~a. 
Agrochil.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9S 
A lfnião. . ... . . . . . . .. .... . . . ...... fí2 

Des ignação 

Alimondc . ... . . . .. .. . ......... . . . 
A mencloeira .. . ..... . . . . . . . . . .... . 
Avelleda . . . . . . .... .. .. . . . ... . .. . 
Babe . . ..... . .. .. .. : ... . . . . .. . . . 
Baçal. ...... . .. ... ... . . . ... . .. . . 
Bagueixe ..... . . . .... . ....... . . . . 
Ban.rez s . .... . .. : . . . . . ...... . .. . 
B iduecTo .. . . . .... .' . ...... . .. . ... . 
Bornes .. . .... .... . . .... .... ... . . 
Bonzende ...... . .. . ...... ... . . . . . 
Bragado .... .. . .. . . .. . . . . . ..... . 
B 1 Ca.t.hechal. . .. . .. . . . . . . 

ragançn. I Sa11ta Marin. .. . .... . . . . 
Brito . . .... . .... . ... _ . .. . . . ... . . . 
Burga .... . . . .. .............. .. . . 
Cn.lvelbe . .. .... .. ... . . . . ... . . . .. . 
Carçã.ozinb o . . .... . . . .. . . . . . .. .. . . 
Carragosa ..... . . . ...... . ... . . .. . 
Cana1)atas . .. . .. ... . . . .. . .. . ... . . 
Canazedo .... . . ... .......... . . . . 
Castellues .. . .... . ...... . ...... . . 
Castt·o de A Ycllãs . .. . .. .. .. . . .. . . 
Castl-o Houpal . . . ... .. .. .. .... . . . . 
Celhs . ... .. . .. .. . .. .. . ... . . . .. . . 
Cidões . ..... , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
CoelJ,oso . . ........ .. . .. . . . .. . . .. . 
Conlellas ..... . . . . . . . . ... .. . .. . . 
Corujas . . . . . . . .. . ..... . . . .. . . . . . . 
CoYa ela L ua ... . ... . . .. .. . . . . . .. . 
Crrtstellos . . . .. . .. . . . . ... .. . . . .. . 
Deilão ................. . .... . . . . . 
Dine .. . .... . .. . .. . .. _ . .. .. . . .. . . _ 
Donai .. . ... . ..... . ... . . ... . . . .. . 
Edrosa ... . .. . .... . ... . .... . . . .. . 
Edroso . ........ . ....... . .. . . . .. . 
EH]laclaneclo . ................... . 
E 'pinhozrlla .. . . ......... . .... . . . 
F ermentões .. ..... . .... . .. .. ... . . 
F eHeim ....... .. ......... . . . . .. . 
Fontes Barrosas . . ..... . . . .... .. . . 
França ......... . .. .. . . . . .. .. . .. . 
Freixecla . .. . .. . .. . ... . .. . .... . . . 
Freixecicllo ... ... . . ... . . ........ . 
Prezulfe . .......... . ............ . 
Gimonde .. .. ......... .. .. .. . . . . . 
Gouclezende . . . . . . . . . . .. . . .. .... . 
Gradissimo .... .. . . . . .. .. ... . . .. . 
Gralhos ... . .. . . . ..... .. ... .. , . . . 
Gri,ió ele Parada ..... . ....... . .. . . 
Grijó ele V alie Bem feito .. ....... . . 
Guaclramil . ... . . . . . . . ..... . ..... . 
Izecla ................ . . .. . .. . ... . 
Lagoa ... .. .. . . ....... . .. . . . . . . . 
Lngomar . . . ... .. ..... . . ... . .. . . . I· 
Lamas ... . . . .... .. . . . . . ... . . . .. . 
Lm1ção .... . ....... . .. .. .... .. . .'. 
Laviaclos ..... . ... . · . . .. . . . . . ... . . 
Limãos . . . ... . . . .. . ...... . . . : . . . 
Macedo dos Cavalleiros .. . . .. .. . . . 
Macedo do Mato .. . ...... .. ..... . 
Ma.rtim .... . . . . . . . .. .. .. .... . .. . 
Meixcdo ... . . .. .. . ....... . ... . .. . 
Mclbc .... . ......... .. . . . . .... . _ . . 
Mofreita ....... . .. . .. .... ..... • . 
Moimcnta . .............. . ....... . 
Montou to . . ...... . .. . ......... . . . 
1VT ontczinho . . . . .... . ... . ...... . . . 
Moraes ....... . ..... . . _ ...... . . . 

Fog-os 

46 
64 . 
60 
70 
4!) 
G1 
13 
3f• 

111 
21 
22 

598 
677 

37 
qO 
50 
8 

36 
ó9 
ó2 
85 
27 
32 
ó1 
17 
60 
40 
40 
16 
37 
29 
21 
33 
44 
29 
38 
40 
30 
58 
22 
35 
23 
l:l6 
37 
40 
76 
38 
37 
72 

:102 
18 

146 
!:IH 
22 
70 
21 
24 
57 
59 
27 
21 
75 
32 
63 
92 
~5 
Hl 

:1 10 



Dcsiguaçiio 

Moz ele Cellas: ........... .. . . ... . 
Muços ....... . ..... .. ...... . .. . . 
Negredu ........ .. ............. . 

~~~~s~~:~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ou s ilh~o ............ .. ... . ... · .. . 
Palaei os ... . .......... . . ... . : ... . 
l?aracla .. . . . .. . ... . .. . ... : . ... . . ." 
Paradil1.ha de Besteiros . .. .. ~ ..... . 
ParadiJJh<~ Nova .. . ..... ... ...... . 
Panunio ........ .. .............. . 
P~trcclcs ....... .... ... , .. . . .... . . 
Paço de Sortes ................ .. . 
Peuhas J untn.s .. . ... . . . ...... .. . · 
Pereiras . ... . .... .......... .. , .. . 
Pctcsquci.ra ... ... .. . ..... ... . . .. . 
Pinclla . . .. . .. .. ... . ....... . . .. . . 
Poclcncc .......... . .. . .... . ... .. . 
Pombarcs ... . .. . . .. . ...... .. ... . 
Portella . . ....... .. ... . ......... . 
Quiutella ele Lampaç~ts . .. . . ... .. . . 
Habal. ........... . ............. . 
Refoios . ......... ... . . ..... . .... . . 
Rio ele Onor .... .. . . ..... . . , ... . . 
Sacoias ... ...... .... . . . .. . . . . ... . 
Salsas ........ . ............... . . 
Salscllas .... .. .... . . . .. ......... . 
Samil . . , ...... .. ... .. ..... . . .. . . 
Santa Comba . ...... .. ..... .. .... . 
Santu Combinha ... . .. . ... ... .. . . 
l:l. Cibrào . . . . ....... .... ..... .. .. . 
S. Juliào .... . ........ . .. . .' . . . .. . 
~- Pcc?-·o . .. ..... . .......... . . . . : . 
Sarap1cos ... ... . .. ...... . ...... . 
Sa!·zcda ... . .. ....... .... ..... . . . 
Sendas ..... .... ........ . .. .. ... . 
Soeira .. .... ... ..... . . ........ . . 
Sortes ......... . .... ... .. .. ... . . 
Soutello da G: LJnoccb .. ...... · .... . 
Soutcllo de .Pena l\ioüri.sca .. ... ... . 
'ralhas· ....... .. .... .. ....... . .. . 
?:alhinhas ................... . . . . 
1 crroso ..... .. .... . .. . ......... . 
Valclrcz ... . ......... . . . .. .. ... . . 
Valle Bcmfc.ito ....... . . . .. ... . · · · 
VaUe ele Lamas . . .... ... .. ... . .. · 
Valle ela Po1·ca .. ............... · · 
V:wgc . . .. · . ......... · ............ . 
Villa Boa ele Carçfiozinho ........ . 
Villa Boa do Ousilhito ... . ....... . 
Yilln. MeU. ... ...... . . . . . .. . • .' ... . 
Villa Nova .. . ........... ... . . .. . 
Villar elo Monte ..... . .. . . .. . : ... . 
Villtn ele Peregrinos ........ . .... . 
Villari11ho (la Cova ela Lua ...... · . . 
i~1has ...................... . ... . 

eJVC., ..... .. .•.....• .. .••• • .. . 

Zoio . . .................... . . . .. . 

Co~celho de Chaves . 

A gostem ...................... . . 
Anclhc ...... . ......... . ...... . . . 
Arcossó ....... . .. . . . ... . . . ... . . . 
Ardàos. : ....... .. ...... . . .. . .. . . 

~~t~{~z.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Canavezcs .... . .......... . ... · . . . . 
Canazeelo .. ..... . . ........ ' · ... . 

135 

Fogos 

31 
55 
32 
72 
62 
75 
24 
!l1 
13 
65 

100 
34 
34" 
82 
16 
13 
40 
87 
29 

G 
78 
72 
16 
32 
36 
(j8 
55 
li4 
33 
29 
17 
155 
90 
64 
24 
37 
89 
37 
52 
27 

107 
44 
lj() 

25 
115 

1f> 
72 
37 
27 
G3 
28, 
25 
47 
38 
33 
70 , 
23 
51 

7:287 

260 
133 
166 

98 
208 
157 
113 
2G7 

Designação l!'ogos 

Cella.. .. . .......... . ........ .. .. 51 
Chaves.. . ..... . . ...... . ......... 1:185 
Crasto....... .. ...... . .. . ........ 46 
Cu ralha . .. ... . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . 65 
Curros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Eiras ·.. .. .... . ... . .. ............. 90 
Emcres. ... . ..... ... . . . . . . . . . . . . . . 138 
Ervõ s....... .. ....... ... ... . . . . . 226 
Fuiües. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Priões..... .... . ... . .. . .. .. . . .. . . 300 
Jou.......... .. . . . ... .. .. ... . .. . 232 
LamfL ele Arcos .... .. .. .. .- . . . . . . . . 46 
Lama de Omiço .. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Lilella. . . . ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . 73 
Laivos.. ................. ... ... . 167 
Montcnegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Moreiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOS 

~~~~1c~~:l~::::: ~::: ::: ::::::::: ::: ; 1~i • 
Otu-a .. .......... . ....... . ...... . 110 
Outeiro. J usão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Outeiro Secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Pacu·clla ... ... .... ~ ..... _ . . . . . . . . 50 
PfLrclclhas ............ . .. . . ... - . . 58 
Possacos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Povoa ele Agrações ..... .... ... ... 88 
Reelondc11o .... . .. . ... ... . , . . . . . . 146 
Ribeira ele A]hariz . . . . . . . . . . . . . . . 259 
Rio Torto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Sallmri~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
t:iamaiõcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
San:fi.ns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Sn.njurge .... .... ...... .. .. . : . . . . 72 
Santa Lcocadia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
S. João ela CorYeira.. . . . ....... . .. 131 
Seara V clha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
::)era picos .. ........ . . . . : . . . . . . . . . 84 
Soutcll inho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Soutello ele Baixo . ... ....... . ... - . 84 
Tazem ..... ·.... .. ........... . ... 68 
Valle de Anta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Valle Paços..... . .... ... ..... . ... 327 
V alies . ........ . . . ... .... ...... : . 82 
VfLssal ........ . ... : .. . . . . ..... .. 123 
vc· 1 L"ll ~ Santa:Maria .. . . . . 57 

1ga c c 1 a l S. Pedro.. . . . . . . . . 136 
Vi !la Praele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Villa Mcà ...... .... ... .. .. _. .. .. 23 
Villar ele Nantcs . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
V i ll aramlcllo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Villarclho cht Raia . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Villarinho elas I aran.h<iiras .... . -.. 74 
Villas Boas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~ 
V illela ccca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Vi11ela elo Tamega .... . .. . .. · · · · · · ~ 

8:589 
Oonce1bo de Erveclosn. 

S. Martinho.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

Concelho de Gostei, Form il c Cnstanhcira 

S. Claudio ....... . .............. . 84 

Concelho de Gra.lhós 

Santa .!\faria ... . .. . . .. .. . .. . .... . 63 

Concelho de l\l ci:tedo 

Sant<L Maria . ..... . ........ ..... . !jl 



13G 

Designa~ no 

Concelho de :i\[ontalcgrc 

Alturas do Barroso .......... . . .. . 
Beça ...... . .. . ... ···· · ·· · ·· · ···· 
Bo baclclla . .............. . .. . . . .. . 
Cabril ..... ...... . . .. .... . ..... . 
Cambczes do Rio ......... . . . .. .. . 
Canedo . . ............ . .......... . 
Cerclcdo .. ...................... . 
Cervos . . . ....... .. .. · . . .. . . ... . . . 
Chà (i::l. Vicente) ... . . . . . .. . .... . . 
Cocleçoso de Cnncdo . . . . . . .. ·-· ... . . 
Covas ele Barroso ... .... . .. . . .. . . 
Covcllàes . ............... . . . .... . 
Covcllo do Gerez . . .... . . ........ . 
Cm-ros . .. .... ... . ......... . ..... . 
Douões . .. . .. . ...... . ... .. ... . . . 
Eiró e Sm1guinhcdo . ...... . .... . . 
F erra!. . . . . . ..... . .. .. ... . ...... . 
Fiães do Rio . .. ...... . .......... . 
FirviclcUas .... . ............... . . 
Gon.tim ........ .. . .. . .. ........ . 
Grm~ja ........... . . . .. .... . .. . .. . 
Ju11 ias ele Pitucs ........... : . .. . . · . 
Mei.."eelo ...... ....... . . . ........ . 
l\>Iontn.legre . .. . . .. .............. . 
Morgacle ........ . . . .. .... . ...... . 
Mourilhe .. . . .. . .... . ... . ....... . 
Negrões ........................ . 
Pa.racla do Outeü-o elo Gcrcz ...... . 
Parauclla .......... . ....... ... . . 
P ar celes elo Rio ....... . ...... . .. . . 
Pinho ............... . . .... ...... . 
P ondras .. ..... . ... .. ........... . 
R eigoso ...... . ... . . . .. . . ... .. .. . 
Salto .. . . .... . ... . .. ..... . ..... . 
Sapiães .... . . . .. . ........ .. .... . 
Snna!]uinhos ..... . .... . .. .. .... . 
Sezdhe . ..... . ...... . ... ... .... . 
Venda Nova .... . . .. ... . . .. . . .. . . 
Viadc ... . ........... . .. . .. ... . . . 
Vil! a da Ponte . . ... . .. . .. . ...... . 
Villaça .... . . . . . . · . .. .. ... . . . .... . 
Vill ar uo Porro ........ . ... . . ... . 

Concelho do Nuzellos 

Arcas ... .. .. . ... .. ..... . ....... . 
Nuzcllos .................. . . . .. . 
Vil larinho de Ag1·ochilo . . ........ . 
Villarinho do Monte ..... . .. .. . .. . 

Fogos 

130 
154 
146 
121 

62 
141 

31 
88 

226 
54 

200 
31 
61 
65 
39 

105 
117 

34 
37 
35 
57 
7~ 
30 

123 
42 
65 
80 
66 
50 
36 

111 
40 
81 

195 
163 
128 

63 
35 

148 
48 
25 
61 

3:602 

60 
25 
70 
32 

Concelho do Outeiro 137 
Argozello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Carção. .. . .. ..... ..... ... ... .... 250 
Milhão..... . .... . . . .. . .... . .. . .. 86 
Outeiro .... .. .... .. , . . . . . . . . . . . . . 78, 
Paçô ...... .. ......... . ...... . . . 45 
Paradinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Pin llo .. . .... . . .. .. . . . . ....... . . ti7 
Quintani111a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~8 
Rio Frio.. . .. .. .. . . ... .... . . . . . . '/.0 
Santulhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 117 
Vcigas. . ........... .. .. ........ . 26 

- --
Concellio de Pndomellos 1:021 

Santa Maria .................... . 50 

Concelho de Padro•o 

S. Martinho .... . ..... .. . . . . ..... . 41 

Dosignuçfio . 

Concelho de nebonlãos · 

Moz ele Rebonlitos ........ .. ... .- .. 
Reborclãos .. . .. .. . ..... .. . . .. ... . 
Valvcrcle ...... . . . . . ............ . 

Concelho de Ruivães 

Campos . ..... . ..... . ... . . . ...... . 
Hnivães ... . . .... ... .. ... · · . · · · · · 

Couccll!O de 'l'o urcm 

S. Pcch·o .... . ......... ....... . . . . . 

Coucclho de Vnlle de Nogucim 

Santa l\lm:ia ......... . .......... . 

Conce lho de Vnllc de Prados o O mude 

S. J cro11ymo ... . . . . .. . . .. . . .. ... . 

Conce iLo, dclV illa. F ranca. 

S. Bento ............ . ..... . .... . 

Concelho tle V i lia r de Perdizes 

Fogos 

43 
93 
21 

157 
71 

204 

275 

133 

45 

75 

33 

Sol vcim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
V'll d p l' l Santo André... 85 

l ar c crf; tzcs S. M iguc l . .,. . . 122 
1---1 

Comarca de Mil·e.nda 

Couct'lbo Clc AJgofo 

Algoso . . .. ..... . ... . .... . .. . . . . . 
Athenm: ........... . ........ .. .. . 

vinhó ......................... . 
F igueira .. . ........ .. ..... . ..... . 
Fonte Lndr:lo ............. . ..... . 
Granja de S. P edro cht i::iilnt .. .. . . . 
Greg-os .. ... . ... . ............... . 
J unqncira .... . ·v- .... ........... . 
Matella ...... . · .... .. .. . . . .. ... .. . 
Mora ............ . ... . . . .. . .... . 
Saldanha ...... . ........... . .... . 
S. Cbristovào ..... .... -. ....... . .. . 
Silva ...... . . .... . . .. .... . ... . ... · 
T eixcim . . .... . . .. . . ......... . . . 
'Travanca . .. ... . . . . . .. .... ..... . 
Urrós .............. .. .. . ....... . 
Uva .......... . ..... . ... . . . .... . 
Valle de Algoso . . . ....... .. ... .. . 
Valle Certo . ........ .... . . . ...... . 
Villa Cbã da Riucim ........ .. .. · .. 

"" Concelho ele Ázinboso 

Santa \Vhuia ... .. ... ...... . ... .. . 

Concelho dn Bemposto. 

Algozin ho ..... . ........ . .... . .. . 
Bcmposta . . . . . .......... . . .. , . . . 

.BnUJbosinllo .. . ..... . . .. ..... . .. . 
Pcreclo ..... . .... . . .. .. . ... .... . . 
'Thó . .... . . ............... . . . .. . 

Uonr:o1ho do Carocc<lo e Fuí.lde 

Cm:occüo . . ........ . ............ . 
Faildc ........ . . . . ..... . ... ..... . 

Conc~Jiho de 1!"'".-i cil·a. 

8. J oão .. . ...... . . ........ : ..... . 

Concci!Jo de Miraurla 

Ag·uas Vivas .•.. . . . . . ........ . 

274 

128 
37 
20 
15 
19 
2G 
15 
25 
67 
21 
60 
19 
64 
23 
73 

117 
4·! 
13 
34 
20 

840 

78 

17 
185 

5í5 
67 
9(:) 

423 
20 
3-! 

54 

S2 

22 
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Dc.s igoaç~o 

Al deia No·va . . . . ... ... . .. . ...... . 
Angueira I ~- Cypr~a 110 • · · · · · · · · · · • I S. Mar t.mlw . .. .. . . .... . 
Avclnnoso . .. .. . . .. ............. . 
Caç:u-clh os .... . : .. . ...... ..... . . . 
éercio ...... . . . ... . . . . ..... . . .. . . 
Cicotn'o .... . .. .. ... . ... . .. . ... . . 
Constantirn . · ... . ........ .. .. . .. . . 
Duas I o-r ej as ...... . .... . ..... . .. . 
Especiosa .... . ... .. . .. . . .... . .. . . 
F onte cb Aldeia . .. . . . .. .. .. ... . . . 
Frci xiosa . . .. . .. .... , . . . . .. . .. . . . 
Gc11i sio ..... . .. . ..... . . . . .. .. ... . 
lfaucs ..... ... . . ..... .. .. .. . ... . . 
Malhadas . . ... .. . . ... .. .. . .. · . . . . 
iHira n1a ... .. .. . . .. . .. .... . ..... . 
Pal açoulo ... . .... . .. . .. . . . . . ... . . 
Pa.racl c li ~L. .. . ..•....•.... . .•. .. .. 

Picote .......... . .............. . 
I ovoa ..... . ... . . ... ... ...... . . . . . 
Prado Gatão . . ... . .. . .. . .... ~ . .. . 
Send im .. . . ....... . . ........ . .. .. . 
Vi l la Chil ele B arciosa . . ... ... .. . . . 
Villa r Secao .. . ...... . ... . ... . . . . 

Conrclho de :\Iogadouro . 

Fogos 

Ul 
70 

102 
'11 

112 
3!) 
45 
81 

107 
27 
07 
34 
40 

108 
73 

155 
65 
45 
64 
66 
41 

214 
84 
!19 

1:753 

Bruçó.... . . .. .... . . . .. . ...... . . . 107 
Brunhoso ......... . ... . . . ... ... .. 81 
Castello Bmnco .. ... . . . . . . . . . . . . . 108 
E. tLU"llos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Fig u i r a ................. .. : . . . . . 51 
Lagoaça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
i\ieir inb os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
.1\tiogaclouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
P a rad !l a. . .... . .. . .. . . . ... . .... . 69 
Rcmonclcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Soutcllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Valle ela Madre . ..... . . . ... .. .. . . 55 
Vall e elo Porco... . . . . .... . ....... 60 
Valverdc .......... . ..... . ..... .. 94 
Ventuzcll o ........ . . .. . ... . .. .. .. 113 
Vil la ele Al a ...... . . . . . ... . .... . . 86 
Vil la de Sinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Vil! ar le Rei. . . .. . . .. ....... . ~ . . . 42 
Villarinho elos Gall cgos ..... .. . . . . _ _ 1_1_5_ 

1:727 
Concelho de Paço de Vinlmcs 

P aço ele Viuhacs . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
P a rada . .. . ... . ....... . ... ... . . . . 19 
Qui..n tcll a . .. . . .... . ..... .. . .. .... 30 
f:-lanta Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Vil! !~ Vcnlc de V ez .... .. .. . . . .... 78 

Concelho de Pcuas Roias 

Caatanheü·a .. ...... . .. . . . . .. .. . . 
~acedo do P eso . . .. . . . .. . . . ..... . 

ou as Roias ...... . ............ . . 
P eso I S: 1\far~inho ... .. ..... · : ... . 
s I S. l ecuo ....... . . . . . ... . . . . 

~:~t~' ····· · ··· · ·· ··· ······· vlcluodo ... . .. . ..... . .. .. .. . ... . . 
ill ari ça ......... . . . .......... . . 

Concelho de Rcbordainhos 

Santa l\J á ria i\l agdal ena . .... . 

253 

40 
37 
52 
74 
33 
37 
32 
4~ 
27 
18 

3~2 

R4 

Des ígnaçüo F ogos 

Uoncc lho de Snncer iz 

S. Cyriaeo . . ............ . .. .. . ·. . . 22 

CotH.•clho de Vi lia r Sccco da L oml;a 

Edral . . . .' .... .. .. . ...... . ..... . . 
Frades . . .. .... ..... . . , .. . .... .. . 
G cstosa .. .. ... . . .. ... .. . .. .. . .. . 
Pinheiro Novo . ... . ..... . ....... . 
Quira z .. ....... . . . . . . .. . . . ..... . 
~- J o111il. . . . ... . .. .. . . ....... . .. . 
S. J ulião .. . . . .. ... . . ...... ... ... . 

~~TI:l~~ .· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Vi ll arinho .. . ................... . 

Concelho de Vimioso 

Campo de Vi boras . . . . . .......... . 
S. Joanuico . . . ... ... . . .... . .... . . 
Snr:1J i e os . . .. ..... . .. ... .. . . . ... . 
V ali c de Frades . . . . . . ...... .. ... . 
Yi.mioso . .... . . . . . ... . ... . .... . . . 

Concelho de Viuhncs 

A.lvaredos ...... . .. . . . .... . ..... . 
Bairros ..... · . . . . . . ... . . . . ...... . 
Cabeça da J g rcja ..... . ........ .. . 
Candedo ... . . . ... . ... . ... .. . .... . 
~esares c Ccrdeclo ...... : . ....... . 
Curopos . . . . ......... . . . . . . .. . . . . 
E spiliho o ......... . ........ . ... . 
Lagarclhos . ...... . . . ..... .. .... . 
Moaz ........... .. . . ....... . . .. . 
N uzedo Lle Cima .. . .... . .. . .... . . 
Nuzedo ::lub-Cas tello . . .. . . ... ... . . 
P inheiro Velho . ...... . . . . .... ... . 
Quadra .. . . . ...... .... ...... . . . . 
R eborclell o ..... · ... . . ...... . . . ... . 
Rio ele Foruos . ..... · . ... .. .. . ... . . 
Sa,ntaJha .. . . .. ....... .. . . . .. .. . . 
Seixas ...... . ........ . . . . . . ... . . 

obreü·ó de Baixo ..... . ...... . .. . 
Travru.1ca . .... . ... . ....... .. .... . 
Tuizell o ... . . . .. . . . . ... . . . ... .. . . 
V alie das Fontes ... .. . .... . . .... . 
Vall e de J aneiro . ... . ... ...... . . . 
Vall e P:tços .... . .. . . ..... ... ... . 
Vil la r de Ossos . ... . .... .. .... ... . 
Vinhaes ..... . . . .. . . . . ... . . . .... . 

Comar ca de Monoorvo 

Concelho do Agua Ucycz 

S. Bartholomcn ... . . . . . . . .' .. . .. . . 

Concelho de A lfnudcg" da Fê 

A.tleganh.a .... . ... . .... . . . . · . · · · · 
Alfal.Lclega LllL F6 .......... . · . . · · · 
Cardn.nha . . .. .. . . .. . ...... .. ... . 
Caste llo . ............... . . ...... . 

i~citi~~- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
F erradosa ...... .. ... . .. .. . ..... . 
Gouv eia .< • .•.....• • .•••. . .. . .... 

J l.wqueira .. . .... .. ....... . . . .. . . 
Pombal. . ... . ..... . ... . . . .. . .... . 
Sarnbade .... . . ... ... .. .. . .. . .. . . 
8anta Justa ... . ... ... . . . .. . . . .. . . 
Hendim fl tt Ribeira ...... . . .. ... . . 

114 . 
30 
38 
59 
55 
31 
7\l 
22· 
41 
53 

522 
185 
37 
25 
45 

222 

ó14 
42 
82 
40 
45 
34 
36 
46 
31 
32 
52 
35 
38 
13 

147 
2 !) 
80 
38 

105 
40 
6R 
67 
6~ 
!)7 

43 
138 

---
1:400 

145 

64 
"172 

88 
17 
54 
44 
87 
84 
29 
38 

253 
24 
4.3 
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Designação Fogos Designação l!'ogos 

Sendim da Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1 

Cedães -- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
Vallcs.. . .. .. . . . . ... . ...... . . . . . . 46 ' Cedainhos . ... .. . . ....... . . .. .. . . 
Valvede .. . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . G3 Chellas . .. . ... . ........ .. . ... . . . 
ViJlarelhos ... . ..... . . . .-.. . . . . . . . . 78 Contins . .. . .. . ..... . . . . . .... . . . . . 
Villarcs ........ . .. . . . . . ....... -_ . 79 I Freixecla .... ... . .... - - - -- - . - - - - -

78 
25 
25 
30 
G4 

Villm·iça ..... :........... . . ..... 79 Mascarenhas . .. . ............. .. . . 16:" 
2G 

Concelho de Cann7.cda de A nciãcs 

Amedo . .. . . .... . ... . ... . .. ... ... . 
Beira G~·~nde . .... . . . ..... ... .. . . 
Bel ver . . . . .. . ... ... .... . ... . .. . . 
Carrazedo . ..... . ... . . . . .... . . . . . 
Castanheiro .... .. .. . .. . .. . -. . . . . . 
Fonte Longa. ...... . .. . . ......... . 
La.va.nrleira. . . .. . . ... .. . . . . . .. ... . 
L inbares . .. .. .. . . .. . . .. ... . . . . - -
Luzellos ...... .. . .... . ..... . . . . . . 
Marzngão . ... . ... . . ... .... . ..... . 
P arambos . ........ .. .. ... . , . .. . . . -
Pinha1 .. .. . . ..... .. ...... . .. . .. . 
PombnJ ..... . .... . . .. ...... . . . .. . 
Riba Longa. .... . ... . . . ... . . .. . . . 
:Samorinha ... ... .. . .......... . .. . 
Seixo de Anciães .... .. ..... . .... . 
Selores . ...... . . ... . .. . . . . .. -. . .. . 
Zcdcs .. ...... . .... . .. . . . . . . . ... . 

Concelho de Gnstro Vicente 

Agrobom ..... . .. .. .. ... . .. . . . .. . 
Castro Vicente . . . .. .. .... .. .. . .. . 
Gebelim .. . · . . . .... . .... . ... . .... . 
Lombo . . . .... .. .... .. ... ... .... . 
Parada . . . ..... . .... . . . ... . . .. .. . 
Peredo . . ... . ....... . . . . ... . . ... . 
Saldanha .... .. .... .. .. . . . . . . . . . . 
Socira .. . .... . .. . ... ...... . .. __ . _ 
Valle Pe reira . . ... . .... . .... . ... . 
Villar Chão . .... ... .. . . . .. . . .... . 

Concelho de Chacim 

Chacim . . ... .. . ...... . . . ... . .. . . 
Olmos .. . . ... . . .... . . . .. . . . ... . . 

Concelho de Corti\·os 
Cernadella ..... . .. .. . . ... __ . . . _ .. 

~~l~i~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Concelho de Frechas 

Frechas .. . . .. . . . . .. . . . . ... .. , .. . 
Valle. da Sancba . ....... . .... ... . . 

Concelbo de Fre ixo de Espada. ã. Cintn. 

Forn os . . ... . . . ... . . .. .. . ... . .. . . 
E rci:.:o ele Espada !Í. Cinta ... : . ... . 
l igares . .... . ......... .. .. .'- - - - - -
l'l'lasõuco ....... . .. . . . . . . . . . . ..... . 
Poiares . . . . ... . ... ... . . . . ...... . 

Conce lho de l\[h·nndolla 
Ah~1mbres . ... . . _ .. . . _ . _ . . .. _ . .. . 
Aht ...... _ .... . _ ..... . . .. . . . : .. . 
Alvitcs . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . . .. . 
A vantos ... ... . ...... _ . _ .. ___ . .. . . 
BJ;in ço . . ..... .. . . _ ...... __ . ... _ . 
Cabanellas .... . ... . . . . _ . __ . __ ... . 
~aravcll as . .. . ..... . .. .. .. . __ . _ ·_ . 
Cm·valhacs . . .... .. .. __ _ .. ___ . __ _ 

- 1-:3-9-1- Miraclczcs .... . . ... .. ....... . .. . . 
Mirancl ella ...... . . . ... . .. . .. • ... - 347 

11 
22 
66 
37 Qo 

117 
95 
81 
47 

171 
110 

7!) 

216 
26 
83 

107 
112 
137 

76 
40 I 

145 I 97• 
52 

1:7Ul 
78 

150 
75 
69 
54 
93 
45 

120 
55 

109 

848 

157 
f)7 

214 
46 
8!) 
59 

194 

91 
55 

146 
11!) 
393 
231 

SG I 

184 

1:013 
104 

97 
11G 

41 
48 
48 
72 
43 

Pousadas ., ... . . .. .. ..... . . ... .. . 
Quintas .. . . . . .. . ... ..... . . . . .. . . 
I:!. Salvador de Acho .... .. . . . . ... . 
Valle de Lobo . .. . .. . .. . . . ... .. .. . 
V al i e de Salgueiro ...... . . ...... . 
Vall e de Telhas . . .. .... . . ..... . . _ 
Villa Nova ... ..... .. ... . ... .. .. . 
Villa Verde .. ..... . ... . . . ..... .. . 
Villar de L edra .. . . . . . .... . . . .. . . 

R2 
34 
43 
23 

1--- -11 

Concelho de l\!unf01·te üe Rio Li no 1:72:1 
.Aguas Frias .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . 
Aguieiras . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Alvar clbos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Avelcllas ... . -.... ·...... . .. . . . .... 71 
Barreiros . .... . .. . . · . . . . . . . . . . . . . . 62 
Boa A ldeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Bouça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Bouçoilcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Casas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Cimo el a Vill a da Castanheira.. . ... 103 
Curral ele V accas ..... .. . .. .. __ . . . 53 
Fiães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G2 
Fornos ele Pinhal . . ....... . _ . . . . . 132 

~~~~2:~: -_ -_ -_ -. -. -. -. -_ -_,-_ -_ -_ -_ -_ -. -_ :: -. ': : : : : lg~ 
Nuzell õs .. . .. . . .. . . . . . ·- ... . . . _ . . . 57 
Üllciclrcs I ~anta :Maria.. .. . .... . . . 38 

I Santo André . . . . . . . . . . . (í6 
Parada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Paradcll a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 
Roriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . 
San-fins . . .. . . ....... . . . ..... . .. .. 54 
Sm1ta Valha .. . ... . .... . . . . ... . . ; 1GD 
8. Vicente.. . .... . . . . . .... . . .. .. . 107 
Sonün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 106 
Tinhella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Travanca . . . .. . .. . . ... ...... .. . ·. . 86 
Tronco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
V illartão .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Concelho de i\[oz 

Cnrviçacs .. .. .... . . . ... . .. . . . . . . . 
l\ioz .. ..... . . ... . ...... .. ..... . . . 

Concelho de P inho Yelho 

Santa Maria .' .. . ...... . . . .. ... . . . 
Concelho de S. Paio 

1---
2:208 

297 
124 
421 

16 

Lodões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
8. Paio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G4 

Concelho de Sezulfe _ 

S. J oão Ba1Jtista. .. .. . .. . ..... .' ... . 

Concelho de Torre de Donn Oham a 

Fornos de Leclra. ... . .......... . . . 
Frac1izcll a ... . . . .... .... . . .. .. . · .. 
Guiclc . ....... .. ... . ....... . . .. . . 
Lama L o11ga ..... . . . ... . ..... .. . . 
l\!elles ........... . .... : .. . ..... . 

1- - --
101 

91 

62 
95 
so 
83 
4'2 



Dcsignnç.ilo 

Murias . .... . .. . ........ . · . .... .. . 
Regocleiro .. ........... . .. .. . . .. . 
Ribeirinha . . . . ... ... · . ... . . .... . . . 
S. Pedro Velho ............. . . . .. . 
Tono de D ona Chama ..... . .. . ... . 
Vn l le de Gouviuhas.: . .. . . . . . ... . 
Valle de Prados de L ecl r a .. .. .. .. . 
11illares : . . . ............... . . ! . . . 

Concelho de Torre de l\[oncOt'\'0 

Assureira .. . .' ............. . .... . 
Cabeça Boa ........ . ...... . .. . . . . 
Cabeça de Mouro . .. . ..... . ...... . 
Estevaes . .. . ....... . .. . . . .... · .. . 
l!'elgar . ....... . . . . . . .. .. . .. . ... . 
Felgueu:as ... .. .. .. .. . ....... . . . 
Horta ... . ... . ... . ........ ... .. . . 
Larinho . .. . ... ..... . .... . . . . . .. . 
Mansores ... . ..... .. .. . ... ... ... . 
Pereclo . .... .. . . . . ........... . . . . 
~onto l:la Velha ........ . . . . . . .... . 
Torre ele Moneoryo . . .. .. .. .. . . .. . 
Unos . . .. . ..... . . . ..... . . . ... . . . 

Concel ho du Valle db Asnos 

~- P ccrrô .. .. . ... ....... .. .... ... . 

Concel ho de Villn ~'lor 

Assnres . . .... .. . . ... . ..... .. ... . 
Bemlbevae ....... . .. . . . . . : . .. . .. . 
Cancloso .. . ... ... . . . . ... . . .. . . : . . 
Nabo .... . .. . ... . .... . . . . ... ... . . 
Hoios ... ... . . . .. .. . .... . . . ... .. . 
~::tmões ........................ . 
~~tnta Com ba ................... .'. 
'frincl acl e .. . ... . . . . . . . ......... . . 
~~\le Frecboso .. . .......... . . .... . 

c ... . .... . ......... ' . ....... . 
Villa F lor .. . ... . .... . .. ... . .... . 

Conce lho de Y illarinlto da Cnstaubc ira. 

Carvttlbo ele Egas . .. . ... . ....... . 

~~~~~:: : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : : : : : 
Pinhal elo Domo . ... . . . .. . ...... . 
Seixo ele Manhozes . ............. . 
~alie ele T ol'llo .. .... . .. . . . . . . .. . 
lillarinho ela Castanheira . . ... . .. . 

Conccl bo el o Villas Doas 

~illar i uho elas Azenhas ..... . .. .. . 
il las Boas . . ..... . .... . .. . .. ... . 

Comarca d e Villa R eal 

Abreir Concelho do Allroi ro 
N o ............ .. ......... .. 
Sob~~~il~o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

a .. .............. .. .... .. 

Concelho de Alfurcll:. 

Alfarella .......... . ..... . .. . ... . 
~1:a rva ... . .. ... ..... . ........ .. . . 

res Minas .. : . . ..... . ... . . · ..... . 

~~·~~~~-~~ ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

139 

43 
]2 
28 
2G 

127 
76 
24 
16 

714 

130 
82 
75 
SG 

240 
130 

78 
154 
113 

97 
74 

335 
247 

1:841 
96 

31 
GO 
fj6 
60 
58 

105 
96 
65 
67 
23 

313 
944 

37 
139 
205 

85 
77 
76 

132 
211 

962 
3S 

175 
213 

140 
50 
~9 

21!) 

122 
72 

138 
259 

99 

690 

D csignaçito 

Concelho de A.l ijó 

!:~~~·i~·;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Carlão . ... . . .. . . . ... . ... . .. .. .. : 
Castedo . . . . . ... . .. ...... . .. . . . . . 
Cottas ...... . ..... . ...... ... ... . . 

Cone lho de A ti~ e i 

l::i. Pedro . . . _ ............. .. ...... . 

Concelho de Cnnellas 

S. Miguel . . .......... .. .... .. ... . 

Concelho <lc Cerva 

A lvadia ........... .. .... . .... . . . 
Cerva .......... . . . .. ... ... · . . . . . . 
Limãos . .. . ....... · . .. . .......... . 

Concelho de Ermcllo 

Bi.lhó ........... .. . .. . .. .... . .. . 
Cam}Janhó ....... . ...... . . ..... . . 
Ennello . .. . ..... . ..... . ... .. . . . . 
Lamas ('ic O lo ...... . ............ . 
Parclolhas ... · .. .. .. ... .. . .. .. . .. . 

Concelho de Fn,·nios 

S. Domiugvs .... ... . . ........ . .. . 

cQnccUto de Fontes 

f:i. T hiago .. . .. . ...... . . . . . . . . . .. · 

Concelho de Freixiel 

Frcixiel . .. ... . .. .. . .... ..... ... . 
i\ioo-o ele Malta ...... ... ...... .. . . 
P crci.ros .. . ...... ... ... . ..... . .. . 

Cun ccllw de Godim 

S. J osé . ........ . : .. ... .. .... . .. . 

Concelho de GoL1vãcs 

Casal uc Loivos . . ...... . ... . ... . . 
Gouvãcs .. . . .. . .. . . ... .. ........ . 
~- Cluistovão elo Douro ... .. .. . ... . 

Concelbo de Lamas de Orcl~ iio 

A vidagos . .. . .... .. ... . ... .. . . .. . 
Barcel . . ........ ... . ... . . ...... . 
Cobro ............. . . .... . ... ... . 
Eixos . . .... . .. ..... . ... . ... . . . . . 
Franco .. ....... .. .. ... . . . ... .. . . 
Lamas de Ore! h :to . . .. . ..... . . . . . . 
Marmcllos ......... . . · . . .. . . .. · · · · 
J>assos .. . ........... .. . · • · · · · · · · 
~ucçâee . ..... . ......... · · · · · · · · ·. 
VnJvcrd e .......... .. · · · · · · · · · · · · 
Villa Boa . . .. : . . . ....... . . · · · · · · . 

Conccllto de L ordcll o 

Santa Maria MagdalemL ....... . . . . 

Concelho de Murçn 

C anel célo . . .. ...... · · · . ....... . . . 
Fiolhoso .. ... . ........ .. ........ . 
Mur Çn .. . .......... . . .. . . . . . ... .. . 
Noura ... . . . ...... . .. .. . .. . . . .. . 
P a lheiros . . . ........ . . .. .. . .. . .. . 
Pcg:ninhos . . . . .. . . .. ..... . .... . . 

Fogos 

408 
G6 

282 
136 
110 

1:002 

342 

513 

49 
M:í9 

99 
607 

l GO 
41 

178 
32 
40 

451 
347 

460 

1!L 
67 

142 
401 
37G 

98 
103 

64 
2G5 
117 
49 
G1 
31 

124 
112 

G5 
102 
146 
49 
43 

899 
153 

190 
110 
236 
80 
72 

lHG 
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Designação 

Populo . . . . .. ........ .. . .... . . .. . 
Santa Eugen ia . ......... .. ..... . . 
Vallongo ... .. . .... . ..... .. ..... . 

Concelho de Pal·adn r] r Pinhão 

Senhom da Conceição .......... : .. 

Concelho de Provczendc 

S. J oão Baptista ................ . 

Concelho dc}Ribn.Tua. 
S. :;\'Iamede . . . ..... ... · ....... . .. . 

Concc1ho dê Ribe ira de Peua 

l 'ogos 

71 
128 

5 

!:138 
135 

244 

380 

Rb . d p l O Salvador. . . . . . 453 1 etra e cna Santa Mar:inha.. 137 
Santo A!eixo de Alem T amega.. . . . 70 

Concelho de Santa l\Iarlhn de P enagui iio 

Ceve i.' .... .... . . ........... . . . .. . 
Cumieira ..... . ... ... .. ...... . . . . 
líont l ias .. ... . ......... .... . . .. . 
Fornellos ..... . . .. . ... .. .... .... . 
L ob . . I ti. J oão ...... . .. .. ... . . 

ngos ! S. Miguel .... .. . ..... : . 
L o LU' e ir o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medi m ..... . .. . •........ . . . ..... 
Meirões ... . .... .. .. . .. . ....... . . 
Moura Morta .. . ... . ... . . . . -... . .. . 
Peso ela Regua . ... . .. ......... . . . 
Sccliellos ..... . .. . .. ... . .... . .. . . 
Villa Jusã ...... ......... . .. . 

Concelho de Villa Pouca de Aguiar 

Affonsim .. .............. ... .... . 
Bornes ........ .. ......... . ... . . . 
Bragaclo .. ... ...... . . .. . . . .. . .. . 
Capelludos . . . ....... . .. ........ . 
GoLwàes cht Sena ... . .......... . . 
Parada de Monteiros . . . : ...... . . . 
Pcnsalvos ..... ....... .. ........ . 
Santa i\Iartha da Montanha ....... . 
l:loutello de Ag uiar ............. . . 
T ellões .... ... . . ... . ... ......... . 
Vallmtra .. .. .. . .. . .. . . . ... . . .. . . 
Villa Pouca de Aguiar ....... . ... . 
V r ea ue Bornes . ... .... . .. . . .... . 

Concelho de Villn Real 

Abbaças . . ...... . ..... .. .. . .... . 
Adoufe ......... .. . .. . .. . . .. . .. , .. 
Alvações do Corgo .... .. . .. ... ... . 
Andrães . ...... ... ... . . . .. .. .... . 

1- - --
660 
233 
302 
1 6 
98 

250 
150 
283 
163 
164 

·138 
452 
569 
75 

3:063 
54 

240 
127 
181 

37 
52 
74 . 
54 

186 
273 
112 
24-l 
250 

Ant.'t .. .... .. .. .. ...... .... ... . . . · 

1:881 
286 
263 
126 
284 
208 
155 
240 
338 
243 
105 
197 

Arroios .. ... . . .. . .. . ........... . 
Borbella ... . ...... ... .. . ...... . . 
Campeã ........... . . . : . . ·· ·· ···· 
Castcllo . ..... ... .............. . . 
Constantim ......... .... · · · · · · · · · 
Covas elo Domo ... .... . .. .. · · · · · · · 
Covellinhas .... ... .... . . . - · · · · · · · 
Ermida . .. .. ............... : .. ··· 
Fo)hadella . . . ... .. . . ....... ... .. . 
Galafura . ...... . ... .. . . · .. . . ... . . 

g:;~~lb~~ .. : : : :: : : : : : :·: : :: : : : : ::: 
Lama1·cs . .... .. .. . . ... . ... ..... . . 
Lonredo . . . . .... . ............ ... . 
l\Ia theus .. ..... . 

71 
143 
242 
] 55 
13\J . 
182 
157 
106 
1 5\J 

Designação 

Mondrões .... ... . .. .... ......... . 
Mouçós ............. .- . ... . ... ... . 

ogueira ... . ............... . . .. . 
Parada de Cunbos . ...... . .. .. ... . 
P aradella .............. . . .. .. .. . 
Passos ....... . . . .. : ............ . 
Pena . . .... . ... . .... ...... .... : . • 
Quintã .. . ~ ... . . .... . ... . . ... . .. . 
Riba L onga . .. . ................ . 
Riba Pinhão .... .. .... ..... .. . .. . 
Sabrosa ..... .. .. ... : ... ... . . . . . . 
Sanfins lo Douro ... ........ . .... . 
Souto lVT.aior .. ... ... . . ... .. .. ... . 
Torgueda.-... . .. . .... . .... : ..... . 
T orre··cle Pirilião . .... .......... . . 
Valle de Mencliz ... . .. . ... ... ... . . 
Valle de Nogueim . ....... . , ..... . 

·vill a Chã da Montanha . . . .... .. . . 
Vill a Cova .. ... . . . . . ......... . . . 
Vill a J\llarim ...... .. . ........... . 
y·u R l \S. Diruz ...... . . .. ... ' 

' L a ea " IS.Pcch-o .. .. ...... .. 
Vill a Verd e .. .... . ...... . ... . . . . . 
Vi I lar ele i\1 açada .. .. . . . .. . . . .... . 
Vill ar inbo ..... . .... . . .. ........ . 
Vill arinbo ele Cottas ... ...... ..... • 
Villarinho elos Freir es ....... . ... . 
Vi ll arinbo da Samarclã . . . .. ..... . . 

Concelho do Vi llar de l:'Ct'I'Cliros 

MollClim ..... .. ....... . ... . .. ... . 
Vlllar de Ferreiros . .. ... . ....... . 

Provincia c;la Beirn. 

Comarca d e Arganil · 

Concelho do A lvares 

Fogos 

187 
343 
148 
168 

76 
192 
128 

30 
72 

150 
222 
370 
1GB 
292 
202 

'l9 
171 
185 

71 
222 
435 
801 
197 
349 
242 
35 

191 
142 

9:632 
4.47 
182 
629 

Alvares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 
P ortella do Fojo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

1----1 

Concelho de Arganil 

~~-~~~ : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : 
Folques . .... : . .. ... ....... .. ... . 
Sarzedo ...... . ... .. .. . . ..... ... . 
Seecarias . ..... . ........ . . ..... . . 

Concelho do Avô 

Aldeia da~ Dez .... .... . ... .. .. .. . 
Anseriz . .. . ..... ... . .. ... . . . .... . 
Avô . ....................... ·· · · · 
Pioclão . . .. .. .... . ... ... . . ... . . . . 
Pomares . .. ..... .... . ... . .. ..... . 
Santa Ovaia ..... . . . . .. .. ....... . 

Coocelh o de Azerc 

Azere . . .. . . .... . ............... . 
Covellos . .. . .. . ... . ... ... ... : ... . 

Concelho do Candosn. 

S. F acundo ............. . ........ . 

Concol.b o ele Cei:LI'isn. 
S. Miguel.. .. . . .. . .. ...... . . . .. . . 

Concelho de Coj:. 
'Bemfeita ............ ... ........ . 
Cerdeir a .. .. .. . . ........... . .... . 
Cojtt ... ............ .... .... . ... . 

596 
454 

53 
323 
144 

57 
1:031 

213 
.84 
171 
82 

257 
68 

875 
23\J 

79 
318 
239 

173 

238 
100 
334 
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Dcs igna~:io 

Espariz .... . .... . ........... · · · · 
Mccla ele Mouros . . . .......... · . · · 
i\1ourouho ... . ..... . ........ · · · · · · 
Pinheiro ..... . ......... .. . ... ... . 
'l'eb:eira ... . ..... . .. . . .. ' .· . · · · · · · 

'oncclh o de .Fnj.ão 

Santa Mal"ia .... . : . ...... · · · · · · · · 

Concelho dn. }..,eira 
S. Sebastião .. ...... .... ........ . 

Concol h o de Goes 
Caclafnz ... . .. ....... . .. ... . . .. . . 
Colmeal . . . ...... . . .... . .. . .... . . 
Goes ... . ... ... . ..... . ........ . . . 
Varzea de Goes ........... . ... · · · 

Conccll1o de Lon rosa. 

S. P edro . ........... . ..... . . . ... . 

oncelho do l\l!d,ics 
Miçlões ... . ..... ... . . . . ......... . 
Povoa de l\1ielões ........... · · · · · · 

ConccllLO do 1\Iostoiro 

M:o te;,. o ....... .. ... . .. . -. .. ... .. . 
S .. J oamtinho . .' .. . .. . . ...... ... . . . v· .. lillieil'O ....... . ............... . . 

Fogos 

119 
84 

263 
8~b 
93 

1:H1fí 

148 

53 

160 
1&2 
630 
232 

1:174 

204 

426 
155 
581 
257 
161 

73 

Concelho de Noguo im do Cravo 491 
Galli zes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Nogueira do Cravo . . . . . . . . . . . . . . . !:!9 

1----

onc~ l llo <lo Olh·cirin ba. 150 
S. Miguel . .. , ..... ... . . .... ... ... . 78 

Concel ho do Pampilltosa 

Cabri l.. . . ... .. ... . . . .... . . . . . ... 128 
Pu.mpi.lhosa. ... .. . . . .. . . . ..... . .. 4!)0 
Peeegnei.ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

1-- - -

ConcoUto de Pombciro 7 30 

~~~~~v;t~ ·. ;. : : ·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~f~ 
Concelh o do Se~nta ComblL Dilo 

13anta l\Jaria .. .. . .. . . .... .. .. ... . 

Concelho ele Sindo 

Senhora da Conceição ... .... . .. · · ·. 

Co nce lho de T~\bua. 

Oliveira ele Faz mão ... . ..... . ... . 
'r}Lbua . . .... . ........ .. .. . .. ... . . 

Concelho de Vil la Co m de Snh·AvO 

Senhora ela Na ti vidacle .. . .. .. . . .. . 

Concelho de Villa P,ouca da Beirn. 

S. Sebastião .. ..... .. ..... . ..... . 

Comarca de Aveh·o 

Concelho do Agundn de Cima 

Santa Eulali.a . . . . ...... .. .. . .. .. . 

Concelho de Â g lli c ira. 

(Vae eomprehendido na frcguezia de 
Y:tllongo, a qne pertence.) 

1----
650 
210 

151 

138 
425 
563 
201 

380 

264 

Concelho de Anadia 

(Vae eompreheudielo na freguczia da 
Mouta.) 

Concelho de An goja 

Senhora elas Neves . ..... . ... . .. . . 

Concelho de Aradas 
S. Pedro . . ................... . .. . 

Concelho de .A sscqnins 

(Vaé comprehencl ielo na freguezia de 
t:3anta Eulalia ele Aguecla.) 

Co~colbo do Avcil·o 

Albergaria a V e lha . ... . .. .. . .... . 

I 
Espírito Santo . . .. .. ... -. . . 

A veiro · San,t~ Cruz .. ........... . 
S. Miguel . .... ... . ... . .. . 
Senhora ela A preseutaçlto .. 

Bcll azaima .... .. .... .. .. . ... . ... . 
Lam as ele Youga .... . .. . .. .. .... . 
Oyã ...... ... . ... ......... .. .. . . . . 
S. J oão ele Lomc ..... . .... . · .. . . . . 

Concelho do Avellãs de Camiuho 

Santo Antonio ... ....... · . .. . ..... . 

Concelho ele Avellàs do Cimo. 

Arcos.' .. .. .... . ... ... . ...... . . . . 
Avell ãs ele Cima ..... ... .. .. .. . . . . 

Co ncelh o do Barrq de _Aguacla 

Aguncla ele Bai.xo ....... . ........ . 
Barrô .. ...... . ..... ........ . . .. . 

Concelho de Brnnhido 

(Vae comprchenclido na fregueúa ele 
Vallongo .) • 

CouceJho de Ca~al de A lvaro 

Espinhe!. : ..... . .. . ... . .. .. . . .. . . 

CouceJI.J.o de Cnstc Jio do Saulo E s tevão 

· Santo E steYão ... . . . . . ...... . .. . . . 

Concelho de E rmida 

(V~te comprehencliclo na fl'eguezia ele 
llhavo.) · 

Fogos 

552 

310 

46G 
405 
260 
253 
216 
102 

2 
409 
694 

2 :887 . 

9G 

153 
297 
450 
107 
135 
242 

338 

178 

Concelho de E •gueim 
Cacia . . . ..... . .. . . . ....... ..... . 505 
Esgueira . ... . .. . .. .. ...... .. . . . : 473 
Navió.. . . ................ .. .. . .. 200 
Villa Nova da Palhaça .. . . . . . . . . . . 203 

1--::-:~11 
Concelho elo Estarroj" 

Avnnca . .. ..... .... ... . . . . · · · · · ." 
Bechüclo .......... . .... . . ... .... . 
Buuheiro ....... . .... . .. . . . ..... . 
Murtosa .. .. ......... . .. . . .. ... . . 
Parelilhó ............ . .. . . ~ . .. .. . 
Veiros . ................... . .... . 

Conce lho do P e rmedo 

F ermedo ....... . .... . ....... ... . 
Mato .' ............ . . ... . .. ..... . 

Concelho t.lc Pcrreiros 

Moutn 
- •• • •• • o • •••••• • ••••• 

1:381 

848 
648 
8C>5 

1:443 
517 
567 

4;878 
204 
102 
306 
306 
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Concelho de }'rossos 

S. Paio. . .... ..... ..... . . ..... .. . 112 

Concelho do llha vo 

1:1 O Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :035 

Concelho de Mira. 
S.Thomé .. ... .. ......... . . . ... . . 1:267 

Courelho d o;l Ois do Dnil'l'O 

Santo André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Concoll1o de Oliveira do D:tit·ro 

S . Mig uel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 

Concelho de Paredes do D:t.itTO 

(Vac comprehcudido na f reguezia <~e 
B. Lourenço do Bairro.) 

Concolbo do Pin'helro da Dempost<~. 

Branca . .... . . . .. . .. . . . . .... . .. . . 333 
Cancl las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
}~crmcl ã. .. . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Palmar .. . ... ..... .. . .. . ..... .. ... 161 
Pinheiro ela Bem posta. ... . .. ..... . 314 
Ril)eira de Fragoas. . . . . . . . . . . . . . . 160 
Salrcu.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 
Travanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
U I ............ -. ..... . . . · ; . .. .... 270 

r----: 
Concelho do Pl·cstimo 

Prcstimo . . .. . . . . ........... , .. . . 
1\IIacieira ele Alcoba . ..... . . . ..... . 
T alhadas .. .. .. . ...... ... . . ..... . 

2:8 17 

153 
1!7 

151 

Concelho de R ecardãcs 351 
Agucda . . .. .. .. . . ... .. . . ; . . . . . . . 705 
.Ancas .. . .... .. .. .. .. . ......... . . 78 
R ccarclães . . .... . .... . .. . . •. . . . . . . 131 
'l'rovisca l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 11 

1-- - -

Concelho de Saugalhos 
1:125 

S. Vicente ..... . .. ... ......... . . . 487 

Concelho do S. L ourenço do B::ürro 

S. Lourenço . .. ..... . ............ . 285 

Coneclho de Segadães 

Eirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Scgadãcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Tra vassô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G8 

Concelho de Serem 

(Vae cotnprebcndido na frcguezia de 
Macinha ta elo Vouga.) 

Concelho de Se ver 

Cedrim .. .. .. . . .. . . · · · · · · - · · · · · · · 
Paradell a ....... . .. - .. · · · · · · · · · · · 
Peceguciro . ... . .. .. . · · · · - · · · · · • · 
Rocas ... . ' ...... . . . .. . . ... . . .. .. . 
Scver . .. . .. ... . . .... . .... . . ·.· . . . 
Silva Escura . . . . .. . .. . . .. . ... . · · 

Concelho de Sordles 

- --- 11 
338 

122 
63 

165 
246 
140 
230 

Covào do Lobo. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

966 

307 
405 Map:1.arrosa ... ... . .. . ... . ...... . 

802 

D esignação Fugos 

Concelho de Sozu. 

S. Mig ueL. ... . . ................ . 825 

COJlCCl ho de ,.frofa. 

S. Salvador .......... . ... . ...... . 

Coueelho de Vagos 

S. Thiago iaior .... . .. . . . · . ... . .. . 865 

Concelh o de Vottg" 

Macinhata do Vouga. ....... . .. .. . 300 
Valle Maior .... : . . . ·. ....... . .... . l'.IA 
VaUoJ1go ......... . .... ... .. .' . . .. 

1 
_ __:5_8_0_ 

1:024 
Comarca de Cast ello Branco 

Concelho de A.lpedrinha. 

Alpedrinba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
Va lle de Prazeres.... ... . . . ... . .. 210 

1- - --1 

Concelho de .Atala.ia. 
523 

::3. J oão Baptista ... .. ..... ·_ ...... . 02 

Concelho de Belmonto 

Bclmonte I ~a;\tfl: Maria.. . . . . . . . . . . 150 
I S. I hmgo . . . . . . . . . . . . . . 2~6 

Inguias. ...... . ....... . . . .. .. .... 87 
M aci=bas de Belmontc . . . . . . . . . . . 95 

Concclllo de llemposta. 
1---- 1 

658 

Nossa Scnhorá ela Silva ... .. . .. .. . 77 

Coneclllo do Cate llo Bra.uco 

Alcains.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
Cafcdc .. .. ........ . .. . . ........ . 42 
Castello Bran co .. I ~ant~ Maria · · · · 765 

I o. l\ltg ncl . . . . . . 714 
Escallos de Baixo . . . . . . ..... . .. .'. 220 
E scall os ele Cima .. . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Lousa ............. ...... ....... . 160 
Mal pica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
Mata . .. . ... . .. .... .. . . .. .. . .... 59 
Monfortc ...... .... .. ........... : 318 
Salgneb:o . .. . .. .. .. . ..... . . . .... . __ 1_8_0_

1 

Conccl lJo <lc ·c astcll o Novo 

Castcllo Novo . . ...... .... . ... ... . 
Lanlosa .... . . ....... ..... .. . .. . -
Orca ... . .... . ..... . . .' ..... .. ... . 
Povoa cb, AtalaüL . . . .. ......... . . 
Soalheiro . . .. . .... . . . · . . . ... .. ... . 
Zcln·as . . . . .......... . ....... . . 

CHncelho de Idanlia a No,·a 

3:288" 

162 
285 
183 

72 
178 
34 

1- - --1 
914 

Jdanha a Nova.... .... .. .... .... . 481 
Ladoeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Olcclo . . . . .. .... .. · ...... . . . . . . . .. 

1 
_ _ 12_0_

11 
788 

Concelho do Id:mlm a Volh tL 

Alcafozes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
I danha a V clha ... .. ........ . .. .. 

1 
_ _ 3_6_

1 
1GG 

Concol h o d e :Mcdeli m 

Santa Mal'ia Magdalcna ..... .. . . . . 186 

'oncelho de. 1\foustmto 

Alqeia de J oão Pires ... .. ... ... . . 104 
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Designação Fogos 

Aldeia elo Sal vac1or. . . . . . . . . . . . . . . SG 
O Sal vad01· ele Monsanto. . . . . . . . . . . 347 
Toulõcs .. . ........... . . . . ....... 16 

1- ---11 
Concelho de Pc~a. GarcitL 553 

Senhora da Concci.çilo ... ...... . .. . 92 

Concelho do Pcnamacor 

Aguas... ........................ 90 
Aldeia do Bispo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Aranhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 
Bom querença ... .. .. . ..... .. .. ·. . . . U5 
Meimão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 
l\feü:iwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Pedrogão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 . l Santa Maria . . . . . . . . . 16 
p 13 enamacor S. Pec~ro .. .......... . 

S. Thtago. . ....... .. . 475 
Vall e de Lobo ........... .. ... ... 

1 
_ _ 7_6_

1 
Concelho da Povoa. de Rio de Jlloi nloos 

S. Lourenço . ....... · - · · · · · · · · · · · · 

Concelho de P roença a Yelba 

Aldeia de t:lanta Margarida .. .. ... . 
Proenç.a a V olha .. . ......... · · · · · 

1:251 
161 

138 
133 

I ----
Concelho ele Rosmn.ni11hn.l 

Senhora da Conceição . ........... . 

Concelho de l:>abugal 

271 

281 

Alclci.a elo Bispo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Aldeia Velha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11\:l 
Foios ............ . . -.. . .. . ...... 40 
Lageosa ...... I.. .. ... .... .... .. .. 120 
r :wc....... ... .... . ....... ..... . 147 
Quaclrazaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Rt!nclo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
H.uivós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31 
Ruvina . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
S b l I Santa M:tri a... . . . . . . . . 76 

a uga · · ·1 f:l. J oão Baptista . . . . . . 120 
Sonto ............. . ..... . .. . - . . . 209 
Yal le elas Egun.s ....... . . . . . . . . . . 40 
Valle de Espinho...... . . . . . . . . . . . H5 
Val longo.... ... .... .... . . .. . . ... 36 
V illa Boa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 02 

Concelho elo s~al vaterra do Extrem:o 

Monfortinho ........ .. · · · · · · · · · · · 
t:lalvaterra do Extremo ........... . 

Concelho de S . ~figncl do Achn. 

S. 1\1 i gucl ....... .. . . . . . ...... . .. . 

Concelho de S. V icente da. :Beira. 

1----11 
1:750 

20 
1H5 

- -::-11 
1[)5 
210 

Frci:~:i.al do Campo . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Louriçal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Ninho ele A~.or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
S. Vi ente cht Beira . . . . . . . . . . . . . . 376 
Sobral do Campo. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Ti.na.lhas .. . .......... .. ......... · 1G5 

Concelho ele Snrzcdns 

Almacecla ... . . . · · · · · · · · · · · · · · · - · 
Sarnadas de S. I::> imito ... . ...... . . . 
Sarzcdas ....... . ......... · ·. · .. . 

1----1 
~02 

217 
63 

603 

883 

Dcsiguaç:io 

Concelho ele Segura 

Nossa. Senhor:t ela. Conceição ... 

Concelho de Sortclbo. 

Aguas Bellas .. ... . . ........ . ... . 
]3endada . ............ . .... ... .. . . 
Castellci ro . .... õ ••• • •• • • •• • •••••• 

l\'htlaca tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:i.\-Iouta .. .. .. . .. ..... ..... . . . . .. . 
Pena Lobo ... . . ............ . . . . . . 
l::>anto Estevão ................... . 
Sortelha . ....... . . . . . . .... .. . .. . . 
Urgueira ... . ................... . 
Vai verdinho .. ... . .. . . . . . . ..... . . 

Concelho do Touro 

Quintans ele S. Bartholomeu .. .. . . . 
1~aponla do Coa ..... . ... ... . ... : . 
'l om·o ....... . . . . . .... . . . ... .. .. . 

'oncclho ele Villn:Vclha de Rodiio 

Alfrivida .... . .................. . 
Fratel. .......... . .. . ..... ...... . 
l::>arnaclas ele R o lão. : ... . : .... . .. . 
Vi lla Velha de Rodão . ... ...... . . . 

Concelho de Zi brei ra 

Senhora cht Conceição ........ . ... . 

Comarca. de Coimbra. 

Concelh o de Abitul·cira.s 

Almagreira . ... .. ....... .. .. .. .. . 

Concclilo ele Aguim 

f:l. Pedro . ........ ...... ... : .. .. . · 

Couccllw ele .il..lhadas 

Fogos 

11 

64 
160 

99 
75 
51 
75 

108 
208 

91 
29 

- - -
960 

7G 
58 

253 

3 7 

37 
292 
132 
218 

679 
223 

274 

275 

Albacllts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 
Brenha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Ferreim .............. . ... . ... .. __ _ 9_~~_19_. _

1 

Concelho de Anç:i 1:258 

.A . .11çã.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 
B:.ueouço ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
Cioga do Campo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Portunhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
S. Faeundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 
Vil ele Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

1----1 
Concelho ele Ancião 1:213 

350 Sellhora da Conceição ...... . .... . . . , 
Concelho de A mzcdc 

Senhora do Pranto .... - . . ..... . - . · 896 

Concelho ele Belide · 

Senhora elas Neves . . . - ... . . .... . . . {O 

Com.cl h o de Botiio 

S. Matheus . .. ........ · · · · · · · · . . . . 210 

Conéclho de Cadirna. 

Caclima .. . . ... · · · · · · · · · · · · · .. . - . . 856 
Quintã ...... . · · · · · · · · · · · · . . .... : 5[)2 

Concelho de C:mtanhcdc 1 :408-
Bolho . ... .. .. ..... . ... . ... . .. .. . 
Bueiro .... .. .... . ........... _ .. . 

202 
606 • 



1-l± 

D csignnc;üo F ogos 

Cantauhcclc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 
Cordin'M. .. ... ...... .. ....... . . . . 131 
c o,-ões . . .... . .... .. - ... . . . .... - . 555 
0Lnentà .......... . . . ...... . . . . - . 171 

§'~;~~~ç_a_.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~~ 
- --: 

Concelho de Carntlbo 2:752 

Senl10ra da Conceição ............ . . 272 

oncel h~ de Casal Comb:t 

S. Martinho ....... . . . . .. ....... - . 248 

Co ncÔlho de Coimbra 

Almclaguez.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4-92 
Ah·orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
Am al. . . . ......... . .... . ... .. . . 250 
Anobra.. ..... . ... . ........ . .. . . . .. 17~ 
Anta11hol.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 95 
A n tuzccle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
An-iftHHL de P oia res . . . . . . . . . . . . . . 219 
Arvore .......... .. ... . .. . .. .... . .. 110 
Arzill a.... . .. . . .. . . .. .. . .. ..... ... 82 
Assafarge . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Bcmda-f6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1!) 
Brasfemes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Castello Vi cgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Ceira... . . . ........ . ... .. . . .. ... 35G 

:Santa Justa . . . . . .. . . . . . . 239 
S. Bartholomeu . .... . . . .. .. 419 
S. Christovão.... .. .... . 225 

Coimbra S. J oão ele Almedi.na . .. . . 254 
S. J oão elo Isento . . . . . . . 573 
S. t.:lalvaelor......... . ... 247 
S. Thiago . . . . . . . . . . . . . . 381 
Sé. . . ... . . .. . . ... .. . . . . 1:032 

Conde ixa a Nova.... . . ... .... .. .. 241 
Concleixa. a Velha . ......... - . . . . . . 300 
FigLwira de L orvã.o .. . . ... .. ..... , 3:.16 
Friumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . J 65 
Lcvegaelas . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . 39 

1 

Lor vão . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 492 
, i\iurtcde . .. . ............. . . . . .. .. . . 153 

N azareth ela H.ibeira . . . . . . . . . . . . . . 144 
Orada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · SG 
P amp i.lhosa . .. .. . .. . . ... . ..... .. . ... 85 
Pednüha . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 40 
Poiar es (S. Mignel) .. . . . . . . . .. . . . . . . ti3 
H.ibeira ele Frades ... . .. ' . . . . . . . . . .. 144 
S .. Martinho el o Bispo . . . . . . . . . . . . . G90 
:::; . P a ulo dos Frades . . . . . . . . . . . . . . IGG 
S. ::3ilv stre ....... . .. - . . . . . . . . . . . 248 
Sazes ele Lol'Vão . .. . - . - - - - - - - - - . - . 1 GG 
i::iebal Granel .... . . . .. - - - - - - - - - - . 515 
Souzellas . .. ... . . . ... . . . . .. - - - - - . . 203 
Taveiro ....................... ·. . . 265 
Torre ele Villela ......... -.- . - - - ·- -- 51 
'frouxemil . . ...... . .... . . .. - - - - - · 146 
Ventosa do B airro . . ... . . . .... .. - . 173 
Villa t.:l ccea ......... . .. - - - - - - - · · · 

1 
__ 22_8_

11 

. Concelho de Eiras 

S . Thiago .......... ... .. ... .. - - - - · 

Concelho da Figueira 

~~tf~l~l-1'~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
H.erlon dos . . . .... _ .... . .... . . .. . . 

11:161 

210 

9fi9 
738 
188 

Tnyarcdc .. . . ............ . ...... . 
Villa Verde ..... ... ... .. . ....... . 

Conce lho Ll c I. nv ,·s 

Senhora da Conceição ........... . . 

Concelh o elo Lo u ric;~;d 

Louriçal. .. .. ....... . .. . . . .... . . . 
Mata i\IoLu·i.;ca ....... . . ..... .. .. . 

Concelho de L onzii. 

Casal ........ . ........ . . .... .. . . 
Foz ele A rouce ... . .. . .. .... .. .. . . 
Louzã .. . ................... . .. . 
Rio de Vide ...... . .. .. ........... . 
Vi.llarinho da L ouzã . ........ . . . . . 

Concelho de 1\:f:tiorca 

S. Salvador .......... . ....... ... . . 

Uoncc:ho de ~[cã s 

S .. Sebastião ... . .... . .... . ...... . . . . 

'oncc lho de 1\iil':lnda elo C o iTO 

Campclio ................. . ... .. . 
L am as ....... .. . ..... . .... .. .. . . . 
Miranda do Uono ..... . .. . ... . .... . 

Con celho de :lfogofor cs 

Senhora da Concciçilo . . ... . ... .. . . 

Ooncci ho do IUon tcnJ ór o Velho 

Alfa1·ellos ... . .... . ... .. ....... . . 
llrunl1ós .. . .. . . .......... . ...... . 
Carapinl1eira . ..... . .... . .. ... .... . 
l~ig~ciró elo CamJlO . .... . .. .. .... . 
Gatoes . ....... .... .. . . ...... . . . . 
Gcs tei.:m .. . ................ . .. . . 
G ~-a.nja elo Ulmeiro . ... . . ... . .... . 
L1cea ....... . . . ...... . ... . . . ... . 

Alc:açoY>~ - - . .. . . 
Mn g cl alCntl ... · .. 

Montemór Õ Velho ::-i. Mart.i.nho ... . 
~-Migue l . . ... . 
S. i::i ah ador . ... . 

V ma Nova. da B arca . . . . . .. ... . . . . 

Concelho do OutiJ 

Santa Maria i\Iagdalena . ...... . . . . 

Conce lho ele PC1JUcova (pMte) 

Almaça .... · ... . ... . . .. ........ .. . 
Olive ira de Cunhedo ..... . . . . .. ... . 

Fogos 

172 
167 

2:234 

753 

G2G 
235 

---
8G1 

G3 
284 
021 
21 .. 7 
350 

1:830 

708 

2±-1 

353 
232 

l :087 

l:G7~ 

66 

264 
57 

576 
202 

89 
180 
122 
J52 
1()3 
100 
340 

55 
52 

136 
2: 488 

J47 

45 
139 

Concelho de P oncll n. 18± 
Cumieil~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
E spinhal ........... · . .... . ...... · 380 
Lagarteira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G4 
Penella (!::ianta Eufcmi a.) . . . . . . . . . . 408 

1----1 

Concell10 elo P ere irn. 1:24U 
Santo E stevão . .... ... .... .. . . . .. .. 457 

Co!1colbo de Podentc~4 

SenMra da Puri.ficaçã.o . ...... . .. . . ! tiO 

Concelho tle P ombn liuho 

Senh ora ela A-nnuneiaçiio .. ..... . .. .. 270 



D cs. ig-uaçào 

Concelho do Quiaio• 

S. Mamecle ............... . .. ... . 

Concelho de Samuc l 

Senhora ela Pnrifica.çito .......... . 

Concelho de Santo V:uão 

S:mto V m·i'lo ...... . .. .... ... . ... . . 

Concelho do Seixo tlc Gatões 
S. J oão ... . ........... . ... . . . . . . . 

Co nce lho tlo So m ido 

Santa Maria . .. . . . ........ . . .' ... . 

Conce lho de Scrn:tcho 

Sn,uta Maria ... . ....... .. . ...... . 

Concelho de Scrpins 

Senhora elo Soccor ro .. . ....... . . . . 

Couce lho de S errv Ventoso 

Hevcles . .. . ..... . ..... .. .. . ..... · 
Vinha ela Hainha . . ..... ... . . . . . . . 

:Fogos 

787 

4GO 

306 

237 

511 

42G 

422 

258 
252 

Concc!ho de Vaccnriç.o. 510 
Luso .. ...... .. ...... . ........ . . . 205 
V accariça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 

[--- 11 
Concelho de Vcrrldc 606 

Senhora ela Conceição : .. . . . . .... . . 247 

Concel ho de Villa Nova. ele 1\'fonsarroa 

S. Miguel . . . ......... . .... . . . .. . . 215 

Comarca da Feira 

Concelho do C.a.mbra 

A1·õcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
Castcllues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 
Cepellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Coclal......... . .... . . . . ....... .. 1±3 
Juuquci.ra... . ..... . . .. ....... . . . 1.U 
Macieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
Rogc .... . . . . . ........ . .. . .. . .. . 332 
Villa Clli.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Villa Cova ele Pen·inho... . .. . .. .. 40 

1- --·11 
Conccllto do Cnst:tnhcirn do Youga 2 :08il 

Agn.clã.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Castanheira do Vouga .... . .. . . .' . . . 100 

Concelho de Cocujãcs 

S. Martlliho . . .... . .. . ..... . . . ... . 

Concelho uo COltegaça 

S:xnta Marin.ha ... . ...... .. .. . . . . . 

Concelho de Crcstumn 

Santa Marinha ..... . . . . .. . .... .. . 

Concelho da F~u·a 
Anta . ............. . ..... . ...... . 
Ar atla .... .. . . . . .. ... . .. .. ..... . 
Argoncilh c . . . . .. . . .. ..... .. .. . . . 
Calclel1as (S. Jorgu) .. ... .. ....... . 

' Canedo .. .. . ... . . . .. . . .. . . ..... . 
Duas Ig rejas . .... . .. . . · · · · · · · · · · · 
Escapi:tes .... . ........... . ...... . 

JU 

1---:--
204 

G09 

2G2 

189 

419 
303 
412 
116 
531 
40 
89 

])cf: ig nação 

Esmoriz . . . . . . . . ......... . .. . ... . 
Espargo .. . ............ . . ....... . 
Feira ... . ....... . .. ..... ... .. . . . 
]iães ......... .. ... . ... . ... · · · · · 
li'ornos ........ .. ..... . ......... . 
G ião .. . ....... . . . .. . . ... . ...... . 
Guizancle .. . . . . .. .. . . . . .. . .. .... . 
I .amas .. . ... . ..... .... . .. . .... . . 
Lever .. . .. .. . . ... . . . ..... . ... . . . 
J.. .. obào . .. .......... .. . . .. . . . . .. . 
Lourcclo . .. . ... . . . .. ........... . . 
L ourosa ... . ..... . ..... .. .... . .. . 
Maceda . ...... . ...... . .. . ..... . . 
Mil hei ró · ele Poiares . . . ... . ...... . 
Mosteiró . .. . .. . ......... . ....... . 
Mozellos . . .. ... ... ......... . .... . 
N ogucira da Regedonr:t . . .. . .... . . 
Oleiros .......... . . . .... . . . . . ... . 
Paço.- do Bxandão ...... ..... .... . 
Paramos .. . ..... . ....... .. .. . . . . 
Pigciros ........ .. ...... . .... . .. . 
Hio Mcito ........... .. .... ... ... . 
Homari z .... .. . ...... .. . . ... .. .. . 
Sa.nrrucdo .. . .. . ..... .. . . . .. . .. .. . 
Sanlins Snb-Fcira . .. . . .... . . . .. . . 
S. J oão .(lo Ver . .. .. .. .... . . . .. • . . . 
Silva! de ...... .. . . ..... . ...... . . . 
Souto .... ..... ... . .. . . . ....... . . 
T ravanca. ... .. ..... . . . . . ..... . .. . 
Valle (Santa Maria) .... .. . . ..... . 
Vill a Maior .. .. . ...... .. . . .... . . . 

l"ogos 

349 
1 15 
371 
292 
102 
113 
105 
101 
142 
286 
200 
226 
264 
154 
no 
207 
182 
11 :) 
115 
178 

95 
170 
347 
139 
87 

235 
2119 
2 G 
157 
217 
111 

Concclllo do Oliveim de Azcmois 7:G90 
Arrifana de Sn.nta Maria .. . ....... 194 
C::trregosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . illl 
Ccsar... . . .. .... . ... . ......... . . 13 
Escariz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !)!) 
F~ljões .. .. . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . 211 
G::m larn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Lourci r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOG 
Macieira de Sarnes . . . . . . . . . . . . . . . 7G 
Macinhat[L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Mmlai l . .. ... ... . ... . . . ....... . .. 03 
Mansores .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Nogueira de Cravo. .. ...... . . . . . . . ~JS 
OliYcir::t. ele Azemcis . .. .. . . . . . . . . . <157 
Ossella . . . . .. .... .. . . ... . .. . . .. . . 2()5 
Pindel lo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 8 
Hiba ele Ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
H. J oão ela Maelcim . ........... . .. 300 
Villa Chã. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l SH 

Concelho de Ovar 

S. Christovão . . . ...... .. .... . ... ·. · 

Concclllo do Pcrcim Jusii 

P ereira. J usi:t . ..... . ...... . ... . · · · 
Vallega . ..... .. ....... . .. . . . ... . 

.Concel ho de Scntlim 

Santa Maria. .. . ............... .. . 

Comarca da Guar da 

Concel ho de Açores 

Santa Maria ...... . ...... . .. . ... . 

Coucclho de Alctticlc 
S . Pedro . ..... .. . . . .. . . . . . 

1--- - 1 
3 :!Jl3 

3:2 1 

195 
1 :0[):) 

1:250 

3G4 

97 

332 



1-:l-G 

Foqos 

Concelh o de J\1 \'c ro da. Serra 

Senhora do Hosario . . . .... . ... . .. . I 142 

Coucell..to Uc Bu.rm;al 

Senhora cb Co11ceiç~u .... .. . .... . . !)4 

ConccUIO de Cabra 

1:; . J cronymo ... .. . . ... . .... . . ... . 7G 

Concelho de Cn.ri a 

Senhora da Conceição ..... . . .. ... . 265 

Concclllo do Casa l 

Cati velhos . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 192 
Sameice ... ...... . ... . . . . ... . . . . . 169 
T ravaucinba . .. .... . ·. . . . . . . . . . . . . 146 
Va. rzea ele Mer ugc .. . . . . . . . . . . . . . . 83 
Vill::1. Nova do Casal. . . . . . . . . . . . . . 324, 

1- ---1 

Conce lho <le Ceia 914 
Carraguzella ... . . .. .. .' . . . . . . . . . . . 77 
Ceia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Codeço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Folhadosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Gi.r abolhos .. . .. . . ... . . . ... .' . . ... 141 
L agari.nhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 
Lages . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Meruge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
P a1·anhos . . . ·, . . .. . . ....... .. . . .. . 334 
Pinbauços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Sabugueiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Santa ComlJa .. .. . .. . .. . .. . -. . ... . . 169 
Santa E ulali.a .. . .. ..... . . .. . : . . . . 104 
S. Martiuho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
S. T hiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
T om·aes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 

1- - --1 

Concelho de Ce!or ico da Beira 2:611 
Aldeia ela Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Cacla faz .. .. ... . ...... . ........ . . 78 
C:asas elo R i. o .. . .... . ... . . . . .. . : . 25 
Cavadoucle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

l Santa l\l aria. . . . 180 
Celorico el e Beirn, :::>. Martinho .. . . 135 

S. P echo . . . . . . . 115 
Cortiçó da Serra.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Gal listeu ... . .. . .. . .. .. .. . . . ... .. 40 

~~~\~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 ~z 
l\h çal do Chão. . . . . . .. .. . .. . . ... . 100 
M inhocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 
Porco. . . . . . . .. . . .. . . . ... . . . . . ... 153 
Rapa.. .. . . ... ... . . . . . .. .. . ... . . . . 65 
Ratoeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Sobral da. Serra . . . ·.. . . . . . . . . . . . .. . 156 
Vall e de Azares . .. . . . . . .. ..... . . . 1'75 
Vcllosa.. .. ... . .... . .. . . . . . . . . . . . 65 
Vide Entre as Vinhas . . . . . . . . . . . . . 59 
Villa Cortez . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 

1 
_ _ 6_4_

11 

Concel~10 de Codeceiro 

Code?eiro (Santa :Maria) . . ..... .. . 

Concelho da Covilbii. 

Aldeia do Carvalho .... : .. . ..... . . 
Aldeia do Mato . . . ... . ..... . . . .. . 
Aldeia do 8outo . . . . . . . . . . .. .. . . . . 
Barco . ... . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . 

1: 944 

90 

186 
230 

78 
111 

Dcsig 11 a~· ão P ogos 

Bo idoLnL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

g~1~r,~s : : .· .· : .· : : .· .· : : : :~ : : : : : : ~ : : : : 7~ 
Cmtes do l\! cio.. . .. ... . .. . . .. .. .. 1 HJ 

O :::>alvaclor . . . . . . . . . . . 119 
th11ta Mari ~L i\ la.gdalena 4G 
Santa l\1 ar ia Maior.. . . . 378 
SH ntn. M.ar inha . ....... 1J 3 
~- Bn.rtholorneu. . . . . . . . 4-5 
~- J oH-o tlc Malta . . . . . . 90 

Cov ilh U. . . S. J óã.o elo Monte . . . . . . 132 
~ - lVIar tin.ho . . . . . . . . . . . 131 
~- Paulo . ........ .. . .. 70 
S. Pedro . . . . . . . . . . . . . . 179 
i:) . Silvestre . . . . . . . . . . . 7G 
S. Thiago . . . . . . . . . . . . . GG 
S. Vicente . . . . . . . . . . . . GG 

Doming·ui zo . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7G 
Eracla . . . . . ... .. . ...... .. . . . . . . . . 92 
F erro . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . ... ·. .. 225 
Orj acs........ . ... . . .. . .. .. .... . . 107 
Ou rondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Paul. .·. . . .. . ... .. ... ... . . ... . ... . 171 
P era llofL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 80 
Peso .... . . ... .. . . .. . . . . .. . . . . ... 211 
Smneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Sol r n. l el e C'a2cgas. . . . . . . . . . . . . . . . rn 
'feil'OSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 • 
'l'ortozcnclo . ........ . . _ . . . . . . . . . . 425 
Un h aos ela !:i er ra . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Unhacs Velho. . . . . ... . ... . . . . . . .. 58 
Varcle lhos .... .. . . . . ..... .. . . . . . . 121 
Viclual el e Cima. . . . . . . . . . . . . . . . . . · G4 

Conccllw de E rvcdal 

Santo André . . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . 

Concelho elo Fnma li cilo 

Senhora da Aununciação . .. . .. . .. . 

Conc el!Jo de F olgo:-;i ubo 

S. P edro . . ..... . .. .. . ... .. .. . . .. . 

Coucelllo do l!"'~o l'no T e lhe lt·o 

Senh o~·a da Graça . . ... . .. . . . . . .. . 

Concelho de F undão 

Alcari a .. .. ... .. . . . ... ... ... . . . . . 
Alcongosta . . . . . . . . . . . · ... , . .. ... . . 
Aldeia ele Joa.nne . ... .. . . . . . .. .. . . 
Aldeia Nova do Cabo . . . . . . ... . . . . 
Aldeia Nova elas D onas . . . . . . . . . . . 
Barroca . .. ... .. .. . .. .. .. . ... ... . 
Bodelbão . . . . . . ' . . . . . .. . . .. ..... . . 
Rog n.s el e 'Ba ixo . . . . ... . . . ... ... . . 
CHmbas .. . . .... .... . . .. ~ .. . ... . . 
Capinha ... . . .. . . . .... . .. . . .. .. . . . 
Castcllejo . ... . ... . . .. . . . ... .. . . . . 
D ornellas . . ... . . .. . . .. . . . . . .. . .. . 
E:scarigo . .. ... . .. .. .. . . '. .. . ... .. . 
Fatell a . . .. .... .. . . .. . .... . . . ... . 
F reixia l dos Potes ... . . ... .. ... .. . 
F un dão . . . .... .. . . . . . . . . . . . .. .. . . 
J n11ciro de Baixo .. ... ... . . . .... .. . 
J aneiro de Cima .. . . . ... . . . . . . . .. . 
L avacolhos . . ... . .... .. .. . .. . . .. . 
Orvalh o . .. .. . . . . ..... . . .. .. . . . . . 
P erorizeu . . . ..... . . . . . . ...... . .. . 

1- - - - 1 
4 :916 

415 

187 

210 

102 
135 
36 

177 
1 ~8 
G3 
31 
!)2 
69 

l (j4 
239 
14-7 

57 
185 

70 
· 50G 

130 
70 

111 
l ll 
230 



147 

I csigunçãu 

Salgueiro . ... . .... . : . .... .. .. . . . 
Silvares . . . .. . ... . .. . ... .. . . .... . 
Souto da Casa . . . . ....... .. ... . · · · 
Telhado . . .. .. . . ..... . . .. ....... . 
\'ai verde ..... . . .. . .... . .. . . . . . . . 
Vi lh r Barroco ...... . .. ......... . 

l!'ogos 

125 
294 
24!) 
119 
112 

48 
----

Concelho de Gom•o.ia. 3; 800 
Alrote. .. . . . . . .. . ... . ..... . .... . . 128 
Arcozello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

l ~- Jnliilo.... . .. . . . .... . 150 
Gouveia ~-Pai o . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

S. l'e 1ro. . . . . . . . . . . . . . . . 2SG 
Mang ualcle cht Serrn. . . . . . . . . . . . . . 71 
Moimenta da. Serra . . . . . . . . . . . . . . . 2 15 
Nabae · . ... . ... . . .. .. . ........ . .. 9l 
~abainhos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GG 
Nespereira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-'3 
Hio Tor to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Vinhó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

Concel ho dn Guarda 

Aldeia do Bispo . .. ..... .. . . ... .. . 
JUvendre . . .. . ... .... ... . .... .. . . 
Anifana . ... . .. . . . .. . ........ . . . 
Avcl lãs de Amb om . . .. ..... . . . ... . 
Benespera . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . . 
CarvalhaJ Meão .. .. . ... . .. . .... . . 
Casal Cinza .. ..... . . .. . . . . ..... . : 
Corugeira . ... . .... .. .. . . . .. .. ... . 
Faia .. .. . .. . . ... . .. . . . . . .. . .. . . . 
Fe1•nào J oannes . . . .... .. . . . . . ... . 
Gonç~1.lo Boccas . . ... . .... . . . ..... . 

S. Pedro ... . .. .. .. . . . . 
S. Thiago . .... . . . .. . . . 

G~u1rela.. S. Vicente .. . .. . . .... . . 
~é (:-Janto ll clcfonso) .. . 
Senhora da Victoria . . . . 

Ima . . . . ..... . . . . . . ... . ... . . . ... . 
Lomba dos Palheiros . . . . .... . . . . . . 
lliaçainhas da Guarda . . . . . . . . .. . . . 
~I annelleiro .. . ........... .. ... . . 
i\Jeios . . .. . ....... . .... . ... . .... . 
Monte Margal'ida .. . .... ... . ..... . 

f,~;~ ~ l-t~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Pera do Moço . . .. . . .... .. ....... . 
Pcro Soares ... . .. . ... . ...... . . . . . 
Porcas . .... .. .. .. ......... .. . . . . 
Pousado .... . . ... .. . ....... . .. . . . 
Pou s·~:foJl l n· 
1 

., esco 1spo .... ..... . . .. . 
ri:amella . . . ... . . .. .. . . .... . . . . .. . 
R ocamunuo . .................... . 

~~~;~;~~1~~. cl~ -~~l:r~· d~ . . ~i ~~ l~~: : : : : 
S e~xo A marello ...... .. . .. ... . .. . . 

S
etxo elo Coa . ... . . . . . ... . .... . . . 
erra elo Bor,.e 

T rinta.. "' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · v· ··· · ··· · ·· ·· · · ········ ·· · 
vfA~·F· ·.- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
' etn~ndo ..... . .......... .. . 
~~ll~t Fnmc>t elo Deão . ........ .. . . 

•lia Garcia ....... . . . ....... . . . . 

Concelllo tlc J nrmello 

Argomil ... . .. .. . ......... . . . ... . 
Castanheira ...... . .......... . . . . 
Cheiras . . ....... . ..... . .... . .... . 

1--- -11 
1:7±5 

79 
5!.l 
68 
94 

104 
38 

191 
79 

132 
117 

53 
81 
12 ' 
90 

416 
88 

6 
49 

139 
2:l9 

62 
31 
7G 

102 
186 

50 
99 
90 

1G9 
102 

2 
152 

64 
95 

115 
65 

lOG 
171 
320 
84 
82 

4 :383 

35 
114 

41 

l San ta lVIar ia Mn im: .. . . . . 
J armcllo ~- Miguc•l ............. . 

S. Pedro ........... . .. . 
Pu1.2io . .. . ............ . . ...... . . . 
Pomares ........ . . . . . . ...... .. . . 

' Rn.baç\a . ........ . .. . . . ........ . . 
R ibeira !los Carinhos .. .. . . . .... . . 
Touto . ........ . . ..... .. . . . . . ... . . 
Trocheiras .. . ....... . ...... . . .. . 

, Concelho do L~g<J.rcs 

Senhor[). dn Conceiç::to ... ... .... . . . 

]?rcgn.ez ia. pcrt<'nccntc ab concel ho de L i nii U I'Ct: 

Vide de Monte .................. . 

Couccllw do Loriga 

li'ogos 

16 
~)-I, 

14.1 
82 
GG 
32 
49 
iH 
27 

731 

193 

180 

Cabeça de Lori g~t.. . . . . .... . . . . .. 4-7 
Loriga. ... . ....... . ... .. . . . . . .. . . 225 

1----11 
Concelho de i\!:wteigas 272 

Santn. Maria..... .. . . . . . . . . . . . . . . 212 
S. Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 

Concelho cio Mello 

Santo I zicloro . . . . . .. . ... . . ... . .. . 

Concelho de Sa.nguiuhcdn 

Carapinha ...... . ....... . ...... . . 

Concelho de Santa. Marinhn. 

Passos .. . ..... . .... ... . . . . .. . . . . 
Santa Marinha ...... . . . . . ..... . . . 

Concelho de S. Romão 

Senhora elo Soccorro ... .. ... . 

Concelh o do Sarzedo 

Senhora ela Conceição . ........ . . . . 

Concelho do Seixo de Ervcdal 

S. Pedro acl Vincula ... .... .... . .. . 

Concelho ~ o 'l'on·<1zello 

Senhora do· Rosnrio .. . . .. ... . .. . . . 

Concelho de Vnlhelbas 

Gonçalo . .. . . .. .............. . . . . 
Valhelhas . ... .. . . .... . . . ..... .. . 
V allc ele Amor eim ........... . . . . . 

Concelho de Vnllczim 

Senhor a do Rosario ............. . . 

Concelito' de Villn. Co>·a á Coclhelm 

S. Mamede .... . ..... .. ... · · · · · · . 

Ooma.rca. de La.mego 

Concelho de Albaes 

Senhora da Corr ecloura . . . .. .. . ... . 

Concelho ele Ah-a.J•engo. 

Alvarenga .. . . . . . ... . . .. . . ... . . . . 
Cancllas . ... . . . ........... . . .. .. . 

Concelho de Arcos 

S. Silvestre . ...... . ...... . . . . . .. . 

1- - -1 
oHS 

1G3 

77 

2·:15 
220 
465 

317 

92 

395 

136 

230 
92 
3 

360 

162 

88 

126 

247 
58 

305 

99 



1±8 

lJ s ignaç:io Fogos 

C ocolho de Aregos 

A 1 I H. Miguel . . . . . . . . . . . . . . 284 
meac e l ~. Romão . .. . .... .. . . · · 93 

Frcigil.. . . . . . .. . ...... . .... ... .. 117 
Miomãcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Ovaclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Panchorra . ..... .. ·. . . . . . . . . . . . . . . 68 
S. Cypriano .. ..... ...... ... .. . ... 

1 
__ 2_4_0_

1 

Concelho da Arruamnr 

.AJ:iccra .. . . . . .. ..... . ...... . . · · · 
Armamar . . .. ... .. . .... .. .. . . ... . 
Com: a . . .... .. .. . ...... . . .... . . , . . 
F olgo a . ..... .... ... . . . . ...... . . 
Queimada . ..... ... ... .... ...... . 
i:). Romão .. .. . ... . ... ... . . . . .... . 
~- Thiago . .. . ..... .... ... . . .. .. . . 
Tõcs .. .. ............... .. . . . .... . 

1 :159 

83 
404: 
40 
74: 

114 
75 

100 
G1 

Concelho àe Aa·ouca 951 
Albergaria . . ·.......... .... . ..... ' 26 
AI l S. Rartholomcu. . . . . . . . . 368 

·ouca . · S. Salvador. . . . . . . . . . . . . 221 
Cabrci.J:os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
ChaYC............ . . . . . . . ..... .. Vl8 
Rossas. . .......... . ..... . . ...... 171 
i:)anta Eulalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
Tropeço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Urrô..... .. . .. .... . . .. . .. ... .... 164 
Varzca .. . ....... .. ... .. . . . .... . . 61 

1-- - ·11 

Concelho de l3a.rcos 1: 5 2 
Adorigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Barcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 
Sant.-'1. Leocaclia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Santo Adrião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

1----

Coucel llo de Burr1ueiroa 438 

S. Bartholoincu . .. ... . ... . ....... . 431 

Concelho do Dri teundo 

S. SilvestJ:c ....... . . .. ..... .. . .. . 50 

Concelho de Burgo 
S. Braz .. .. . . .. . . ..... .. .. . .. . .. . 169 

Concelho de Cabl'il 

Baltar elo Cabril . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Moimenta ele Baltar . . . . . . . . . . . . . . 34 

l--- -

Concelho do Cn,ria 157 
AI·cozellos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Cm·ia. .... .... . . . . . .. ... . .... .. . 171 
Carregai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
Lamosa . ... . ....... . · ·. · · · · · ·. · · 56 
Nacomba .. .. . . . . . ...... .. . . · ·... 35 
Penso .. ... ..... ...... . . . .... ·... 108 
Segões . .... .. . .. ...... . ... . ... . . _ _ 4_·5_ 

Concelho de Castello 734 

Senhora da Conceição.. . . . . . . . . . . . 208 

Concelho de Castro Do.h·e 

Castro Daire ...... . .. , . . . . . . . . . . 580 
Monteiras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

1--- -11 

Conccllto .Ue Cbnsãcs 

Chavães ........ . ...... . . . .. . . .. . 
Valle ele Figueira ... .. .... . .... . . . 

684 

82 
39 

Designnçii.o 

oncclho de Ern'lilln. 

Ennicla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Esther ..... . . .. .. , . . . . . . . . . . . . . . 112 
S. Joauninho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

1----

1 Concalho de Fonte li o 340 

S. Domingos ... . ... . ... .. . ..... . . 152 

Concalho do Fraguas 

Barrcllas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Fraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

1----1 

· Concellto de G onjoim 

Santa Eulalia . .. . . .. . ... . . ... ... . 

Concelho do Gozendo 

S. Pedro . .. .... . . .. . ... . ........ . 

Conce lho <lo GnLnj" <lo 'l'bedo 

S. Faustino e J ovita .... . . .. .. ... . 

Concelll o do Ln,liru 

Santa .Mar ia ........ . ..... . ..... . 

Conoelho de Lnmcgo 

Avões .. .. . . .... . . . . ... .... ... . .. . 
Bairral .. .. ................ . .... . 
Bigorne ......... . .............. . 
Cambrcs . .. . . ................... . 
Cepões . . ......... . ........... . . . 
F erreiros de A vões .... . .. . .. . .. . . 
Figueira . ..... . .. . ..... . . . ..... . 
L amego I ~lmacavc ............. . 

I Sé ..... . .. .... .... . . . . . 
l\Iclcões .. .......... . . . .. . ...... . 
Pcnajoia .. ... . .. . ... . . . . .. . . ... . . 
Penudo . ..... . ... .. .. . ...... . .. . 
Preturouca . .. ...... ... .. . . .. . .. . 
Q ueimadella . ... .. . . .... . .. ... . . . 
Reeião . . . . ... ..... . . . . . . .... . . . . 
~amodites . .......... . . . ... . .. . . . 
V arzca de Abnmhacs . .. .. . .... .. . 

Concelllo da Lapo. 

Quiutella ......... . . ... . . .... . .. . 

Concalllo de Lnznrim 

S. Miguel . . ......... . . .... .. .... . 

Conce lho de L comi! 

210 

119 

201 

106 

181 

74 
31 
40 

523 
138 

87 
. 89 
760 
904 

32 
G90 
234 

34 
112 

27 
105 
125 

4 :005 

99 

169 

Lcomil............. . .. . . . . . . . . .. 286 
Sarzedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

1-_:_:--1 

Concelho de L ong::a. 

S. Pelagio .. .. ...... . ..... ..... . . . 

Conce lho de Lumht-res 

Chãs . ... . . ... . .. .. .. . . . . . .. . ... . 
Lwniarcs .... . . .. . ... . .. . . . . .. .. . 

Concelho de Magneija 

S. Thiago .. ... . .. ..... . ........ . 

Concelho de !IIesr.o Frlo 

Cidadelhc . . .......... . .. . . ...... . 
M c são F d o I l::lan t:t Christina ..... . . l S. N!Colath .. . . . . . . .. . 

4.11 

118 

210 
40 - 250 

158 

97 
163 
l OG 



Designação 

Ol iveira . . . . ...... . . . .. . . . . . . .. . . 
Villa Marim . .. .. . .. .. . . . . . . ... . · 

Concelho de l\[cr.io 

S. Mig uel . . . . . .. . ... . ... . . . ... . . . 

Concelho de Moimeota d:.t Beim 

Baldas . . . . . . . . .. ..... ... . .. ... . . 
Cabaços . . . ... . . . . .. .. .. . . .. . . . . . 
Moimentt~ da Bci.J.·a . . .... .. . .. . .. . 
Paradinha .............. . .. .. ... . 

149 

Fogos 

140 
267 

773 

92 

53 
101 
218 

74 

Concelho de llfondim 4.~16 
Almofalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Mondim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Coucclbo de Mu9'1o 

Moura Morta . .. . .. . ....... . . . .. . 
P icão . . . ... .. . ....... . . .... . . .. . 
Pinheiro c Mução . .. .. . . . .. . . ... . 

Concelho de Nagos:.t 

S. Miguel .. .... . .. . . .. . . . . . . ... . . 

Con ·cllio do Nogueit•n. 

S. C.lu-istovão . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . 

S . Concellio de Paçô 
· Th1ago .. . . . . ... .. . ... .... ... . 

Concelh o ele Parada elo Bispo 

SfLn to André . ... . . .... ... . .. .. . . . 

Concellio de Parada de lO:stber 

S. J oão Baptist!L . ..... .... . .... . . . 

Concelho de Penclilh o 

SantlL Maria . · . . . .... . . ......... . . 

A 
. Concelho ele Pe r:.t Velha 

l'lZ . p .. . ...... .... .. ........ .. .. 
p era Velha . .. .. .... . . ... . ... . . . . 

C\' a . ... . . . . . . . . .. .... . .. . . . ... . 

Cmicclho de Pinltciro 

Santa Eufernia ... . . .... . ... . . . . . . 

Concc Uto de ltescnde 

]isa~·q_lwrc . .. . ... ... . .. .. . ... . . . . . 
•en-ao · F .. ...... .... ............. . 
R~~~~~{ms .... .. .... ... .. .... .. . . 

e . . . . . ... . ... . . ... . . .. . .. . 

Concelho do R un 

Kaia . .. ... ... ... ... ... . . . . . ... . 
ua . . . . . ... . . .... . . . ..... . ... .. . 

Concelho do Sando 

S. Thiago . . . . ..... . .. ... . . .. .. . . 

Concelho de Snnfins 
E scam .~ E a_t ao .. .... .. .... ... .. ... . . . 

F
' spadaucclo . . . ... . . . .. . . .. . .. .. . 
ornell Moim os · ·· · ···· · · ··· · · ·· · · · · · ·· 

cnta do DoLu·o .. . . .. . ... .. . . 
Ncspcrcil':t \ fin.n ta M:Ll:inlm . . .. . . . 

I Santo lr1 cw . ... . . . .. . 

~~~~~li~:::: : : : : :: :: : : : : :: : : :: : :: 

- - -
18G 

G3 
80 

294 

437 

73 

!)20 

120 

38 

182 

104 

48 
81 

134 
1!63 

101 

23!) 
2± 
95 

G7G 
1:028 

57 
125 

- - --11 
182 
115 

55 
183 
199 

94 
l &G 
181 
,103 
2ti8 

Designação Fogos 

T ru:ouquella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Tmvanca elo D ouro . . . . . . . . . . . . . . 125 

1- ---

Concelho de S . Cosmado 1 :766 

S. Cosmo c D >1mião ..... . .. . .. ... . 183 

Conrelbo ele S. M:.trlinho ele Mouros 

Barrô... . .. . . . . . .. . .... . .. .. .. . . 496 
F n toura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
P aus . .. ... .... . . . .. . . .. .. .. . . . . . 372 
S. Mal'tinho de Mouros . . ... ... . ... 

1 
__ 42_1_

1 

Concelho de Sever 
1 :571 

Alvite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sevcr .. .. ..... . ... .. . . . .. . . . .. . . 1--1_1_2_1 

ConcoU10 rto S inffics 

S. J oão Baptista .. .. . ... . .. . 

Coucclho de rl,:.tbunço 

Senhor a ela Conceição .. . . . : . . . . . . 

Concelho de 'Ta rouca 

Cimbres . . .. .. . .. ... . .... ..... .. . 
Dn1var cs .. .. ... .. .. . .. . . . .. . . . . . 
Gouvcães ... . ..... . . ... . . . .. .. .. . 
Mcijinhos ... . . .. . . .. . . .... . .. .. . 
11foz . . .... . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . 
T aJ"ouea . . . . ... . .. . .. ... ... . . . .. . 

Coucci!Jo ele T oL'tcira 

S. P eclr o . . . . .... ... . . . . . . ..... . . . 

Concell10 do Ucunha 

196 

673 

230 

120 
67 

lOG 
41 
73 

4.4 5 

852 

183 

Granj a Nova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Salzcdas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
U ca.nh a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Villa Ch ã. de Cangn iros . .. .. .. . .. 

1 
___ 5_4_· 

Concelho do Vnldigom 

S. Mar tinho . . .... . . .... . .... ... . . 

Concelho do Yurzen dn Serra 

S. Martinho . . . . . .. . ... . . . ... . ... . 

Conce lho do Villa Cova ic Coclheira 
T ouro .. . .... .. . . . .... .. ... .. . . . . 
VilltL Cova á Coelhcira . ... .. . .. . . . 

Concelho de Villa Nova do Souto elo El-llci 

S. Sebastião . .. .. . . . ... .. . ... ... . 

Concelho de Villa Sc•'CI.\ 

E spír ito Snn to ... ... . . . ... .. · · · ·. · 

Comarca. c1e Linhares 
Concelho do AgLtiar rla Boim 

Aguiar ela· Beira .... . .. . .. . . . . . . . . 
Cortiçacl~t .. . .. . . . ..... .. · . . · · . . . . 
Coruche . ... . ... . . .. ... . ... ... . . . 
E irado .. .. .. . . . .. . . .. . . ... ... .. . 
Gra.cliz . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . ... . 
Pinheiro .. . ..... .. ... . .... . .. . .. . 
Scqueiros . ....... . .. . .. ... . . ... . . 
cauto de Ag uiar da B eira . . . . . .. . . 
Vnlverdc . . .. .. . . . . . . . . ... . 

(
1on<: clhn de .AJ go~lrcs 

iJgot1rcs .. .... .. .... ..... .. . . .. . 

570 

15 

141 

200 
207 

407 
168 

176 

154 
lOG 
G7 
70 
86 
79 
86 

123 
GS 



150 

Dc):iigmu;i:i.o 

Casal V asco . . . . . .. . . . . .. .. . .... . . 
Cor tiçó ... . . .. . . . . ... . ... . . . . . .. . 
FLlinbas . . .. . .. . . . .. ... . ... . . ... . 
iVJaceira . .. .... ...... .. . . ....... . 
M tJXa!!~J.ttL . . ..... .... .. . . . . . . . . . . 
Hamirão .. ... . ....... .. . ... . . . . . . 
So bral P ichorro ... . . . .. ... . .. . . . . 
Villu, Chíl . .. ... . .... . ..... . . ... . . 

Co ncelho de llobaderJa 

Senhora ela Gra~a . . . ... . . ... .. .. . 

Concelho de l!..,or nos de A Jgodres 

S. Mig uel . .. . . .. . ........ . .. . .. . 

Concelho de L agos da Beira 

\ Fogos 

57 
83 
43 
95 

102 
'27 

111 
4,3 

718 

152 

248 

Co;ras . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
L n.gos da Beira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Travanca de L agos . . . . . . . . . . . . . . 315 

Concelho de Linba rcs 

Carrapicbana .. ..... ... ..... . . .. . 
Figueiró da Serra . . .. .. .. . . ... . . . 
F1·eixo da Serra . . . . ... . . .. . . . . . . . 
Juncnes .. .. ... ... .. .. . . . . . . . ... · 
L inharcs . .. ... . ... . . ... .. .. . ... . 
M.izar clla . . .. . . ... . . . . . . ..... . . . . 
Prados .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . 
Salg ueiraes .... . ... . . ...... ... .. . 
V.illa Cor tez d<L t:ierra . . ...... . . . . . 
Villa Franca ela Serra . .... . . . . .. . 
Villa Ruiva . .. .. ... ... . ... . . . .. . . 
Y.illa Soeiro ela Serra . .. . . . .. . . . . . 

Concelho de l'lfcsquitcll" 

Senhora elo R osario .. . . . . . . . . . 

Concelho de Pena Yerde 

Dornollas .. ... ...... . . .. .. ... . . . 
Fm·ninhos . ... . ........... . ... , .. 
Pena Verde . . ... . .... . ... . ... . . . . 

Comarca d e Pinhel 

Coucel110 de .A lmcida 

Almeida . .. . . ........ .. . . ... . . . . . 
Junça . . . ... .. . . .... . ... ... .. .. . . 
Valle tle Coelha ... ... . . .. ..... . . . 
Valle el e b Mula .... .... . . 

Concelho de rlnllcl 

A tala ia ..... ..... ... ... . . . .. .. . . . 
Azevo . . · . . .. . . . .. ... . · · . . ... · .. . 
Bogalb al . . .. . .. ........ .. ... . . . . 
Curvalhal ela Atalaia . . . . .. ..... . . . 
Cidadelhe . .. ... . . . . .. . .. . ... . . . . . 
Colme<tl .. .. . : . . . .. . . . · · · . · · · · · · · 
Er yacloz·inl1a ... ... . . .. .. . . .. . .. · · 
Ervas Tenras . . . . .. ... .. ... . · · · · · 
Freáeclas . . . ... . . ..... .. . . · · · · · · 
Gamellas .. ... . . ... . . . . . .. . . . . . . . 

[~~~~~~~~ ·. : : : : : : : ~ : : : : : : : : : ·: : : : : : 
Luzellos . .. . . .. ... .. . . ..... . .... . 
Mani goto ... . .. . . . . . .. . .. .. .. ... . 
P alla . . . . . . . . . ... . .... . . . . . . ... . 
Penha F orte .. ...... .. ... . . .. . .. . 
Pereira .... . . . . . .. . ....... , . . . . . 

J- - - - 11 

765 
74 

141 
95 
59 

194 
103 
85 
58 

102 
87 
78 
46 

1:122 

257 

161 
97 

190 

448 

500 
79 
26 
98 

703 
61 

170 
43 
42 
83 
45 
88 
38 

246 
43 

146 
101 
43 
70 
87 
34 

Dcsig na.çf.io 

Sn.nta l\1 ar ia elo Cast ello . . . 
::lantissima Triuclade .. . .. . 
Santo A a clré .. . . ... . . ... . . 
::i. l\l a rtinho . . .... .. . . .. . . PinLel 

S. Pedro ... . . .. . . .. .. .. . . 
S6 . .. . ....... ... . . . . . . . . 

l~e~gaLl!nha . . . . . .. . ... . .... . . . .. . 
Ha.furdao . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . 
::iorvaJ. .. .- . . ..... . . . . . . . ........ . . 
Soro Pires . .. . . .. ... .... . . .. . ... . 
Vn.lbom .... . . . .. . .... .. .. .. . . . . . 
Valle ele Malleim .. . . .. . . . .... . .. . 
V allc V ercle . . . • . ... . . . . . . .... . ... . 
Vascoveiro . .. ... ... ... .. . . ..... . 
Vendada . ... . . .. . .. .. . . ... . . . . . . 

Con~.:e]!J o de Ran hados 

Areosa . .. .. . . . . . . . ...... . . . ... . . . 
Poço do Canto . ..... . ... .. . .. . .. . 
R~mh aclos ... . . . . . . . . ... . . ... ... . 

Com~rca ã.e T entugal 

F ogos 

87 
133 

77 
110 
10 
DD 
45 
54 
45 
82 
4,6 
68 
42 
75 
22 

2 :388 

32 
189 
188 
409 

Concelb o elo Alvai nzero 

Alvaiazere ... . ... . .. .. ... . .... . .. 332 
Pelmú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 
R ego ele l\1 tu-ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

---1 
Cot1cclbo ele .A reg-a 723 

Senhora da Conceição .... . .... .. . 236 

Conce lho de Buarcos , 
S. P edro ......... . . . . .. .... .. .. . . 212 

Concelho de n1orta.gua 
Cer cosa ... . . . . .. .... . ... ... .. . . . 97 
Corteg-aça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Espinh o. . . ... .. ... . .. . . . . . . . .... ~ 65 
Mm·meleira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Mortagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Palln.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 
Sobral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 243, 
T resoi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Valle ele Remigio . . . .. .. .. . . ... . .. __ 1_2_1_ 

, Concelho do Pcnacova 

F ad nba Podre . . ..... . . . . . . ..... . 
Paradella .. .. . ..... .. ...... . .. .. . 
p enl.LCO'V ru • • • • • . . • • . . . . • • . . • . • • • ·• 

Santo André ele P oiares . . .. . . . ... . 
Travancn. .. .. ... . . . . .. ... ... .. . . 

Concelho de Povoa 

S. João Eva11gelista .. . . .. . . . ... . . . 

Concelh o do Robaçnl 
Ateanha . ..... .. . . . . . ... .. .. . . . . 
Degracias . . . . ... . .. ... . ....... . . 
Guarda ... . . . .. . . . . . ...... . . ... . 
Rabaçal . . ..... ... ... .. .. . . . . . . . . 
Zambujal . ... . .... . . . .. .. ..... . . . 

Concelho do 'l'entu g-a l 

Sltnta l\1 ::tria . ... . . . . . ....... . . . . . 

Concc ll1 o de Vall e ele T odos 

Couto ele V a.lle ele T odos . . . . . . . .. . 

Conccll10 de YiJla No va de Anç.os 

Senhora rle F inis T crrre . . . .... .. . 

1:443 
386 
116 
638 
813 

70 
2:023 

161 

27 
103 
340 
103 
192 

765 

375 

140 

2~26 



Dcsigna~ão 

Comarca. de Trancoso 

Concelho de Alfaí:ttos 

A lcleia ela I ontc ... . ............ . 
Alfa.intefJ ... . . ..... .. . . ...... . . ' .. 
Forcalh os ... . ............. ... ... . 
Rebolosa ........... . ........... . 

Concelho do Almcndra. 

Almcnclra .............. .. .. .. .. . 
9astello Melhor ....... .. ..... ' ... . 

Concelho de Alvcrcn. 

Senhora da Annunciação ......... . 

Concclllo de Avcloso 

Senl10ra do Pranto . ..... .. ..... · · 

Concelho <lÓ Üll l'll.p lt,o 

Senhora da Purificação .......... . 

Concelho de Castanheiro 

Castanheiro .. . . . . . .... . ........ . . 
Espinhosa ............ ... ... . .. . . 
Pcrciro .. .............. ...... . .. . 

Concelho do Custeição 

Cast ição .... . ....... . . . ........ . 
Outeiro de Gatos ... . ...... . ..... . 

Couccllto do Castello Bom 

Castello Bom .. . ....... . .. ...... . 
Frcinecl;t ..................... . . . 
Naves .. .... ......... . ......... . 
Rio Sccco . .. ... .... .... . ... .. .. . 
Viliar F ormoso ............... ... . 

COltCe!lto <lo Cns tello nrondo 

Adcm .... ....... .... ... ........ . 
Aldeia NoYa ........... ... . . .... . 
Amoreint .. ............... . ..... . 
Azinhal .. ............. .. .. ..... . 
Cabrcint ..... . ... .... . .......... . 
C l Santa Maria Maior 

astcllo Mcndo l:i. Pedro ... . .. .. . 
S. Vicente . .... .. . 

~ordeira ...... .... . ............ . . 

i~~~~~--: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~icsquitclla ...... .. ...... ... ... . . 
Miclo Jli .......................... . 
~fiuzella . ..... .. ... .. ........... . 
_Jontc P robolso ......... . .. .... . 

~:~~~~~ .. : :: : : ::: : : :-:::::: : :::::: : 
S orto ele Ovelha . . .. . .... . . . ..... . 

cuouras ...................... . . 

Concelho de Castullo Rodrigo 

Algocl res ........... ... , ..... .. . . 
Almofalla : . .................... . 
gaste~lo Roclrigo ....... . ........ . 
'~car 1go . .. . ........ . .. . ..... . . . 

Figueira ....................... . . 
Freixecla elo T onão . ... ........ . 
1\-Ialpartid:t ......... ... ......... . 
l\{ata ele Lobos ... ... .. . ... .. · ... · 
Na1·c Redonda . . .... . . . . .. .. . . . . . 

151 

:Fogos 

146 
134 
f~ 
50 

391 

243 
120 
363 
210 

G4 

116 

125 
70 
37 

23~ 

170 
1G4 

324 
62 
90 
46 
69 
86 

353 

no 
26 
71 
48 
46 
33 
20 
28 
46 
84 
47 
49 
136 

149 
68 

101 
61 
79 
32 

1:054 

116 
176 

46 
104 
2114 
132 

78 
198 

37 

P cuha ele Aguia . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Quintã ele Pedro Martins ....... . : . 98 
V:dle ele 'Afl:'ousiuho . . . . . . . . . . . . . . 41 
Vermiosa.............. . .. . . . .... 72 
Villar de Amargo . ........... .. -. . . 66 
Villar Torpim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

Concelho de Ccdovim 1:612 

S. J oão BRptista.......... . .... . . . 250 

Concelho de Cinco Vi lias 

Sauta Maria Maior........... 69 

Concelho de E l'vcdosu 1lo Douro 

S. Vicente ............... ·,· ..... 268 

Couccllto de l.'•calhão 

Santa ~Jm·ia elos Anjos ........... . 

Concelho do .Pigueíró da O mnjn 

Senhora ela Graça .. . ........ . 

Concelho do Fonte A renda 

Chozcnclo . . .. . .. .. .. . ......... .. . 
Escur_qnell:t ..... . .... . ..... . ... . 
FerrClnm ........ . ... . ..... . .. . . 
Fonte Arcada ... . ............... . 
Frei:xinho ... : . .... ........... . . . 
Macieira ... .. ............. . .... . 
Villar . . .. .... . ..... ....... ..... . . 

1395 

119 

97 
72 

124 
164 

73 
GO 

10± 

Concell1o de Prcixo de Numão 604 
Armós ............ .. . -. . . . . . . . . . . 108 
Costeias.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Freixo de Numão.. .. .. .. ....... .. 192 
Horta... .... ........... ... ... . . . 56 
Mm·ça . .............. . ...... .. . . 54 
Numí'ío........... ... . . ... ....... 111 
Scbadclhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Seixas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Valle ele Boi . . ................... 

1 
___ 54_

1 

Concelho de Guilbeiro 

S. Pedro . ...... . .. . ........... . . . 

Concelho do Lamegu l 

Santa Maria .................... . 

Concelho de Longroi m 

Chãs ele Longroiva ........... ... . 
Fonte Longa .. .... ....... . ..... . 
Lougroiva ........ .. . . .......... . 
Prazins .................... · 

Concelho de Maria Ivo. 

Aldeia Rica ... .......... . .. .. · · · . 
Barreira . ........... .. . . · · · · · · · · 
Carvalbal . ... .... . .. . .. . ... . ... . 
Coriscacla . ... .... . ... . . .. .. . .. .. . 
Gatei..m . . ... . .. .. . . ....... . ... . . 
M . 

1 
1 S. Pedro ............ . 

ana v:• .. · 1 S. Thiago ... ... ..... . 
Pae Penella .. .. . . ... . .......... . 
lbbaçal ..................... . .. . 
Valle ele Ladrões ........ .. . ... . . . 

ConceU10 de ill:ttança 

SauLa J\Jaria IIIagdalcHa .. ........ . 

828 
80 

116 

72 
87 

132 
206 
497 

3 
84 
58 

121 
32 
53 
49 
70 

108 
136 

71± 

14.6 



162 

D es ig·naç.ão F ogos 

· Conce lh o de Ucda 

S. Bento .... . ..... . . ....... . .. .. . 240 

ConcclllO do lVIurci ra 

Co ti mos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
l\lorcira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Morcü·inbas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Tcrrcnho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
T orre do Terrenho. . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Valdujo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

Concelho de ii-Io,·e ir<\ de l{el 

Casta nheira .............. .. ... . . 
Moreira ele Rei .. . : . .. ........ . .. . 

Concel!J o ele Muxagattl 

1----

61!) 

70 
19 
89 

Santa Maria Mag-dalena. . . . . . . . . . . 172 

Concelho de P:cnulo lla 

Paradclla .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gl 
S. Pecha chts Aguias . . . . . . . . . . . . . . 50 

Concelho ele Paredes d:t Beira 

Pnxcdes da Beira ............... . . 
Jliodadcs ........... . ...... .. ... . 

Concelho do Poncdono 

Alcrtrvrt ........... . ........ . . .. . 
~\ntas de P enedouo . . . ... . ....... . 
I3ezclg-a .... . .......... .. ... ... . . 
CastRinço ......... . . .... . .. . . .. . . 
Granj >t de Pcnedono .... . ..... .. . . 
Uurosinho . . .......... . ......... . 
p 1 I Sal vaclor .... .. . . ... . 

cucc ono .. I S. Pedro ......... ... . 
Prova . ...... . ......... ·· ·· - · · ·· · 
Souto de P enedouo .. . ..... . . .... . . 

Concelho de Pcnel!o. 

Senhora do Pranto .. ..... ...... .. . 

ConcoJbo do Pesque ira 

Covas . . . .. ...... . ....... ... ... . . 
Nagozello ........ . ..... .. .. .. ... . · 
Pereiras .. .. ... .... . ............ . 

I 
Sant~ Maria .. .. . ... . . 

p . S. Joao ...... . .. . .. .. . 
cs rumra S. Pecha ........ . .... . 

S. Thiago ........... . . 
Valle da Fignei.m a Velha ..... .. . . 
V illarou co ...................... . 

Coucelbo da P auLo 

Senhora do Ameixial. .......... . . . 

Cooce1J1o da Povoa 

. Snnta. Margarida ... . ... . . . . ... - · · 

Conce lho de Roigada 

S. Vicente .. . ... .. . ......... · · · · · 
I 

Concelho de Scnrlim 

Sant:t Maria .. . . . ... . . . ......... . 

ConccJIJ.o de Se l'nancelliO 

Arnas .... . . .. .. .. . .. .. ... ... .. . . 
Cunha Alüt ...... , . .. . .. . . . . 

111 

207 
14.-4 

351 
73 

132 
] 54 
101 
GS 

108 
. 70 
144 
115 
155 

1:120 
22t 

3 
102 
84 

109 
1GO 

7\.l 
142 
18 

186 
883 

93 

165 

101 

308 

111 
7R 

Dcs iguação Fogos 

Granjal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Sa rzcda. .. . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Seixo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Sernancelhe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
T abosa das A1·m1s . .. : . . . . . . . . . . . . 45 

Concelho <le Sou tc ll o 

Senhora· elas Neves .. .. . ...... . . . . 

Conrcllw de T<t\'Ol'll 

S. J oão Baptista ............. .... . 

Concc1ho de Touça 

Senhora ela Pureza ... .. ..... . .. . . 

Concelho de 'l'rnncoso 

Aldeia Nova .. .... . ... . ...... . . . . 
Ald eia Velha . ... . ... ..... .. . . .. . 
A vellãs ela Ribeira .. . ...... ..... . 
bouça Cova .. . ... . ... ... . '" .... . 
Ca.rnicães . . .. . ....... .. . . . .. . . .. . 
Cereja . .. .. ......... . .. ... ..... . . 
Cogula ....... . . . .. .. . . . .. . ..... . 
Cou rellas ... . ....... . . . . ........ . 
Falaxos ... . .. .. .. . .. .... ... . .. . . 
Feital. .. .. ..... . .......... . .... . 
Fiães .... ... . . ....... ...... . . .. . 
Frechüo . .. . ' ..... .. ..... .. ...... . 
Freches ...... ... ........... . ... . 
l"rcixial. .... . .... . .. . ......... . . 
Granj a . .. . . ....... .... .... ... .. . 
Maçal ela R ibeir a .... . .... ... .. . . . 
Mt•illl CJltinha .. .. ... . . . ... .. ..... . 
P alhaes .......... . . ..... . . . .... . 
Povoa do l'oneelho ......... ... .. . . 
Povoa ele El-Rei . . ... .. . . . . . . . . . . . 
Rebolci1·o ........ . .... ... ....... . 
Rio ele MeL ..... ....... .. ....... . 
Santa Eufemia .... .. ...... .. .... . 
Souto Maior .. .. . . .... .. . . . .. .. . . 
Tama.ubos . . .... . ... . .. ...... . . . . 
Torres . ..... .. . .... ............ ·. 

Santa Maria ele G nimarães 
S. João Baptista .. ..... . 

Trancoso S. João :Ext1•amuros ... . . 
B. Pech-o . . . . . ..... . ... . 
S. Thiago . . ...... . . . . . . 
Senhora ela Fre6ta . . . ... . 

Valle ele Monro .. .... . . . ......... . 
V a.lle do Seixo .... . .. .. ......... . 
':~~ela elo Cepo .... . ....... . .. . .. . 
V 1eu o .. . . ... . . .... . . . . ... . .... . . 
Villa Franca das Naves . . .. . . ... . . 
V illa. Gar cia .... . ........... .. .. . 
Villarcs ....... . .. .. . . . . . ...... . . 

Cünl·e llw do 'l'rcvõ o~:~ 

Santa Marinha ... . . . . .. . ... . . ... . 

Con cel ho de V~I ença <lo Donro · 

!----1 
712 

1G9 

()7 

51 

124 
50 
97 
7G 
84 

101 
n 
27 
40 
2G 
56 
39 

156 
31 
7G 
23 
!)() 

47 
1211 

56 
54 
97 
78 
87 
52 
36 

115 
84 
36 
25 
50 
60 
29 
69 
49 
12 
93 
Ci2 
94 

2:541 
278 

Casa.es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Desejosa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Sarzediuho . . .. . .. . ...... . .. . . ·. . . 29 
Valença do Douro ... . . ... . . . .... . _ _ (_iiJ_ 

C{)JÍ cel ho do Yallo ngo dos Azei t~:s 

Santn Catlml' iJta 

180 
51 



Designação 

Conce lho das Varge:1.s 

Espírito Santo . .... .. ... . · · · · · · · · 

Concelho do Vi !In Maior 

Aldeia ela Ribeira ...... . . . · · · · · · · 
Bacla111allos . ....... .. . . ..... .... . 
Bismnlla ... . ... .. .... .... ........ . 
Malhada. Sorda . . ... ..... . · · · · · · · · 
Nave ele Haver . .. . . . . . . .. · · · · · · · · 
Poço Velho ......... . . . .. . ...... . 
Vi !la .Maior ..... ........ .. ..... . . 

Concelho do Vllln Nova de Foscoa 

Senhora do Pranto ............ · · · 

Comarca de Vizeu 

Concclbo do Abrunhosa 

Santa Cecilia .. . ........ .. . . .... . . 

Concelbo de Agnioi ra 

(É ramo da n:cguczia de Carvalhal 
Redondo.) 

Coucel!JO de A.lm 

Alva . .... . .......... ........... . 
M:amom·os . ... . .. .. . ...... . . . ... . 
Pepim . ... .. . . ...... .. ..... .. .. . 

Coucolho deAzllrarn da Beira 

Alcn.fache ..... · .. . .. ............ . 
Oassnrràcs .. . . ..... . ......... . .. . 
Oull ha Alta .... . ............. . .. . 
Uullha Baixa . ...... . ...... . . .... . 
Espinho ... . .... .. . . ... .. .. .. · ... . 
Fornos ela Maccint Dão ...... .. .. . ]!' .. 
LrCIXtosa .. ........... . ...... ... . 

obelbc do Mato .. . . ...... - .. - - - -
Maugnalde . ............ ...... . .. . 
Mcsquitella ............ ... ...... . 
Povoa ele Cervães ..... .. ......... . 
Quintella ele Aztu-ara ........... · -

Concelh o de Dnuho 

Senh01·a elo Ó ... ... ... .. ... ..... . 

Concelho do Barreiro 

(É ramo das freguezias de Vizeu c 
Coutos éle Baixo.) . 

Concelho de Besteiras 

Barreiro .. . ......... . . . .... . ... . 
Caparrosa . .... . ................ . 
gastcllõcs . ..... _ .... ... . . ..... . . 

L~~~~-a_z_ : : : : :: :: : :::: : : : ::: : ::: 
Molellos . .......... . .. ___ .... _ .. . 
N andt1fe . .. . ... .... _ . . ... . . ..... _ 
S
8
'anta Eulalia de Besteiras ... ..... . 
'· Thiago ele Besteiras ..... . ..... . 

Coocel ho de Boa Aldeia 

Santa -lVIaria . . ....... . .. . . . .. ... . 

Concelho de Ca.nuas do Snbugoso. 

Santa Maria . .. ..... ... . ..... . .. . 

CouccllJO de Uaunas de So11horim 

S. Salvador . . .. .. .... ... . .. . .... . 

153 

F ogos 

78 

71 
50 
70 

256 
163 

16 
96 

1----:--11 
722 

707 

182 

88 
8" 
77 

248 
189 
340 
49 

20!) 
214 
250 
116 

93 
G72 
136 
101 
105 

2:474 
157 

223 
205 
408 
158 
317 
308 
94 

175 
440 

2:328 
18!) 

258 

4.24. 

Dcsigna~~:io 

Concelho ele 'outo de Sa.uto. Ettla lia 

Couto ele Baixo .. . .... - .. - - - . - . - . . 
Couto ele Cima ....... . .. - - .. : · · ·. 

Concl~l ho do CUI'l'Clos 

Fogos 

]!)3 
185 

Senhora. ela Pur ificação . .. .... - - · · 338 
j- - --1 

Concelho de Ferrei r:~. de Aves 

Aguas Boas .. ...... .. ... - - . - - - · -
F erreira ele Aves ........ . .. - . - , - · 
Forles .. .... ... .. .... - .. - - - - - - · · -

Concell10 de Gn fnnhüo 

Senhora elo Pra.nto .. .... . . ...... . 

Concelho de Goge 

378 
37 

579 
23 

639 
80 

Senhora ela Purificação .. . . . . . . . . . . 196 

Concel ho de Oua.rdflo 

Senhora elos Milagres .... . ...... . . 134 

Concelho de Gulfar 

D ecermillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
R omff.s . . . ....... . ....... . . . . - - - . 15 ' 
S i lvã ele Baixo ....... . . ...... - - . - 63 
Villa Louga . .... . . .......... - . - .. ~ 

Concelho de Inflas 307 

S. P edro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Concelho de Lndnrio 

S. Salvador ......... .. _. . . . . . . . . . . 38 

Concelho de Lafões e Vonzella 

Alcofra .. .. . .......... ... ... - ... . 
Arca ..... . ..... . ....... . . . - - . .. . 
Arcozello elas Maias ....... - - . .. - . 
Baiões . .. ...... .... . - . .. .. - ... - . 
Borclonhos ...... . . - . - .. - . - - . . - - . 
Cambra ..... . .......... .... . .. . . 
Campia ...... . .. ... . . . . . .. .. ... . 
Caudal .. ........ . .. . ... . .... .. . . 
Carvalhaes .. . ....... .. .. .. : . ... . 
Carvalhal ... .. ............ . ... . ~ 
Covas do Rio . .... .. ........... . . 
Covello de Paivô ..... .. ..... : .. . . 
Destriz •.. ...... .. ............. . . 
Figueiredo ·ele Alva .. . .. . .... . . .. . 
Figueiredo das Donas . . . .. . ...... -
Folgosa .... ... .. . . . .. .. . ..... .. . 
Forncllo do Monte ...... . - .... · - -
Lafües ..... . .......... - · · - · · · · · · 
Manbouce . .. .. .. - .. - - . - · · - - · · · · · 
:vroutas . .. ...... - - - . . - - · - - · - · · · · -
Paços de Vilharigues ........ - . - · - · 
P inclello ... ...... - - · · · · · · - · - · - · · -
Pinhch·o de Lafõcs . .. - - .. - · - - - - - . 
Pinho .. .. .. . . - - - - - .. · - - · - - - - - · · . 
Quei.rã .......... --------- · · -- - .. 
R cigoso . . ... - ... · - · - - - - - - - · - - - . -
Ribeiradio .. . - - - - - - - . - .. - .. - .... . 
Santa Cruz da Trapa .. .. .. .... ... . . 
:::;, Felix .... ------- ·- · · ·-.- . . .. . . 
S. J oão ela Serra ........... . · .. . . . 
S. Miguel elo iVhLto .....•.. . .... _ : . 
8 . Pedro elo Sul .. .. . . . .......... . 
Sej ães . .... ....... .. . . . . ... .. .. . 
Scn·azc8 . ... . . . . . . . ..... . .... .. . 

219 
83 

197 
64 
8G 

306 
265 
40 

27!) 
81 
88 
39 
78 

132 
85 

1 4 
118 
148 
161 
161 
112 
104 
188 
133 
388 

82 
230 
173 

95 
93 

2]4 
4.57 

57 
218 



lõ4 

Designação Fogos 

Souto .. ..... . .. ... . .. . .. ... .... . 85 
Varziellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,'l 
Ventosa . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29tl 
Vouzella . . ..... . .. . : . . .. ..... . . . . 147 

Concelho de j\'faccira D ão 

Senhora elas N C\ ' es .... .. . .. ..... . 

,__:_ __ ,, 
5:937 

80 

Coucclbo ele M.ões 

MiJes. ... ... . . . ......... . ..... . .. . 293 
Molcdo ....... . . . '· . . . . . . . . . . . . . . . 265 

1----11 

Concelho de Mouraz 558 

S. Peclro 180 

ConcclJJO ele Olivelro. ào Co n lc 

Beijós .. . ....... ... , . . . . . . . . . . . . 243 
Cabanas.... .. .. . . . . . ... . ...... .. 411 
Oliveira do Conde . . . . . . . . . . . . . . . . 7'20 

Cnncellto de Oliveira. du JPrô.idcs 

S. Pdagio .. . . . . . ...... . . ... .. .. . 

Concelho de Ol i.vcil'a do Hpsvital 

L agiosa .... . . . ... . .. . . ...... ... . 
Oliveira do Hospital .. .. . . . .... . . . 

Concelho üe Ovoa 

F arinha Podre .. ... . . . . . .. ...... . 
Ovoa .. .. .. . ....... . .. . ....... . . 

Ooncclbo de Pena lva 

Alvoea elas Varzeas ... . . ...... ... . 
Penal va de Alva . . ..... . .... . ... . 
S. Giào . ........ .. ... . ...... . . .. . 

Cqncelh o ele Penalva elo Oa• te llo 

Antas de Penalva . . . ... . .. ... . . . . 
Castello de Penalva .... . ... .. .. . . . 
Esmolfc . . . ... .. . . .... . .... . ... . . 
Gm·mil. . .... .. . ... • .. . . .. ....... . 
Insna .... ... .... ... . . ... . ...... . 
Luzindé-' . ...... . ... .. ..... ... ... . 
:Mareeo .... ..... . .. . . .. ... . ... . . . 
Pinclo .. . . . : .. . . .. < •..•.••• •. ••.. • 
R eal ...... ... .... • .... . .. .. .. ... 
8ezures ....... . ..... ........ -. . . . 
'franeozellos . ............ .. .... . . 
Villa Cova do Covello .... .. ...... . 

Conce1ho de Piol1eh·o de Azere 

Pinheiro de Azerc (S. Mign~l) . .... . 

Concelho de P ovolide 

8. P edro ..... . .. . . . ..... - · · · · · · · · 

Concell10 de Ra.nbados 

S. Thcotonio ... . .. . .... . .... . . · . · 

Concelho de He1·iz 

S. Martinho .. .. ... . .. . ..... . . ... . 

Concelho ele Ribolhos 

Santo Anch-é . ... . .. . .... . . . . . . . . . 

Co ncelho ~lc U io de 1\Iuíuhos 

S. i\:Iigucl.. . .. .. ... ... . .. . . . 

1--- -1 
1:374 

142 

109 
2 14 

323 

83 
]\)5 

278 

115 
261 
251 
627 

18() 
4U3 
127 
126 
2õ9 

92 
56 

345 
9~ 

169 
103 
106 

2:064 
183 

319 

1:151 

177 

25 

253 

Desig na ção 

Concelho de Sahugosa. 

Senhora elo Pmn to ..... . .... . . ... . 

Concelho de Sl1nclom11 

S. Pedro .. .... .... . .. ... ... ... .. . 

Co ncel ho de S . João de Areias 

S. ,T ofto de Areias .... ' ......... .. . . 
Parada .. . .. . ... . . .. ......... . 

Co ncel ho <le S . J oão do Monte 

S. J oão do Monte . . ......... ..... . 
!VI ost eil'i11ho .. . . ... ........ . .. . .. . 

Concelho ele S . Miguel el o Ooteil'o 

S. Mig uel .. . . . . . . . ..... .. . ... . .. . 

Concelho de Sattam 

Mioma .... . ... .. .... ...... . .... . 
Villa Boa .... .......... . ... . . . . . . 
Villa da Igrej:1 .................. . 

Concelho de Seulwri.m 

Carvalhal Redondo ... . ... ...... . . 
Nellas .. . . .. .................... . 
t;antar .. . .. ..... . . . .. .. .... ... . . 
Scnlwrim . ...... .. . . . . . . . . . .... . . 
Vil i<.Lr Secco .. ... ... . .... . .. . . . . . 

Concelho de S ilvã ele Cima. 

S. Silvestre .. .. . ... .. ... .. . . . 

Concelho de Silvares 

Scnhom da Natividade ... . ... . . : . . 

Concelho elo S ul 

f:lanto Adrião .. . .... , .... .. .. ... . 

• Concelho ele 'l'a.vares 

Chãs de '!'a vares ..... . ........ . . . . 
S. Jofto da Fresta .... . . .. . ....... . 
Travanea ............. ... ... .. .. . 
Varzea ... ... .... .. ..... . ..... . . . 

150 

318 

480 
230 

710 

200 
69 

269 
334 

193 
24."> 
314 

1---
752 
~5G 

' 363 
3G8 
34o 
178 

1:50R 
73 

56 

375 

32-! 
138 

50 
133 

Concelho ele 'l'on<lcll u 645 
Mosteiro de l''ragons. . . . . . . . . . . . . . 146 
Tonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Tonclella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 348 
Villa.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 167 

Concelho de T1·a_pa 

S. Christovão de L afões . . . .. . .... . 
V alladarcs .... . ... .. . . .... .. .. . . 

Concelho de Treixedo 

Treixeclo .. ... . . . . .... . .... .. .. . . 
Villa Nova da Rainha ....... . .. . . 

Conccl bo d~ Vide 

Santa Maria . ... .. . . .... ... . . ... . 

Concelho de V izeu 

Barreiros . . .. ........ .. .. .... . .. . 
Bodiosa .... . . . ........ .. .. . ... . . 
Calde ... . . ... . .. ......... ... . .. . 
CtLmpo: ........... , . . . ...... .. .. . 
Cavcrnãcs· . . .. .. . . . . ... . ....... . . 
Crpõcs ........ . . .... . . . ........ . 

1- --
862 
8·1 

Hí!J 

239 
286 

77 

363 
280 

86 
328 
208 
178 
230 
250 
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~ -------------D--cs-ig_'_"'_ç_ão------------l Fogos l:l. _____________ n_c_s_ig_u_n_ç!-'o __________ __ 
l:'ogus 

Cotta .. .. .... . . .... . . ..... . .. . . . 
FaU .... . ... . ... .... . .. . . .. . . . . . 
~a.rm~n.h ão . . . .... . . ... . . .. ... ... . 
Y. errcwos . ... ..... . ... . . .. . . ... . . 
Fragosella . .. . . . ...... . . .. . . .... . 
} rance . ..... . . .. . . . .... .... . ... . 

~~~(~~~~ ... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .................. : : : : : 
Lourosa .. ................ . . .. . . . 
l\Ionc1ão .. .... ....... ... .. ... . .. . 

~:~~~~~:~· : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : 
Hibafcita .. . . . . . . .. .... . . . ..... . . 
Santos Evos ... . ... . . . .. .. ... . . . . 
::;. Cypriano .. . . .. .... . . ... .. .. . . . 
l:;ilgu eiros ........... . .......... . 
Sobral tl e- l a.pizios .. . . ........... . 
Ton edeita . ...... . . .. . . . ... . .... .. 
Villa Chã el e Sá ... . . .. . ......... . 
Villa de Souto .. . .. . .. ... .. . ..... . 
Vizeu (l:;é) . . .. .. . . .. ... . . ... .... . 

P r ovíncia cl.r. E xt1•em a dura 

Com rtl'Oa d () AloobaQa. 

Concelho de Alcollnça 

l
Alcobaça ...... . . ... . ... . ..... . . . 
"atai as .. ... . · ............... . ... . 

Valln.do . . . .. .. . ....... · .. . ...... . 
V estiaria .. . .... ....... , . . , .. .... . 
Virnciro . . ... .. .. . . . ...... . ..... . 

Concel ho de Alfeizcrão 

S. J oão Baptista .. . .. . . .. . ...... . 

Concelbo de A J,inb•liTOia .. 

S. Vicente . . . . .. .. . . .... . . ... . . . . 
Senhora elos Prazeres .. ... . ...... . 

Conce lho de Ã1Yot·nin1m 

Senhora ela Visitação . .. ... ... ... · · 

Concolho de Cell <~ 

Santo AncU:é . ..... . .. .. .. .. . . . .. . 

Concelho de 'oz 

Sauta Eufemia .. . .. . . .......... . . 

Concelho de Evora 

S. Thh1go Maior . . ........ . .... . . . 

Coucel h o de Mn iorgn 

S. Lou1·enço .. . ....... ... . ... .. . . . 

Concelho da. Pt~dc rn <' i ra. 

F· al' ' ~ftl11 ' le<LO .... . . . . . . . . . .. . ... . .. . 
cnhom elas Areias . ... .......... . 

Concelho de Suli r el e l\[nfos 

Santo Antonio . . . . ..... . .. . .... . . 

Concelho de Santl1 Cai;ho ril1a 

Carvalh al Bemfei to .. . .... .. . . . . . . 
Snnta ·Catharina . . . ... .. . . .... .. . . 

CoHcc lilo de .. l\l t\r linhn 

S. Mart illlto ..... : ........... . . .. . 

25:> 
68 

124 
llb 
184 
3U8 
318 
2~ 1 
402 
112 
257 
~n 

331 
195 
'233 
561 

GLJ, 
3)6 
108 
100 

1:032 

G:88i.l 

31.1 
223 
106 
125 
1H9 

~54 

236 

195 
245 
440 
380. 

305 

138 

312 

144 

211 
432 

643 
178 

105 
189 
294 

:?3:2 

C'oncellto de 'l'lll'tLL<el 

Benedictn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
T urquel . . .. .. . ... ... . .. , , . . . . . . . 185 

1----

' Comar ca d e Alemq;u e r 
460 

Concel ho de Aldcht Gn.J lega rln. M"'' 'C"'""'' 

Aldeia Gavüllra.. ... . . .... ... . . . . . 180 
n cnh01'U dos Prazeres . . . . .. < •• < . • • 308 

Coucclho de Alemquer 

Santo E s tevilo . .. · .. . . . . 
S. Pedro .... . .... , . . . . 

Alemquer ~ - '_fh iago ...... . ..... . 
rnannn. .. . ... .. . . .. . . . 

.Varge .. . ... . ... ..... . 
Athouguia .. ..... . . .. ... .. : .... . . 
Cabanas e P aula .... . . . . . . . . ... . . , 
Cachoeiras .. .... . .. . . , . .. . .. .. ... I 
Cadafacs ... . .. · . . .. . . . . . . . . ... . .. , 
Camota . ........ . ........ . . .. . . . 
E. piçandcir a .. . . , .... . ... . . .. ... . 
Meca . . .. .. .. . . . . .. . . . ...... .. . .. . 
Ol halvo . ... .... . . . . . . .. . ....... . 
Otta . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . ... . . 
Palha Canna .... . ........... . ... . 
P:wl ......... . . . .. . . .... . ...... . 
Ventosa ... .. ..... . .. . .. . . . .. . .. . 
Villa Nova da Hainha . . . ..... . .. . 

Con<'clho de Calàas da Rain ha 

Senhora do Populo ..... . ..... . .. . 

Concclllo àa. Cha musca. 

S. Braz ....... . . . . . ......... . ... . 

Concelho ele Uintra 

Alcainça Gnmde ...... . ......... . 

I 
:::lauta Maria .......... . .. . 

c· S. :Martinho . ..... . ....... . 
wtra S. Mip;ucl . ........ . . . . .. . 

ti. Peclro de Penafcrrim . . . . 
Igt:ej:t Nova .. . ..... . . . ....... . . . 
lVIontchwnr .. .. .. . . .... .. . . . . .. . . 
Hio ele Momo . . . .. . . . . . . ... . .. . . . 
::-1. J oã.o das Lampas . ....... .. .... . 
T crrugem .. .... ... ............ . . 

c .. ncclho elo 0\Jidos 

A morei r a ..... . ..... . . . . . . ...... . 
Bom barrai. ........ . .... .. . . .... . 
Carvalhal. .. . ... . . . ..... . . . ..... . 
Côtto . . .. . .. . .. . .... . ... . .. . . · · . 
Fanadia ... ....... ... . . . · · · · · · · · · 
Fanadia elos Francos ...... .... · · · · 
L n.nclal ....... .. ... . ............ . 
JY!oleclo . . . . ...... . .... . ..... · · · · . 
Monta dos F erreiros .... . ........ . 
lVIouta dos Negros . .... . ...... . .. . 

I 
Santa Maria . . . .. . : . .. .. . 

Ob' l f:l. J oão . ................ . 
lC os S. P edro ...... .. ....... . 

S. Thiago .. . . ... . .... . .. . 
l{egucngo Gra11cle .. . . . . . ... .. ... . 
Holiça .......... . .... ...... .. . . . 
Sfllir elo Porto . ..... . .. . . .. . . ... . 
f:l. Bartholomcn . . .. . ....... . . . . 
f:;erra do Bouro . . 

4.88 

70 
· 280 1' 

42 I: 
182 ; 
152 
211 

G8 
111'! 
160 
224 
37 
91 

1 15 
50 

242 
7 , 

281 
55 

2:380 

422 

178 

130 
146 
354 

28 
375. 
299 
LJEI!J 
3313 
593 
256 

2:973 

lG8 
89 

249 
G9 

108 
99 
95 
71 
95 
~9 

173 
224 
182 
126 
UIO 
304 

52 
67 

J.1G 



16G 

Dcsignaç:io Fogos 

TornadL .. .. . .. . ... .. .. . .. 170 
Vau... . ... . ... .. . .. . . .. .. . ..... 60 
Vidaes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 175 

1----

Concelho de "Ulmc ,3:141 
Santa Maria ..... . . ............. . 240 

Comarca de Chão de Couce 

Concelho de Aguda 

Senhora da Graça . ... .. . ........ . 281 

Concelho de A.vella r 

Espirito Santo . ...... . ... .... ... . 102 

Concelho de Chf<o de Coucc 

Senl1ora da Consolaçã.o · ..... . .. .. . 270 
Concelho de Maçãe de D. 1\'I:U'ia 

S. Paulo ..... .. ... . . . ....... . ... . 396 

Concelho de Pousa Jnores 

Senhora das Neves ...... . ....... . 302 

Comarca de Le!ria 

Concelho de Alpedri" 

Senhora da Esperança .. . . . ...... . 152 

Concelho de A.thuu guia da B"le ia 

A thouguia da Baleia. . . . . . . . . . . . . . 4 70 
::lerm ele El -Rei . .. . ....... . . . .... 

1 

__ 1_1_2_ 

Concelho da Batalha 

Santa Cruz ... .. ......... . . · ..... . 

Concelho de Ega 

Ega .. .. .. . ...... ....... .. . . . .. . 
lTuudào . ...... . .. . .. . ... .. . .... . . 

Concelho do Le i ri :.. 

1-Uq ueidão .... . .. ........ . . . .... . 
Amor . . .... . .. ... . . ..... . .. .... . 
Arrabal . .. .... .. .... . . ... . ..... . 
Arrabalcle .. . .... . .. . ........... . 
Azoia .......................... . 
Barosa ..... .. ........ . ... ... ... . 
Bancira ............. . ......... . 
Caranguejeira . ........... . .. . . . . 
Carvide . .. . ... . ..... .... . .. .... . 
Coimbr ão .. .. .. ....... . ....... . . . 
Colmeias ............... . . .. .. .. . 
Córtes . .. . ... ... .... ... . . . ...... . 

~il:i~ : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : : : ; : : 
J.\IIuccira : .. .. . .. ......... . ... ... . 
Marinha Grande .......... . .... . . 
Milagres ........... . .... . · .. ···· 

,:i\i[onte R edondo . .. .. . .......... . . . 
.Pm·cciros . .. .. ................ . . · 
Pousos . . . .. .. . . ............ . · '. · · 
Regnengo .. ... .. .. . .. .. . ... . . .. . 
Ribeira de Litem .... . ... . .. . .... . 
Rig ucira de P ontes . . .. ... . ...... . 
:::lauta Catharina da Serra ........ . 
Souto ~la Carpalbosa .... .... . . . .. . 

~f~~~-~~ ::: ::: : :: : : : : : : : : : : : : : ::: 

582 
426 

420 
80 

500 
70 

162 
183 
318 
106 

90 
126 
220 
166 
218 
230 
160 
165 
645 
306 
360 
215 
304 
100 
343 
260 
272 
182 
204 
485 
304 
216 

H:432 

D csigoayrw F ogos 

Concel ho de ~Ionte~lleal 

S. João Baptista . ... . ........... . 132 

Concelho de P cniche 

S. P edro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Senl1ora da Ajuda . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Senhora da Con.cciç.ão .... . .. ...... 210 

1----1 

Concelho de Pombal 

Pombal ................ .' . ... .... . 
Villa Cã. : ..... . ................ . 

G81 

786 
243 

Concelho de lle<1inha 1:029 
Reclinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
T apeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

1- ---

Coucei!Jo de Som·c 

S. Thiago 

Comu1·ca de Ourem 

Concel~o de Ourem 

Ceissa . ... .. · .......... . . .. . ..... . 
Fatima ..... . ................ ... . 
Freixiancla ..... ............. . .. . 
Olival ..... .... .. · .............. . 
Onrem .................. ...... , .. 
Rio ele Couros . . ..... .. .... .... .. . 

Concelho de Porto de Moz 

Alcm·ia .... · . ............... .. .. . . . 
Alvados .... .. .... . .... ...... ... . 
Arrimai. .... .... .. . . ..... ... . .. . 
Junc3:l. . ........ 'I ' . . . .. .. ... . .. . 

Mencliga . . . ...... . . . ..... .. . .. . . 
Minde .............. .... . .. ... . . . 
Mira .... . ........ . .... . . . .... . . . 
Porto de Moz I 8· ~oão · · · · · · · · · · · · 

I S. I edro .... . .. .. . 
Senhora elos Mnrtinhos ......... . . . 
Serro Ventoso .. . ...... .. ...... . . . 

Comarca de Ribatejo 

Concelho de Albnndrn 

Alhandra ..... . ........ . ....... . . 
Calhandriz . .. ........ . .. . ..... . . 
S. João dos Montes ... . ...... . .. . . 

Concelho de AlvercL\ 

Alvcrca e Sobral .... . ... ..... .. . . 

Conce lho tle Arruda dos Vinhos 

Arruda dos Vinhos ............... . 
Carclosas .. .... .. ...... . ... . . ... . 

Concel ho do CnstaniJcira 

S. Bârtholomcu ....... . .. . .. .. ... . 

Concelho• de CbelleiroH 

Senhora do Rec1amador .. . ... . ... . 

Concelho de Povos 

Senhora da A ssumpçào .. . ...... . . . 

Concelho ele V!Jia. 1:1rancu. de Xir~~ 

S. Viccll tc . .. . . .. . . ... ....... . . 

407 
890 

332 
225 
415 
483 
865 
115 

2:435 
70 

200 
109 
310 
84 

35<1 
102 
249 
307 
104 
122 

2:011 

510 
167 
233 

850 
412 

410 
126 
G36 
222 

134 

90 

1:20fl 



Dcs ignn\·ão 

Comarca de Santa.rem 

Concelho de A.lcaoede 

Abraã .................. . ....... . 
Alcanede .. .. . ....... o • •• ••••• • •• 

AlcobeTtas . .. .... .... . . . .... . .. . . 
Arneiro ch• Milhariça . . ... .. . .... . 
Fragoas . . . ..... .. . ...... .. ..... . 
Lotniceira . ....... .... ... .. .. . .. . 
Malhou ..... . ..... . . o ••• • • • •• ••• 

Concelho do A i coentro 

Senhora. ela I urificação . . .. .. . . . , . 

Concelho de A.lmeirim 

S. J oão Baptista .... ... . .. 00 00 •• • • 

Concelho de A.vcims de B:tixo 

Senhora do Rosario .... . .... .. . .. . 

Concelho de Aveiras de Cima. 

Senhora da Purificação . .. , ...... . . 

Concelho ela A."amhuja 

Senhora ela Assumpção ..... . . .. . . . 

Concelho da Aznmhujeira 

Senhora elo Rosario .... . . . ....... . 

Concelho do Cnr!Rx o 

Cm·taxo .. ..... .. . . .. . .. . : . ... .. . 
Eireira e Lapa ... ... .. ..... ... .. . 
Pontevel .................... : .. . 
Vallacla . ..... . .......... . ... . . . . 

Concelho da Gollegã 

Senhora ela Conceição . ........... . 

Concelho de Lamm·os:L 

S. José . ........... .. · .. .. ....... . 

Concelho do .iHa11iquo 

S. Pedro . . .. ...... . ..... .. . . . ... . 

Concelho ele 1\lontnrg il 

~auto lldefonso .. ... ......... : . .. . 

Concelho do MttJ:e 

Sonh l C · ~ ora c a oneetçao ...... . ..... . 

Cuncelbo de Pai•lvo 

Sen ho1·a da C · ~ • oneetçao ... .... . . ... . 

Concelho de l'crncs 

Senhora da P urificação ... . ...... . . 

Concelho de Sa.lvatctTa de 11Iagos 

S. Paulo ..... . . . .. . . ...... ...... . 

Concelho de So,u ""rem 

Abitureiras . .. ........... . .. .. . . . 
Achet~ . . ............. .. ..... . .. . 
Alcauhões .... ...... . ... .. .. .. . .. . 
Altrtoster ... . .. . .. : ......... .... . 
AlpiRrça ........ . ............... . 
Arruela dos Pizõcs . ..... . .. . .... . 
Azinhaga ............ . . . . .... .. . . 
Azo ia ele Baixo ... .. . .. ... .... . . . . 

157 

rogos 

1ó6 
440 
160 
105 
120 

53 
187 

1:221 
0

210 

383 

8~ 

298 

481 

83 

880 
87 

2G5 
323 

1:545 
712 

53 

221 

352 

231 

303 

184 

595 

278 
287 
190 
330 
454 

41 
'263 

87 

D csigu{Lçfio 

Azoia ele Cima .. . . . .. ... . .. .. ... . 
Casevel . .... . . . ........ .... . ... . 
Chouto ..... ... ... . . ... .. . ... . .. . 
:Monção ele Bemfica . .. .... .... .. . . 
Outeiro da Cortiçn.cla ..... .. .. .. . . 
Paul .... . ... .. . .. ......... . .... . 
Pinheiro G·rancle . . . . .... .. .... .. . 
Pombalinho ... ........ .. . ..... . . . 
Povoa dos Gallegos .. . . ...... .... . 
Raposa . .. . . . .......... . ... .. . .. . 
Rio Maior ........ . ......... . ... . 
Homeira .... . . . .... . .... . .... ... . 

Alcaçova ............ . 
Marvilla ... ...... . ... . 
Salvador . ....... ... .. . 
Santa Cruz da Ribeira .. 
!:5anta Irin ... ... ...... . 
Santo E stevão ... .... . . 

Santarem S. João ... . . . .. ...... . 
S. Julião . .. .. . ....... . 
S. Lourenço ... . .... .. . 
S. l\iartinho . ...... ... . 
S. Nicolau . . .. . . . . ... . 
S. :Matheus .. ......... . 
S. Thiago .. .......... . 

S. J oão da Ribeira . .. ... . . . .. . . . . . 
Tremez ....... . . ..... .. .. . .... . . . 
Valle . . .. .. ...... . . .... ... .... . . 
Valle de Cavallos ...... . ...... . .. . 
Valle ele Figueira ........ .. ..... . 
Vall e da Pinta . .. . . ..... .. ... . . . . 
V n.queiros ...... .... . ... , .. . . . .. . 
Yarzca .. . ................... . .. . 

rogos 

76 
131 
108 

99 
73 

300 
406 
150 

GO 
G7 

645 
96 
21 

333 
477 
11 5 
3±7 
143 
117 
105 

24 
58 

434 
224 

26 
4!18 
1<10 
126 
210 
218 
81 
55 

213 
8 :0G6 Concc\bo de Tflnes NO\'as · 

Afcaueua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 
Alcorochel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Álqueidão da Serra.. . . . . . . . . . . . . . 290 
Assontiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Bogn.lh?s. . .... . ... .. .. . ...... .. . . 106 
Brogumra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Chaucellaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Lapas . ... .. .... . .. . . ... ... .. . . .. 148 
])'Iousanto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Olaia ........... . . . .. .. . .. .. . . . . 320 
Paço.... ... . .... . . .. . .. .. ..... . .. 180 
Parceiros ................ ". . . . . . . . 124 
Ribeira Branca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

Santa Maria . . . . . . . 305 
Torres Novas S. Pedro . . . . . . . . . . 280 

S. Sal\7ado1·. . . . . . . . 2:!0 
S. Thiago ..... ; . . . . 443 

Zibreira . .. .... . ... . ...... .. . . ... _ _ 5_8_
1 

Concelho do Villn No''" da Errn. 
4 :099 

Santa Justa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Villa Nova ela Ena ..... • ...... . . .. _ _ 1_4_1_ 

Comarca de Setuba l 

Concelho de A.lcnccr do Sal 

l l S l i Santa Maria . .... . 
A cacer c 0 a I S. Thiago ... .. . . . 
]\'fonte Vil . .. ... . . .... . . . .... .. . . 
Palma ..... ... ... . . .. .. .. . . . .. .. . 
Santn. Suzana ..... . ..... . ..... . . . 
S . l\In.mede ....... . ... .. ........ . . 
S. l\frtrtinho .................. . .. . 

213 

350 
421 
178 
147 
104 

95 
70 



l õ8 

Pogos 

S. H.omão . . . ... . . . .. ..... .. ·. . . . . . 308 
8enhora dos H.cis .. . . . . . . . . . . . . . . . 64 
S it imos. . ... . . .. . . ... ..... .. .. .. . 128 
Valle de G uiz o ... ... . .. .. . - . - .. - . 

1 
__ 1_70_

1 
Coucelho c1c .AJcochc lc 

Alcochetc . .. . .. ....... . - .. - . . . . . . 
i::iam.ouco . . .. . .. . .. .. . . - . . ... - ... . 

Concelho ele Aldeia Gn. ll ega. do R iba.tej o 

Aldeia Gallega .. .. ...... .. . ..... . 
S;u-ilhos Grandes . . . ... . . . . . . .. . . . 

Concelh o ele Alhos Vedros 

S. Lourenço . . . . . . . .... . . ..... . 

Co nce!IJo de A hnadtL 

Aldeia de Paio Pires . . . .. . ..... . . 
Al 1 1 :::ianta Maria do Ca.stcllo . . 

maL a I S. 'l'Lti ago . .. . . ... . ... .. . . 
A mora . : . .. .. . ... . .. . ........ . . -
Arre tltcll a .. . ....... . . . ... - .. . . . . 
Cap;u·iea , . . . . - . . . . . - · - · · · · · · · · · · 
Corroias . ....... .. . ..... . . .. .... . 
Scixal . ... . . . .. . . .. . ........ . . . . 

Co ncelho de ..l"ciLiio 

Vil! a Fresca . ....... . . . .... . .. .. . 
Vi lla Nogueira, . ...... . . . ...... .. . 

C.:oncell10 do l hare iJ·o 

Santa Cruz .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . 

C01~cc llw de Un.IJrc ll a 

Cabrell a . . .. ... . ... . . .... . . .. .. . 
Lan ti eira .. .. ... . ..... . .... . . . . . . 

Concelho de Canha. 

Senhora cln. Ol ivei ra . . ... . . . ...... . 

Concelho de Cezí mb t'.:L. 
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202 
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tili5 

653 

194 
75 

269 

212 

Sant>L Mar ia do Castcl lo.. . ... .. . . . 522 
S. Th iago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 

1---11 
C\.Jucelho lle Coin a. 

O Salvador . . . . .. . .. ... . ... . . . .. . 

Concelho do Gra.n<.lo la. 

Azi nheira elos Bairros .. . . . . . ... . . 
Gxauflola ... ... .. . .... . . . .. . . .. . . 
Sa.nta: Margarida da 8ern1 . .. . .... . 

1:140 

65 

225 
59li 
106 

Concel ho do Lavmelio 
927 

L avradio . . . . .. . .. ... . . . .... · · · · · 181 
I ' alhacs ... . .... . .. . . .. .. ... . · . . . \! 7 

ConcelhO t.ln. fiioi I a 

Moita ... . ..... .. .. . . ·· · ··· · · · · · · 
'Telha .. ... . _ ... . .. . . . . · · · · ·· · ·· · 

oucclllo de Palmolln 

Marateca . .. . . ... ... ..... . . .. ... . 

ral rnella ) ~~tpt~~l~~ ~r-i~ _c~~ ~~~~~~:-o: : 
CouceHJo do Samora. CotTciá. 

Scnhont ela Ol ivcit·a .... . . . .... . . . 

1----
278 

437 
6 

443 

65 
364 
513 

942 

300 

Dcs ig·nnçlio 

ioncelll o de Sctub aL 

Aj uda . . . .. .. .... .. .. . . . . .. . .. . . 
A nnunciaéla .. . . . .. .. . .. . 

Setubal Graça · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~ - J 1lli ão . . . . . . .. . . . . . . . . 
S. 8ebastii.t@ .. . .. . . .. . .. . 

Concelho do 'rorr~lO 

~ant~ Marga.ri.cla elo Sadão ... . .. . . . 
.rorrao . ,. . . . . . . . .. . . . ... . ....... . 
Od ivcllas ... .. . . . . . . ... . ... . .. .. . 

.Comarca ele T homar 

Concelho <lo A\J iul 

Nossa Senh ora el as Neves . .. . · . . . . . 

Conce lho de Abrant.es 
Aboboreira ... . · . . .... . . . . .. . .... . 

Sftn ta l\fn.ria do Ca.- tcllo 
Abm ntcs ~ - J otto ilap t ista .. . . . . . . 

S. I edro . .. . .. ... ... .. . 
S. Vicente .. . .. ....... . 

Aldeia do Mato . ~ . . .. .. . . . . . .... . . 
Al vega . .. ... . ... . . . .. . . .. . ... . . . 
Bcmi_Josta .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . 
M artinchel. ....... . . . . .. ... .. .. . . 
i\ lontalvo .. .. ... . .. . . . . . . . .. .... . 
l\1 ou riscas . .. . ... . .. .. . . .. .. .... . 
P anascoso . ........ . . . . . . . . . .. . . . 
Pego . . . .. .. . . ... . . .. . . . . . .. ... . . 
Rio de Moinhos . . . . .. . .. ... . .... . 
Rio T or to . ... .. .. . ... ...... ... .. . 
Santa Margaritl:t da Co utada .. . ... . 
S. Faetm c~o ... . .. .. . . . ... . . . . . . . . 
So nto . ... .. .. . .. . .... . . . . . . . ... . 
'l'ramnga l. .. . · ... . . . ... . . . ... .. . . . 

81 
~J 82 
45lJ 

1 :004 
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Co, celho de AgLl<\S Bc l! ns 4 : 7 4:) 

Senhor a ela Graça . . . . . . . . . . . . . . . . Hl8 

Concelho de Amendoa 

Senhont ela Conceição . ... .. . . . ... . 

Conccl h o de Atisekei nt. 

Scnl10ra ela P mii-icação . . . .. .. . . . 

Concelbo d" A ta ln.ia 

StmbL :\Ta ri a .. .. .. ... .. . . . . . . .. . . 

Conce lho de D m·nca 

Bccco .. . . . . .... ...... . . . . . ..... . 
Dol·nes .. .. .. . ... . .. . : . ...... . .. . 
Paio i\l cndcs . ....... . . . . ........ . 

Con ~·c lho de F t'lT Ci1·n. 

S. MigLlCl ~ . ... . . . .... .. . . .. . ... . . 

Concellto de F igue iró elo" \' in hos 

S. J oão Baptis t:a . .. ... . . ... . . . . . . 

Conce lho de ::liação 

Senhora ela Conceição . . . .. . . . ... . . 

Con•·clho ele Maç:is de Caminho 

tScnl10ra ela Graça . . .. .. .. . ..... . . 

Concelh o de Paio de Pe!le 

8cn l1 or:t da Con cei<;.ilo ... .... . 
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Dc~ i g-nnção Fogos 

Concelho tlc p , drogão Grande 

Castanheira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 
Coentral..... . ......... . .... . .... 80 
Peclrogilo Graude . . . . . . . . . . . . . . . . 477 
B~nhorn, ela Graça . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
V 11la Faca ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

Coucclho de P ias 
Areias .... . ... . ... . .. ... . ...... . 
Chãos . ... . . ....... . ............ . 
Pias ......... . ........... . ..... . 

Concel ho a,, Ponte <lo Sõr 

Ponte de Sôr ...... . ..... . ....... . 
Torre das V argeas . . .. . ... .. . . . . . 

'oncc.Iho do Tanros 

Senhora da Conceição . ... . .... .. . . 

Concelho <1c Pun!Jcto 

S. Juiiào ......... . ...... . . . · . . ... . 

Concelho do S nrdoa l 
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726 
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AI a.ravcla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G4: 
tlardmLl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94!i 

1----11 
Co Jac•!l h o de Sobreira. l:.,o a·mof! n. 1: lO!) 

S. Thiago Maior ...... . . ..... . .. · · 555 

Concelho de Th omar 

Alviobcira... . ..... . .... . . . . ... . . 150 
Beberriqueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Bezclga ............ .. .. . ...... . . 141 
Can egueiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Casaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
Cem Soldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2GG 
l!'ormigaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GG 
J uneeira . .. . . . . . . . . . . : . .. . .. . .. . líS 
Ülall1a.· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 
Sabacbeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 
Bobral da l p ·eja Nova ..... . . ·.. . . . 229 
Thomar. ~ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U74 

ConccUw elo V i lia. Nova el e J!wiBOS 

Santo E stevão . .. . . .. ...... : ... . . . 

Couccl!Jo <lc Vil!:. do R ei 

Fun.clada .. . . . . . . . . .... . ...... . . . 
Peso . . ... . . ... . .... . . . . .. . . . . . . . 
Vi lla de llei. . .... . . .. . . . .. ...... . 

Comarca de Ton·es Vedr as 

Conce lho de Dollus 

Senhora da i\Jiserieordia . .. . ...... . 

'\ l' Co ucellto do Ondnva l C ,)uber . ...... . . . ..... . .. , .. . . . . 
C acla,,al ... . .. . . . ..... . ........ .. . 
F~re~~ ......... . . . . ... . ....... . . 
Llguetros . . . . ... . .. . . .. . ... . .... . 

~~:~r~ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
ero Moniz . ... . . . . ..... . .. . ... . . 

Vermelha . .... . .... . . . .. . ...... . . 
Yillar .. . .......... . .. . . . .... . .. . . 
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801 

50 
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100 
320 

88 
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99 
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Designa ção 

Conccll10 da. Carvoeira 

Senhora do Ó ...... .. .... .. .. .. . . 

Concelho de Ca cacs 

Aleabieler·he .. . .......... . ... ... . 
C ) .Rcsmreieão .. . ........ . . 

ascacs Santa l\I,Íria .. .. . .. ... . . 
Ranna . . ....................... . 

Concelllo de Colla.rcs 

Santa Maria . ... . . .. .. ......... . . 

Conl'clho ele ]:! nx ara elos Cn.vall c.: iros 

Santa Maria ela H erra . ... . .... .. . . 

Concelho da Briccil·a. 

S. Pedro 

Oo neclhn rle G-ra dil 

S. Silvestre ...... . . .. .......... . . 

Concclhu dn. Low·iuhi 
Lourinhã. .. . . . . ..... . ....... . .. . . 
S. L ourenço dos Francos . .. .. .... . 
Vimieiro . ...... . . . . . ....... . ... . 

Com.:rlho ele ~'lafr~l. 

Santo Izi ]oro . . .. . .. ......... . . . . 
l\1u.ti:a . .... . ..... . . . ... .... ..... . 

Concelho da RiUaldc ira 

Car mues .. .. . . .. ... .. .. . . . . ' .... . . 
Dois Portos ...... . .. .. ... . ... . . . . 

Concelho de. 'obra! do Monte .Ag raço 

O Sah·ador . . . . . ................ . 

Concelho de 'J ~orrcs Vcdra.a 

Azncira .... .. .. . . . : .... .. .. .. .. . 
Ca1·voeira . .... . . . . . . . . .. . .... . .. . 
Cunhados (A dos) . . . . . . . . . . . .. . . . 
Fan.g~ da Fé . . .. ..... . .. . . .. . .. . 
Frmrm . ....... . .... . . .. . .... . . . . 
j.Jaxial .... : ..... . ............ . . . 
Matacãe . .. .. .... . . ...... . .. . . . . 
Monte Redondo .. . . .... . .. . .... . . 
Ponte do Rol. . .. . ... . . . ... . . ... . . 
Rnmalhal ...... . .. . .... . .... . ... . 
Runn ....... .. ........... .. . . .. . 
S. Pedro da Cadeira . ...... . ... . . . 
Sobral da Abelha ... . .... . .. . .. . . 

Santa Maria elo CHstcllo 
Torres V e- S. Mig uel.'. .... . .. . .. . 

tlras . . . . S. P clro ..... . .. . ... . . 
S . Thiago ............ . 

Tureifal .... . . . ... . .... . ... · · · · · · 
Ventosa . ........ .. ... . ........ . . 

Concelho do VilitL Verde dos F rancos 

Senhora elos Anjos .. .. ........ . .. . 

Provinciu elo Alemte.i o 

Comarca de Aviz 

•oncclho c.lo L\ ln.nclron l 

Alllndroa t. .. . .. . ... . ... . ..... . . . 
Seuhora elo Ro .. Hrio ..... . .. . ... . . . 
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D cs ignaçi'to 

Concelllo de .âl ter Pedroso 

Senhora elas Neves . .. . ... . . ... . . . 64 

Concelho de A v iz 

Alcorrego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Alcleia Velha.... . . ... . . . . .. . . . ... 63 
Aviz .......... . . . .. . .. . ... . . ... . 313 
Bem Bellicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Casa Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~95 
Senhora dos Barros. . . . . . . . . . . . . . . 21 

----11 

Concelllo lle Beuavc n to 848 
Barrosa . .. . . .. . .. . .. .... .. . . -. . . . 59 
Bcnayente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 
Sant o EstcYão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

- - - -11 

Co nccl llo de Bcnavilla 

Beua Yilla . . . ... . . . . ... . . . . . .... . . 
Valle Longo ..... . ... . . . . . .. . . . . . 

Coucclllo d e Cn.beçno 

Senh ora da Pur ificação .. . . . . .. . . . 

Coucc!IJO d e c,d lCÇO d o Vi de 

Senhora elas Candeias . .... . . . . .. . . 

Concelho do Cano 

Scnh 01·a da Graça ... . . ........ .. . 

Concel ho de Corucbc 

802 

112 
57 

1---11 
169 
191 

342 

236 

Com che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 
Couço .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1f>7 
i'!Iato (Santa Anna) . . . . . . . . . . . . . . . 82 
P eso .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . ... .. .. 38 
l::l . T orquato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ---

Concelh o de E rvechl 

S. Barnabé . .. . .. .. . . .. .. . ... . . . . 

Conccllio da. Fig-ue il'a . 
S. Braz . . . . . .. . . ... .... . . ... . . .. . 

Concelho de F l·on te ira. 

F ronteira . ......... . ... .. . .... . . . 
V alle de Maccb:as ... . ...... .. .. . . 

Concelho ele Galvcin.s 

S. Lourenço . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . 

Concelho de Jt;tromoob.:.-. 

1:258 

126 

101 

54.6 
49 

595 

323 

i'!Iatos (S. Braz) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Juromenha . . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. 129 ---

Ooncel bo (1e Uora. 193 
Senhora da Graça .. . . . . . . . . . . ... . 229 

Con~e lb o ele Nod a r c Barra ncos 

Senhora elo D csten-o . . . .. . . . . . . .. . 18 

Concel ho do S eda 
E rvedeu:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Sarrazolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Seda. . .. . . .. .. . ... . .. . ... .. . . ... 140 

1----11 

Conce lho de Ve iros 

Almuro .. . . .. . .. . .. . . ... . ...... . . 
Santo Amaro . . . . .. . . . .. . . ... . . . . 
Veiros . .. .... . .. ... .. .. . . .. . . . . . 

207 
31 
88 

27 6 

1)95 

.l!'ogos 

Comar ca d e B ej a 

Ooncclbo de Al bergaria 

Senhora. elo Oute iro .. . .. . ....... . . 43 

Con cellio de Alcoutim (p,HLe ) 

Alcoutim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

g~g~~po ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ 
1----1 

Conc elho uc B cj a 

Albernoa . .. . . . . . .. .. . .... . . . .. . . 
Alfunclão .. . .... . . .. . . ..... . ... . . 
Balcizão .. . ...... . . . . . . .. . .. . .. . . 

l 
O Snlvador .. . . . ..... . .. . . . 

B . Santa Maria da Feira . . . .. . . 
eJa S. J oão Baptista . .... . ... .. . 

S. Thiago .. . . .. .. .. . .. . .. . . 
Erviclel . .... . .. . . . . . . ...... . . . . . 
L otu·cclo . . . . .. . . .... ... .... ... . . . 
Mombcja ..... .. . .. . ..... . .... . . . 
P eroguarcla . . . . ... ... . .. . .... . .. . 
Pomares . . ......... . . . . . . . . . ... . 
Quintos ..... . ... . ..... . .. . . . . . . . 
Salvada .... . . . . . . .. . .... . . . .. . . . 
Santa V ictoria .... . .. . . . . ... . . . . . 
S. Büssos .. . .. . .. . . ... . . . .. . . ... . 
S. Mathi as . . ... . .. . ..... . .. . . . . . . 
~enhora el as N eves . .... .. . . . .. . . . 
Trindade . . . . . . . . . .. . ... . ..... .. . 
Vil las Boas . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . 

Concelho de l3cringcl 

Santo E st avão . . . .. . . .. .. ... . ... . 

Con<'e lho d e Cuba 

Cuba . . ..... . ... . . . . ..... . . . . .. . 
M.armelar . . . . . . ... . . .. . . . . . . . .. . 
P eclrogão . . . . . .. .... ...... .. . . .. . 
Scl mcs . . ...... .. . ...... . . .. .. .. . 

Concel ho d e Faro 

S. L uiz . . .. . . . . . . . . . . ... . . .... . . . 

Concelho de Ficnlho 

S. J orge ...... · . . . . . .. .... ... . .. . . 

Concclbo t1o Frades 

S. Cucofatc . . .. .... . .. . . . ... . .. . . 

Concelho d e lli ourn. 

Acliça ... . ... . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . 
Amarelleja . . . . . . ... . .. . . . . . . .. . . 
Cor oada . ......... . . ..... . . . . .. . . 
E st rcll a . ..... . .. . .. . .... .. . . . . . . 
Monte Alvo .. . .. ............ .. . . . 

Mom-a l ~~J~Ko~~~~t~~~ : : : : : : : : : : 
Orada . . . . . . . ... . . . . ......... . . . . 
P ias . . . . ..... .. . .... . .. .' . . . ... . . 
Povoa .. . .. . . . ..... . . . . . . .. . ... . . 
Saffara . . . ........ . . ..... . . .. . . . . 
Santo Alcixo . . . .. . ... . .. . . . .. . .. . 
Santo Amador . ... . ... . . . . . . . . . . . 
V:tllc cle Vargo . .. .. .. ... . ... . •.. .. 

1:138 
!)3 

127 
404 
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ÜOtlCC) ho de,Qd mira 

Ode · I O i:-inlvador....... . ..... 318 
IDlra. I i:-ianta !\lar ia . ........ · · · 2ü4 

Reliquias........................ 2M 
!:i. Luiz ........ .. .. . ..... ·........ ~83 
::;, Theotonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52!) 

Concelho de Scrpa 

Aldeia Nova ...... ... . . . . . ..... . . 
ilrinxe" . ... ............. . . ...... . 
l:ianta Ann a . . . ... . ..... . ..... . .. . 
Santa I rit~ . .. . ............... . .. . 
i:lauto Antonio Volho .... . .. . .... . . 
l:innto E stevão ... ....... . .... · · · · 
S. ll rnz .... . ... . .. ... . .. ........ . 
Ser a I O Sal vaclor .. .. ......... . . 

p ( ~anta 1\1 !tria ... ... ....... . 

Coucclho dn. Vi cl igueira 

S. Pedl'o . .. . .................... . 

C01wclho do V il h\ A h·n. 

Sonhara da Visitação . . ..... . ... · · 

Concc llto de V i li a Non.1. dn Haronia. 

Senh ol'll üa Assumpç.ào .... . .... · · 

Concelho de ViiiA. Rniva 

Senhora da ErLCanmção . . ... .. . . · . 

Comarca do Ora.to 

Alval• Concell >o de 1\l vam 

Amici~;~ :: ::::::::::::::::::::::: 
illacleirã.' .. . ..... .. ........... . . . 
Sobral ... ............ .... ...... . 

Conce l ho de A miei l':\ 

S. Thiago Maio r ... ... ... . . . ... . , . 

B Cuncolho de ll •lvc,. 
elvcr .............. .. ......... . 

Co1umenda ... .. ...... . ... .... . . . . 

, Conce lho de Cs1nllgos 

Senhor·a 1 A · :oo < c a ssnmpç<~ ........ · · · · 

Concelho de Cnt·,·ocil-o 

::;. J oão Baptista .. . ..... . .. . ... .. . 
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26 
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222 

193 

122 

257 
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114 
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262 

222 

Concelho dn. Ocrtii 

gaoeçuclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

~~~~~~~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ 
~ nnilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
~armeleiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
P~l~:~al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
s s.. . .. . ..... . . . .. .. . . .. . . . . 10f> 
s:~.~:etllldla. B .... : .. d.: . . . . . . . . . . . . 97 
T . e o OmJnr 1111... .. .. . .. . 481 
V l:OVlS('a,l,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

arzea .. ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 

. Concelho do C1·:tto 

Aclcleia el a Mata. .. .. . ........ . ... . 
rato 1 F .......... . .. .. .. . .. ..... . 

Mlor ela Rosa. . . . ..... . .. .... ..... . 
artyres .... ... . .... . ...... . ... . 

lL 

l- 2-: 5:-68-::-ll 

115 
353 
142 
123 

Do ·ig1wção Jo'oA"ns 

Monte Chamiço . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 9 
Monte da Pedra... . ........ . ..... 48 
Valle ele Peso .. . . .. : .. . . .. .. . .. .. 103 

Concelho de En \'endos ~l03 

Senhora da Graça........... . .. .. 329 

Concelho de G:tfeto 

S. J oüo Bo ptista . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

Concelho de GnYifio 

Senhora cln. Assmnpç:1o ... . ..... . . 

Concelho de Olcil·os 
Estreito ........................ . 
I sna . .... ...................... . 
Mosteiro ... . . . ........... . ... . .. . 
Ul iros ... . .. ... . ... . . . . .. .... . .. . 

412 

J7i 
45 
64 

330 

Concelho de Pcclrog-ão Pc(jucno 616 
Carvalhal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Peclrogãci Pequeno ... ............. __ 2_3_3_ 

'ooccll10 do Proença n. Nova 

Esteval .... .. .. .. . . .......... .. . 
Pcral . . .. ... . , . . .. .. .. .... .. .... . 
Proença a Nova ...... . . . ........ . 

Concelho de Tolosn 

312 

llG 
()4 

500 
683 

Senhora da:Encarnação . . . : .... ... ' 114 

Comarca d e El v as 

Concelho da ll:trbaccna 

r:>enhora da Graç.a ... · ............ . 

Concelh o de Campo i\Inior 
S. J oão .. ... . . . . . . . . . ........... . 
Senhora tb Expectação ........ •... 

Conce lho de Rlvas 
A ventosa . . ....... .. . .......... . . 
Caia ......... .. ................ . 

I 
Alcaço\T<t ... . ... .. ..... .. . 

E l O Salvador .. . . , ..... .. .. . 
' v as S. PE>clro .. ........ . ... .. . . 

Sé ........... .. ..... . ... . 
Santa E ul alia .. .. ......... .. ... . . 
Santo Ildcfonso .... ... . . .. . : .... . 
~. Vicente ele Fóra . .. .. .......... . 
Terrugem ........ . ..... . .... . .. . 
Varzea .... ........ . .......... . . . 

'oncclho ele l?crrcirn 

Santo Antonio ... . . .. . . .......... . 

Concelho ele Mou rii.o 
Granja ...................... , .. . 
Mourão ............... ···.······ 
S. L eonardo . . . ... , ... · · · . · · .. · · : 
Senhora ela Luz ........... .. .... . 

CoucelbQ. <le Oug-uclla 

Senhora da Graça .. . ....... ..... . 

Concelho de Tcl'ona. 

S. Thiago Maior .. .... . .. . .. . .... . 
'fcrena .. .. . ................. . .. . 

21G 

!)30 
704 

50 
1!3 . 

l.i63 
6:)1 
673 

1:175 . 
34 l) 

89 
105 
141 
210 

4 :1 30 

153 

225 
440 

27 
68 

760 

42 

249 
205 

454 
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Designação 

Comar óa de Evora. 

Concelho de Aguiar 

Santa Maria .................... . 

Conc~lho de Ag-.na• 

Senhora elas Brotas ..... . . ..... .. . 

Concelho das Alcuçovus 

O Salvador .. : .... .. . .... .. ... . . . 

Concelho de AIYi to 

Santa Maria ........ . ....... . ... . 

Concelho do Cana.! 

Senhora elas Reliquias . .......... . 

Concellw de Evora 

Abobeda ....... . . .............. . 
Boa Fé . .... . . .' ..... .. . ..... . .. . 
Divor ...... ... . . . ... .. . . .. . . . .. . 

t:lanto Antão .... . ...... . 
S. Marnede ............ . 

Evora .. S. Pedro . . ....... ' ..... . 
~ .. 'rhiago . . . .......... . 
Se . ... . ..... . .... .... . 

M l c1 l 1:-ianta Maria ........ . .. . 
acle e s· ·u· l . . . m.Igue ....... . . .... . 

P1gen·o .......... . ........... .. . 
Pomm·es ...................... . . 
Regeclouro ......... . ....... .. . . . . 
t:l. Jorclão ... ... ... .... ... .. . ..... . 
S. Mansos .. ..... ... . . ..... . . .... . 
S. l\'l:athlas . . ....... . .. ... ..... . . . 
Torre dos Coelheiros ... . ........ . . 
Tourega . ..... . .. . ............... . 
Vallongo . . . .. .. ........ .... .. . . . 

l"ogos 

. 57 

134 

40Q 

402 

51 

70 
82 

152 
1:053 

310 
59 
50 

1:630 
266 
358 

90 
33 
35 
46 

160 
126 
100 

91 
52 

1---- 1 

Concelho de E xtremoz 4:793 
Ameixial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 88 
A L I S. Bento.... .. ... .. . 50 
' nna oura I 8. Domingos. . . . . . . . . 91 
Arcos... . ........ . ....... ....... J41 
Cortiço.. . .... . . . . .... . ..... . .. .. 94 

l San.ta Maria... . . ... . .. 484 
Extremoz 8anto Ancb:é. ... . .. .. .. 1:066 

S. Thiago . . . . . . . . . . . . . 236 
Mamporcão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Rio de Moinhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Santo Estevã.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Senhora ela Gloria.. . . . . . . . . . . . . . . 96 
Victoria do Ameixial.. . . . . . . . . . . . . 111 

l----

Concelho <lO Lo.vro 2:817 
Lavre .. .. . . ... . .. .. . . . . .. .. . . ... 241 
S. Lourenço .. . .... .... .. ....... . · 

1 
__ 4_0_ 

Conce lho de Montcmór o Novo 

Escoural ........... .. . .. ,. · · · · · · · 
Giestcira .... .. .. . .... .. .. . . · · · · · 

1 

Santa Mal'ia . .. . 
Moutemór o Novo S. Thiago .. . ... . 

Senhora ela Villa 
Repreza . ...... : ... , ....... . .... . 
Safira ......................... . ·. 
Santa So1)hia ... . ......... .. .... . 
Santo Aleixo ....... . .... . ....... . 
S. Brissos . ......... . ....... .. .. . 
S. Christovão ...... . . .. .. . ....... . 

281 
225 

70 
853 

39 
62 
70 
92 
76 
97 
42 
90 

Designnção 

S. Ge11s ..... : ....... .. ... . .. ... . . 
S. Ghalclo .. .. ... : ... .. ... . . .... . 
S. Matheus . . . . .. .. . ........... .. . 
S. R.omão ..... . . . . . . .... ..... . . . . 
Vendas Novas . .... .. ..... . . .. . . . 

Concelho de Montou to 

Santa Maria . . . . .... . . ..... . .. .. . 

Concelho de 01·iola 

Oriola . .' . .. . .' . . .... . ....... ... .. . 
Outeiro ................. ..... .. . 

Concelho de Pnvi<t 

S. Paulo . ....... ... ... .. ... . ... . . 

Concelho de Redondo 

Andfl.val. . ... . ... .. .. . ....... . . . . 
Monte Virgem .. .. ......... .... .. . 
B.edonclo ......... . .......... . .. . 
Santa 8uzana .. .' ...... . ..... . .. . . 
S. Bento do Zmnbnjal ........ . .. . . 

Concelho ele Vin.nou. 

Senhora ela Annuuciação .. .. 1 •...• 

Conce1ho de Vin1ie iro 

Santa Justa: . ... . ..... . .... .. ... . 
Vimieiro .. . .... . . . .... · ... . ..... . 

Comarca da Ourique 

Concelho de Aljn~ t.,·c l 
A lj ustrel ......... .... .......... . 
Negrilhos ... .. .. . . ....... ...... : . 

OonceU10 do Ahnodovn.r 

A lmodovar ... . .. . . .. ...... : .... . 
Nossa Senhora do Rosario . .. ..... . 
Santa Clnra a Novfl. ..... . .. ... .. . 
Santa C ru:~. .......... ........... . 
S. Barnabé .... . .. . ............ . . 

Fogos 

129 1 

94 
150 

68 
77 

2:234 
239 

81'> 
109 

194 
226 

44 
85 1 

(i83 
103 

63 
978 
382 

84 
361 
445 

443 
144 
587 
639 
121 
260 
3G8 
174 

Concelho de A.lv nlnde 1:562 
Alvalade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Nossa Senhora elo Roxo. . . . . . . . . . . 87 

Concelho de Casfro V crde 

_Nossa Senhora da Conceição ...... . 

Concelho de Cnzevol 

Cazcvel . . ... .. .... . .. .. ........ . 

Cone e! ho de Co !los 

Santa Maria .. ... . ........... . .. . 

Concelho de Entradas 

S. T hiago ela Espada ............ . . 

Concelho Uo Fen·oiJ·n. 

F erreira .... . . ............... . .. . 
Figueira ele Cavalleiros ....... . .. . 

Concelho U.e Garvão 

Garvão . . . ......... ... .... . ... . . . 
Santa Luzia ...... .. .. ........... . 

1- ---
310 

603 

140 . 

214 

166 

419 
19.1 

540 
132 
14Ó 



Designoção 

Concelho do .l'\fcrtol:t 

A I caria Rui v a .................. . 
Atabocira. .... ... ......... .. ..... . 
Cambas ... .... . ........ · . .. ..... . 
Carros (Da dos) .... ... .... . ..... . 
Corte ele Pinto .... ....... . .. .... . 
~spirito Santo . ..... ...... . .... . . 
wlertola . 
Pinheir~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

~~i~~~ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Via Gloria .... ...... . ..... . . ... . 

Concelho ele :lH<'ssejn.na. 
Mossel· ana (C · :- ) S . ' . onccu;,w ............ . 

enhora dos Hemcdios ..... . ..... . 

Conce lho tje Oul'ique 

~rnoreh·as .' ...... : . . , ...... . , ... , 

0 
01~es Ayrcs ..... .. , ..... . ..... . 

S Ul'lquc ......... . ..... . . , .... .. . 
Santa Anna da Serra . . . . , .... . . . . . 
. anta Clara Velh ;~ ........ , , ..... . 

Concelho <le Pa<lrõe~ 

~aclrõcs . .. . ... .. , . . .. , . . . . , .... , 
anta .Barbara .. ...... . . ........ . 

Concelho tlc Panoins 
S. Pedro ...... .. .. . , , . , .. , .. . .. , . 

ConcclJJO rle S. Thiab"() de Onccm 

~elides ............ , .. . ....... , , 
S ossa Senhora a Bclla . . . . .. . , .. . . 
,anta Cruz; . ..... . ............ ,., 

l::l anto André ...... , .. .. . ........ . 
s' Bartholomcu da Serra . .. .. .. , .. . 
s· Domingos .. : . ........... . .... . 

8· ~~ncisco ela Serra ... . ........ . 
V ago de Cacem ... . .. . . ..... . . 

alle de S. Thiago ...... . ... . . , . . . 

Concelho de Siucs 
O Salvatlor ........ , . , .. , . , , , .. , . 

Uoucelho de Vil h' Nova de Mil fontes 

~~~·~~a.l. . . ; ...... : . ' ... ............ . 
No, a ele l\Jüfontes .. ... . .. . . . 

Comarca de Portalegr e 

S • Concelho de A: leg1·ete 

· J oa.o Bn.ptista .. . ... . . ... . . ,, .. . 

S Concelho do Alpalhiio 
enhora da Graça ... , .. ... . ... . . . 

S Concelho de Arcz 
· onhora ela Graça .. . . .. . ....... . . 

A Concelho de Al'l'onchcs 
rronchcs 

De olado · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · ' · E g S ........... . .... . .... .. 

L' sperauça ... ... ... .. . ........... . 
ameira .. . SB .................... .. 

s' artholOJucu . . : . .. .... ... . .' .. . . 
S enkora dos Mosteiros ........... . 

en ora do Rosario .. .... . . . ... . . . 

163 

233 
235 
376 
80 
9G 

434 
Gl2 
296 
191 
190 

92 
2:835 

139 
399 
538 
359 
~50 
G85 
295 
227 

1:816 
87 

25Q 
337 
201 

, 
4:02 
185 

GO 
213 
123 
195 
134 
597 
142 

2:051 
489 

364 
113 
477 

293 

460 

6B 

316 
50 
96 
24 
33 
67 
50 

63G 

Des iguaçiio 

Conce lho de Assuma r 

Senhora da Graça .... . .......... . 

Concelho de C<\Stello ele Vide 

Hanta Maria .. . ....... . ....... ... . 
S. J oão Baptista ... . . .•........ : .. 
S. Thiago . ........ . ........ .. ... . 

Concelho ele l\I:trvão 

Aramenha ...................... . 
Areias ............ . . . . .. ....... . 
M • i Sant:1 Maria . ........... . 

ar v ao I S. Thiago ... . . . .. .. . . .. . 
S. J ulião ... . ................... . 

Concelho de Moutalvão 

Senhora da Graça ...... . .. ...... . 

Concelho <.le Niza. 

N'·, l Espírito Santo ... . ... . .... . 
lz.t i:ienhora da Graça ......... . 

S. Mathias . . ........ . .. . . . ...... . 
S. i:iimão da Serra .. .. . . . . . . .... . . 

Concelho de Portalegrc 

t~~f,o~.~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Forti.os .......... . . .. . ... .. . . .. . . 

Santa Maria Maior . . . . 
Santa Maria Magdalcnn 

Portalegre S. Lourenço ......... ~ 
S. Mm·tillho . .. ...... . . 
S. Thiago. · ..... . ... . . 

Regnengo ........... . . ... .. .... . 
Ribeira ele Níz;a .......... . ...... . 
Urra ....... . .. . ............ ... . . 

Concelho de Povo:t c Mclldas 

Senhora da Graça ............ .. . . 

Concelho de V llla k'lor 

S. Bartholomeu ................. , . 

Comarca de Villa Viçosa 

Concelho rle Alto•· dn C!Jiio 

Alter elo Chão ...... ... ..... . .... . 
Rcgneugo . ... .. .... . .. . .. . ... . . . . 

'oncelho tlc A.rraiollos 

Arraiollos ..... .. . . . ............ . 
Gafanhoeira ............. . . ~ - ... . 
Igrejinha, ......... . ............. . 
Santa A1ma elo Campo ... ... ..... . 
S. Gregorio .................. . .. . 

Concelho de Borba 

B b \ S. Bartholomcu .......... . 
or a 1 Senhora elo Sobral .. · · · · · · 

Santa Barbara ... . ............ .. . 
Senhora ela Orada .... . .......... . 

Concelho do Oh11ncellaria 

Santo Estevão . ... ... . .. . ... .. , .. . 

Concelho de Evora ~fonte 

Evora Monte I ~- P edro · · · · · · · · · · · 
. I Senhora da Conceição 

Fre1xo ... . . , ............. . . ..... . 

Fogos 

219 

1:088 
321 
221 

1:630 

33fi 
176 
184 
171 
172 ---

1:038 

295 

355 
213 
182 
130 

880 
74 

127 
112 
699 
49 

849 
76 
78 

146 
213 
198 

2:615 

195 

37 

466 
20 

486 

500 
'1 37 

' 160 
99 

152 
1:048, 

347 
542 

45 
154: 

1:088 

154 

'· 

111 
150 
110 
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Dcsignas:ão Fogos D es ignação Jlogos 

M_at~o JS. Bento) ... . . . . . . . . . . . . . . . 184 Concelho•de Lagoa 
V 1d1gao . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 E stombtn-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Concelllo da Mn,·gem 
l-- 6..-.4:-::2:-ll F erraguelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

98 
L ágoa . . . . . ... '· . ........ . ........ 

1 
__ 8::....6_4_

1 Senhora ela Graça . . . . .. . ........ . 
Concelho de Monforto 

Algalé . ..... . ... . ... ...... . .. . . . 

) 

Sa11k'1. Maria lVIagdalena .. 
Monforte S. P d ro . ... .. . . . . : . .. . 

Senhorfl. da Gmça . ...... . 
Santo Alei:xo . .. .. .. . ... . .. . . . . .. . 
Senhora dos Prazeres .. . . . ... . ... . 
Vaiamonte . .. . ................. . . 

Concelho de Mons:u-:tz 

· 34 
85 
80 

117 
•148 

37 
151 

- --
652 

Campo (S. Marcos) . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Caricl a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
C01·val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Monsar az I nanta_Maria da Alagôa.. 72 

Concelh o <le Silves 

Alcantarilha. , . . . .... ..... . ..... . 
Algoz ... ... ...... . .... .. . ..... . . 
Messincs ..... .. . . .. .. ... . ... .. . . 
Pera . . . .... ... . . . .. . ........... . 
Porcbes ..... . .... . . .. .. . .... .. . . 
S. Marcos da Serra ...... . ..... .. . 
Silvos . . : ·· · ··· ··················· 

Comarca de Lagos 

Concelho de Alllufeirn 

1:493 
578 
332 
851 
329 
193 
235 
7G6 

3:284 

Albufeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 
Alfontes ela Guia ...... . : ........ . 173 
P aderne .. . . . . .... .... . ·. . . . . . .. . . . 355 

1----1·1 
I S. Thwgo. . . . . . . . . . . . . 277 

R 367 Co ncelho ilc A lj c•ur 
~g.uen~os;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

VHl iguerras......... .. ....... . ... 47 Aljesur . . · ...................... . 

1:310 

341 
144 

Concelho do Portei 

1-
1
-:

5
-
0
-
2
- 11 Odeseixe· ......... . ............. . . 

485 

362 !~W~~::.· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : 
Atalaia . .. ... . .... . ...... .... .. . 
Monte de Trigo .. . . ... ....... .. . . 
Portei . ..... . ... . . ........ .... . . . 
Santa Anna . . ......... . ...... .. . . 
S. João Baptista .. . ... . .. . ... . .. . 
V era Cruz . .... .. ... ..... .... ... . 

Concelho de Sonzc1 

138 
111 

30 
227 
fJ25 
80 
42 

150 

1: 312 

S. João ela Ribeira. . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Souzel. . . . ..... ... .. ... ......... 527 

1---

Concelbo elo Villa Boim 552 

S. Joãe Baptista ... . ..... . .. . .. . . 227 

Concelllo de Villa Fernando 

Benhora da Conceiyão . . ...... .. .. . 68 

Concelho de Villa Viçosa 
Bencatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
S. Romão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Senhora elas Ciladas. . . . . . . . . . . . . . 55 
y·n v· l S. l3artholomeu. . . . . . 538 

1 a rçosa Senhora da Coneeiyão 485 
1----11 

Provincia do A lgarve 1:538 
Comarca de Faro 

Concelho de FaTo 
Alport_el..; . .. . .. .. . ... . . ......... . 
Conce1yao .... ..... . . . · · .... · · .. . 
Estoy ...... . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

F I S. P edro ... . . ... .. ····· . · ·· 
'aro I Sé .. . .... .... . ..... .. . .. . . 

Monca1·apacho ........ · · · · · · · · · · · 
Nex(l ........ ..... .. .. . . .. ..... . . 
OU1ão ................ . . . ...... . . 
Pechão . .. ...... . ... . . . . . . . ... . . . 
Quelfes ..... . .. . ............... . 
S. J oão da Venda ....... . .. . . . ... . 

885 
lGO 
658 

.895 
1:065 

673 
510 

1 : 20~ 
180 
305 
108 

6:G41 

1 E ste concelbo 1·ao mencionado na comarca tle ;Bcja. 

Co ncelho de A lvo1· 

S. Sal vaclor ...... . .............. . 

Concelh o de Lngos 

na.rão ele S. J oão ... . . . .. .. . ..... . 
Bensafrirn .......... . ...... .. . .. . 
H ordeira .. . .... . ................ . 
Buclens e ~arão ele S. Miguel . .... . 
Ca.rrapatCira . . . . . . ..... . . . ..... . . 
L a.gos I Sm~ tfL lVI n:1:i a .. ...... . ... . . 

I S. Sebast1ao ..... . ....... . 
Luz ... . . . . .. ....... . .. ... .. . .. . 
Ocli fl.:XC I'O ........ . .... . ... . ..... . 
Raposeira ...... . . . . . .... ... .... . 

Concelh o do fl(onchiquc 

75 
144 

81 
200 

62 
784 

1:110 
156 
150 

78 

2:800 

Alferse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
M armeletc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Mexilhocira Grande...... . ........ 215 
Mouchíquc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G66 
Senhora. elo V ercle . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Concel ho de Sngres 1:353 

Scnhm·a. da Graça . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Concel ho de Villu do B i•po 

Senhora da Conceição .. ... . ... .. .. 191 

Conc eJLto de Villa Nova. de l.)ortimü.o 

Senh ora da Conceição, . . . . . . . . . . . . 7 88 

Comarca de Ta vir a 

Conce lho de A lcoutim (pa1-tc) ' 

Martim L o11go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
Pereiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28 
Vaquchos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

, Concelho <lc Castro ]l'[a.rim 902 
Azinbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Castro l\'Iarim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6fi1 
Ocleleite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 

1:291 
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Designação Fogos D esigna-;üo Fogos 

------------~---------------~ ----------------------------- 1-------
A Concelho de Loulé 

·]te .................... . . . ... . . 
Amei: ... ial . ... ..... ... .......... . . 
Bo!iqucme ...... . ...... .. . . ... .. . 
Loulé . . ... . .... ' .. . .. . ... . .... .. . 
Querença .. ." ... ' ... .. ....... . .... . 
l:lalir . ........... ... .. . .. . .. .... . . 

Concelho do Tavirn 

Fonte do Bispo . ......... .. . . .... . 
Fuzeta . ........ . ... . . -... .. . . . .. . 

512 
225 
534 

2:110 
202 
492 

4:105 
3::!2 
233 

Santo Estevão elo Cachopo . ....... . 
Senhora da Conceição . ..... ..... . . 
i:lenhora da Lttz .. .. ... . ..... . . .. . 
T .· . I Santa Maria .... ... . .. . . . 

a'i'IIU ( S. Thiago .............. . 

Concelho de Villa Real de Santo Antonio 

Caccll a . ...... . ............. . ... . 
Vill::l. Real de Sa,nto Antonio . .. ... . 

177 
250 
HH 

1:403 
703 

3:239 

293 
438 
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MAPPA N. 0 2 
Relação das parochias da cidade de Lisboa e eu lermo tjliC, ou por SI só, ou reuuidas a outra., 

fOI"Jll ói lil as aSSCIIIhl éas paroch iaes preSCI ' Ípla ~ JI OS arli!JOS '16.° C 17.0 das inslruCÇÕCS 

DcsignnçUo 

Lisboa 

Sauttt Engracia ...... . .. . 
Santo E stevão ......... . . . 
S
8

alvador (reunião geral) .. 
:tvr· l l Alf . 

8
. 1gue (e ama ..... . 

Santa l\'Iarinha .......... . 
auto André . . . . .. ..... . . 

~ · fhiago (reunião geral) . . 
· homé . . .. ...... ..... . 

Basilica de Santa Ma,ria (re-
ur ·~ I) S 11ao gera .......... . 

S
. João da Praça ...... . . . 
M ·t· 1 · ~l lU 10 ... .... . ..... . 

S
8

auta Cruz do Castello . .. . 
'· Christovão . . ... . ..... . 
~ · Vicente (reunião geral). 
~-. Lourenço ....... : .... . 

8
. Nicolau (reunião geral) . 

A.o~corro . .... . ... ... . . . . 

8 
ll.] os (reunião geral) . ... . 

s' Jor~e .......... . ..... . 

p~~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
- fonceição (reuni ão geral) .. 

s1agdalena .... . : ... .... . 
anta Justa .. . ...... . ... . 

~artyrcs (reUilião geral) .. 
~· Julião .... . ........ . . . 
Sacramento ............. . 
E Paulo . .... . . . .. .... .. . 

111 
ncaruação ............. . 

S ercês . . . . . . . ....... . .. . 
Santa Catbarina .. ....... . 
B. Mamede .. , ... .. ..... . 
O anta Izabel ..... . .. .. . . . 

oração ele J esus (reunião 

S 
geral) .. .... ... .. . . .. . . 

L. Sebastião ela Pedreira .. . 
S apa ......... . .... ... .. . 

fP~cb·~· ~~~- }ú~;t;lt~;.~::: : 
eu hora da Aj uc1a .. .. ... . 

:.... 

Fogos 

- 2 :100 2 
- 1:029 1 
245 11 o 8 1 853í : 9 

2631 
285 
309{ 1:182 1 
325 ) 

505 
510 1:146 1 
131 

~tos 1:178 1 318( 
452 . 

~~~1 1:515 1 
- 11:728 1 

2 =~~( 3:001 3 

- 11:827 1 
- 1:896 1 
7731 
40811 :181 1 
- 11 :226 1 
5501 
689 )1 :239 1 
- 1:027 1 
- 1:019 1 
- 2:003 2 
- 2:<l76 9 
- 2:205 2 
- 1:277 1 
- 4:132 4 

733 11:541 
sos.l 

1 

- 1:500 1 
- 2 441 2 
- 1 954 1 
- 3 902 3 

Deslguaç.ã<> 

Termo c1e Lisboa 

Olivaes (rctmilto geral) . .. . 
S. Bartholomeu ou Beato 

Antonio .... ... ... .... . 
Ameixoei..r<l. ..... .. . .. .. . . 
Cnm po G r anele .. . . . ..... . 
Lumiar (retmião geral) .. . . 
Odivella.s ......... .. ... . . 
Appell aç.ão . . . ... ... . ... . 
Cainarate . ... . ......... . 
Friellas . .... .. . . .... .. . . 
Povoa de S~tnto Achião . . . . 
Saca,vem (reunião geral) .. 
S. Bartholomen ela Charneca 
S. J oão da 'l'a lba ..... .. . . 
Unhos . .... . .... . .. . .... . 
Loures ... .. . ... . . .... · · · 
Povoa ele Santa Iria ..... . 
Santo Antão do Tojal (re · 

união geral~ ........ .- .. 
S. J ulião elo 'l ojal. . .. .... . 
Vialonga e G ranja ele Al-

preate . . .... .. . ....... . 
Ar::J.nhó ....... .. . . ... .. . 
Bucellas (r eunião geral) . . . 
l~<tn bões .............. .. . . 
::i. Thiago dos V clhos . .. . . . 
AI margem elo Bispo . . .. .. . 
Louza . . . . ... . .. . ... . ... . 
Santo Estevão das Galés 

(r uni ão l?exal) ... .... . . 
Milharaclo (reunião geral) . 
Santo Quintino .... . . ... . . 
Sapataria .. ........ - · · · . 
Bernfi.ca (reunião ger al) . - . 
Carnide . . .. .... .. ..... · · 
Barcaren~L .... . .... .. . .. . 
Ca.rcavellos . ... . . . .. .... . 
Carunxicle .. . ... . . .. . · .. . 
Oeims (retmião geral) . .. . 

Fogos 

6~b7 1:112 1 

46G 

2~gl 1: 013 1 
346 
384 

57 
142 
144 

70 1:049 1 
260 
158 

95 
123 1:147 1 
- I 
277 

235 1:048 1 
180 

356 
164 
48411:024 1 
226 
150 

~!~ ~ 1:001 1 

216~ 
425}1:149 1 
548 
176 • 
992 ! 1:2a9 1 

~l~ ll1 : 846 1 
511 
850 

I 48 

Palacio ela Ajuda, em 7 
A ?'agão ll.fomto . 

ele agosto de 1826 .= Fmncisco JJ1.'amwl Trigoso ele 

:--
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Por-taria 

Devendo desde jà ter pro1111)ta execução os arti.gos da e~trta eonstitnóonal que 
não dependem ele cl eclarações · ou leis r egulamentares, e sendo d'e ' t e numero o 
~ 1G. 0 elo artigo 14Q.0

, ácerca elas commissões especiaes nas causas civeis ou cri
minaes : mandà a senhora infnJlta regente, em nome de cl-rci, .que a 1nesa elo eles
embargo do paço asbWl o tenha entendido e cumpra pela parto que· lhe toca. 

Pulacio ela Ajuda, em 7 ele agosto ele 1826. = P c·mando Lniz Pm·eint ele Sousct 
Bm·1·aclasi . · 

Officio 

Pelos documentos glle inclu,sos I'emetto a v . s. ", conhecer{t os movimentos se
diciosos que se manifestaram em alguns dos corpos elo exercito estacionados eJ?l 
differentes pontos, e a aberta rebelli~io e evasão ele algm1s cl'elles, sob a elirecção 
de o:fficiaes indignos ele seus postos e ela confiança elo governo . 

Estes movimentos revoltosos, mais a:ffiictivos que assustadores, ~~vista da ficle
liclacle crne a plntaliclacle elas troptts tem apresentado, e elo sentir geral elas Lliffe.
r entes classes da nação, cheias ele :Bdeliclacle, a.mor e enthusiasmo pela augusta 
pes. ·o a ele el-r ei, pelas instituições emauaclas cb sua alta . sabedoria e pela ser enis
::lima senhora infanta r egente, .teriam sido ele prompto cohibielos e pnn~clos na pes
soa ele seus instigaelores, se as auctoriclacles civis e militares ela fronteira hespa
Hhola houvessem cooperado com os commandan.tes das províncias e praças pol'tu
gtleza:, na conformidade elos tratado: existentes entre as duas nações ; mas dos 
mesmos c1ocumentos verá v . s.a por que maneira as r eferidas ·auctol'iclacles se es
quivaram ao cumprimento elas condiÇões es tipulaclas nos differentes tratados e con
venções, insinuando deverem depender ele Jlegociações, seltlpre mais demoraeh~s, 
m13cliclas ele que a promptidão faz em geral o merecünento, e at6, seguJJclo noti
cias fidedignas, prestando a.].lxilio aos r ebeldes . N'estas circumstancias a serenis
sima senhora infanta regente, movida pela ,jnsta inclig·nação cansada por tão exe
Cl'anclos factos, em que o juramento p:tilitar, alma da ~egurança elos thronos, foi 
tão inclignumente violado; e r econhecendo ao mesmo tempo que os officiaes infe
riOl·es e soldados haviam sido al'roj aclos a perpetrar este attentaclo por incautos e 
ignorantes, e seduzidos por seus comman elantes, fo i a mesma senhora servida 
(como v . , ·.a verá pelo dcm·eto i11.cluso) extinguir os corpos 1'e bel eles 13 riscar seus 
numeras ela lista elo exercito, concedendo aos cabos, anspeçacla: e soldados o pra
so e maneira de escaparem á pena, e ele tuclo em que por illuclidos se .acham incm·sos. 

A mesma sereni.ssima senhora, persuadida por outf'a pm'te que sua mage.·ta
r1e catholiea, insciente ele taes movimentos, o é conseguintemente do proceder
elas auctoriclaeles mencionadas, ordena a v. s. a que sem perda de tempo instrua 
esse governo dos mencionados factos, e lhe :faça sentir qne, ext:lnctos como so 
acham os r egimentos em questão, expirado o praso do decreto concedido ao: sol
dados e officiaes inferiores, todos o. outro r; inclivieluos dos ditos corpos, q,ue per 
manecerem no telTitorio hespanhol, são réus de lesa-magestade em rebellitio aberta 
contta seu legitimo r ei ; e que portanto, na fórma das convenções exist entes, de
verão ser entregues :is auctm:iclades povtuguezas competentes, ou, pelo menos, 
postos em segura Cblstodia, até que instruido o seu processo e provado o seu cri
me, haj am ele ser entregues ás auctoridades portugueza,;; que os r eclamarem; qq.c 
outro ·ün os cavallos, armas, mtucições, dinheiro, e tc., qne os rebelles levaram, 
lhes elevem ser logo apprehencliclos e recebidos pelas auctor.iclacles niilitar•es nas 
praçn,s de Elvas e Chaves, sendo alem cl 'isso removidas as auctoriclac1es contru as 
quaes o nosso governo t em uma justa rasão ele r eclamar. 

A se:renissima senhora infatlta regente ordena que v . s. a demore o correio e:x
traordinario tão sómente o tempo necessarío; e a mesma se11.hora espera que u> este 
delicado negocio v. s.a mostrará a il1telligeneia, honra e actividacle que sempre o 
têem distinguido na sua Jono·a carreira no r eal serviço . . 

Deus giwn le a v. s.a :~ulacio, em 7 ele agosto de 182G. = D. Fnm.cisco de 
Almeida. = Sr. J oaquim ~eYeti 'no O omes. 

1 ~<1 m csnuL confnJ' DÜ•~ ar1 r r rlata l m11lctiis mntanrli8, ;L cas<L dn s uppl i ear.~ão e ;í, rela•;.ii.o do P orLn. 
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Representação 

Serenissima senhora : - A vossa alte:~;a representam os ministros e secretarias 
ele estado abaixo assignaelos, que tenclo ,o decreto ele 17 ele dezembro ele 1825 
augmentado lJH>visionalmente o ordenado que vencia cada um dos que exercita-

' Vam estes empregos, faz enclo·o subu: á quantia ele 8:0001)000 réis annuaes1, lhes. 
parece qne nas circumstancias actuaes nfi.o póde ter logar similhante augmento,. 
sem pr~juizo las r endas publicas e dos destinos a que ellas elevem ser applica
das; c julgando cllcs sufficicnte para rlecorosamente se manterem no exerci cio 
dos. ditos empregos o ordenado ele 4 :800ó000 réis que prececl ntemente estava 
arb1trado, assentaram ele pedir a vossa alteza re:peitosamente, como e:ffectiva
lllente pedem, a revogação elo mencionado decreto ele 17 ele dezembro ele 1825 e 
a restituição elo antigo ordenado le 4:800t$000 réis, no que esperam receber ele 
Vossa alteza honra e mercê .= F1·ancisco JJ!Ianu.el 'Prigoso de · Amgão ll1omto=João 
C'a1·lo.s de Saldanha Oliveira e D ann =D. P~·ancisco de Almeida =li'e?'?Wnclo Luiz 
Pm·eira de Sousa Bmntdas = B cwão elo S ob1·al., He1·rnano = Ignacio ela Costa 
Quintella . 

Decreto 

Attenclenclo ao que me repre ·entaram os ministros e secretarias de estado que 
compõem o actual miJ1isterio: hei por bem, em nome ele el-rei, clerogar o clecreto 
provisional ele 17 ele de~r.embro ele 1825 e determinar que desde o 1.0 cl'este mez 
de agosto em diante' venya cada um cl'elles o orclenaclo . ele 4 :800aooo Téis an-
lluaes. . , 

'Ü barão do Sobral, Hermano, actual conselheiro de estado, ministro e seCl·e
tar~o de estado elos negocios ela fazenda e presidente elo thesomo publico, o tenha 
ass1m entendido e faça executar. Palacio ela Ajuda, em 8 ele agosto ele 1826. = 
(Com ct ntb1·ica da senhorct i·nj'anta ?'egente.) = Ba?·ão elo SobntlJ He1·mano. 

O:ftlcio 

. ru.mo sr.- Remetti a v . s." Oil dois o:fficios elo general encarregado elo governo 

l\cl~ provincia ele Traz os Montes, José Correia ele lYiello, e outro elo brigadeiro 
Ín·a, governador interino ela praça ele Chave;;, sendo um cl'elles para o general 

Saldanha, c jlmto achará v. s.iL por copia o officio que acabo ele r eceber elo sr. ge
neral Mello em data ele 5 elo corrente, em que me participa terem sido ele arma
<los os r ebeldes elo regimento 24 pela cavallaria 1espanhola, no logar ele Travas
sos, a g Lml os conduziu depois para Zamora. 

Os dois ajucl::mtcs ele m·clens meus, que agora chegam ela província ele Tr·az 
0:'S Montes, tendo deixado hontem ele tarde a praça ele Chaves, me informam, as- ' 
sun como os officios do brigadeiro Mira, em data ele 7, ele que um cl' elles foi por
tador, q11e aqnella praça e provincia está actualmente gosanclo o maior socego, e 
que alguns refug-iado · que por aquella parte ela fronteira se tinham refugiado para 
~ ~ovoaçfio ele V erim, foram mandados evacuar para Orense. O regimento 3 ele 
111f~nteria estava hontem nas vizinhanças ele Chaves e o 21 em movimento para 
a. villa ele lVIontalegre e a 2 leguas ele clista'ncia cl' aquella villa. 

1 Eis ci cliplom!t a q[tC !t representação se refere: 
"1'omanc1o na minha alta consideração quauto comrcm a meu imperial e real serviço, que 

~s meus ministros c secretaries de estado r ecebam ordenados su:fficientes, para com elles deco
. t.osa.m~nte se manterem no exercício de seus respectivos empregos, e não sendo }Jossivel por ora 
~bstttu~-os ~ fnução c~o ordenado de 9:600;))000 réis, que pe~o a~ vará. ele. 4 ele janeiro ele .1754 

08 fot asstgnaclo: hm por bem ordenar que desde o 1.0 de Janetro proxnno futtuo em chante 
cacln, nu1 dos meus ministros e secretarios d~ · staclo vença o orcleuaclo de 8:000~000 réis an
~1u.aes, JJagos ás mczadas com desconto ele clecima, clevP.udo entender-se incluída na dita quantüL 
·~ lluportancia elos soldos que alguns d'elles deverem cobrar na qv.alidadc ele cabos ele guena 
c 0 exercito ou da nrmada. 
e . "O pre~iclentc elo meu ren:l enirio, e n'elle logar t en?nte immediato á minha imperial e real 

l8~soa, !tsstm o tenha eutend1clo e faça executar. Palac10 ela Bcmpo. ta ('111 17 rle dezembro ele 
fl. = ( Com a mbricc~ clr Sl~(t mrrgeslacle im1Jerütl e ,·eal.j .. 
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Peço a v. s." se sirva remetter para s. ex." o ministro ela guerra, com a pos
sível brevidade, quer pelo barco ele vapor ou por terra, o o:fficio incluso . 

Deus g·uarcle a v. s.a Quartel ·general em Braga, 8 ele agosto ele 1826.= Vis
conde de Santa Mm·tha, marechal ele campo encanegaelo elo governo elo lVIinho .= 
Iu.mo sr. Francisco José P e1·eira. , 

Docutuen.tos a que se refere o ofiicio nn.te1•ior 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr. -Apresso-me a noticiar a v . ex. a que os r ebeldes elo regi
mento ele infanteria n .0 24 · foram desarmados hontem ás quatro horas ela tarele, 
no lagar de rrravas::;os, t endo vi-nelo a este iim cavallaria hespanhola, . a qual os 
conduziu na direcção ele Zamora. É para mim elo maior pmzer esta noticia, por 
ver que os exaltados, · que por aqui ainda se conservavam, já não têem ali um 
apoio e que os medrosos estão socegados, sem mcelo ele serem smprehenclidos. 

D eus guarde a v . ex. a Quartel gene:l!al em J?ragança, 5 ele ago:to ele 1826. -
111.111 0 e ex. mo sr. João Carlos de Salclanha Oliveira e Da1m. = José Co1Teia ele 
~Mello1 governador elas armas ele Traz os Montes. 

Offlcio 

Ill. mo sr . -Pelo meu officio ele hontem, dirigido a s. ex. a o sr. o·eneral Saldu
nha, v . s. a estará inteir ado ele que os rebeldes elo r egimento n . 0 24, tendo sido 
J esarmaclos por tropas he::;panholas mandadas a este fim, foram pe1as mesmas 
conduzidos para o interior; e n'estas circumstanciat;;, senclo bastante para soccgo 
ela província os corpos qne espero elo Minho e Beira Alta, cumpre-me comm1mi
cal-o assim a v . s.a, para qne possa suspencl r a marcha de qualq11 er corpo, que 
tenha sido ordenada em consequencia ela minha r equisição ele 2 do corrente . 

Esta província continúa em tranquillidade. 
Deus guarde a v. s.a Quartel general em Brao·ança, 6 de agosto ele 1826. = 

José Cor1·eia ele J.l1ello1 governador das armas de Traz os lVIontes . = Sr. Francisco 
José P ereira. · 

Officio 

ID. mo sr. - Accuso a r ecepção elo seu officio de 5 do conente, bem como elas 
proclariJações a cllc juntas: n'csta praça reina o melhor socego e tranquilliclacle, 
e muito mais e1epois que o regimento 24 foi desarmado e transportado p::tra o in
terior elo reino ele HespaJJLa, e hem assim os rebeldes que se achavam xefugia
clos em Verim foram conduzidos para Orense. · 

D eus guarde a v. s.3 Quartel em Chave,'; 7 de agosto ele 1826. = Sebastião 
José de Jlf.ú·a) brigadeiro graduado e gov.crnador. = 111.mo sr. Francisco José Pe
rcn·a. 

Proclamação 

Portuen ·es : - Habitantes d' esta cidade e pm·ticlo elo Porto, tenho a gloria ne 
apressar-me para r eduzir a jubilo a vossa saudade na ausencia do nosso ex-g·o
vernador, o ill . "'0 e ex. mo general Saldanha, quando vos anmi.ncio que á incornpn.
ravel, sabia e forte regente cl'estes r einos, a senhora D . Izabell\1aria1 attenclendo 
ao zêlo, valor, activiclacle, política e firmeza com que elle se houve governando, 
e com que fez r espeitar e executar as determinações elo nosso legitimo rei o se
nhor D . Pedro IV, foi servida nomeal-o seu ministro e secretario ele estado elos 
négoeios da guerra. 

L êcle, hom·aclos portuguezes, lêde e banhae com pranto de prazer e de tel'
nura a participação official. e a carta honrosa que vos apresento; l"'cle- 'LS, e vós 
tambe.m para vo:sa confusão, delirantes, venaes, r ebelde,·, se acaso existis; con
venc~I-vos, se ainda duvielaes1 ele que os vossos sentimentos, sendo oppostos aos 
ele Saldanha, acerrimo defensor elo rei e ela lei, são criminosos; e se por ellcs 
provoc<~rcles o castigo, sereis prompta e inexoravelmente castigados . 

H.cs1g~mnelo eu nas m~(or:; elo ex."10 sr. general Stubbs .o intfn·ino govern@ ~ o 
que fiquc1 encarregado , ref'ta-me ilgra :l.cccr aos amigos ela carta c elo rei) que sao 



1G0 

todos os portucnscs, a confiança ·om que me honraram, os obsequios que me 
prestaram e o enthn .. iasmo qu'e sustentaram durante os seis dias em que tive o 
commanclo militar cl' esta cidade e do partido. Eu tenho o desvanecimento de que 
vos mereci a. · clistincç.ões que me íizestes, pois sabeis qu~ a homa me impelle a 
dar a viela, sendo necessario , pela manutenç~t:o da carta constitucional, pela cle
fcza da legiti:midal1c de cl-r ei, pelo sustentacul o elo governo ela regente e pela 
prosperidade da patria. Vivam todos estes sagrados obj cotos. . 

Quartel general elo Porto, 8 (lo ag·osto ele 182G. = F1·ancisco José Pm·eira, co-
ronel e governador interino elo Porto . · 

Documentos n qu e fi"e reí.ire .-.. proclamação suprn 

Aviso 

Havendo-me a serenissima senhora infanta r egente, em nome elo r ei, nomeado 
p_or seu decr eto elo 1. 0 elo corrente mez, ministro e secretario · de estado elos nego
CiOS da guerra, assim o communieo a v . s.u para a sua devida intelligencia. 
. D eus gn:u·cle a v . .' . a Paço, em 4 ele agosto ele 1826. = João C'cú·los de Sal

danha Ol·ivei·r·a e Da·tm. = Sr . encarregado elo governo elas armas elo pa.rticlo elo 
Porto . 

Carta 

lll. 1110 sr. Franci.'CO Jo .. é P ereira. - Logo qtw chegu:ei a esta capital e tive tL 
honra ele 1cij ar n,. mfi.o a sua nlteza a seJÜwra infanta r ege'nte, patenteei à mesma. 
senhora os honrados e virttlo.·os sentimentos da guarnição e habitantes ela cidade 
Llo Porto. Sua alteY.<a dignou- c ouvir com attenção tllClo quanto eu lhe referi elos 
~erviços prestados por uma tão gTancle }Jorç~i.o ele clign6s e briosos portugtlezes ; 
e completamente satisfeita pelo seu comportamcn,to, ordenou aos mini tros com
petentes assim o fiz c,.sem constar, antecipando-me eu a connnunical-o a v . s .", 
Para que com mais brevicla.ele faça conhecer a benevolencia ele sua alteza para 
com aquelles inclivicluos a quem tive a honn1. el e governur quinze mezcs, cujn 
0110cha ·erú ::t mais gloriosa cl::t minha viela . 

. De v. s. a, muito attento venerador e amigo = Juão Cm·los ele Saldanha Ol-i
vc·l!l·a e Dattn. 

PortaJ.·ia 

Manda a sc11hora infanta r egente, em nome ele cl-r ei , que o senado ela camara 
faça: logo abrir um livro para r eceber os jtU'amentos que elevem pre tar aquellas 
p~s.·o~LS que o:-; nfLO I ocleram dar ]J,erante as competentes anctm:iclacles, na confor
lllld~cle elo artigo 1~. 0 elo programma, que assim o determina. 

Palacio ela Ajuda, em 11 ele agosto do 1826. = Fmncisco ·Manuel Trl'1:goso de 
A.?·a,gão Jll[am·t~. 

Ordem . do dia 

Secretaria ele estado elo.· negocios ela guerra, em 11 ele agosto ele 1826.--'-Sua 
alte~a. serenissima a senhora infanta regente, a quem foram presentes cli~'er~ntes 
parttclpa,çõe ' elo brigadeiro encarregado elo governo ela. armas ela provm01a ele 
'I'l:az os Monte.', J O.'é Correia ele Mello, relativas ú conspiração e rebellião elo 
br1gadeiro reformado ele milícias Francisco ele JYioraos ele Madureira Lobo, seus 
cntnpliccs o associado · ; bem co~o a informaÇão e r elações concernentes á revolta 
e ~leserçri.o elo extincto r egimento ele infanteria n. 0 24, resulta~lo atroz da ambição 
cnminosa, seclucção e machinaçõcs ele homens perverso." e sanguinarios, tão avi
elos do sangue ele seus irmflos como dos despojos elo estado: sna alteza serenissi
lna manda manifestar a sua plena approvação aos serviços distinctos, energjcas e 
a<{el·taclas medidas que o referido brigadeiro Correia ele Mello poz em pratica para 
salvar uma província, que a historia mostrou sempre tão :fiel a seu soberanos, ·aa 
rnancha, csb:agoo e horrores la guerrn, civil; guerra accendicb. por homeJl S que 
pagam a cl-rei com uma r ebellião a generosa munificcncia que os levantou elo 
llada á ·nobrezR>, ao." tituloF; e {L.' dignidades. 

Sua altcz[l. ordena C)_U C o mesmo general faça conhecer aos povos e briosa 
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tropa que commancla, o apreço em que tem a sua firme~m, subordinação e fide li
dade . 

O regimento ele cavallar.ia n .0 12 é digno de elogios especiaes. O major com
mandante José ele Banos e Abreu, officiaes, officiaes inferiores e soldados não 
}Jodiam manifestar a sua bravtua e lealdade a el-r ei o senhor D . P eelro IV eJe um 
modo mais glorioso elo que o fizeram no dia 26 elo mez passado. 

A conclucta elo brigacleiro graclu.aclo Sebastião José ele Mira, commanclante elo 
r egimento ele cavallaria n.0 9 e governador interino ele Chaves, merece a appro
vação ele sua alteza, ela mesma sorte os r egimentos ele cavallaria n. 05 6 e 9, e 12 
de infanteria, pela firmeza com que desprezaram a seducção e valentia com que 
souberam reprimir a rebellião . 

Os esfor ços que o visconde ele Beire tem feito para restabelecer a tranquilli
dacle na província elo Alemtej o, m~jas armas g·overna, são dignos ele consicleração. 

Sna alteza aprecia a corajosa conclucta, previdencia e lealdade elo governador 
de Elvas, Carlos Frederico ele Caula. Sua alteza louva os seus relevantes servi · 
ços, e o encarrega ele repetir gs seus ·Iouvores ao brigadeiro governador elo forte 
ela Graça, Fra,.ncisco ele P,atJa de Azeredo, pela costumada firmeza e promptidão 
que o car actcrisam no serviço de el-r ei e ela nação. 

O batalhão ele caçadores n .0 2, r egimento n. 0 8 de infanterÜL e n .0 3 de caval
laria mer ecem par ticular elistincção. O comma.nclante interino elo 2. 0 de caçadores, 
o major Romão José Soares ; o do 3 .0 de cavallaria, o capitão Manuel de Sousa 
Rebello, conservaram por seu denodo, no elia 1. 0 elo corrente, a horu·a elo exercito. 

Sua alteza r econhece os serviços da guarnição elo Porto. Estas tropas, pelo 
seu espü·ito, obodicncia ao governo e subor elinação aos seus chefes, s~io crecloras 
da maior r ecommenclação . 

Aos generaos e aos povos das províncias que conservaram illesa a fidelidade 
portug·neza, dá sua alteza merecidos elogios, e louva as medidas que tomaram 
para a conservação da publica tranquillielade e cumprimento das orclens sobera
nas de el-rei seu angttSto irmão . = João Gados de . Saldanh~ Oliveim e Daun. 

Officio 

[N. 0 í 3 rcscrrado) 

In.noo c ex. mo sr. - D esde que se publicou nos papeis publicas francezes e in
glezes o clecr eto de sua magestacle :ficlelissima, concedendo uma amnistia geral e 
sem excepção para toclos os indivíduos que se achavam comprometticlos pelos 
acontecimentos políticos de Portugal, acudiram, como v. ex . a bem póde imaginar, a 
maior parte dos que se acham r efug iados n' este paíz a pedirem passaportes para 
r egressarem a esse r eino. R esisti como devia ás sobreditas instancías emquanto 
me não constou a authenticidade do r eal decreto por uma via official, e lison
jeei-me cl~ que receberia a tempo pelo ;canal cl'essa secretaria de estado as ordens 
necessarias para cl ir.igir a minha c'onclucta sobre um ponto tão melinchoso . Ou seja 
porém porque as ditas ordens se contenham nos despachos que faltam elo pa
quete Jl1ct1·lbor·o~tgh, ou que aincla não fossem expedidas, não as recebi até ao pre
sente. E vendo inseTiclo o decreto acima citaclo na gazeta official elo nosso govm·no, 
não me foi possível negar-me. às solicitàções elos portuguezes que reclamavam pas
saportes, sob pena ele me fazer suspeito ele desobediencia á vontacle soberana. 

Ctunpre-me, pois, prevenir a -v: ex.a ele que entre os individuas que por di
versos navios r egressam para Portugal se contam Francisco ' Simões Margiocbi, 
Deocleciano Leão Cabreira e J osé J oaquim F erreira de Moma. J {L em outro officio 
p~rticipei a v . ex.a que José ela Silva Carvalho e José Ferreira Borg·es me ha
Viam pedi lo passaportes para París1, assim como Duarte L essa para o Havre . 

. E spero nã9 mer ecér dosapprovação pelo arbi.trio que tomei, e que, segundo 
entendo, não p9dia deixar de tomar sem g·raves inconvenientes. 

1 Re~eria-se ao de 19 de julho, em que dizia: «Luiz ele Mello Breyner partiu esta manhã 
para Pans, e tambt;Jm haviam saído ha dias com o mesmo destino J osé da Silva Carvalho e José 
F erreira Bo1·gcs. E de suppor qne os doi s ultimas tenham em breve occasüte de regressar a 
Po:rtugal "· · 

,. 
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Emquanto aos . hespauhom; refugiados em Inglaterra, que têem vindo pedir 
passaportes a esta embaixada, a toclos o tenho negado, uma vez qtw se não acham 
provi.clos da auctorisação elo seu ministro, e n'isso m~ parece que me conformo, 
não só com a regra, mas com o que n ' este momento imperiosamente pede a boa 
poLtica c o interesse de Portugal. 

Devo oomtuclo prevenir a v. ex.n que fiz uma unica excepção ü. r egra acima 
exposta a favoí· ele V. Antonio Pacheco e Bermnclez, cujo requerimento tenho a 
honra de enviar incluso, por me parecer que, sendo elle filho de portuguez, como 
aHega, póde .realmente, pela carta constitucional, reclamar o· direitos ele cidadão 
portnguez; alem do cru me convenci pelos atte. tados ela· auctoridacles ela cidade 
elo Porto, onde r esicliu alguns annos, que não havia motivo ele queixa contra o 
·eu comportamento. E scu ·o acrescentar que não annui aos des~jos manifestados 
pelo clito individuo de prestar juramento ú carta, porque me não pertence julgar 
ela legalidade do documento · que elle apresenta. 

D eus guarde a v. cx.a Londres, 12 ele agosto de 1 26. -Ill. 1110 c cx. 1110 sr . 
concle ele Barbacena, Franci co . = 111a1·quez de Palmella. 

O:ftlci o 

(X.0 i 7 rcserrado) 

Ill."'0 e ex.mo :;r.-Na au cncia de mr. Canning recebi ltontem um convite ele ' 
lorcl Howard para pa ·. ar ú :ecretaria de estado dos negocies estrangeiros, aonde 
me foi dada leittua de varios ele ·pachos dirigidos a sir William A'Court e a sir 
Helll'y Wellesley, cujo conteúdo sed. certamente commnnicado a v. ex. a, e que 
~ortanto só recapitularei em IJoncas palavras. Primeiro, um despacho para sir Wil
ham A'Court, r epetindo a recommenclação i á varias vezes feita a sil: Charles Stuart, 
pa1'a que haja ele r egressar immediatamente IJara este r eino, devendo sir William 
A'Cotut sig-nifiear-lh'a no ca:o improvavel de elle aincla ahi se achar. Segupclo, 
outro despacho do mesmo embaixador incluindo copias elos que se dirigem a 
Vieuua, manifestando a :ati ·fação aqui ex1Jerilnentacla pela noticia ela tranquilli
clàcle que prevalecia em Portugal, assegurando qne a côrte de Vienna e demais 
gabinete · alliaclos começavam a olhar com mais moderação e sangtle frio para a 
J~udança operada em I ortugal, e recommenclando sobretudo, para que estes sen
tunento · possam con olidar-se, o maior cuidado em não dar offensa. á Hespauhn., 
nem pretexto para queixar-se ele intervenção ela nossa parte, directa ou indirecta, 
na sua política interna; pois que a garantia do governo britannico, como já mui
tas vezes o tem cleclaraclo, s6 seria applicavel ao caso le aggres ·ão ou ele entremet
timento por pa.rte ele· outras 11ações nos nossos negocias, mas não poderia exigiJ:-se 
no caso contrario . O ponto essencial, na OI ini~io ele mr. Cmming, é que a attitude 
elo no so governq seja fu·me e moderada, e a sua marcha sincera, mas comedida 
e pausada, de modo que se r econheçam os effeitos ele uma constituição 1 gitiuJa.
rnente emanada elo throno, e não ele um transtorno silnilhante ao ele 1820. Por 
este motivo cles~jaria mr. Canning que poclesse continua.r a exercer o seu emprego 
o sr. conde ele Porto Smlto, como já em outro officio manifestei mais largamente, 
e não di ssimula. a sir William A'CmU't os o-raves inconvenientes que, na sua opi
nião, teria a nomeação elo ministerio que as gazetas francezas anmmciáram, pelo 
receio que excitaria no.· gabinetes continentaes e pelas lembranças elo tempo pas-
sado, que renovaria. · 

Bem vê v. ex.a que, na ·ituação em que me acho collocaclo, nenhmna obser
'Vação estava ao alcance de fazer sobre o conteúdo elos mencionados despachos, 
tanto mais que os não li na presença ·de mr. Canning. Não posso porém dispen
sar-me elo dever ele referir em summa e fielmente o seu conteúdo. 

Os despachos a sir H enry Wellesley conti1iliam extractos ela· noticias dadas 
de Lisboa por siJ: Willia.m A'Com·t; novas protestações de que o governo inglez 
fora totalmente estranho ~ís resoluções emanada. de sua magestacle ficlelissima, e 
só lhe importaYa defender a . na legitimiclacle e obstar á incompetcncia ele qual
qncr governo cstrat~geiro r1ne rptizossc CRtorvar a sua exccuçi'i.o. 
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Em otltl.·o despacho ao mesmo embaixador faz mr. Canning menç~LO do jura
mento que deverá prestar sna alteza o senhor infante D . Mjguel ~t carta constitu
cional, c diz que, assim como havia parecido intempestivo o receber"se o jm·a
mcnto de sua ·alteza r eal antes de constar Cflle o mesmo jm·amcnto se havia 
prestado em Portugal, vista a possibilidade de que algum obstacnlo impeclis;se ou 
.afastasse n'esse reino a celebração dq dito acto, assim tambem julgava 

1
que, logo 

que chegasse a Vienna a noticia da prestação elo juramento em Lisboa, seria occa
sião opportuna para que o scr enissimo senhor infante pela sua parte cumprisse com 
.a ordem ele seu augusto irmão e ·e tmi ·se á nação portugueza l)OJ: es e enlace 
mais; devendo sir H enry W ellesley emmciar esta opinião elo governo inglez ao 
barão de Villa Secca, e procurar eDtencler-se sobre tudo o que diz respeito a esse 
·:negocio · coru o v.i.sconde ele Rezencle. O sobreclito visconde partiu d'aqu:i. esta ma-

, nhã mesmo ele volta para Vieru1a1 cmltanclo encontrru:-~e em Johannisberg com o 
príncipe de Metternich, que presentemente ali se acha. 

Chegou a esta côrte mr. Gallatin, ministro elos E stados Unidos ela· America, 
bem conhecido na Europa. 

As noticias, tn,nto ele fóra como elo interior cl'este reino, nenhUJJ,l acontecimento 
11ovo apresentam, sobre que haja ele fi 'ar n, attenção ele v . ex.a, a quem peço o 
favor de beij ar respeitosamente em meu nome a mão da serenissima senhora in
fanta D. Izabcl Maria. 

. Deus 0 "Uardc a v. ex." Lonclres, 12 de agosto de 1826. - TIL ruo e ex. mo sr. conclé 
<le B:arbaceJla, Francisco.= J.l1aTqtwi ele Palmella: 

Decre-to 

Tendo çhegado ao meu conhecimento a arrogancia de Joaquim Severino Go
mes, secretario ele embaixada, e encarregac1o de negocias ele Portugal na côl:te de 
.Madrid, e a sua elesobecliencia manifesta ás ordens ele el-rei o senhor D . Pedro IV : 
hei por bem, em nome de el-rei, riscai-o elo real ser\l"iço . 

D. Fmncisco ele Almeida Portugal, elo conselho de estado, Jninistro c secre
tario de estado dos ne.gocios estrangeiros, assim· o tenha entendido e faça executar. 
Palacio da Ajuda, em 14 ele agosto de 1826. = (C'om a ? .. efm·enda ela senhom in
Jaula q·egente.) = D . F1·a.nc·isco de Almei'clct. 

Decre-to 

Tendo considera·ção ao merecimento, ·letras e mais partes que concorrem na 
pessoa ele José Joaquim Rocb.-igues ele Bastos, actual corregedor e provedor ela 
comarca elo Porto, e ao bem qlte me tem servido e confiança qué cl'elle faço: hei 
por bem,, em nome de el-rei, fazer:lhe mercê do logar de intendente geral da po
licia da côrte e reino, de que se lhe passará carta pela secretaria ele estado dos 
nego cios ecclesiasticos e de justiça; e ordeRo outro sim que entre immecliatamente 
no exercício elo clito loga.r por este decreto, emquanto se lhe não expede a dita 
ca.rta. · 

Francisco· Manuel Trigoso ele Aragão Morato, actual conselheiro de estado, 
ministro e secretario ele estado dos negocias do reino, que serve interinamente de 
ministro e secretario de estado elos neg·ocios ecclesiasticos ·e ele justiça, o te11ha 
assim ent nclido ('l faça executar. Palacio da .Ajuda, em 14 ele agosto de 1826.= 
(Com a ?·ub1·ica ela sm·enissimct senlwrct irifanta 1·egente.) = F1·ancisco llfanuel Tri-
goso ele A1·agão 111omtoi . ,,. 

A camara ele Villa Viçosa, reunida nos pa~os elo concelho com as auctoridades 
civis e ecclesiasticas, juiz do tombo da casa de Bragança c outras pessoas, Tesol
veu a 31 de julho cÜfferir o jmamento ela carta, pedindo entretanto ao govemo 
alguns esclarecimentos . A 5 de agosto celebrou no\l"a sessão e deliberou que a ce
r emonia se realisa. se na capella r eal ás quatro horas ela tarcle d'esse dia, mas fi-

1 q decreto que coneedeu a exonera\ão pedida pelo antigo intcnclcntr., o dr. Manuel J osé 
de· Arnaga,Bnun da Silveira, tem a data ele 21 do dito mcz. ' 
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. cou aind~t demorada, , a pretexto ele t nrbulencias, posto que insignificantes, de va
rios indivíduos ele humücle classe, e só teve effeito a 12 elo dito mez . Houve quem 
attribuisse similhantes estorvos ao bispo ele Nemesis, e este prelado, como meio 
ele justificar-se, fez publicar no dia 8 a pastoral de 5 e pouco depois outra, cuja 
data é por certo ' mlúto l)roxima d'aquella em que ali cumpriram o preceito da 
lei. 

Pastoral 

D. Fr. Manuel ela Encarnação Sobrinho, por gTaça de Deus e ela santa sé apos
tolica, bispo de emesis, elo conselho ele sua magestacle, e deão prelado ela 
insigne collegiada e r eal capella ele Villa Viçosa e seu isento mLllius direcesis~ 
etc., etc. A todos os nossos subclitos paz e benção. 

As scenas d~ cleshonra e immoraliclade se multiplicam aos nossos olhos: a 
regra dos deveres parece estar extincta e apagada: as ovelhas não respeitam a 
voz do seu pastor: os vassallos obrando a arbítrio I o tergam a voz elos sobera
nos, e a sociedade christã c civil parece correr por pontos apres aclos á aniqlú
lação. Em tão clolorosas circumstancias, convencido ele que a ignorancia 6 a raiz 
venenosa de toclos os males (porque se o povo christfi.o estivesse instruido na santa 
lei, que professa, sua moralidade seria outra, e seu· fructos seriam de vida e não 
de morte), mandâmos a todos os parochos cl'este isento, que não só todos os do
tningos e clias santos insinuem os elementos de doutrina cluistã a seus freg·uezes, 
qual se acha nas constituições .que nos regem ; mas tambem que ti. estação da 
missa ·leiam um paragrapho do catecl;üsmo romano, que explicarão a seus fi·egue
zcs, não omittindo explicar repetidas vezes os prcceit<:JS do decalogo, aoncle se 
eucetram todos os deveres parp. com Deus, para comno co e para com a socieda
de, e que formam as bases ele toda a moral cbristã c p.atural; bases tão solida e 
firmes como o mesmo Deus que as deu. E o que urna só vez por omissão em en
cher este nosso mandado ou por si ou por outrem, ipso facto 1 será privado elo seu 
officio e beneficio. Outrosim, para qne o isento possa ter parochos idoneos, fa
zemos patente a todo O• nosso clero, que todo.· os cm·atos e parochias arnoviveis 
sedio, cl' aqni em diante, -providos ~ concm·so, sendo adrnitticlo a ellc todo o pres
bytcro secular ou r egular ele qualquer bispaclo que sqja, comtanto que esteja mu
nido com licença do seu superior; e para que a ignorancia se afaste cada vez mais 
do nosso i. ento, d sele já cassfLmos e ammllâmos todas as absolutas ele jnrisclic
ção que não forem concedidas por nossa auctoridacle; e todo o presbytero (<i ex
cepção elos empregados na real capella) dentro de dois mezes, contados ela data 
d'esta1 concorrerão a mostrar, por seus exames, sua icloneiclacle na nossa presen
ça, com pena, ipso facto1 ele suspensao clivinis) porque, segunclo diz o apostolo : 
QtbÍ non vult opercwe non manclucat. Esta, depois de r egi ·tada, será rernetticla por 
copia a todas as freguezias para ser publicada e registada nos livros competentes 
das parochias. · 

Dada em Villa Viço a, no palacio episcopal sob nos.-o sig·nal e sêllo ele nossas 
armas; aos 5 ele agosto ele 1826. = D . F1'" . JJ1anuel, B . de Nemesis. 

Pas-toral 

D. Fr. Manuel da Encarnação Sobrinho, por. g1:aça de D eus e da santa sé apos
tolica, bispo ele Nernesi., elo conselho de sua magestade e deão prelado ela in
signe collegiada e real capella ele Villa Viçosa, e seu isento mbllius dimcesis_, 
etc., etc. A todo. os nossos subclitos paz e be11ção. 

Povo do nosso isento, olhae que é o vosso Lispo que vos falia; D eus o sabe, 
elle vos ama, elle vos deseja todo o bem, e até não duvidaria,. ser anathema só a 
fim de vos l ivrar; prestae-lhe ouvido attento, porque elle só quer que pelo conhe
?irncnto dos vossos dever es assegm·eis a ossa salvação. Que é que vos as. usta e 
1nquicta para contrastardes todas as auctoriclades c perturbardes o socego publlco? 
Pretendeis acaso que todos sejamos cumplice ele vossos desatinos, imp.eclinclo que 
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os cidadãos probos e religiosamente christãos paguem o devido tributo ele obe
diencia ás ordens do governo, como acontecmt no dia 31 do mez passado c a G 
do corrente, que elles com prudencia clui·tã clifferü·am para evitar males maiores 
e ainda mais fataes? Vós sabeis que Dens me ·constittúu mestre ela lei pa.ra -YOS · 
díngir e illumínar: dízei-me, que temor, que susto YOS causa a carta constitucio
nal? N ao vêcles n' ella o thronb firmado na augnsta casa ele Bragança, a quem ele 
direito pertence e que s~mpre nos regeu? Não vêcles n' ella u.:fiançacla e garantida 
a religião ele nossos paes, a catholica romana, a unica Yerdaeleira, e sep1pre in~tl
teraYel nos seus clogmas e na sua moral? Pois que YOS assusta? Assusta-Yos a ch:
ciplina ela Igreja? 8e vós não ignorasseis, 01.1. fingisseis ignorar, o nascimento ela 
Igr~ja, seus progressos, suas Yicissitucles, conheceríeis que nada ha a temer, por
que a disciplina sempre tem yar·iaclo segundo as circurostancias e inteTesses elos 
poyos e dos estados ; pois se o tlu·ono e o altar estão garanticlos mt carta, que 
pretexto tomaes para tanta perturbação? E sereis vós cugnos do nome ele chá;
tãos desobedecendo ás auctoriclacles constittúdas, quando a religião ele J esus Clu·isto 
manda obedecer-lhe ainda quando ellas fossem tyrannas e discolas? Tal é o exem
plo e a herança que nos dei.xatram os apostolos e primitivos christãos ; á Yistu. 
d'isto, queridos :filhos em J esus Christo; não cleshonreis a religifio que profcssâ
mos, não l11e imputeis crimes que só rccáem sobre YÓs. 

A vossa _ ambição, o vosso interesse, as vossas paixões particulares são a unica 
causa de tanto crime, de tanta r evólta e de tanta pertm·bação. Vós quereis paro
chos e reis ~1. vossa vontade; e qual será o fim? Para não t er nenhum. E podení 
subsistir uma sociedade· entre elementos tão cliscorcles c heterogeneos como são 
as vontades elos poYos? Queridos fi1hos em Jesus Christo, abri os olho.·; uni-vos 
em espil:ito á santa lei que professaes; ella vos manda amar amigos e inimigos; 
obedecei aos superiores, e arrojae-vos tranqtúllos e descansados nos braços da Pro
Yiclencia elo yosso Deus. S~m, só Deus é que agita as r ecleas elo mundo, .tanto phy
sico1 como moral. E quereís YÓs arrancar-lh'as ela mão, para o goYernar á vossa. 
vontade? Isto é querer ser igual ou superior a Deus. Descansao, pois, na Pro
Yidencia; vivei tranquillos; sêde cloceis á voz elas auctoriclacles, resignae-Yos com 
a Yontade do yosso Deus; sêde serYo fiel, enchendo todos os yossos deveres, não 
interpreteis, nem aprecieis os juizos elo Senhor; porque, como dizia antigamente 
um doutor ela lei escripta <<ou esta nov:a 01·clem de cousas é obra ele Deus ou dos 
homens : se é obra ele Deus, ella prosperará independente dos vossos braços, ele 
Yossa ajuda e de vossos crimes; se, pelo contrario, é obra dos homens, ou mais 
cedo ou mais tarde se aniquilará». 

Dada em Villa Víçosa, no palacio episcopal, sob nqsso signal c sêllo ele nos ·as 
armas, aos ... de agosto de 1826 . = .D. F1·. Jl!Ianúel, B. ele N emesis: 

'A' 

Emquanto o goYerno constitucional e os seus delegados providenciavam para 
se clar pleno cumprimento ás soberanas resoluções ele el-rei D. Pedro IV e r epri
mir os excessos dos aclyersarios, alguns chefes elos insurgentes, refugiando-se no 
reino yizinho, expediam ordens elo dia e proclamações com o fim ele excitarem os 
povos á revolta, a que não eram estranhas as auctoridacles hespanholas, segundo 
se deprehencle elos proprios papeis alliciaclm·es, parte elos quaes vão aqtú trans
criptos. 

OrdeJn. para a · divisão· 

É do meu cleYer agradecer a brava e leal conducta ele todas as tropas que 
se acham reunidas clebai:io elo meu commando, sacrificando tttdo quanto tinham 
de mais caro para sustentar a causa da legitimidade elo senhor r ei de Portugal 
D. Miguel I. 

Todos sabem que o imperador do Brazil não e nosso rei, e que por isso não 
nos pócle dar leis, nem nós as elevemos receber d'elle; a monstruosa carta con
stitucional que o imperador do Brazil firmou contra o desgraçado Portugal não é 
obra sua, é obra ela facção maçonica CJUC fez a r evolução de 24 de agosto ele 
18~0, que conhecendo qne hoj e merece a reprovação publica de toda a gente 
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s~nsata., minou sl.1rdamente até que consegiüu illudir o j oven imperador do Bra
Zll para proclamar a lei barbara1 já refutada pela nação em tempo do senhor rei 
D. João VI, de saudosa memoria; e para ver se enganavam o povo, mudaram
lhes as formulas, cleixando-lhes a essencia ; e para não nos deixar em duvida de 
que estas monstruosidades todas .·ão filhas ela facção revolucionaria ele 1820, elles 
o provam ag·ora chamanclo com press·a ao · empregos publicas os demagogos mais 
detestaveis cl'aquelle tempo, que se acham clepostos por indignos elo serviço ele 
el-rei. Devemos· estar cheios de gloria pela nobre resolução que tomámos; sejam 
as consequencias quaer:; . forem, a constancia vence todas as clifficulclacles quando 
ha resignação para soffrer os trabalhos inhereutes a tacs ::t.s umptos,_ porque a ca
lumnia e a iJ+triga não deixará de machinar effcctivameute contra nós, pois a vir
tude nunca deixou de assombrar os malvados; torno a repetir, que a nossa con
stancia é só quem póde fortificar-nos a fazer-nos um ilia apparecer em triumpho, 
e quando assim não succecla, a posteridade nos fará justiça. 

Lembro a todos os individuo.: d'esta ilivi. ã.o que a& leis de gratidão são inse
paraveis elo homem ele bem; que estamos em paiz estrangeiro, que nos tem presta
do a mais cleciçlicla hospitalidade, que não devemos ele fórma algmua abusar da 
bondade elos nossos bemfeitores; elevemos r espeitar as auctor.iclacles h espanholas 
e viver em a maior harmonia com os habitantes d'este paiz, r espeitar suas pro-
priedacles e seus direitos . · 

Devendo dar-se a esta divisão uma fórma provisional, para o seu bom gover
no e disciplina, nomeio para fazer as vezes de ajudante general interinamente o 
sr. major ele infanteria n. 0 5, D. João ele Abreu ela Silva• Lobo, e ela mesma fór
ma para fazer as ftmcções ele secretario militar ao sr. capitão ele milícias, Anto
nio Joaquim Guerreird; para meu ajudante ele ordens, interino, ao sr. capitão de 
cavalia.ria n.0 2, Luiz José Nogtteira Velho, p~tra meu ajudante ele campo, o 
sr. alferes elo regimento ele infanteria n . 0 17, Manuel elo Hosario Roquete. 

O sr. ma:ior D. Francisco Xavier ela Silva Lobo, commandante das milícias 
e praças avulsas, as brganisará em companhias regulares, da mesma lotação elas 
c?mpanhias elos r egimentos ele infanteria; nomeará trm subalterno para servir de 
3:]nclante, e outro de quartel mestre, e dois sargentos para o auxiliarem, um aju
dante e outro ele quartel mestre. 

N enhmn elo. corpos de ch visão pegará em armas, por qualquer motivo, sem 
preceder ordem minha; até as mesmas orclenaúças ele cavallaria farã.o o serviço 
sem clavinas . 

As revistas cliarias serão por compauhias, ás portas elos commandantes cl'ellas, 
aonde se reunirão ús ave-marias, e ahi cantarão o terço; não ficando comtudo os 
srs. commancla,ntes elo corpo · privados Cte reunirem para passarem revista aos 
corpos, quando quizerem, extraorclinariamente . 

Nos clial'.l ele missa, as milícias e praças avulsas se reunirão á esquerda elo re
gimento ele infanteria n. 0 17, visto que não têem capitão privativo. 

Todos os corpos ela divisão mandarão uma ordenança para a porta elo meu 
qtlartel ás oito horas ela manha, cujas ordenanças serão rendidas de vinte em vinte 
quatro horas. 

· Os srs. commanclantes elos corpos farão entregar á dita hora o mappa ·da força 
que commanclam, com declaração por extenso, em nota bene, da alteração que ha 
de tun dia ao outro. · 

O mappa deve ser para todos os corpos ele modelo uniforme, com a cli:fferença 
que exige a cavallaria, para cujo fim os srs . ajudantes elos regimentos se enten
derão com, o sr. ajudante general, a quem eleve ser entregue diariamente. 

Continuará a guarda ela policia 110 centro ela villa, como está estabelecido, 
aonde os srs . commandantes elos corpos pocler~io mandar seus presos ele leves 
culpas . 

O toque ele recolher será ás nove horas ela noite, para o que se retulirão na 
frente elo meu qua:rtel os clarins, a musica e os tambores todos da divisão, sendo 
<l primeiro toque o hymno realista, e cleppis ele o acabarem de tocar aqui, rom
perão pelas ruas a musica e tambores, e ela mesma f6rma os clarins a acabarem 
o toque ás I ortas dos commandantes elos seus respectivos corpo . 
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O sr. inspector ele r evi: ta j ú se acha n 'est e quartel. Com elle se poderfLO en
t ender já os sr s . quarteis m~stres . 

Qua.rtel gen eral de Valvenle ele S egalles, 4 ele agosto de 1826. = Maggessi) 
general. · 

l?rocla1nação · 

Z amoranos!-En e1 clia 29 elel prox1mo m es pasaelo ' el brigaclier gen eral por
tng·és, visconde ele Monte Alegr e, manifestá se ha llaba prox im.o á nuestro territo
rio á la cab eza ele 229 hombres clel r egimento infEmteria número 24 y de otros 
fi eles portugueses, para quicncs, á virtucl ele los acontecil'nientos ele aquel r eyno, 
buscaba r eft-ig io en la gen erosa y catolica nacion espanola, rogan~o se· le diese 
este hasta las det ermin aciones definitivas clel r ey nuestro sefior, en su con ·ecuen
cia y á pesar .d e carecer al efecto de las instruciones n ecesarias que inmecliata
mcnte piele á su maj estacl, como tambien lo lia becho el ex cmo . s:õ.r. capitan ge
n er al de esta província , se le con cedió aquella hospitaliclacl y cu antos aux ílios 
son permitidos eu el cler echo ele gentes, r econociclo gen er almente p or todos los 
gobiernos Çle Et1ropa, salvo el de los tratados existentes entre los mismos : y al 
efecto estab elecieron su acantonamiento cu cl pueblo de 'Travazos é inmecliatos 
donde por el subdelegado de policía ele Alcaiiices se clieron las disposiciones conve
nientes para que nada les faltase, apesar ele los cortos rec~n:sos ele aqne1 país, que 
han obligaclo ultimam ente á clicho excmo. sfir. capitan gen eral á se:ila1arles esta 
p1 aza 11or asilo para que no se les per siga y m oleste por sus contrarias eu ·Por · 
tugal; p 81:o bajo la condici011 ele clej ar depositachis y custodíaclas h~· armas y ele
ma: efectos de guerra en el r eferido punto ele Alca:fiices, por exigirlo así, h asta 
la determinaCÍOll soberana , las ley es ele todo paí: , la tranquiliclacl inalterable llC 
la província, la seguridacl interior y demas princípios r econocidos que el misn'lo 
visconde do Monte Alegr e y Sll tropa tubo sin cluda presente para haber ~Lclopta
do espontaneamente aquella medida, hacienclo en 'rravazos el clepó: ito ele las ar-
mas antes ele haber sele comunicado la órclen al efecto. . . 

Portanto y para evitar cualquier compromizo que puecla atraer clisgustos de 
transcenclencia al r ey nuestro senor y STtj etar con mano fnerte los espíritus r evol
tosos, en emigos clel órclen, de la pa:z y tranquiliclad ele que eleb e clisfrutar est:t 
nacion espanola, b~o clel gohicrno 1 aternal y absoluto cl el m~jor ele los mona:l:
cas, no sou m en ester otros esfllerzos que los ele m archar unidos, r espectanclo y 
obedecienclo la voluntad ele su majcstacl y hacienclo que la obeelescan los que le 
sean ingratos y clesleales : ele est e modo tr iunfaremos ele aquellos que clisfraz aclos 
de milmaneras acaso pretenclan introdncir inqlliotncles que solo sirven para clis
traer las autoridades del principal obj eto que deb e fij ar su aten cion. 

Z amoran os, t cngo prucbas n ada equivocas el e vu estra circunspeccion, y no 
creo hajaes el e ca.er en un lazo tan grosero; p ero ya que m e acompa:Iia el honor 
y satisfaccion ele haberos clebíclo siempre una entera confianza, ns prevengo hoy 
entr·e vosotros gentes que para llevar á cabo sus ideas de clesórclen y anarq1úa, 
tomarán si e.· necesario hasta el clisfraz ele r 'cali :mo, y haran la guerra al r ey, 
invocando su augusto nombre ; y así yo espero eles canseis y confieis en la auto
r iclacl que su. maj estad se ha dignado poner á mi cuíclaclo, que siempre exercer é 
con t error de los r evolucionarias y seguriclad completa de los pacíficos y v erdade-
ros amantes cl el altar y trono. · 

Zamora, 6 de agosto ele 1826 .. = El intendent t:1 ele policía, Alonso Leal. 

Proclalllação 

' Valorosos e honrados militares elo Alemtejo: -Não vos deixeis illuclir; ncch~-
mae noss o legitimo r ei o senhor D. Miguel I; d esembainhae vossas cortantes es
l?ael:s para vingar os direitos J'este soberano offencliclo e ultrajado p ela mais vil 
facçao maçonica , que fez r eb entar no Porto, em 24 de agosto de 1820, a r evo
lução que t em :flagellaelo e flagellará a nossa amada patTia; olhae para a voss~ 
honra e para vossos inter esses ; as tropas h espanholas e francezas já vem. bal
x anclo para no. ajudar em a vingar es ta affi:onta; vinrle uni r-vos a Valvcrde de 

' I 



177 

Segalles, onde se acha a clivis:Lo r ealista elo Alemtcjo, eomma.ndada pelo genorA.l 
lVIag·gessi ; ali achareis soccorros c tudo preciso Jlaru. vossa manutenção, qne a 
nobre e generosa nação hespanhola nl'to se tem recusado em receber nos seus 
braços, com fi:aternal ternura, uma porçfio ele tropas de sua magcstacle fidelíssi
ma, que pugna }JOr sustentar os clireitos do seu legitimo rei e da religião santa 
que professâmos, que ambos estes cn,ros objectos se acham atacados pelos ali
cerces . 

. Viva a r elig ião catholica romana! Viva el-rei D . Miguel I, nosso senhor! Viva 
a nnperah•iz rainha regente nossa senhora e toda a familia retü portugncza: ! Viva 
o senhor rei D. F ernando VII e tod~ a farnilia real ele H cspa.nhn., e viva a nobre 
e generosa nação hespanhola . 

Dada no quartel genel'al ele Valverele ele Segalles, em 6 ele agosto de 1826. 

Procla1nação 

Soldados : - Hay indivíduos tau venturosos que sus disgracias hacen la for~ 
~tu~a ele oh·os ; tales soys vosotros, habiendo tomado en la noche elel dia 26 de 
JtÜro la hcroica• rcsolucion ele no jm•nr lu constitncion e11 el dia 28 por saludable 
n:eclicla fuisteis mandados r etirar al lugar de Babe, limítrofe de Espana; en el 
cha 29 pi sasteis el tenitorio espafiol pa1·a go2ia.r clel asilo sagrado clel clerecho ele 
gentes, en nada mas confiados que en el grau poder clel legítimo y absoluto rey 
~e Espana, el senor D . Fernando VII, y en la generosiclacl ele la nacion espa
~ola; este estado de emigracion y de peticion ele favor, ofrece en la histori::1, un<J. 
~~lea de compara.cion. Mas que es lo que vosot~·os babeis esperimentaclo? En el se
Ilor D . Fernando VII encontrareis la benignidacl de un rcy poderoso; en las au· 
toridaclcs espafiolas civilcs y milik'tres no ha.beis hallaclo sino padres oa.rifiosos ; en 
ca.~la espanol habeis visto lill verclaclero hermano, en los soldados ele Espana ha~ 
bets observado la amistacl y a.fabiliclacl p1•opia ele compafim•os ele armas y coope, 
1'~dores en la misma sagrada cansa de la religion y clol bien público clel estado . 
St entrareis en E spana en estado ele mejor fortlma1 que mas feliccs podrais ser? 
que mas gratos y r econocidos ? Ya veis, soldados, que no me encap:Úno á pintaras 
cl cuaclro ele vnestra actmtl feliciclacl para que os clesvanezais con el, sino tan so
lamente para r ecordara.· la.- l'igorosís imas obligaciones eu qtJ-e os ha.llais ele cotres
poncler dignamente ;J, tantos y tau altos beneficios. 

'l'oclo cuanto babeis ' eçho bueno hn,sta el presente pm•de1·ia el ruerito, ' siu.o os 
comportaseis ele aqui en aclelante de manera que nnestros biencchorcs, el senor 
I?· F ernando VII, las autoridacles legítimas de Espana, los soldados y toda la na
Cton espano]a lcs pezase elo na haberos hecho mas, por lo bien que os hubieseis 
co~lclu,cielo . Por consecuencia, soldados, observacl r eligiosamente aquella disciplina 
lutlitar y aquelJa moral en que ftüstcis eclucaclos, y que constantemente babeis 
conservado. No falten estos c. enciales requisitos ahora cuando son mas precisos, 
Y cuando mas cleben brillar. He aqui po1• ahora lo que tmicamiente os recomienda 
vnestro general = El Vi~conde de Monte Aleg1·e. = Zamom, 7 elo agosto ele 1826. 

Officio 

El excmo. si'ir. secretario de estado, y del despacho ele la gueHa, con fecha 
4 c~el ac.tual, me · clice ele real órclen lo que signo : ((Excmo. snr . - El sõr. sem·e" 
tar10 clel despacho ele gracia y justícia me clice con esta fecha lo 9-u~ copio: 

. «Excmo. snr. - Con motivo elo haberse presentaclo en las inmechacwnes de la 
Vl~la ele Alcaõizes el brigadicr portugués vizconcle ele Monte Alegre c.on ~m ~e~tac~= 
nuento elo doscientos h·einta y nueve hombres ele tropa, y otros v{mos mclrvrc1uos, 
que fugaelos ele su país por no haber se presentaclo a jurar la nueva constitucion, 
buscaban un asilo eu nuestro territorio, c1ió cuenta de esto suceso al alcl1lcle mayo1• 
d.e aquella vilb, al capitan general Lle Castilla la Vieja, al regente de la chancille= 
r~a y demàs autoridades superiores, pidienclo se le orêlenase In. conclllcta que de, 
bla observar. · 

«Al mismo tiempo el citado brigaclier acuclió tamlJien al capitan general, so-
12 
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licitando dicho ::~;.<;ilo, y que se affi:pliase a su tropa; y habiendose puesto e. te 
j e.fe ele acuerelo con el regente, determina~·on que el vizconde y stw compa:Ueros 
continuasen cn el territorio espaf:iol hasta la r esohteion dei rey nuestro sefior, si
tuandose á la distancia de la raya, que le sef:ialára el subdelegado ele polida en · 
union con el comandante de las .armas ; que se le facilitase los auxílios qui en 
talos casos permite el cl erecho ele gentes, reconocido por todos los gobiernos ele 
Europa ; que se abstivi.esen ele hacer entradas en el territorio portugli.és, porque, 
líallanclose bajo la salvaguarclia clel gobierno de su majestacl, poclrian consic1erar se 
estes movimicntos como una fraccion de aquel êlcrecho y de los tratados existen
tes ; y que no pudienclo permanecer armados dentro ele nuestro t erritorio 1 pusie
sen las armas en deposito, custocliadas por un comisionaclo clel j efe português, y 
una salvaguardia de tropas espai'iolas, formanclosc ai intento inventarias duplica
dos, hasta la resolncion ele su maj estacl. Expedidas las órdenes COlTeS]JOnclientes 
pOJ' el capitan general y r egente ele la chancilleria para el cumplimiento ele las 
citadas clisposicioncs, lo hizo toclo presente este último por el ministerio de roi 
cargo con fecha de 2 . del corriente, y habienclo dado cuenta al r ey nuestro sefior 
con presencia ele lo que tambicn es1mso el superintendente general el e policí'a, so
bre este acontccimicnto, se ha digl1ado su majestacl aprobar las providencias acor
dadas por el capitan general y r egente ele Oastilla la Viej a, mandando que se 
permita entrar en nuestro terri.torio a todo portugués de cnalquiera ele los parti
dos, que por la suerte ele las armas ú opinion ·o v iese obligaclo á. buscar un asilo 
en Espafia, obseTvancl.ose las precauciones que oportunamente han tomado aqucllas 
autor iclaües. 

<<De real órclen lo traslado a V . E . para su noticia y demas efectos correspon
clientes en el ministerio ele su cargo, en inteligencia de que con esta fecha digo 
lo conveniente á los r egentes de las chancillerias ele Valla.dolicl, Andalucia, de 
Galioia, Extremaclura y Sevilla, y al superintendente general ele policía, a :fin de 
que clisponga lo necesa.rio al cumplimiento de esta soberana cl.isposicion, en la 
parte que respectivamente les toca . Y habiendo claclo igualmente parte a su ma
j estacl del oficio ele V. E. de 26 de julio último, relativo al mismo asunto, se ha 
dignado aprobar cuantas medidas ha dictaclo V. E . sobre el particular. Lo que 
de real órden comunico a V . E . para su mas exacto cumplimionto . )) 

Lo que traslado a V . S . para su conocimiento y clem{ts :fines á que puecla convenir. 
Dios guarde a V .· S. muchos ai'ios. Sevilla, 9 de agosto ele 1826. = Vicente ele 

Quesacla.= Si'ir. gobernaclor ele la plaza ele .Ayamontc. 

Procla:n:n .ação 

Portuguezes I - Que temor é o vosso? Acaso soffrereis em silencio que a vil 
facção dos maçons tenham ha pouco morto com veneno o senhor D. João VI, e 
usurpe agora o govemo cl'estes reinos ao nosso legitimo r ei o senhor D . Miguel I, 
para destruirem a nossa r eligião santa e di sporem, a seu arbítrio, elas nossas for
tunas e vielas? Ignoraes vós que o imperador elo Brazilnão é nem pócle ser nosso 
r ei, depois ele se haver levantado coin o Brazil, feito guerra a Portugal, consti- , 
tuinclo-se a si mesmo imperador ele um reino estranho, separaclo e independente, 
e que as leis fundamentaes ela monarchia poTtugLleza clevolvem em taes circum
stancias a successão e soberarria d'estes reinos ao fil11o segundo elo nosso deflmto 
r ei que é o senhor D . lVIiguel I? Vós sabeis, e melhor o sab e a mesma facção 

I nh . elos maçons; mas não lhe convi a este rei activo, religioso e inimigo ela impie-
dade, que j á nos salvou elas suas garras e os fez temer ela sua j ustiça ; elles se~ 
êluzixam e confrangeram o imperador .elo Brazil a assignar a carta constitucional 
e os decretos ql1e a acompanharam, por eUcs feitos e preparados ele antemão, para 
levar ávante seus cletestaveis proj ectos . Não succeclerá assim, porque o brio, a 
honra e ficleliclacle são attr.ibutos insep~raveis dos verdadeiros portuguezes, e os 
monarchas ela santa. alliança não consentem tão graJlcle attcntaclo destruidor ela 
legitimidade, ela soberania e direitos qne 1n·ómetteram defender . Os seus ministros 
protestaram contra estas inauditas e ar;bitrarias innovações ; quarenta mil. francezes 
vem atraves8anclo j :í. a. Hcr.;pa.nha, c a g~w.rda real ele sua magcstaclc CUttholica se 
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acha tmnbem em J~archa, para v1rem occupar Portugal, se aquella facção conti
nuar a oppor-se ;;\. legitimidade do senhor rei D. Miguel r, e insistirem na obscr
vancia ela sua, cletestavel carta constitucional. E ·te rhonarcha já saíu ela Allema
nha, e vem em marcha para nos governar por appl'Ovação e consentimento ela 
santa alliança. As tropas realistas portuguezas, que se passaram ~1. Hespanha, ele
fendem a causa ela honra, ela justiça e os direitos ela legitima successão e sobe
rania do senhor D . Miguel I. Estas foram recebiclas por aquelle governo e povo 
e?m o maior enthusiasmo e alegria; acham-se pagas e sustentadas com ablmclan
cta pela generosidade ele sua magestacle catholica.; a sua nobre e leal resolução 
foi mandada louvar por este nobre e excelso monarcha, }Jela senhora princeza ela 
Beira, D . Maria Thereza, e por sua augusta irmã a senhora D . Maria l!-,rancisca . 
~nclo isto que vos digo é verdade; vincle reunir-vos a.os vossos camaradas nas 
VIllas ele Olive.uça e Almenclral, e engro ssar nossas fileiras com mna força capaz 
de esmagar os iinpios cl'essa infernal seita maçonica c ele collocarmos no throno 
ao nosso legitimo rei o senhor D. Mign.cl r, para cl'esta fó1·ma evitarmos que 
aquelle poderoso exercito estrangeiro vü, occupar a nossa clesgraçacb e opprimida 
patria. · 

Quartel general ele Almendral, 14 ele agosto de 1826. = 111agges8i, general 
commanclante. 

Proclatnação 

Francisco Antonio Leitão, commendaclor ela ordem de Christo, condecorado com 
a medalha da campanha ela peuinsula., e corn a ela her oica ficlelichcle trans
montana, coronel r eformado de milicia.s, etc. 

Habitantes da praça de Chaves: ~Como patricia, amigo e companheiro, eu 
vos chamo ao caminho da honra. A patria está em perigo, a santa religião per
seguida, o nosso quericlo infante D . Miguel é clespojaclo de seus direitos e concle
mna.clo a jamair:; fazer a nossa felicidade. O roubo, o sangue, a fome, o caclafal-· 
so, toclos os males ameaçam a honra dos realistas. Os pedidos abusam elo nome 
do imperador do Brazil para destruir tuclo o que é bom, com o pretexto ele 1.una 
nova constituição combinada nas ciclâcles elo Porto e Lisboa. Elles se cobriram com 
0 nome da virtuosa inüuntu 1)an1 a faz er jurar. Traidores!!! Sobre elles vae c&ír o 
alfange ele todos os r ealistas, já que elles ao clito mando querem perturbar. · 

Portuguezes honrados, poncle-vos om guarda e segm·m1.ça .. O pla.no elos mal
vados é o assassinato geral ele t_oclos os realistas, debaixo elo nome elo imperador 
elo Brazil, sem que sua magestacle nada cl'isto saiba, nem consinta em similhante>) 
maldades. Eis, meus patrícios, os motivos por que me esqueço ele chorar a re
cente morte da cara esposa, para chorar sobre os nossos males e sobre a r-nina 
da santa religião . 

Portuguezes ele todas as classes, soldados de toeln.s as armas, milicianos, che
fes, fugi, fugi, fugi elo nosso reino, que vae a ser alagado em sangne. Correi ás 
armas, vincle a mim e confiae elo vosso companheiro ele 1823. Estou auctorisaclo 
por orclem superior para vos ,amparar e proteger; tendes ·comrí:Ligo o asylo, hos-
pedagem, sustento e dinheiro para solclos e prets. . 

Sou mandado para vos receb er e conduzir para o campo ela honra, emquanto 
a regencia, j á installa~la em favor ela r eligião e ela patria, não nomeia os chefes 
qne vos hf(o ele commandar. 

Quartel ele Verim, 14 ele agosto ele 1826. = Fmncisco Antonio Leitãoi. 

Proclanul!ção 

Habitantqs ele E lvas : - É esta a primeira vez que me clirij o a · vós, e parti-, 
c:ularmente ús tropas que faz em a guarnição cl'esta praça; cansado de ou'vir men
tn·as elas auctoridacles constituídas em El vas calumnia.ndo minha conclucta e da b. ) 
l'l~sa tropa · que . m~ . acompanhou para su~tentarmos noss~, justa opinião · política 

basrficacla nas lms funclamentaes c1 esse r emo, que a facçao maçonica quer cles-
1 Remett.ida pelo governftdor d1ts jl1stiç1ts do Porto ao inteudente gemi da policia:. 
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truir com sophismas c ::tpparcncias de legitimidade que não existe, nem mesmo na 
imaginação cl'csses coustitucionaes que o proclamam:; elies conhecem, como nós, 
que o legitimo rei de Portugal é o senhor D. JYiiguell, mas não lhes convem tal 
reinaclo, certos ele quo suas impiedades sejmn então manifestas {L nação, e cha
marão contra si o oclio e a vingança elos povos: não acr editeis nada elo que vos 
disser contra mim e contra a tropa elo meu eommando esse general hypocrita que 
governa a praça ele Elvas, porque tudo são falsidades para vos illudir; bem ten
des visto a alternativa que elle tem seguido mesmo entre vós em o dia 1. 0 do 
corrente mez, umas vezes promettenclo não querer a constitlúção, para querer con
temporisar com os r ealistas ; outras dando vivas a esta, para contemptnisar co1n 
os constitucionaes; esta conclucta é o verdadeiro retrato elo homem sem caracter, 
que no espaço de cluas horas diz e se desdiz ; o vosso bispo diocesano é tal, qual 
vós o conheceis, intrigante, protector ela seita que tem revolucionado o mundo 
inteiro e empobrecido os mais ricos povos ela America, clespreza as maximas ele 
Jesus Christo, ingerindo-se nos mais profanos nego cios cl' este mundo, constituiu · 
elo-se perturbador ela província elo Alemtejo, pelas clenuncias que tem feito ao go
verno, calumuianclo os homens ele bem, que não querem segn.ir a sua facção . 

O juiz de fóra Silvino é ato desprezível, que não merece se faça menção da 
sua a~jecta conclncta. As tropas realistas que se passaram a Hespanha clefenclem 
a causa ela honra e da justiça, e por isso foram recebidas pelo governo h espanhol 
ela maneira mais obsequiosa e lisonj eira; s1.1a conducta nobre e leal foi mandada 
louvar pela serenissima senhora princeza _da Beira, D. Maria Thereza, e sua 
augusta irmã a serGJÜssima senhora infanta ele Hespanha, D. Maria Francisca; 
sua magestadc catholica tem procligalisaclo ás tropas elo meu commanelo tudo 
quanto precisam para a sua abunclante manutenção ; t emos achado nos povos ele 
Hespanha a maior hospitalidade; t emos sido acolhidos pelas auctori.clacles cl' este 
r eino, não só com estima, mas até com veneração; a gL1arela real de sua mages
t acle catholica está em marcha para a fronteira ele Portug·al, quarenta mil france
zes estão clestinaclos para occupar o cllto reino, se a facção maçonica continuar a 
insistir em negar o direito de legitimiclacle ao senhor ~- ei D. Miguel I. Isto que 
vos digo não são fabulas, s~í.o verdades que poc1eis r econhecer pelos vossos olhos, 
porque dos quarenta mil francezes qnc se acham clestinaclos para occupar Portu
gal j à vinte e cinco mil estão em Burgos e a guardá r eal ele sua magestade ca
-tholica vem em marcha. Então que esperaes, valorosos solelaclos portuguezes? Vincle 
llll.Ur-vos comnosco ás villas ele Olivcnça e Ahnenclral, para rennirmos 1una força 
eapaz ele esmagarmos os demagogos portuguezes, e collocarmos no throno o nosso 
legitimo r Qi o senhor D. lVligL1el, evitando d'esta fórma que um poderoso exercito 
estrang·eiro vá occupar nossa desgraçada patria, pois este será o ultimo e maior 
dos .males que lhe attrabiri essa vil facção que ambiciona o mando e o roubo elas 
fortunas elos portuguezes honrados e pacíficos . Soldados, clesenganae-vos por uma 
vez, correi pant nós, engrossae nossas fileiras, para evitarmos os últimos males 
que estão preparados para o solo que nos viu nascer. 

Quartel general ele Almenelral, 14 ele agosto ele 1826.= J,faggessi, general com
mandante!.. 

ProclanJ.ação 

]fili:tares -ela ·provineia do Alemtejo:-É tempo ele quebrar o ferreo jugo em 
que viveis e o barbaro despotismo ele um governo illegitimo que vos opprime. 
Soldados, que esperaes? Não vêcles arrancados ele entre vós os chefes e offi.ciacs 
que mais se clistingLüam em lealdade, honra c patriotismo, e qu.e hoj e estacs co~
manclaclos pelos officiaes mais cleJn-agogos e ridículos particlar.ios ela infame consti
tuição, con4eciclos inimigos de Deus e ele el-rei? Soldados, esse governo, esses 
vis offi.ciacs S~ têcm por obj ecto enganar-vos: eu me apresso a COlllllll.lllÍCar-VOS as 
verdades que hoje são eonhecielas por todas as nações, e sabei: 

1 Que em um eongresso formado em Jolumnisberg, foi em 24 ele agosto passado 
reconhecido por legitimo rei de Portugal o senhor D . Miguel. 

11 Ren~e!fida em officio do juiz de fóra ,de E lvas, de 26 de .a:gos:to .de 1326, ao intendente ge-
;l·al ela polLCra. . 
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Que as ga~etas ele França asseguram estar mtú proximo o feliz regresso de 
el-rei nosso seiulOr. 

Que no dia 25 de agosto chegou a Baclajoz um creado particular do nosso au
gusto soberano, trazendo cartas para sua magestade a imperatriz e rainha, assegu
tanclo-lhc seu immediato regresso a Portugal. . · 

Finalmente, swbei que a senhora infanta D . Izabel )\faria, illuclida por perver
sos ministros, acaba de retirar-se para Cintra, e que o plano dos inclignos consti
tucionaes é levar e encerrar em a praça de Peniche todas as pessoas ela família 
real, roubar-lhes suas joias, roubar os cofres publicas, e depois embarcarem em 
dnas fragatas, que têem promptas, para se escaparem ao justo castigo que merecem . 

. Soldados, desenganae-vos; vós não ignoraes que el-rei o senhor D . Miguel é o 
mawr inimigo elos pedreiros livres e dos constitucionaes. Sua magestade, acompa
nhado ele quinze mil francezes, ha de entrar em Portugal até 20 de outubro, para 
ser collocado no throno que por direito, justiça e voto geral da nação lhe perten
ee . Soldados, que esperaes? Que serviços, que lealdade quereis offerecer aos pés 
do nosso adorado monarcha? · 

Soldados, recorclae-vos da honra e fidelidade que desenvolvestes em 27 ele 
lll.aio de 1 23, quando sua magestaele vos chamou e derribou a facção maçonica 
constitucional; recorelac-vos a.g01•a cla.s ordens que o , enhor D . Miguel vos deu 
em 30 de abril ele 1.824, sendo então o nosso general em chefe, e, guiados por 
aqucllas suas reaes cleterminaçõef;!, desenvolvei vosso valor, derribae e prendei 
esses o"fficiaes indignos e pedreiros livre~, que sfio os nossos maiores inimigos . 

Soldados, mostrao ao mtmclo inteiro que sois portuguezes, desenvolvei vosso 
valor e lealdade, salvae a honra nacional, e acclamae a el-rei o senhor D . lVIi
gnel I e para r -gente sua magestade a imperatriz e rainha . 

. . Soldados, cumpri o vos ·o mais sagrado dever, vincle unir-vos ás fileiras el'esta 
chv1são para em breve tempo levarmos a Portugal o nosso augusto rei e senhor. 

Soldados : viva a religião apostolica catholica romana; viva el-rci o senhor 
D . 1\figuel I; viva a imperatriz rainl1a regente; vivam os leaes portuguezes; e 
morra a carta constitucional e todos os pedreiros livresi. 

ProclamaQão 

' : Portuguezes, valorosos companheiros de armas e compatriotas fieis! - O ge
_n1o llo mal, que tem andado errante pela maior parte das nações eluopêas, cau
sando n'ellas os maiores estragos, espalhando a desmoralisação elos costumes, ata
?anclo a religião de nossos paes, semeando doutrinas pe:~,·igosas e ele mau exemplo, 
lnclisponclo as famílias reaes e clesacreclitanclo os homens mais ~enemeritos com o 
fim sinistro ele riscar ele nossos corações os sentimentos ele submissão ao Auctor 
de todo o Cl'eado, ele respeito ás auctoricla<:les e ele amor e benevolencia para com 
nossos irmí'Los : este genio malefico fixou seu assento e morada em nossn . . clesgra
ça~1a · patria. Sim 1 portuguezes, ahi o tendes, entre vós está; e bem depressa o 
pa1z da fidelidade a seus reis, tão conhecido em todo o mundo, se converterá em 
paiz ele execração e em objecto e alvo que chamará sobre si a indignação ~ co
lera ele todas as potencias, que não poclcm olhar com ineliffercnça que se abngue 
em qualquer parte ela terra a semente ele rebellião, a qual com collo orgulhoso 
ameaça a Em·opa e tem jm·aclo não desistir de seus loucos e temerarios proj ect?s 
de acabar com todos os thronos e de extingu.i.J.·, se possível fôra, até a memona 
do nome ele Deus . 

. E consentirão n'isto os generosos e honrados portuguezes? Acaso vos cleixa
rels illuclir com as lisonjeiras palavras de liberdade e igualdade com que engana
ram outras nações? Ah! Lançae a vista sobre a desgraçada Fran9a, lembrae-vos 
de Napoles, elo Piemonte e ultimamente ela Hespanha, e pasmareis ao ver os es
tragos e desolações universaes cansados pelo furor e frenesi cl'esses homens, que, 

·chamanclo-se livxes, são inimigos ele Deus e elo socego publico. Pensareis que a 
Vós vos tratarão melhor? Não, portu.guezes, tempo é já ele desenganar-vos; porém 
a cxpcriencia do passado faz impossível o engano ele 1826. 

1 Rcmettida pelo juiz de fóra de Campo Jvbio1· em mciados de agosto. 
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Eia, pois, compatriotas : lembrao-vos ela vos. a antiga gloria, e fieis ao D eus a 
quem acloraes, assim com0 leaes a vossos legítimos reis, deixae essa teTra por 
ora abominavel, para logo a tornar a elevar á grandezn que sempre t13ve. Aban
clonae essas bandeiras ela . rebellião e passae a esta terra de hospitalidade, aonde 
encontrareis amigos fieis, realistas a toda a prova e todos os soccorros de que ne
cessiteis; vinde ·a toda n. pressa reunir-vos a vossos irmãos e companheiros de a,r
mas, que vos esperam com O'\ brnços abertos, para que todos juntos e reunidos vol
temos trinmphantes á nossa amada patria com o nosso novo e legitimo rei, qu_e 
brevemente teremos a gloria ele ver entre nós, obrigando assim os perficlos e tral
clores a render-se ao· esforço ele 11ossas bayonetas ou a precipitar~se desesperados 
no mar que vos rodeia. 

P:rocla:rn.ação 

Portugal aos Bom·bons pertence por herança e não ~1. infame e vil raça da casa 
ele Bragança. Viva Fernando VII, imperador absoluto ela península apostolica.! 
Abaixo com o governo maçonico luso-brazilico . 

Portuguezes! Companheiros ele armas e patrícios: - O genio elo mal, que tem 
anelado errante pela maior parte cbs nações enropêas, cansando n'ellas os maiores 
estragos, semeando a clesmoralisação dos costumes, atacando a religião ele nossos 
mai01·es1 espargindo doutrinas perigosas e ele mau exemplo, inclisponclo as famílias 
reaes e clesacreclitanclo os homens mais bencmeritos, com o fim sinistro de riscar 
até os sentimentos gravados em nossos corações, ele submissão ao Auctor ele todo 
o creaclo, ele respeito üs auctoriclades e ele amor e benevolencia para com nossos 
irmãos; este genio malefico tem fixado seu assento e morada em nossa clesgraçacla 
patria. Sim, portuguezes, ahi o tendes, comvoseo está; e bem proximo o paiz ela 
±icleliclacle a seus reis tão conhecido elo mundo inteiro se converterá em paiz ele 
execTação, e em obj ecto e alvo da ira geral, que attrahir:i sobre si a indignação 
e a colera ele todas as potencias armadas, que não podem ver com incli:fferença 
que se abriguem em nenhnm ponto ela terra as sement~s da r ebellião, que com 
o collo ergtudo ameaça a Etuopa inteira, jurando não desistir elos seus loucos e 
temeraríos proj ectos ele acabar com todos os thronos e de extinguir, se lhe fôra 
possível, até a memoria elo nome ele Deus. E generosos, qtHtrnto honrados portu
guezes, consentiremos n'isto? On nos cleixaremos allucinar com as lisonjeiras 
palavras ele liberdade e igualdade com que enganaram as outras nações? Ah! 
Fixae a vista em a desgraçada França; correi o reino de Napoles, o Piemonte 
e ultimamente a Hespanha1 e vos assombrareis elos ·estragos e desolações que 
vereis em toda a parte, causados pelo furor e frenesi cl'esses homens, que, cha
mando-se livres, são inimigos ele Deus e do socego publico. Quereis que a nós 
outros nos tratem melhor? Nã.o 1 portuguezes; tempo é já ele desenganarmo-nos 
e conhecer esse:o· monstros . Em os annos ele 1808 e l820 foi facil enganarem
nos; por isso a e:x:pel'iencia do passaclo torna impossível que sejamos enganados 
em 1826. 

Eia, pois, compatriotas; lembremo-n'os ele nossas antigas glorias, e fieis a Deus, 
a quem aclort~mos, como leaes a nossos legítimos reis, €leixae essa teua abomina
vel, no dia ele .hoje, para elevarmol-a logo á grandeza que sempre teve . Abanclo
nae essas bandeiras ela rebellião e passae-vos já a esta tena hospitaleira, em a 
qual encontrareis amigos fieis, r ealistas a toda a prova, c os soccorros que neees
sitaes . Vincle pressurosos a reunir-vos ·com os vossos irmãos e companheiros ele ar
mas, que vos esperam com os braços abertos, para que todos juntos e remüdos 
voltemos triumphantes tL nossa amacb patria, com o nosso novo e legitimo l·ei o 
senhor D, lVIiguel I, que mui cedo teremos a gloria ele ver e11tre nós, obriga;~cl_o 
os perdidos e traidores a render-se ao es:forço de nossas bayonetas ou a prcClpl
tar-se cleses1Jerados em o mar que os r odeia. 

Proclamaçào 

Honraclo.- port-uguczes, fieis vassallo;; , dignos elo rei que vos 11ertencc: - D e
balde se tem caüsaclo a per.fi.dia. em cortur pelas raizes vossos nobres sentimentos i 

I 
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em. vão clccretn. leis, fulmina penas; o cadafalso, a morte nfio n.balam os espíritos 
convcnciclos ela rn.são o ela justiça, o que aclora.m constantes o Deus de Affonso . 
ll!emoravel Affonso, fundador ela monarohia, smge elos mortos, vem aos vivos, ra
trfica as tnas leis. Mas, ah ! não, descansa em paz; da santa gloria, pede n 'ella ao 
teu Deus a ventma elos portugnezes, e com este auxilio os Silveiras, os Jorclões, 
os Vazes, os BeltrÕe~:>, os Albuquerquos e OaLraes, mais valentes e destemidos 
qne os Castro,,, os Noronhas, os Nunos, os Gamas é Menezes, sentarão no throno 
portuguez sen legitimo herdeiro; e nas cinzas do liberali:mo e maçonismo, tiJ?.ha 
das nações c inquietação do mundo, firmarão perpetuamente a monarchia porLll
gtleza e sua legitima inclepenclencia. 

Rea.es pupillos, imperatriz viuva, cujo abandono excita o pranto : em breve vos 
sení restituído o lustre o esplendor deviclo <.'t clignidacle e alta jorarchia ele vossas 
pessoas. Vivei tranquillos para logo dardes a mão a beij ar ás phalanges portugne
zas, que, desprezando as vidas, vos vão a levar nas espadas a salvação e a gloria. 

Oh l portugneze ·! Ainda algum ha que hesite a tão nobres sentimentos? Re 
~~ste algmu clegeneraclo, frua para longe, retire-se, deixe os lares patrios, ele que 
e mcligno filho, e nfLo offnsque o brio portugucz c a justiça, que unanimemente 
C:Kclamem : Viva o senho.r D . · JYiignel I, r ei de Portugal, r ei livre c absoluto; viva 
a regente, a senhora rainha imperatriz; viva toda a família real portug·ueza; viva 
a casa ele Bragança; vivam as leis ftmcla.mentaes da monarchia pm~tngueza, osta
belcciclas nas côrtes de Lamego; viva a santa religião ele Jesus Oru·isto; viva o 
exercito realista ; vivam os fieis vussallos portuguezes; viva a paz c a ordem ; 
rnorra a carta constitucional. 

.. O governo hespanhol mandou publicar na Gctzeta de M.acl1·id um cliploma cli
l'Igtdo pelo rei catholico ao seu primeü·o ministro ele estado e do despacho, cujo 
teor tem refercncia aos negocias p'Oliticos de Portugal, e por isso transcrevemos a 
traclucção inserta n'nm elos perioclioos do Por to . 

Decreto 

A promulgação ele um systema r epresentativo ele governo em Portugal podéra 
ter alterado a tranqnilliclacle publica em outro paiz vizinho que, apenas livro de uma 
revolução, não estivesse animado geralmente da lealdade mais acrisolada. J'lfas em 
B:espanha poucos terão ousado fomcnt:tr na obsClu·idade esperanças de ver mu
dada a antiga fórma ele governo; pois a opinião geral se tem prommciaclo ele tal 
~oclo, que não haverá quem se atreva a clesconhecel-a. E sta nova prova ela fide
hclade de meus vassa.llos me obriga a manifestar-lhes meus sentimentos, dirigidos 
a conservar-lhes a sua· religião e as suas leis ; com ella foi sempre glorioso o nome 
ele Hespanha, e sem ellas só podem ter lagar a clesmoralisação e anarchia., como 
nos tem ensÍ11aclo a exper.iencia. 

Sejam quaes forem as circmnstancias ele outros paizcs, nós outros nos gover
n~romos pelas nossas; e ou, como pne ele meus povos, ouvirei melhor a voz hu
nnlcle ele uma immensa )llaioria de vassallos fieis e uteis á patria, elo qne os gritos 
0~saclos ela pequena turba insuborclinada, desejosa sempre ele renovar scen<ts que 
nao quero recordar. 

Publicado j<.'t em 19 ele abril ele 1825 o meu real clecreto em que, convencido 
ele que a noss-a antiga legislação é a mais proporcionada a manter a pmeza ~a 
llossa santa roligi~Lo, os mutuos elireitos de uma soberania paternal e de uma fihal 
vassallagem, os mais adequados aos nossos costtunes e á nossa educação, tive a 
bem assegm·ar a meus subclitos que não haveria jamais variação alguma em a fórma 
legal do meu governo, nem ·perm:ittiria que se estabelecessem camaras, nem ou
tl·as instituições, seja qtu'l.l for a sua denominação; só me resta assegmar a todos 
os vassallos elos meus domínios que cmTesponderei á sua lealdade, faz;endo exe-
0lltar as leis, que só castigam o infractor, protegendo os que as observam; e que 
desejoso ele ver 1.uriclos os hcspanlwes em opiniões c em vontade, darei protecção 
a. todos o que olJeclcçam üs leis, c serei inflcxivel com aquellc q110 se atre-\701' a 
d)ctal-as á sua. vatria. 
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. Portanto tenho 1'esolvido qne o referido clecreto seja novamente enviado a to
das as auctoriclades e justiças do reino, encarregando aos magistrados a recta 
administração ela justiça, que é a maior garantia da felicidade dos povos e' a maior 
recompensa da stla ficlclidacle. 

Assim o tereis entenclido, e clisporeis o necessario para à sua publicação e 
cumprimento. = (Com a mb?·ica de D . Fernando VII.)=Em palacio, a 15 ele 
agosto de 1826. - Ao duque do Infantado . 

* 
A re:3peito de varios o:ffici.acs . desligaclos elo e:xercito em conseqncncia dos 

acontecimentos políticos ele 1823, da escolhá de edificios para as côrtes, norma d~ 
proceder que os magistrados deviam observar e da libetclade de imprensa, pro
mulgou o gove1•no alguns diplomas; entretanto que membros da classe judicial e 
do clero diligenciavam cohibir por meios suasorios a propalaçf~o de idéas sub
versivas, conforme abaixo se demonstra. 

Decreto 

Tehclo subido á minha ptesença varios tequeri.mentos de inclividuos que, 
tendo sido o:fficiaes do exercito, foram demittidos, r efol'mados ou privados dos seus 
empregos, por causa de opiniões politiMs1 setviços ou adhesão mais ou menos 
prolmtl.ciada n.o systema democratico e sub-versivo que du1·ot1 desde o anno de 
1820 até junho de 1823; t empo em que meu augusto pae, que Detts haja em santa 
gloria, :"ssmnitt os direitos inclisputave~s e ~rerogativas inherente.s á soberani~ da 
sua coroa; e querendo eu attendei· á sttuaçao dl:lsgraçada a que fi.ca·tam reéhtzrdos 
alguns d'aqnelles inclivicluos, conciliando os dictames da e·quidade com as forrou
las e leis da justiça : hei por belli ordenur, em nome de el~rei, que o metlmihistro 
e secretario de estado dos negocios da guerta, actual conselheiro ele estado, João 
Cal'los de Saldanha Oliveira e Datm, nomeie uma commi.ssão que examine os dif
ferentes requerimentos, pretensões, decretos ou avisos relativos a taes materias e 
indivichtos, que ora ou para o diante lhe forem 1·emettidos pelo clito ministro i e, 
íntetpondo o seu parecer a respeito ele cada um d' eJles, envie os seus trabalhos e 
opiniões á r eferida secretaria de estado, para que me sejam presentes e eu possa 
determinar o que fol' ele justiça. · 

O mesmo ministro e secretario de estaclo dos negocias da. guerra, actual con
selheiro de estado, João CaTlos de Saldanha Oliveira e Daun, o teb.ha assim en
tendido e faça executar. Palacio da Ajuda, em 17 ele agosto de 1826. = (Com a 
rubrica da senhora infanta q·egente.) = João Carlos de Salclanha Oliveira e Daun1• 

Portaria 

1VIanch1 a se1iliora infantaregente, em nome de el-rei, ao provedor da casa da 
moeda, Luiz Mousinho de Alhnquerqne, qué , interrompendo por ora a comrnissão 
ele qüe foi encartegado pela sem'etaria de . estado dos negocias ela gcterra sobre a 
anàlyse dn.s ngu11s potaveis ele Lisb0a, ditija unicamente os seus trabalhos á com
missãb de que novamente é encarregado de arranj-ar as casas em quo se hão ele 
ajuntai' as camaras, e tle tli'righ· às mudanças dos estabelecimentos publicas que hoje 
occupam as ditas casas, par:;t os lagares em que para O "futuro devem ser colloca
dos; o que se participa competentemente, pelas secretar•ias de estado dos negocios 
da guerr•a, fazenda e justiças. E manda sua alteza qne o provedor, depois de ter 
concluído a mudança dos ditos estabelecimentos, para o que se entenderá com os 
ministros e secretarias ele estado elas resp-ectivas repartições, ptoceda immecliata
mente aos awanjos elas casas para as camaras, debaixo ela immediata inspecção 
ela secretaria -ele estado dns negocios do reino i devenGlo proce<!ler á escripturação 
separada ela clespeza feíta em cada semana, tanto em materiaes como em mão ,de 

1 A cornmissão ficou composta do tenente general João Manuel da Silva, presid ente; mare
chal de campo ba1'ão ele Albufeira, brigadeiros Pedro Celestino Soares e José Osorio ele Castro 
Cabn1l de Albnquerqu.c, desembargador Luiz .Manuel ele Moura CalJral, juiz relator. 
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obra., cujas folhas serão assignadas pelo clito provedor, e por elle remettidas ao 
presidente elo thesomo publico para serem :fiscalisaclas e pagas pela fórma que se 
~letcrmium•; e manda outro sim sua alteza que Ignacio Pitta ele Castro, tenente de 

·infanteria u .0 20, que até agora estava ás ordens do provedor para a commissão 
da analyse elas aguas, continue a servir n'esta nova commissão. 

Palacio de No~a Senhora ela Ajuda, em 17 de agosto ele 1826.=Fmncisco Ma
?mel T1·igoso de A?·agão JJ!Iorato . 

Portaria 

Manda a senhora infanta regente, em nome de el-rei, participar á commissão 
c~eacla por decreto ele 5 do corrente para examinar os locaes proprios para as ses
soes elas camaras das côrtes geraes, que, tenclo subido á sua presença a proposta 
da mesma commissão em data ele 12 ele agosto corrente, e a outra em data ele 16 
do mesmo, houve por bem app1'ovar plenamente as ditas prop9 tas e a planta qne 
co~1 esta baixa assig·nada pelo conselheiro Gaspar Feliciano ele lVIoraes, official 
m~10r ela secretaria do ostaclo elos negocias elo reino, louvando muito o zêlo, assi
chnclade c intelligencia com que se houve a commissão no que lhe foi encarregado;· 
e determina sua alteza que a camara dos pares elo r eino e suas depenclencias 
occupe a mçtade elo palacio do Rocio, onde ao presente esM a junta dos jmos, 
parte do archivo militar o a escola normal elo ensino mutuo l.; e que a camara dos 
deputados occupc o quarteidí.o novo do Terrei1·o do P aço, onde hoj e está a casa 
da snppli.cação 2 i devendo-se mudar os estabelecimentos, qne hoj e estão n'estas ca
sas, para os logares que lhes são destinados por portaria da data de hoj e. E por
que convem desde j á que se façam as mudanças d'estes estabelec~mentos, e se 
concluam dentro em muito pouco tempo os preparos das casas em que se hão de 
rennir as camaras, para que nada obste á sua prompta installação: ha por bem 
sna alteza encarregar tudo isto ao provedor da casa da moeda, como consta da 
:po~taria que na data ele hoje lhe é expedi ela ; :ficanclo desonerado d' este serviço o 
b~·1gadeiro Francisco Antonio Raposo, pela rasão de estar encarregado da obra elo 
dtque na Ribeira das Naus e da reedifi cação ela pal'te incendiada na Cordoaria, 
nas quaes elle tem mostrado o maior zêlo e intclligencia; e cujo acabamento não 
deve ser demorado, como o seria ·se se lhe desse uma nova commissão. 

Palacio ela Ajuda, em 17 de agosto ele 1826. = Fmncisco .Manuel 1 1·igoso de 
Â?·agão lYlomto . 

Circular3 

A carta constitucional, decretada, dada e mandada jmar por nosso augusto so
?erano o senhor D. Pedro IV, em 29 ele abril do corrente armo, e jtuacla no dia 
31 ele julho, é o mais seguro penhor da paternal bondade e incomparavel amor ele 
sna magestade para com os seus :fieis subditos; é um verdadeiro pacto de alliança. 
entre o soberano e a nação, que para o fLttlu·o promctte toda a sorte ele prosperi
dades, e que de presente veiu reunir em roda elo throno todos os corações e todas 
as vontades. A monarchia portugueza começou com um governo representativo; 
expulsou os mouros; cresceu em povoação, em riqueza, em territorio e em gloria i 
a~ data ela nossa decadencia é coeva ao gradual esquecimento elas antigas institui
Çoes políticas, elas qnaes hoje só restava mna traclição vaga e algrrns momunentos 
n?s archivos . Quando agora se restabelecessem os tres estados do r eino pela mesma 
forma por que antigamente eram convocaclos

1 
este restabelecimento teria todos os 

caracteres ele uma creaçEUo nova; c por isso mesmo se lhes potlia c devia clar a 
no.va fórm a1 que é a mais accommodacla ás maiores luzes, aos costumes e aos cle
SCJ os do seculo . 

V. pelo seria estudo da carta constitucional ter~ já visto que n'ella autor-

D 1 Local onde esteve a inquisição, o governo da rcgencia e depois se construiú o thcab:o ele 
· Maria U. · 

2 A parte do eclifit: io entre as r uas Augusta c Bclla ela Rainha, onde agora funcciona o stl· 
Premo tr ibunal ele .iustiça. 

~ Expedida pelo min.isterio rl<os negocias ccclcsiasticos c ele justiça a todos os provedores, 
Corregedores de comarca c j uizcs de fóra. 
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gou sna magestade aos seus fieis subclitos ele Portugal quanto lhes póde asseg'lu·ar 
uma bem eútendicla liberdade individual, o livre desenvolvimento ele toda a indus
tria honesta, o goso certo ela propriedade; todos os direitos civis e políticos são 
garantidos, e põe-se uma barreira legal a todos os excessos ele poder e abusos ele 
jurisclicção. Uma carta constitucional emanada elo throno devia ser fundada na 
justiça ; por isso ficam assegmaclos todos os direitos legitimamente adquiridos . 

Se o inter esse da nação peele que haja garantias fortes contra os abusos do po
der, não é menos ünpcriosa a ncccssidaLle ele garantias indestrnctiveis, que defen
dam o throno contra os excessos ela liberdade, dos quaes nasce a anarchia. No r c
gimen constitucional o monarcha é o moderador ele todos os poder es políticos i 
superior a todas as paixões, não tem outro interesse senão o do bem ela nação i 
quantas garantias cercam o throno para o def~meler contra toda a especie ele exa 
geração, são outros tantos penhores ela dm·ação elo oclificio social, e é este mn dos 
grandes beneficios que sua magestade outorgou n a carta constihwional. 

O que distingue essencialmente as instituições dadas liVl·emente pelo soberano 
legitimo das que são clictadas pela força ou arrancadas pela r evoluçfio, é qtlC 
estas começam destruindo tudo para r eedificar em t empo incerto, e aquellas con
servam quanto fqi legitimamente -estabelecido para r eformar a pouco e pouco : a 
revolução ameaça todas as existencias e todos os interesses ; a legitimidade pro~ 
t ege todos os direitos e todo-;'> os indivieluos. E st af::! considerações bastam para fa~ 
zer conhecer qua.l seja a natureza e o fim da curta constitucional, que o nosso le
g itimo r ei nos outorgou, e quaes os deveres das auctoriclades a quem incumbe 
cumpril-a e fazcl-a cumpr ir . 

A exacta observancia elas leis é o primeiro dever ele todo o cidaelão, e, com 
mais forte rasão, ele todo o mag istrado; é nm elever ele todos os t empos e de todas 
us fórmas ele governo ; porém no r egimen constitucional é uma necessidade: quan do 
o soberano , na . plenitude do poder absoluto, houve por bem dar uma lei fLmda
mental, que o obrigasse a elle proprio tanto como a qüalquer elos seus subclitos, 
quem havení que intente subtrahir-se á sua observancia? , 

A falta de um codigo civil e criminal, conforme aos principias ela carta con
stitucional, tornadt uma ou outra vez diflicil o cumprimento ele alguns artigos 
cl' esta ; p1as a vontade eflicaz elos magistrados, o seu zêlo pelo r eal serviço e b em 
publico, e o estudo profLmdo ela mesma carta constitucional, e elos pTincipios em 
que é ftmclacla, lhes submini:trarão as r egras que elevem seguir. A reunião ela j us
tiça, ela policia e ela administração em mna unica magistratma, se por uma lJarte 
torna mais arduo e trabalhoso o oflicio elo magistrado, clú-lhe por outra parte a 
occasifio ele ganhar honra e louvor pelo bem que pócle fazer . 

Todas as auctoriclades, t odos os magistrados e t odos os bons ciclaclãos devem 
trabalhar incessantemente em apagar· até o menor vestig·io das elistincções e oelio
sas qualificações, que os tempos passados viram nascer; o senhor D . Pedro IV, 
conceclendo amplíssima amnistia por todas as opiniões políticas, condemnou o pas
sado a et erno esquecimento: todos somos portuguezes, snbclitos elo mesmo rei e 
sujeitos á m~sma lei . Obedecer á l ei ou ser crin:iinoso, ser subclito fiel ou ser re
b elde, eis-aqui a qualificação tmica que a justiça e a carta constitucional não re
provam; a lei manda r ecompensar os primeiros e punir os segLmclos, e os magis-

. trados são os ex ecutores da lei. Quem nrio commetteu crime, quaesquer que sej am 
ou t enham sido as suas opiniões, não eleve ser persegLúclo n em instlltaclo. 

Com os culpados não eleve o magistrado ser mais severo elo que a lei.; não 
lhes eleve nega.r m eio algum ele sua elefeza, que não seja r eprovado pela. orelem elo 
juizo ou pelas leis, e eleve .lembrar-se sempre que o suspeito, ou simplesmente 
accusaclo, ainda n ão é convencido criminoso, e que todo o mau tratamento, prisão 
illegal e qu alquer det enção no segredo, por mais tempo elo que o marcado na lei, 
é cr\te~clade arbitraria, pena a.ntecipada o ataque contra a segurança individual. A 
P:tbliClclacle· ela inquirição elas testemunhas é a mais preciosa garantia ela innocen
Cia co~ti:a a cahunnia, e em nenlnun caso se pó ele omittir no · plenario elas can
sas cnmmaes. 

A pol!cia, que até agora t em andado junta com a justiça, é a mais penosa, ::t 

mono: bnlha.nte, porém a mais gloriosa attribttição elo magistrado; o :fim ela po~ 
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licia é prevenir os crimes para que se não commettam ; e, depois de eommettidos, 
procmar e fazer prender os criminosos para que não escapem á severidade da lei . 
Para prevenir os crime:; é nccessario conhecer as causas que o:;; produzem ou pre
param, e os indícios que os precedem ; a prudencia vale aq1ú mais elo que todo o 
appaJ:ato ela jmisclicção criminal. Actividade para indagm· e intelligencia pam jul
~ar são os meios ~ prever os symptomas preéursores ela pertmbação ela tranquil
liclade publica; conhecidos elles, deve indagar-se a causa e removei-a, se cabe 
nas attrib1úções elo magistrado, aliús represen~ar . 

~om o caracter clocil e obediente dos portu.guezes, toda a perhubação ela ordem 
~nblica em qualquer povoação é sempre imputavel às auctoriclacles locaes pelo que 
~z~ram, ou pelo que deixaram de fazer ; mas todos se devem lembrar que a po
ltci~ não consiste em um systema odioso ele espionagem, que acompanhe o cidadão 
pac1fico na praça, no templo, em casa e por toda a pm-te, ou que l)ara saber os 
segredos domesticas corrompa o filho, a esposa, o irmão ; meios que a moral re-
prova nunca podem servir para bom governo das nações. · 

No crime e no cível a primeira obrigação do magistrado é estudar proftmcla
n:tente a ordem elo juizo ; conhecer o espírito com que foi regulada, e seg1úr inva
l'lavelmente as solemnidacles legaes, sem as quaes não pócle haver aelministração 
de justiça. O magistrado eleve ser, como a lei, um e sempre o mesmo para todos, 
sempre imparcial. 

_Taes são os princípios que todo o magistrado eleve seguir no regimen consti
tuciOnal, e que sua alteza a serenissima senhora infanta regente me manda com
municar a v . Sua alteza espera que todos se apressem a fazer sentir aos povos, 
pela· prompta applicação cl' estas ,regras, todo o bem elo regimen, que sua mages
tacle nos outorgou na carta constitucional; e eu terei o maior contentamento, se, 
como espero, levar o nome ele v . na lista, que ha ele ser presente a sua alteza, 
elos que mais se distingn.irem no seu cumprimento . 
· .Deus guarde a v. Palacio da Ajnêla, em 17 ele agosto ele 1826. = Jos.é An

tomo G-ue?Teiro. . 

D ecreto 

Sendo de absoluta necessidade que, cmquanto pela re1mião do corpo lcgishtivo 
se não promulga a lei, de que essencialmente depende o pleno exercício ela liber
dade de imprensa, decretada no § 3.0 do artigo 145.0 ela carta constitucional, se 
a~optem as mais e:fficazes medidas para que, ela maneira que pócle permittir a le
l:pslação existente, se comecem a experimentar os sauclaveis effeitos que cl'aquella 
~bcrdade se devem esperar , sem os graves inconvenientes que de uma demasiada 
!tccnça se têem já experimentado : hei por bem, em nome ele el-rei, approvar as 

. IUstrncções, que baixam com este, assignaclas por Francisco lVIanuel Trigoso ele 
Aragão JVIoratQ, acttlal conselheiro ele estado, ministro e secretario ele estado elos 
negocias elo reino, que fazem parte elo presente decreto . 

A mesa do desembargo do paço o tenJ1a assim entendido e o execute na dita 
conformidade. Palacio ele Nossa Senhora da Ajucla, em 18 de agosto de 1826.=
(~om ct rub1·ica dct senh01·a infcmta 1·egente.)= Fnmcisco Manuel Trigoso ele A1·ct
gao 111orato . 

Inst-rucções a que se reíere o decr eto s upra. 

Lo Quanto ,aos escriptos sobr e doutrinas clogmaticas ou elisciplinares ela igrej a 
catholica apostoli ca romana, regu.lar-se-ha a mesa elo desemba:rgo do paço pela li
cença do orclinar.io, que lhe elevcd "er apresentada com o manuscripto . 

. 2. 0 Não se permittirá a impressão ele escripto que por qualquer modo offencla 
<L Illviolabilidacle ela pessoa de el-rci ou ela serenissima senho:·a mfa.nta regente. 

3.o Rccusa.r-se-ha tambem a impressão de qualquer escnpto que provocar ou 
b~citar a desobccliencia ás leis, tanto políticas como civis, e {ts auctoriclades pu-

llCas . . 
. ~ ·o P ermittir-se-ha o exame sisudo e sincero de qualquer artigo ela legislação 

polt~tea., civil, penal ou economica. , 
b. 0 Permittir-sc-ha tambcm o exame elos actos elos ftmccionarios ljublicos, c 
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bem assim qualquer accusação elo crimes por elles commetticlos na sua viela pu-
blica, ~o,mtanto que sejam ele factos determinaclos e contra pessoas certas . . 

6.0 E · absolutamente prohibiclo imprimir accusaçõcs, imputações ou injm111s 
que respeitem á viela pa.r ticular elos cidaclfios, ainda que sejam fnnccionario s pn-
bli.cos. · · 

7. 0 N egar-se-ha a impressão de todo o escripto tendente a destruir as r ela:ções 
de amisacle com as l.i<Lções estrangeiras, s~ja faltanclo ao respeito que se eleve {ts 
IJessoas elos soberanos, seja offenclendo a inviolabiliclacle elos seus agentes j unto {L 
nossa côrte. 

8. 0 Prohibir-se-ha a impressão elos escr.iptos que offenelerem a inoral ou a ho
nestidade publica. 

9 . 0 Não se permittirit em caso algum a impressão ele escripto que não seja 
assignado pelo auctor ou editor. 

Palacio de Nossa Senhora el::t .Ajuda, em 18 ele agosto ele 1826. = Fmncisco 
lltfmwel T1·igoso -de Aragão Mo?·ato . 

Aviso 

O provedor ela casa ela moeda ordena ao thesoureiro da mesma casa que, 
pelo fundo existente em moeda ele bronze, . satisfaça semanalmente as folhas elas 
obras para o alojamento elas camaras elas côrtes e mais o~jectos relativos ao dito 
fim qne lhe forem apresentadas, estando assignaelas e approvadas pelo mesmo 
provedor, encontrando esta clesperoa extraorclinaria pelo producto elo trabalho 01:· 
dinario, até se IJreencher o referido fundo, lançando-se a sobreclita despeza ~o li- , 
vro respectivo, debaixo do titulo ele extraordinaria, com o fim para que é man
dada applicar, e fazendo-se em livro separado a escripturação ela mencionada 
despeza pelo respectivo escrivão, para a todo o tempo ficar constanclo o preço 
total da obra. 

Lisboa, 18 ele agosto ele 1826 . =Ba?·ão do Sobml; Iie?·mano. 

Procla:rnação 

Cidadãos fl.avienses : - Os mal intencionaclos, tenazes em seus perversos cle
signios, ainda se não doseng·anarão ?! Errantes, sem clomici1io, nem patria, aban
donados aos agonisantes remorsos elo horroroso crime quo commotteram contra o 
seu rei e contra a sua patria, submergidos no pelago da sua desgraça, nada mais 
anhelam que grangear sua dura sorte aos incautos quo possam illuclir; e, instiga
dos por uma obclm·ecicla consciencia argtlidora elo honor elo seu crime, se aclia.n
taram a abandonar sua patria, procm·anclo asylo na Galliza, aonde, á sombra ela 
hospitalidade que se lhes concede, não cessam ele pretenderem arrastar á sua 
desg1:aça os inca1-1.tos que se conservam obeclientes ao seu legitimo governo. 

E elo meu dever desenganar-vos com aqucl.la candura e verdade que sempre 
em mim achastes e deveis esperar ele uma auctoriclade constituída; como orgão 
dos vossos J.everes cumpre-mo prevenir-vos contra embustes e sediciosos convites, 
<[lle esses malvados, indignos, perficlos, traidores o clesherdaclos portuguezes pn-
sam espalhar para vos submergir na sua desgraça. · 

Elles vos pretendem persuadir que a nossa santa r eligiao se acha perseguida 
e o tlu·ono vilipendiado pela carta constitucional, espontaneamente dada e clecre
tada para prosperidade uossa pelo legitimo rei o senhor D. Pecb·o IV, e que este 
man::mcial ela nossa ventura foi obra ela maço11aria, fo1jacht no Porto e Lispoa, e 
'l.UC a varonil e v.irtLlO ·a regente a senhora inümta D. Izabel Maria se acha illu-
clida. ' - '' 

. S~bei, e acreditao-me por quanto ha ele mais sagraclo, que a nossa carta: con
stltuc~onal foí procligalisacla r)elo nosso legitimo rei, o senhor D . Pedro IV, no 
palac:o elo Rio de Janeiro, aos 29 ele abril ele 1826, fructo ela sua sabedoria e arte 
ele remar, como tantas vezes vos tenJ1o dito. Esta carta, esscncialrnente di:fferentc 
cl~-aquella constituição que aborto·u· elo seio ele uma facção revolucionn,ria em 1~2~, 
cl~mana elo poder real e leo·itimo; por ella se procma terminar a lucta dos prm.cJ
pws extremos que têem ag·itaclo todo o 1mivorso. A nossa santa religifio cathohca 
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apostolica romana, o decoro, os direitos da monarchia, ali se acham mantidos e 
conservados em todo o vigor. Todas as ordens elo estatlo s~io respeitadas, e enla
çadas concentram seus esforços para á. porfia garantirem o esplendor o estabili
da~e elo throno e promoverem o bem commum e prospericbcle ela patria. As nossas 
ant1gas instituições sao adaptadas e accommodadas ás luzes do secu.Jo e institu
tos ~las nações mais cultas. Esta carta é a fonte ela nossa prosperidade, que a 
her01ca regente com- tanto zêlo e deliberação se csmcm sustentar. Vêde os hon
rac~os portuguezes ele todas as c1asses1 que formam o sustentaculo da nossa santa 
re.ligião e elo throno, serem os primeiros que bradam as maravi.Jhas ela carta con
stltucional, dada e clecretacla pelo senhor D. Pedro IV. Vêde que tudo quanto é 
bom abraça esta vantajosa instituição . 

E que mais é mister dizer? Que mais quereis, 6 flavienses? Sustentada a 
vossa e minha santa religião catholica apostolica romana, o regio throno escnclaclo 
ele seus inauferiveis direitos, com a r epresentação elo clero, nobreza e povo, forte 
antemlu·al contra o espí.rito inuovador: que mais quereis? 

ma reforma ela lei fnndamental, adequada ás luzes dos t empos e systema 
adaptado pelas nações amigas e mais civilisada ·, nada mais podeis desejar. 

Quem são esses que vos fallam na nossa santa religião? Bem os conheceis, e 
recordae-vos um pouco elo seu ca'racter, viela c costumes, e achareis que elles são 
d~ facto os que a não professam ... Basta. Não digo mais, porque a mesma r eli
gião o não consente. Quem são esses que tanto affectam zelar as regalias elo thro
no? São um punhaclo de vanclalos, voluveis como os ventos, que nenhuma outra 
acll1esão lhe consagram senão emqua.nto o seu vil egoísmo o permitte. Quem são 
esses que se jactam ele verdacleiros r eali -·tas? São lms rebeldes, uns t raiclores, 
que não amam o seu rei senão no momento em qLle se esparge a mlmificencia 
real sobre elles, com graças ele tittllos, condecorações, pensões, o:fficios e outra:s 
~uorcês ; e, emfim, amnistias ele seus reiterados crimes!!! Quem são esses que se 
Inculcam amantes ela prosper.iclacle vossa e ela nação? São lms zangãos, que que
l:~m roubar o que é vosso e tolher os meios ela 'vossa e nacional fortuna. Quem 
sao esses qLie vos chamam G\, rebelli~io e vos afiançam protecção, soccorros, dinhei
ro , vestuar.íos, armamentos, etc., pretextanclo 'ordem superior que se não atrevem 
::t decla.raT? São uma cafi..la ele foragidos, banidos na opinião publica, ignorantes 
por extremo, sem bens alguns ela fortuna (que seus vícios dissiparam), aviclos 
da desordem, para no meio cl'ella se locnpleta~·em com a vossa prosperidade, 
qtte com tantas fadigas vos t em custado a adquirir ou a vossos maiores . Sãà uns 
enganadores, que tratam ele vos illuclir, dizendo que na Hespanha acham todos 
0~ soccorros, qnanclo ele positivo vos posso afiançar, segtmclo as participações o:ffi~ 
eu~es que tenho r ecebido elas auctor.íclacles ela policia cl'aq_uelle reino, que todos 
a.q~elles malvaclos, apenn.s ali se concenti·am, são clesarmaclos e arrestados até ul, 
tel'lores providencias, que o nosso sabio governo jü. ha ele t er solicitaclo; e se al~ 
gnma indolencia se pratíca no asylo elos rebeldes, pTocecle da omissão de al~ 
gnmas auctoridades territoriaes cl'aquelle r eino, invejosas ela nossa ventm·a e 
naturaes inimigas ele nossas instituições . Desenganae-vos, cidadãos :B.avienses, 
tn.ec~itae, qu,e quem v:os falla nenhum outro interesse tem mais que a vossa e 
tl.aci?nal ventur·a; vós o tereis assás coul1ecido depois que entre vós existo, e 
particularmente na crise em a qual o csp.iTito ela perversi lado tem pretendido 
constituir-vos . 

Convencei-vos ela canclm·a com que vos fallo; preveni-vos contra os embust s 
e .tramas elos mal intencionados que existem entre nós, ainda i.ucognitos ou expa~ 
h-Iaclos na Hespanha, porque tudo são mentiras e laços para vos precipitarem em 
0 pelago elas suas desgraças; clemmciae-me com presteza os que ousn.rem espa
lhar taes falsidades . Confiao no sabio governo da serenissima senhora infanta r e
gente, anjo tutelar elos portuguezes, e em um ministerio illustraclo e zeloso pela 
Vossa felicidade; confi.ae, emfim, na cancltu·a elo meu coração e pureza ele senti
liJJ.entos1 que inalteravelmente professo ; e vivendo tra.nquillos na vossa reo·ular 
-e.onclucta, não 'duvideis elas f11tm·as felicidades que o céu vos procligalisará. b 

Dada em Chaves, aos 18 de agosto de 1826.=0 juiz ele fórfl,, Antonio Cle~ 
1i'bent.e de Sottsct Geão. 



HJO 

Pastoral 

D. Fr. José lVIaria de Sant'Anna Noronha, por mercê 'de Deu, e da santa s6 
apostolica, bispo ele Bragança e lVIiranda, elo conselho ele sua magestacle fide
l íssima, etc. 

A todos os nossos diocesanos paz e benção em Jesus Christo . . 
A anarchia, a rebellião e a guerra civil, necessaria consequencia el'estes dois 

principias, é o mal mais fatal que pócle acommetter a hmnaniclacle . Tudo se cles
m·clena, tudo se perturba e tudo se perde, quando os que vivem en1 socieclacle e 
descansam á sombra elas leis sáem elos limites elos seus deveres, arvoram os estan
dartes ela revolta, cli.sputam ao imperador o direito ele mandar, e sup}Jlantam or
gulhosamente aquelles decr etos, a que elevem submissamente obedecer. Nenhum?· 
virtncle ha mais social elo que a o becliencia ao legitimo poder; nenhum crime mais 
atroz · e ele mais horrorosas consequencias, elo que a infidelidade áquelle que go
vermt pelos direitos ela sua soberania. O que o.b eclece, é fi el a Deus e amigo elos 
homens; o que desobeelecc, r ebclla-se contra o céu e dispõe-se a ser verdugo dos 
habitantes ela t erra. O que se presta de bom animo aos decretos do seu sobera
no, faz-se elle mesmo feliz; o que lhe resiste, trama a sua mesma desgraça e leva 
após ele si uma corrente ele desgraçado:. E o que observámos ha pouco em nn1 
punhaclo de homens, que, tendo por dever a clcfcza eh patria, por timbre a honra 
e por profissão a obecliencia, se rebelbram contra as m·clens elo seu soberano, lan
çaram sobre si uma nocloa indelevel e clespenharam alguns elos seus similhantes 
nos abysmos dos males em que se acham infelizmente su.bmergiclos . Esposas a.ban
donaclas, filhos elesam}Jaraclos ou entregues ào voraz lobo ela fome, fort"!.mas per
cliclas e emigração forçada, ti·i stes e:f!'eitos ele um enthusiasmo que não teve por 
base senão ou o delírio ou a cegueira! 

E porque tão triste acontecimento foi oecupar um lagar vergonhoso na histori::t 
dos transmontanos? Porque um successo tão extraordinario, escandaloso e im
prudente, á simples novidade ele que el-rei o senhor D . P edro IV, antes ela abdi
cação da corôa ele Portugal, decr etava, clava e mandava jurar uma cn.rta consti
tucional, foi pertm·bar a tranquilliclacle ela pTovincia, assustar a capital e abrir 
um exemplo tão p erversivo como indecoroso, aos portuguezes? Porque uma in
surreição inesperada se ostentou orgulhosa, a ponto ele acclamar um novo r ei con
tra a legitimidade e direitos ela successão e herança, dando á infeliz Braganç::t · 
dias de susto, de perigo, de consternação e ele anarchia? Que t error foi este? 
Um soberano legitimo herdeiro ele seu augusto pae, e seu successor no governo 
d' estes reinos, que abre a carreira elo seu r einado com 1~n perdão geral e uma · 
amnistia sem limites; 'que abclica •a sua corôa para nos dissipar t emor es de sermos 
em algum tem])O escravos do Brazil; que se clesapossa ela joia que mais estima, 
ele stta filha pri.mogenita, para nos dar n'ella e em seus successores, r eis e senho
res naturaes; que despe o desejo ardente ele clominar, tão inherente ao coração 
humano, quer erá, dando-nos uma carta constitucional, preparar as desgraças 
áquella mesma nação, a quem pertence por nascimento e linhagem, áquella terra 
que o viu nascer e que lhe cletl os mais authenticos t estemunhos de alegria e 
amor pelo seu feliz nascimento? Será o imperador dos brazileiros antes um assas
sino elos portnguezes do que um pae amante, desvelado por um povo que lhe per
tence? Que terror foi este? Será a carta constitucional um frncto ele r ebellião, tun 
plano destruidor, um monstro de delírios philosophicos ou uma lei {i.lha da legiti
midacle e analoga áquellas por que se 1:egem as mais b·em r eguladas monarchias 
ela Europa, em que o soberano é o primeiro a cortar em si as arbitrariedade~ ele 
um poder absoluto, para chamar a nação a tomar parte com elle na clirecção elos 
n ego cios publicas? Que terra;· foi. este ? ;'rem eram aquelles homens ele uma pala
vra «carta con.fititucionab, quando deveram entrar no conhecimqnto cxacto elo que 
ella . encerra, elo que ella signi.:fica e do quo ella mancla, paTa assim depor, o seu 
pal1lco terror? · · 

Não pertence, amaelos filho s, ao .pastor evangelico desenvolver materias polí
ticas, que não são commetticlas á, Sl\8, deliberação ; mas cumpTe-lhe clesigna.I· ás 
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suas ovelhas os caminhos da conscicncia c ela verdade. T emles o exemplo diante 
elos olhos c dentro ela me. ma vossa província. Uns acodem com prompticlão á voz 
elo seu soberano legitimo, respeitam os seus decretos, reconhecem a sua auctm·i
~ade, não lhe disputam os seus direitos e obedecem; outros desconhecem o seu 
nnperio, rej eitam as suas ordens, r esi tem á sua legitimiclaclc c acclamam outro rei, 
q~1e os não protege, que despreza as suas acclamações por illegitimas e que pro
h;be o uso do seu nome augusto para encobrir animosidades e rebelliões . Quaes 
cl estes seguiram os caminhos elo Evangelho, ela honra e ela consciencia? O Evan
g_clho manda obeclecer ás auctoriclacles políticas. Jesus Cm·isto, seu auctor, foi um 
Clcl~dão pacifico e cumpriu as leis elo imperÍO j OS primeiros cm·istãos não SÓ obe
~CCutm, mas oravam pelos imperante· :eus perseguidores. Qu~m se~ue então o 

vangelho? O que obedece ou o que r es1ste ? A homa manda nao atraiçoar os ele
veres ele uma I rofi ·são, que tem 11or divisa a disciplina, por dever sustentar com 
\sangue os direitos elo monarcha e por obrigação a clefeza ela patria. Quem mar-
0 . ará pelos caminhos da honra, o que se r ebella ou o que obedece? A conscien
CJa dieta, que se não promova coill escanclalos n, ruína elo proximo, que se não 
a?1:a caminho á anarchia com acções ou palavras, c que se não acccncla a guerra 
8vLl, sempre funesta e sempre injusta. Quem seguú:á os clictamcs ela consciencia? 

fiel ou o r evoltoso ? 
Animo, amaélos transmontanos; nem vos arrastem os exemplos presentes, nem 

v-os aterrem os trabalhos pa ·saclos. Vós, sim, fostes victima ele uma guerra civil ; 
a vossa pro·Yincia foi a ·solada~ dtl.ram ainda gravaclo mt vossa lembrança os ma
les, e grancles males, que .-offrestc.·; está ag-ora nas vossas mãos evitar novos 
estrago:, obedecendo . Não vos assuste a palavra ((carta constitucional». T endes 
u:_u penhor na palavra ela serenissima iufauta r egente, que na sua proclama
çao Vos assegma que não é a éarta constitucional, que agora se vos apresenta 
e lUa~da jm·ar, aquella antiga o monstruosa constituição, que era assim parto ela 
~~.elhão, como· fecunda origem elas maiores fatalidades; quo ella é essencialmente 

erente da que no anno ele 1822 abortou elo seio ele uma facção revolucionaria, 
e que encerrava em si principio: destruidores dos vínculos sociaes, transtornava 
a ·lrclem cln.s sociedades, minav-a o.- alicerces elo tm·ono, espoliava as diversas 
ore eus elo estado e est..1.belecia uma clemocmcia grosseiramente disfarçada; mas 
que, pelo contrario, é um dom espontanoo elo poder legitimo, em qLle a nossa 
~~nta i·eligião, e ~ó ella, _é r espeitada, a.s orclens elo estado conservadas, e a: cl~gni
N;.,cle da monarch1a mantlcla em todo o seu esplendor e em todos os seus clu·e1tos . 

ao vos amedi-ontem alguns exaltados particlistas cl'aquella constittúção, que fal
same~te se gloriam elo ter agora vcnciclo o arrogam aJ:j:Jitrariamente o caracter ele 
: tl'lump.ho_ que lhes uã~ pc~ter:co e ,9.ue . c~tá._ bem longe ele lh~s ser J?roveit?so . 
cl '10 acrechtms essas imagll1anas uwasoc_s lllJ:'lmg·as, com que a sr propnos. se 1llu
. etu. ~omens que já s5.o bastant mente mfehzcs, e que buscam adoçar a sua real 
lllle~lCiclacle com a esperança ,ã, de soccmTos mal imaginados e aereamente con
ce )Idos . 

t" l A religião, amados filhos, vos é conservacln., seu respeito r eligiosamente m::tn
. Lc 0? :eus ministros homaclos, scn culto prot giclo, sua moral defendida e su~s 
a:S~Lhnçõcs e?cl~siasticas, I ias e reli~iosas em pleno vigor. e libei~clade . GosareiS 
te s _vossos du·eltos, elas _voss~s propncclacles e elas voss.a~ nnmnmclacles. bem ~n
l ncliclas. Uma camura disc11ttnclo o emendando, ou addlCwno.nclo as leliberaçoes 
~~ ou~·a,_ e um veto absoluto na pessoa elo rei, vos promettem leis., jns_t~s, sabias, 
• eqnJVeJS e analoo·B,ll aos vossos costames c promotoms ela vossa; fehmclaclc . Se 

1~ ~hilosophi. mo 
0
dcsorgh.ni, aclor 1n·ctendcr levantar su~ orgulhosa _cabeça, cle

pl essa se clescarreo·arão sobro clle golpes mortaes . Se a hberclacle ela rmpTensa to
~ a~· .. o logar ele lic~nç?' ~esenfreo.cla c ~e clespe~l~ar em abusos, ~un~ lei ~e::_~ra co-

bnA com penas ternve1s os seus pcr1gosos e:ffeltos. Se o r cspelto t L rcligmo ou á 
ntoral publica for offendido, castigos asperos e v igorosos caírão sobre os crimino-
sos D b d 1 · . "ti f ·. escansac {L som ra as e1s, contmuae pa"r cos nos vossos em r r ego , echn.e 
0~1Vl~os a seclncções perver ·as, obedecei ás auctoriclades, amae-vos mutt1amente e 
Vtvel O .. b a· .. . .em paz. Senho1· vos :1 cnçoe, vos n"l.Ja c vos prot~Ja. 

l\fanclâmos a todos os reverendos parochos que insinuem aos seus freguc-
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zes as venlacleiras icléas ele submissão, obecliencia e caridade ; que lhes influam 
o espirito ele doçura, amOl' aos seus legitimas r>oberanos e promptidfio na execuçà:o 
elas suas 01·clens; que lhes dissipem o v~io terror ele que se acham preoccupados, 
o r eceio ele males que não existem e os prejuízos ineliscl·etos ele que se acham 
possuídos; que sejp,m elles os concluetores fieis dos povos qtl.e lhes estão encar
r egados, encaminhando-os pelas veredas do Evangelho, da honra e ela fidelidade; 
como luzes do mundc, os illustrem com uma sã doutrina, e como sal da terra, os · 
preser;:em, com o seu exemplo , ela corrupção. 

Nós vigiaremos, quanto nos for possível, sobre .a eOllChl.Cta dos ecclesiasticos, c 
zelaremos desvelados o socego e tranqu.i.llidade da patria. Orclenâmos igualmente 
que esta se lei11 á missa conventual ele tres successivos dias festivos e se registe 
no livro competente. · 

Dada em Bragança, sob nosso signal e sêllo, aos 20 de agosto de 1826. = 
F1·. José, Bispo de Bmgança e Mú·andct . = (Logar do sêllo .). 

De manclaclo ele v . ex. a r ev.ma = O Beneficiado Antonio Xctvie1· Rod1·igues1 

escrivão ela cu.mara ecelesiastiea1 o subscrevi. 

O embaixador portuguez na côrte britannica continuou a informar o governo 
por esta. fórma : 

Officio 

(N.0 78 I'CSCn'<Hio) 

rn.mo e ex. mo sr. - Tive hontem occasião ele ver parte da corresponclencia de 
sir William A'Com·t, chegada pelo ultimo paquete, assim como o rasmmho de mn 
despacho que mr. Canning dirige ao sobredito embaixador, e ele qTJ.e supponho 
se fará communieação confidencial a v. ex.a 

A idéa principal que llll'. Canning procma inculcar é a ele que n[io eleve con
siderar-se o chamamento ele sir Charles Stuart a Inglaterra como mna desappro
vação da parte que o mesmo sll.· Charles tomou nas medidas adaptadas por sua 
magestacle fidelíssima, e ainda menos como mn indicio ele que o governo britan
nico t encione eximir-se de prestar ao ele Portugal nas actuaes melindrosas cir
cumstancias o apoio moral ele que carece, ou o apoio eff'cctivo elas suas armas, , 
quando aconteça o caso ele uma aggressão estrangeira, e haJamos de reclamar a 
execução elos tratados. O motivo verdadeiro que o brigou a insistir na saida de sir 
Charles Stuart de Lisboa é o evitar a complicação que poderia r esultar da presença 
na mesma capital elo embaixador acreditado ele Inglaterra e ele outro embaixador, 
cuja missão por parte do seu governo estava concluída, mas que ao mesmo tempo 
se achava r evesticlo ele poderes conferidos por outro soberano . N'uma palavra, 
mr. Canning quirz; simplificar a sua posição, e as instrucções que sir W . A'Com·t 
r ecebe, assim como as que se têem enviado ás demais missões britannicas, todas 
tendem. a provar o serio interesse que este ministerio manifesta para que não SE\ja 
perturbada a tranquilli~1ade publica em Portugal, e para que tenham, . sem entre
mettimento de outros governos, a devida execução as ordens e decretos elo senhor 
D. Pedro IV. 

'Permitta v . ex.a que eu confesse a pura satisfação qtl.e experimento de não 
haver sido, segundo me parece, instrumento totalmente inutil para fomentar e ani- · 
mar a mr. Canning n'estes sentimentos; e sobrei:uclo para ~he fazer encarar, livre 
ele prejuízos e•de exagerações, os verdadeiros desejos da maioridade ela nação por
tugueza assim como para destruir calumnias que os inimigos da nova ordem de 
causas têem procurado espalhar contra os sentimentos ela nação e contra muitos 
indivichws em particular. ' 

. . Pede a justiça que cu affirme que a actividade incansavel com que ror. Can
mng se occupou d'este negocio, ha um mez a esta parte, não só preencheu, :mas 
sup_erou_ a minha esperança. Verá v. ex. a ,que mr. Canning se explica de um modo 
mm am1gavel e satisfactorio com sir WiUiam A'Court, ácerca . elas relações que o 
mesmo embaixador deverá manter com o ministerio novamente escolhido pela s~~ 
renissima senhora infanta regente, ao mesmo tempo que repete as exhortações, .P 
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varias veze's feitas, para que se proceda ao estabelecimento dG novo systema, com 
toda aquella moderação e pruc1encia que uma tal mudança exige e para que se 
mautenhmn iHesas as prerogativas do throno, manietada a revolução tle 1820 e 
~o~retudo para que se observem as mais escrupulosas cautelas, a fim ele não dar 
". Hespanha motivo ou pretexto tle nos argnir . A ultima proclamação ela serenis
Sl~a senhora infanta não pareceu, segundo mr. Canning escreve ao embaixador 
·bntannico, nem concebida em termos conciliatorios e apropriados ás circumstancias, 
nem escripta com aquella simples dignidade que tanto convem á augusta perso
nagem que a assignoa. O desenvolvimento que 1m·. Ca.nning dá a esta opinião, 
a qual provavelmente será repetida a v . ex.a, me obriga, como zeloso elo meu ele-
ver, de a nfio occulta.r. 1 

Chegou uma mala elo Brazil c;m cartas, segundo me parece, elos fins ele maio; 
anunncia. a chegada ele lorcl Ponsonby ao Rio ele Janeiro, e a elo cinugião Aguiar. 
A· negociaçê,)cs a respeito ele M:ontevicleu não indicavam apparencias ele uma prom
pta conclusão. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 20 ele agosto ele 1826.- Ill.mo e ex .mo sr. 
D. Francisco ele Almeida. = J.l1m·qtwz ele Pa~mella. 

·. As instrucções eleitoraes de 7 de agosto deram azo a muitos cotnmentarios nos 
?H'culos políticos, interpretando-as c~cla um conforme as conveniencias partidarias; 
18t? determinou que se publicasse ná Gàzeta ele Lisboa ele 21 elo mesmo mez o se
gnlllte artigo elucidativo e até certo ponto refutatorio, firmado pelos seus redacto
res, mas sem duvida da responsabilid~cle ministerial. 

Objecções e res}J>ostas 

Tendo chegado ao nosso conhecimento que a lei cl~s eleições tem occasionado 
algumas duvidas sobre a sua genuína intelligencia, e considerando que em negocio 
cl~ tanta ponderação, em que vae não menos que a salvação da patria, cu).llpre 
nao só que cada cidadão concorra com todo o zêlo e boa fé, porém mesmo com 
a consciencia segura e livre de vacillaç~~o sobre os meios que se empregam para 
0 ~ran.cle fim a que nos propomos, resolvemo , fazendo-nos carg·o das principaes 
obJecções que 

1 
temos ouvido contra a dita lei, r eunil-as aqui todas systematica

mente, com as respostas mais vigorosas que esteja ao nosso alcance dar-lhes, a 
fim ele que, publicadas n'esta folha, appareça a refi.ltação a par ela o~jecção. 

1." Obj cção. - ·O artigo 70. 0 da carta constitucional, ordenando «que uma lei 
re~nlamentar marcará o modo pratico elas eleições e o numero dos deputados re· 
lattvamente á po)Tt.liação elo reine»>, vem a dar virtualmente a esta lei a auctori
clacle da carta, e a mandar que ella se observe t[o rigorosamente como o todo ele 
que ella faz parte. 

ReslJosta. - Este principio nos parece falso, porque as leis i:egtuamentares po
clcrn e devem alterar-se conforme· as circumstancias que occorrerem, servindo como 
exemplo a Grau-Bretanha e a Françn,, que têem constituições ele igllal natureza. 

2.a O~jecção.-A lei das eleições não r egulou as eleições dos deputados de 
Jnoclo. que na camara houvesse sempre cento trinta e oito, que são o producto ela 
b~se que acloptou, isto é, não previu os casos ele moles tia ou. morte durante ·a le
.gt~latura, ou ser algttm eleito por differentes províncias, o que tudo se houvera 
evltado nomeando substitutos . 

Resposta. - Todos estes casos foram IJrevistos, porém pm•ece que expressa
mente reservados para a sabedoria do fi.üuro poder legislativo, que sem duvida 
lUau~ará proceder n' elles a novas eleições para preencher os lagares vagos. Per
tencia á r egencia regular as eleições até á installaçã.o das côrtes ; mas não lhe 
P~rtencia dar leis a que as mesmas côrtes se sujeitassem. Os substitutos só se po
cham fazer, como anteriormente se fizeram, em novo escnüinio, e não se podem 
11~1uear os immecliatos em votos, porque as eleições vem a acabar em listas du
P~ces. Ora, como seria possível voltar ás listas antecedentes; quando já se sup
poenl inutilisadas ? 

13 
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3. a Objecção .- Pó de estabelecer-se a hypothesc de que sendo a provincü~ cb 
Beira a que elege mais clcpntaclos, sqjam os trinta o seis que ella nomeia os mes
mos ·em quem r ecáiam as eleições elas outras que dão meno.-; o, segundo o ele
ereto, aqui teríamos que os deputados da camara se reduzú:iam a trinta e seis. 

H.esposta.- Esta hypothese é apenas possível, mas ele todo improvavel; se 
porventura se verificasse, o primeiro cuidado dos trinta e seis deputados seria man
dar procecler á eleição dos que faltavam. 

4. a Objecção. - Parece ser da vontade do senhor D. Peclro IV (pelo que fez 
na constituição elo Brazil, artigo 41. 0

1 que em parte serviu ele modelo á nossa) 
que o nmnero elos clepu'tados seja sempre o dobro dos pares ou senadores. 

Resposta.- Não vale o argnmento ela carta elo Brazil para a ele Portu.gal; se 
o numero devesse ser em dobro, então seria indefinido, porque assim o é o elos 
pares. , 

5.a Objccçrio . - TI; erro dizer que a carta não manda nomear substitll.tos. Ella 
manda que haja cento trinta e oito cleputaclos, que marca o clecreto ; ora, como 
estes podem ou adoecer ou morrer, segue-se que é elo espírito ela carta haver sub
stitutos que os suppram. 

, Resposta. - Ha muitas camaras que passam sem substitutos, çnja introdncção 
é nova; e não podendo escapar isto á perspicacia elo legislador, eleve-se entencl~r 
que os não quiz, por isso que cl' elles se não faz menção; introcluzil-os agora, sena 
obrar vú·tualmente contra a carta. , 

6. a Objccção.- Um deputado nomeado por tres provincin.s não pó ele repre
sentar na camara .-enão uma cl' ellas, porque tem um. só Yoto e nfio tres; logo se
gue-se que faltam dois deputaclos na representação nacional, que se tira a duas 
províncias a liberdade de serem r epr esentadas por deputados que elegerem, seja~ 
nascidos, residentes ou domiciliados anele forem, e que houve infracção da constl-
tuição, que o decreto não ,preveniu. · 

Resposta. - O unico moela. de evitar isto é o que fica a1"ontaclo . Ao poder le
gislativo pertence deeiclir por que proYÍncia elevem entrar os deputados eleitos 
por muitas; porquanto esta decisfto só é neccssaria no momento em que se manda 
procecler a novas eleições . Como a natm·alidacle c domicilio nfio são attendiclos, 
parece que o maior numero de votos é que deve cleciclir a preferencia. 

7 .a Objecção.-O decreto , não r estringindo as eleições elos leitores só n.os 
moradores elas parochias, e admittin.do qne fossem elegíveis todos os elo concelho, 
sem a nomeação de substitutos, podendo mn eleitor ser nomeado por mais de uroa 
parochia, diminuiu a representação parochial. 

Resposta. -Não ha inconveniente em climinuir a representação parochial, por
que bem pó ele mn eleitor representar cliversas assem bleas; elo contrario segt1ir-sc-í~: 
1. 0

, :um maior numero de eleitores na assembléa provincial, que clifficultaria mms 
o acto das eleições; 2. 0 , em muitas assembléas não se acharia uma pessoa capa~ 
ele ser eleitor provincial. E por que rasão se não ha ele permittir que os eleitores 
parochiaes el~jam pessoa capaz em quem confiem, que resida no mesmo conce
lho? 

S. o. Objecção. - Para que servem os officiaes civis na primeira commissão no
meada pelo artigo 12.0 do decreto, maxim~mente sendo chamados a ella os juizes 
eleitos, quacb-ilheiros e jurados? Nenhum d' estes homens tem lOOJOOO réis de ren
da; em geral, nem pelo officio nem pela pessoa gosam de opinião publica; para 
que hão de, pois, mi.stmar-se em uma commissão com os homens intelligentes e 
abonados, que ali se lhes dá por companheiros? 

Hesposta. - Este,, homens foram escolhidos por conhecerem mais ele perto os 
moradores elas freguezias e os seus haver es ; alem cl'isso têem uma tal ou qual re
presentação civil; m1s serão bons e oui;ros maus ; mas não é d' elles só que depen
de o arbítrio, c sim de outras duas pessoas qne d'elles não têem immediata de
pendencia. Emquanto a não terem 100h000 réis de renda, nada obsta isso, porque 
o officio d' elles é muito differente do elos eleitores 

9 .a Obj~cção. -A pena estabelecida no artigo 35.0 contra os eleitores . que, 
sel? causa JUSta, não comparecerem nas assembléas provinciaes, de ficarem ~nha-
bcrs por-quatro annos para todo o emprego publico, não é p1~oporcionada nem J.gnal 
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paTa todos, porque ha alri homens qnc até dão dinheiro para se livrarem d' esses 
mesmos cargos . Deve portanto a pena ser calculatla de mo elo q uc elo a t~ todos os 
qlle clesobeclocorcm. 

Resposta . -A pena é igual, porque inhabilita a todos c os conclemna a uma 
es,Pe~ie ele desprezo publico; se se conseguir, como é ele esperar, pelas novas in
sbtmções, um bom espírito publico nacional, esta pena se tornará gravíssima para 
todo o cidadão. 

lO. a Obj ecção. - As listas que se remettem ao presidente da assemblé~L elei
toraJl da provincia parecem inculcar que os eleitores provinciaes não podem no
lUear parn, deputados pessoa a lguma que não esteja na lista dos elegíveis para de
put~dos, porque, se se ver ificar tal circumstancia, é que para H foram mandadas 
as hstas respectivas. Ora, não comprchendendo ellas senão os elegíveis dos conce
lhos de que a provincia se compõe, vem este artigo a infr ingir o artigo 67. 0 da 
car~a, que dá a liberdade de votar em qualquer cidacUio, ain.cla quando nascido, 
res1de~te ou domiciliado em out,ra província. 

. Resposta. -As listas dos que podem ser deputados levam-se à assembléa pro
VIncial para instrucção dos eleitores, e não para que est es só nomeiem os que 
n' ellas vem. Pó de qmLlquer votar nos que acha melhores, aincb_ q no rcsitlam ou, 
fó~·a da provincia ou elo r eino, e então indagará se elles têem os requisitos da 
let~ e se exporá ao perigo unico de ficar inutil o seu voto, se algm:n dos ditos re
qnJsitos f:1ltar; porém, podendo sncceclcr que mtlÍtos elos eleitores não conheçam 
grande numero ele pessoas que não st:;jam as ela sua propria província, dá-se-lhes 
ao l)lenos a facilidade ele saberem as pessoas que n' ella ~ão babeis para deputados. 
s~ l:a capital ela provincia podessem estar as listas elos elegíveis elas outras pro
blllCias, muito melhor seria ; mas a escassez do tempo não clá Jogar a isso, que mui 

em se pocleT{L f~Lzcr nas futuras eleições. 
ll.a Objecção . - A commissão elos treze, nomeada nos artigos 18. 0 e 19.0 , 

llem de clesnecessaría, não pócle preencher bem o principio r egulaclor, que parece 
laver-se ticlo na escolha dos seus membros, porque raras vezes acontecerá que os 
qne pagam mais clecima, a paguem n'essa fi:eguezia para que são eleitos, e que 
ao mesmo tempo sej am os mais capazes . 

~esposta . - Quiz evitar-se uma preponder::mcia nas auctoriclacles civis ou ec
clesJasticas, por isso se escolheu similhante arbítrio ; entre treze hmnens ha de ha
"~r algtm.s capazes; se :não são os maiores proprietarios que r esidem na freguezia, 
sao os maiores cl' ella ; o arbítrio da acclamação é funesto : o ela escolha de tun:.t 
anctoriclacle pócle suppor-se que é para lhe dar mua influencia directa. 

r~ 12. a Ol~j ecção . - Porque não se aproveita a reunião elos povos e se faz a elei
)ao elas novas camaras determinadas pelo artigo 134.0 da carta, sendo o numero 
c os -vereu,dores o marcado pela lei existente, até que uma nova lei o altere? 
é Resposta. -A organisação elas camaras depende ele 1una lei regulamentar, que 

1 
~la competencia elo poder legislativo . A regencia só foi inctunbida ela lei elas 

e etções . E porque se ha ele prevenir aq_uella lei, marcando-se o munero elos ve
. reaclores ? 

13. a OLjecçã:o. - Devia evitar-se o incommoclo elos votantes das partes menos 
~opulosas elas províncias, onde será necessario andar leguas para chegar ao sitio 

a reunião das assembléas, compostas ele habitantes elo terreno preciso para jun
tar 1:000 fogos, o que podia evitar-se concedendo que em taes sítios possa ha
"Ver re~iões ele menos de ] :000 fogos, providencia que não tinha mais que o pe
qtteno mconveniente de augmentar o numero dos eleitores . 

. Resposta. -Seria preciso para isso ter nm exacto conhecimento ela topogra
Phia ele todos os logares elo reino, para saber-se onde as assembléas deviam con
star ele 1 :000 e onde ele 600 fogos, e esse conhecimento é que não p óde haver, 
~ela falta ou imperfeição das cartas elas províncias. Era pois necessario clar uma 

0 
egra geral, e tomo_u-se )?Ol' base 1:000 fogos. E verclacle que é _incommoclo para 
s povos andar a cllstanc1a de algumas leo-uas, porém do contrano seguia-se o in

conveniente de angmentar mais o numero elos el.eitores provinciaes, que assi'm 
:mesmo j ú não é pequeno, e de dar superior incommoclo a maior numero ele pes
soas qnc tê em ele concorrer á capital da provincia. 

' ' 
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14.a Objecção. - Conviria muito mais que as reclamações das pessoas que se 
julgassem lesadas no direito de votar fossem feitas perante a mesma commissão, 
que perante as camaras; e tanto esta como a c01mnissão dos treze, extrahida elos 
livros elos hmçamentos, seria ma.is commodo que fossem nomeadas pelas camaras, 
para maior brevicl acle e menor complicação elos trabalhos precedentes ús eleições . 

Resposta. - A j ustiça pedia que as r eclamações fossem feitas p erante a mesma 
commissão, e que cl' ella se desse rectuso á camara; mas a brevidacle elo tempo 

' pedia que houvesse um só r ecurso, e então é preferível o segundo, para evitar ~1. 
àrbitrariedade d' essa cmmui.. são, tanto mais que com esta se poclBI·ão entender 
os que tiverem duvida sobre a sua admissão, expondo-lhe seu clireito antes de 
publicadas as listas . Não sabemos se as camaras todas merecem tal conceito, que 
a ellas se devesse encarregar a nomeação da commissão elo recen seamento, e a 
dos b.'eze : c1u~mto mais pessoas entrarem n'isto, menor influencia ha. Os iraba
lhos não se complicam, porque ainda que sej am muitos os que se faz em ao mes
mo tempo, cada mn é feito em estações e em temJ? OS cli:fferentes . 

15. a Objecção . - Deve declarar-se a camara a que pertence dar as escusas 
aos deputados. que estiverem n'essas circumstancias, o que falta no artigo 47 ~0 ; 
assim como deveriam tambem todos os trabalhos encarregados aos provoclores, 
superintendentes ou ministros dos bairros e elas terras ser inctm1bencia das ca
maras. 

Resposta. - Que camar a pócl e ser a ele que falia o artigo 4 7. 0 senão a do.s 
deputados ? Ás do r eÍ1.10 têem já acabado as suas fl.mcções, quando começa a elm
ção elos cl eputados . Finalmente, quanto á ttltima parte d'esta observação, clll.·emos 
que não se quiz desprezar a influencia das camaras, mas procurou-se que esta não 
fosse exclusiva, poT isso são muitas as anctoridacles por quem se r epartiu o tra-
balho . · 

Estas. são as respostas que nos persuaclimos poder dar ás obj ecçõos que em 
maior nmnero se t êem feito á lei elas eleições ; não quer emos clizer qu\') s~j am as 
·melhores, mas pareceTam-nos COJlcludentes. Como não podemos achvinhar os mo
tivos da commissão, encarámos o facto e ajuizá.mos a nosso modo sobre elle.- Em 
conclusão, ·se a lei t em defeitos, alem ele não ser em transcendentes, devem-s<;J it 
urg-euj3ia e escassez elo tempo. Nas circmnstancias em que ?Os achâmos, o ponto 
essencial é que a repr esentação nacional se reuna o mais breye possível; para o 
futuro se poderá melhor providenciar, r emoveT os inconvenientes e obter uma per
feita r egra de eleições. Longe, porém, de nos anojarmos de que alg nem não ap
prove o nosso modo de pensar sobre este o~j ecto, nos lisonj earemos muito de que 
haj a quem pelo meio da imprensa nos convença de termos errado, para assim re
cti:ficarmos as nossas icléas sobre tão interessante assumpto, ou, no caso contrari~, 
produzirmos novos argumentos para melhor compr ovarmos a opi"Lúão1 que, desrw 
elos ele toda a philaucia, emittimos. 

* 
Ás novB horas ela noite de 21 de agosto começou a observar-se grande movi

mento em Lisboa; os ?orreios elas secretarias de estaclo e as ordenanças percorriam 
a galope as ruas ela cidade, os corpos ele primeira e segtmcla linha retmiam-se com 
presteza nos seus quarteis, e patrulhas elo r egimento ele cavallaria n. 0 1 giravam 
em todos os pontos . Apesar .da maioria ela pop-ulação ignorar a ca·nsa de similha,nte 
alvoroço e de correrem diverso13 boatos contradictorios, muitos paizan0s aggrega
ram.-se logo á força armada, dando repetidos vivas á. carta e á familia real. P ouco 
depois constava que a guarda r eal da policia pretenclêra sublevar-se, mas fôra stu·
prehendida e desarmada, começando pela companhia da rua do Collegio dos No
bres, e os presos conduzidos entre fortes escoltas para a pra.ça do Commercio, onde 
compareceu o general Saldanha, que marKlou r ecolher as praças ele pret a bordo 
de uma nau e os officiaes, em numero ele quatorze, ao castello ele S . Jorge. O 
commanclante, barão ele Portella, e o major, José Joaquim elo Cabo Pinto, tarn-
b em foram presos . , 

A Gazeta, r eferindo-se á tentativa de insubordinação, cliz o seguinte: . 
((O es~ectacnlo extraordinari.o que esta noite alvoroçou a capital e deu roa:s 

uma occasr.ão parUJ se patentear o nobre espírito que anima seus honrados habl-
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t~ntes, deve necessariamente ter excitaclo a publica anciedade; e apesar dos fe
h.zes r esultados que ela efticacia ele energicas medidas se obtiveram, a: hora, as 
cu·cumstancias, os nrmores vagos, as explicações inexactas, que em taes casos 
costumam concr, certo que têem inquietaclo todos os amigos da 01·dem legitima, 
todos os vercla.cleiros portuguezes. 

<~amo-nos pressa a tranqui.llisal-os com a succinta, porém exacta noticia elas 
tbnac~mações que destinavam esta noite memoravel para clesas-trosa epocha ele re-

elclm e infamia, bem como elos ventmosos successos que a volveram em noite, 
antes clia d9 triu.mpho e gloria para a santi.ssima cansa do rei e da nação, causa 
q.ne é uma e indivisível por· sua natureza propria:' e pelo nosso amor, pela genero
Eildacle e justiça ele um soberano, que por tão fortes vínculos assim as uniu para 
sempre. 
. (<Uma conspiração louca ele um punhado ele malvados e intrigantes, já conhe

Ctclos por sua immorali.clncle, a quem faliece o entcnclimento para conhecer tama-
1l~~o s bcn ·, ct~ja inclole perversa repugna á vontade para os abraçar; maus cicla
c ao~ e peiores subclitos, conceberam em sua desvairada phantasia o tresloucado 
Pl'Ojecto ele se levantarem contra seu legitimo rei e natural soberano, ele aniqui
larem as instituições sagradas, que, dimananclo elo tbrono, têem seu principio na 
natureza e sua base na justiça, e que garantindo os r ecíprocos direitos elo monar
c~la e elo seu })Ovo, assegmam a conservação e a felicidade geraL Con piração 
tao ocliosa em seus fins como em seus chefes, devia necessariamente procurar iu
s~·nmentos de sua estofa e jaez ! Rebentam outras revoluções, ou com a subleva
çao elas massas populares o:n com a r evolta ela foTça armada. Esta foi-se valer de 
1~~1 corpo determinadamente instit niel0 para a prot cção elos ciclaclãos e manuten
àao ela ordem public~, e que por taes motivos se eleve mais que nenhum abste1; 
e tomar parte na mínima commoção, qualquer que SE\ja o motivo . 

<<Ü corpo ele cavallaxia ela policia, excitado c dirigido por chefes a esse corpo 
estranhos, c com parte ela infanteria, cl evia, ela meia noite á uma hora, marchar 
Para o Campo Pequeno, e aguardar ahi que se lhes unissem solclaclos ele alguns 
corpos ela capital, que esperavam ter contaminaclo. Se rcalisaclas suas loucas es
peranças. se lhes reunisse Ull). numero consieleravel, romperiam no incrível a.tten
taclo ele proclamar novo rei e nova regencia, destruindo com a legitimidade do 
soberano e do governo as instituições ele sua alta sabedoria, estabelecendo o 
aibsnrtlo systcma elo absolutismo, que nunca r egeu nem prevaleceu em Portugal 
senão clescle que Portugal deixou de ser aquella nação heroica e famosa que 
espantou a Europa por seus gTancles feitos e riqueza, e que por esses mesmos cle
gr~us I or que se elevou á arbitrariedade eles caímos nós pouco e pouco até á mes
q111llhez, em ·que tão longa e profundamente jazemos, e vergonhosamente jazeria
tnos sem. o braço poderoso elo nosso magnanimo restam·ador. 

nNa hypothcse ele não r e1mirem força sufficiente para perpetrarem o parriciclio, 
P~·etencljam' marcbat· cl'ali para Villa F ranca e lá observar os móvimentos da ca
:P:tal e da gnarnição cl'ella; e quando esses lhes não fossem favoraveis, seguir as 
f,lsaclas elos extiuctos regimentos ele cavallaria u . 0 2 e infantcria n. 0 17, e .cleser-
ctb para Hcspanha ! Mas a Providencia, que véla sobre a nação portugueza e 

lo re sua augusta clynastia, a mão ele Deus, que est'ã. estendida sobre a frente 
c 08 bons r eis, reduziu a pó os chimericos projectos elos malvados. O governo, que 
não dorme nas circumstancias elifticei.s ela patria, e que tem marcaclos e observa 
constantemente tóclos aquelles qLle merecem sua desconfiança, o gov:erno aventou 
a tnalvacla conspiração e ta.nto a temr)o e tão calculadas e energ10as foram as 
tne li 1 

' ' nh' l 11 · d ~ ~las, qne a . trama to ela se clestudin: as quatro compa ras c e cava a1'1a e 
Pohc1a, que eram o instrumento maximo da rebellião, foram desarmadas, e toda d g'l1a1;nição ~la: ca.pital, anim~cla cl_o melhor cspiri~o, appa1·eceu fiel m.an~e~eclora 

0 throno lcgttlm.o e elas publicas libcrclacles, nvahsanclo ele ardor e dis01plma os 
lorpos ele ambas as linhas, e clistinguinclo-se o benemerito e h0111'aclissimo corpo 
c 0 commercio. 
fi . . «<ncalc11lavel mu;nero ele . ciclacl~os ~companhava ele vivas e acclamações os 

ets clefensores ela lm e elo rer, e trangmllamente passou a hora ago~racla para a 
U.llarchia e r ebelliã.o. 
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«Qnasi escusado é observar que os soldados foram puramente passivos n'csta, 
assim como em todas as r evoltas que os offiuüLes de longa ml(o e com refaJsada 
pr videncia o. - têem desmoralisad~, promovendo o odio aos cidadãos pacíficos, in
spirando-lhes desaffeição ao r ei e a suas leis, e faz endo-lhes conceber falsas e fu
nestas idéas elo r egeneraclor systema, que sua magestacle houve por bem esta.be
lecer n'cstes seus reinos, e que apeoar ele seus infames inimigos será tão dnravel 
como a nação, cuja felicidade ha ele fazer.-

((Toclas as providencias, todas as cautelas estão tomadas para a cabal destrui
ção elo crime e exemplar castigo dos criminosos . 

«Descansao, pois, honrados portnguezos, e b emdizei· a Provicloncia-1 que tão 
protcctora se nos mostrou n' este dia para sempre momoravel. >> 

P elos ministerios dos negocias ele justiça e ela guerra expediram-se sem de
mora as necossarias ordens para se procecler a devassa áccrca. dos anctores da te~
tativa ele revolta, sendo elogiada a tropa de primeira e seg1mda linha, que reprt
míra aquelle movimento. 

Aviso 

lVIancla a senhora infanta regente, em nome ele el-r ei, remetter ao juiz do crime 
elo bairro de Santa Ca,tharina as copias juntas ; uma, do auto ele p ergnntas feitas 
ao soldado J oaqnim José· Ferreira e cabo José Caetano-de s~l., aro Los ela guarda 
-real da policia, a que vac annexa a parte elo alferes da sexta companhia elo mes
mo corpo; outra elo depoimento ele Theodoro Francisco, soldado do regimento de 
infanteria n. 0 13; e bem assim a declaração feita por José Elias sobre o mesmo 
o bj ecto; e detCI'mina sua. alteza que o dito juiz do crime, reduzindo esta declara
Ção a auto judicial, com ella, com os mais papeis e com o snmmario ele t estemu
nhas a que eleve immediatamente proceder, fom.1e o corpo elo elelicto e horrendo 
attentaclo que algtms traidores, inimigos elo serviço elo rei e elo bem elo reino, pre
tenderam consummar no dia de hontem, 21 elo corrente, concebendo c começando 
a pôr em P.r~tica o atroz proj ecto ele fazer revoltar o corpo ele cavallaria da guard.a 
real ela pohma, e ele acclamar um novo r ei e uma nova r egencia, contra as antl
gas leis fimclamentaes ela monarchia., contra os indisputaveis direito: elo senhor 
D. Pedro IV, nosso legitimo rei, e contra a carta constitucioual por elle dada e 
jurada pela uação; e outro sim ordena que o mesmo juiz do CI·ime abra logo ,a 
competente devassa, e clesoccupanclo-se, se necessario for, ele todo o outro serviço, 
proceda incessantemente na mesma c em todas as mais cliligcncias nccessarias para 
o descobrimento dos auctores cl'aquelle horrendo attentado e de todo o mais qt~c 
com elle tiver connexão . E elos progressos que fizer n' esta importante eliligencHt. 
dará parte por esta secretaria ele estado dos uegocios ecdesiasticos e ele justiça, 
ao menos todos os dois dias. 

Palacio da Ajuda, em 22 -ele agosto de 1826. = Júsé Antonio Gurm·eiro. 

Ordem do dia 

Secretaria de estado elos negocias ela guerra, em 23 de agosto de 1826.-· Su.a 
alteza a senhora infanta r egente, sentida pelo desvairado arrojo e projectos crir~J.l
nosos ~c algumas companhias ele cavallal'ia elo corpo ela g narcla r eal ela poliCla, 
cujos soldados, destinados á defensa e seg1uança elos seus concidadãos, contrahiraJ1l 
o habito vergonhoso ele nlgir, desertar e abandonar a capital, que os alimenta e 
paga, seduzidos pela ambição ele algLms officiaes e o:fliciaes inferiores, tão clesJ1lO
ralisac1os, tão abj ectos, que olham a sedição e a rebeldia como a vereda seg·tu-a 
elo adiantamento, embora adquirido á custa elo sangue dos seus irmãos, da honra 
cl~ exercito e éla tranquilliclaele elo estado : sua alteza, 110 meio d'estas considera~ 
ç?es, tão penosas ao seu coração magnanimo, gosa a lisonj eira satisfaçã:o ele ~el 
v1sto a obedioncia, a lcalclacl e e o patrioti;;mo ela guarnição ele Lisboa em a u01te 
ele hontem. As tropas ela capital mer ecem um elogio o mais distincto pelo fiel e 
prowpto dcsempeuho das ordens que lhes foram dadas para desarmar esses P.or
tuguezes degenerados que desejaram levantar , no p~Liz ch ficlelicl~LL1e e brio marc1al, 
o estandarte dos janiz::u·o:, sempre revoltosos, mas sempr e deen.pitado:. 
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A justiça não permitte individuar ; os corpos da primeira e segunda linha mos
traram iguaes cle~ejos e fizeram iguaes serviços ; a promptidão e obecliencia foi 
commum. Os louvores de sua alteza são dirigidos a todos os corpos e a todas as 
armas . 

Sua alteza foi informada do zêlo patenteado pelo general encarregado interi
namente elo governo da província, o:fficiaes, o:fficiaes inferiores e soldados, de quem 
se exigiu particular serviço . Os destacamentos dos regimentos que saíram elos seus 
qnarteis para desarmar os revoltosos, observaram uma clisciplina, uma firmeza e 
resolução superior a todo o elogio . 

Sua alteza sente r ecordar-se que estes alarmes são consequencia desgraçada 
das machinaçõcs clandestinas de homens perver os, que pugnam pela pm·petuidacle 
dos abusos que nutrem seu orgulho e toleram seus crimes . 

. Sua alteza nfio ignora que estes bypocritas empregam todos os meios ele illu
dn· os povos e corromper os soldados. 
. Sua alteza sabe qne enb:e os absmclos repetidos pelos coripheus ela anarchia 
Jamais esquece que um soberano, que um rei ausente não é rei, não é soberano; 
mas não se lembram os malvados que o senhor D. Affonso V foi o Africano, por
que seml)re pelejou na Afi·ica; não se lembram que o senhor D. Sebast ião encon
trou na Africa uma morte prematura, mas guerreira; não se lembram que muitos 
dos nossos reis estiveram longos tempo: fóra de Portugal, e que os portuguezes 
ele então os seguiam, combatiam ou morriam ao seu lado, mas mmca se revolta
ram na sua auscncia, crime aconselhado hoje por esses desalmados que provocam 
a rebellifio ! . . 

Observe o exercito (manda sua alteza r epetir) o clifferente tratamento reserva
do ~t ficlelidaçle ou tí. r bellião; aquella attrahe o louvor, a recompensa dos sobera
nos, as bcnç~i.os elas famílias e a gratidão ela patria; a revolta, os castigos, a eles-
honra, o desprezo e o patibulo. -

Se o soldado obediente é o ornato e o defensor do rei, ela pab.·ia, do throno e 
d? altar, o soldado rebelde é um pretoriano fero;;~, vendido a q1.1.em mais promette, 
chguo ela execração publica c ela morte . · 

Sua alteza, em nome ele cl-rei o senhor D. Pedro IV, seu augusto irmão e rei, 
novamente manda r e1 etir que o premio e o castigo, devido á lealc1ac1e ou á r evol
ta, será repartido sem .demora com mão igual. A mesma sorte, o mesmo desclouro, 
espera todo aqnellc corpo, aquelle inclividuo .em quem tiver mais imperio a voz 
do eri-!:.ue e de r ebellião, que a de vi.rtLHle e de fidelidade que os portuguezes tri
Qntaram sempre aos seus legitimas sobcranos .= João Ca?·los de Saldanha Olivei?·a 
e Dcttm. 

* 
. O magistrado superior elo serviço policial mandou a todos os corregedores do 

remo a seguinte 
Circular 

Por decreto de 14 elo corrente fui nomeado intendente geral da policia ela côr te 
c reino. · 

Esta graça ela serenissima senhora infanta regente impõe-me muitos e mui sa
g~ados dever es, que não será possível desempenhar sem a fiel e exa.cta coopera
Çao elos magistrados a quem nas províncias elo reino incumbe a polic:1a cl'ella~ . 

A policia tem duas partes . A administrativa consiste em prevemr os_ clelictos 
~ em manter a paz e a ordem entre os · ciclaclftos . A judicial, e;m. descobnr os de
lictos que a policia administrativa não pó ele prevenir ; em rmmu suas pr ovas, em 
procurar seus auctores e em os entreo·ar ás auctoriclades competentes para serem 
punidos segundo as leis. b 

Isto demanda muito cuidado, muita vigila.ncia e muito zêlo ela sua parte e da 
Parte dos seus subalternos. Mas sendo a rebelliã:o o maior elos crimes, a sua maior 
vigilancia em todo o tempo, e principalmente no presente, deve empregar-se gm 
prevenil-a 

Para i· ·so é' neccssario roctificar as icl '•a.<:; elo publico por todos o: meio que 
()Stl.'l.o á sua cli~l_) osi~.fi.o. Só illnclido clle po(1cd dcix::w ele amar a. nova ordem de 

, 
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c·ousas, que lhe offerece tantas garantias c um futuro com tantas vantagens sobre 
o preteri to . 

A carta constitucional , clecretacla e dada pelo senhor r ei D . Pedro IV aos por
tuguezes, é um monumento eterno ele sabedoria e ele generosidade, a qüe deve 
corresponder a mais viva e a mais illimitacl a gratidão. Os poderes políticos acham
se n' ella combinados d.a 1mica fôrma abonada pela experiencia e pela 1·asfLO ; e as 
garantias qe1e ella contém são todas aqueJlas que a ras?í,o e a experiencia t êcT? ' 
mostrado precisa.s para a conservação• elos direitos inclividuaes e para a p1·o ·pen
clade das nações. 

Emanada alem cl'isso ela auctoriclade legitima, ella não póde receiar contesta
ções estrangeiras. E como as podenl. ter intestinas, senão por um excesso pasmoso 
de perversidade ou por uma absoluta cegueira de entendimento? 

Convem muito que v . m .cê faça seutir es tas c o:utras verdades similhantcs aos 
povos da sua jurisdicção . Presidente de uma comarca, v. · m.cê é responsavel pela 
policia cl' ella e por todas as desordens que, podendo, não. tiver prcvcniclo . 

A serenissima senhora infanta r egente, sacrificando o seu repouso, e mesmo a 
sua saucle, não se poupa a cuidados nem a trabalhos alguns ele que possa, cl epen
der a prosperidade· elos portugLwzes ; e grande fa talidade r;eria que alg~ms .cl' ellcs 
cleixftssem ele gosar cl' essa prosperidacl e por culpa elos delegados do poder. 

E tambem nccessario que v . m.cê mo faça promptamente sabedor ele tLLdo q1~e 
de memoTavel ac'ontecer na sua comarca e elo espirito publico d'ella. Os acontcCl
mentos ordinarios basta que sejam objecto elas participações semanaes, mas os c:x
traordinarios, e com especialidacle os que carecerem de providencias elo governo, 
me deverão ser transmitticlos nos correios immecliatos ou mesmo por proprios ti. 
custa do cofre ela po1icia, segundo a sua transcencl e;ncia ou gravidade. 

A omissão dos juizes seus suLalternos nã.o I oclerá servir ele desculpa ~1. sua 
omissão, porque v . m .co me é r esponsavel por tudo o que pertence á policia da 
sua comarca, assim c0mo os seus suborcli.nados o são a v. m. cô , 

D eus guarde a v. m.cê Lisboa, em 23 de agosto de 1826 . = José Joaqtt-i?n Ro-
drigues de Bastos: -

* 
O cardeal patriarcha de Lisboa, outr'ora arcebispo de Evora e ministro da co

rôa, exhortou tambem os povos sob a sua jm·isdicção para que obeclecessem ás 
novas instituições, e, condemnanclo os insurgentes, fez a apologia ela ca1•ta, cuj as 
bases eram, no entencler cl'elle, muito oppostas ás do cod.:ig·o polít ico de 1822, com 
o qual nunca se c,onformára. 

Pastoral 

Paü·itius I, cardinalis patriarcha lisbonensis. 

A todas as pessoas, assim ecclesiasticas como seculares d'este nosso patriar
chado, saude e benção. 

Já que a Divina Providencia,' por insondn.veis ju·i.ílos, se dignou collocar-nos á' 
testa cl'este grande e importante rebanl1o, ele crue nos quiz constituir pastor e cor:-
fiar a salvação, vós, elilectissimos filhos, não podeis eleL-.::ar ele ser o objccto ma.JS 
caro e mais pl'ecioso ao nosso coração, que se affiige e se clespeclaça ao receiarmos 
que algumas elas n9ssas amadas ovelhas se desgarr em do vercladeiro caminho ~11 

felicidade eterna. E na crise actual .da nova fôrma e ordem politica que maiS 
cresce o nosso . susto, pois que a illusão e o erro vos poderá Jazer olhar o be111 

como um mal, o beneficio como um maleficio, a boa ordem como desordem, o me
lhoramento de nossas autigas instituições como o seu transtorno .e abolição ; fazen
do-vos alem cl'isto desconfia'l· ela segurança ela santa religião que professf~mos, e 
lanç~r entre vós mesmos as sementes da divisão e da cliscorclia, que r ompe todos 
os vm?ulos d~ sociedade christã, e não é capaz de produzir senão monstros e atro
~e' cnmes._ S1?J, é cl'esta smte que os espíritos tllrbulcntos procm·am com manhosa 
Impostura mclispor-vos contr~ a sabia e• bem organisada cartà constitt1cional, CJ,~·e 
0 nosso augus_to soberano e rei o senhor D. Peclro IV, lá d'essa distante reg1ao 
ttlem do atlailtloo, estendendo as suas v istas bemfazejas sobre a nat;~o portugueza, 
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~e dignou enviar-nos }Jara fazer a nossa felicidade e promover os nossos maiores 
lllteresses . Elle não podia desconhecer quão poderoso seria o influxo ela uniformi7 

dacle c~os governos·, ou a sua maior similh:ança, para mai · se apertarem os vinculas 
cl~ annsade entre as duas nações irmits c inclepemlcntes, a portu.gneza e a brazi
leu·a; e melhor se restabele.cercm entre ambas as antig·as relações com as vanta- _ 

· gcns re·ciprocas, mais subida e favoravois que o seu amor lhe outorgasse. Assim 
o meclitn, em sua profunda sabedoria e o executa. 

Mas o genio elo J1Jal e ela seducção, conjurado contra a verdade e contra o so
~ego _publico, intenta fazer-vos crer que a proscripta, illegal e elesorganisadora 
constituição ele 1822, ele que a nação não podia esperar senão a sua total ruina, 
vae r estabelecer-se ele novo com a nova carta constitucional ele 29 de abril elo 
presente anno; e que aquella torre ele Babel, depois ele ter caido, torna a levan
tm·-s~ e a produzir a mesma clivisão elas linguas. E sed possível, amados filhos, 
q~t~ ~mpostura tão odiosa e manifesta :ejtt capaz de vos illuclir e UJ.Tttstar ao pre-
01Ptcw 1os mais horrorosos crlli1cs, á. rcbcllião e ao desprezo elas ordens sobera
na~? .àb ! não consintacs que assim se zombe ela vossa rasão . Nada. vos é mais 
f~ci] elo que descobrir por vós mesmos o artificioso laço que ve vos arma para des
VIar d'cUe vo ·.-os p6s·: confrontae a.quella constituição de 1822 com a nova carta, 
cre qne o magnm1Ímo e generoso coração de sua magestade nos fez presente ; 
observae as suas bases, e vós conhecereis ao primeiro golpe ele vista a perfeita 
opposição em que se acham em seus princípios, na sua essencia e nos seus resul
tados. 

A constituição ele 1822 foi obra, como vós sabeis, ele uma facção rebelde que 
usu1:pou o poder soberano e se arrog·ou o clireito ele dispor ela nação e ele seus 
destmos ; as côrtes por clla con vocaclas sem auctoriclacle legitima' nfio a podiam 
receber ele quem a não tinha para Ih' a dar ; c sem esta todas as suas leis traziam 
co~sigo a sua intrínseca. nullicla.de. Pelo conti·ario, a carta constitucional ele 29 de 
~bril baixou elo alto elo throno, clictacla e ·pontaneamcnte pela. auctoricbcle soberana 
lo nos ·o augusto monarcha., em quem residia o poder legisla.tivo, que vigorisa to
( as _as suas leis . AqneUa, pelo choque dos elementos de que se compunha, clesor
~an~so~l a monarchia. até aos seus ftmdamentos; transtornou todas as suas antigas 

, n~st~tJuções, despoj ou ele seus fóros e privilegias as classes e as j erarchias mais 
tlstmctas ; invadiu os sagrados direitos ela propriedade, que tinha promcttido de-
encler; avj]tou o antigo t1rono ele nossos r eis, roubando-lhe a soberania; e foi 

ex:actamente conforme ao que se podia esperm: de uma constituição reYolucionaria. 
E~ta, bem longe de offender os direitos da nação, mantem c faz r eviver suas in
stituições primitivas ; deixa em seu vigor e garante as prerogativas e privilegias 
que as lois têem outorgado :is suas eliffereutes j erarchias ; sustenta o esplendor elo 
throno, sua dignidade e Jloder supremo, e remove cl'elle tudo quanto o podia fa
zer oclio.·o; salva ao cidadão o direito inviolavel das suas propriedades ; e em tudo 
se manifesta a obra de 1un pae carinhoso, que não tem em vista senão a felicidade 
ele seus fill1os. Aquella, quando determina a convocação ele côrtes, estabelece a 
s~u sabor 1una nova represcutação nacional inteiramente diversa, e, pai-a melhor 
dizermos, contraria ti. que sem}Jre tivemos desde a or.igcm ela monarchia, reduzin
do_-a a 1.una unica assembléa, quasi toda de 1.un só estado, abandonando à sua clis
criçao e a seus caprichos a sorte e os interesses elas duas classes, do clero e d.a. 
nobreza, sem outro recurso ou outro poder, qne lhe fizesse frente e contestasse 
as suas arbitrarieda ]es e sens de. poti mos ; esta, chamando a côrtes, como anti
gamente, os tres estados elo reino, para que em duas assembléas diversas contra
pesem os poderes, promovam os interesses recíprocos ele todas as classes de cida
dãos e conslJÚ:em para a feliciclacle geral, não faz mais elo que firmar, aperfeiçoar 
~ dar ~ell10r fórma á nossa antiga cons~ituição poli~ca e lej ftmdamental sobre que le estnbava o nosso governo r epresentativo. Que mats podel'la faltar ao COffi})lemento 
c~ tão providente carta constitJwional? Vós sabeis quacs foram antig-amente os de
seJos do povo portuguez, que em elifferentes epochas supplicou aos nossos r eis a 
gr~ça ele chamarem a côrtes clenü·o de períodos certos e determinados · e ao senhor 
re~ D. Jo~o I pediu que as co~vocasse to~os _os annos, mas a sua supplica nunca 

1 fo1 a.ttcndrcla. Sua magestacle e o nosso pnmerro soberano que satisfaz aquclles a.n-
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tigos votos, ~~brindo o seu coração generoso para nos conceder pela sua carta con
stitucional o que seus augustos avós tinham n cgaclo . Não ficam aqui os e:lfeitos do 
seu amor e da sua liberalidade para com a nação portug'Llcza : ella não gosava nas 
antigas côrtes senão ele voto consultivo; mas sua magestacle, transfe;rindo-lhe o po
der legislativo, a exalta e ennobrece com a mais gloriosa de todas as concessões, 
sem comtuclo prostituir os Clireitos da sua soberania c poder supremo. Finalmente, 
a santa r elig ião de nosbos pacs, que temos a ventm·a de professar, e de que somos 
pelo nosso rninisterio pastoral a primeira sentinella, que vigia incessantemente sobre 
a pm·eza de sua cloutr ina c sobr e a obscrvancia ele suas leis e maximas clivinas, 
não podia tambem deixar ele ser o primeiro objecto de tão pio e r elig ioso monar
cha : ella apparecc logo á frente da sua carta constitucional, declarada em um elos 
seus primeiros artigos a religião do reino ; devendo por isso considerar-se debaixo 
da·protecção elas leis, ela vigilancia das côrtes e da auctoridacle soberana. 

Que mais será necessario, amados filhos, para levar o desengano c a convic
ção ao mais íntimo ele vossos corações, ele que a nova carta dada 1)01' sua mages
tacle é essencialmente diver sa cl 'aquella que justamente mereceu a vossa indigna
ção? De que é uma obra filha da sabedoria e do amor pat rnal elo nosso augusto 
soberano ; e que m elhora o aperfeiçoa a nossa antiga constituição política, e en
grandece o seu povo portuguez com novas e incompar aveis graças? Confuncla-stl, 
pois, a impostm·a e a calumnia com que se tem pretendido desviar-vos do l:e~
peito e da obediencia que lhe deveis tributar; desappar eça a illusão; tranqmlh
. em-se os espirit~s p'usillanimes e clesassocegados ; e corresponcla a nossa gratidão, 
e mais que tudo a nossa ficleliclade, á grandeza elo b eneficio. 

O caminho para a fcliciclacle, a que anhelacs, está aber to; de vós depende o 
seguil-o : obedecei, sêcle fieis; não haja entn: vós mais elo que um espírito c uma 
só vontade ; e vós conhecereis então por experíencía as grandes vantagens que 
vos traz comsígo a nova m·clem política . A união e a o b ediencia são as unicas ba
ses sobre que se estriba c su stenta o ·eclifieio social, sem as quacs caírá estronclo
sàmente por terra; são os dois preceitos que no cocligo elas leis divinas se nos in
timam e recommenclam mais altamente, porque do seu cumprimento está pendente, 
não só a felicidade eterna, mas tambem a tempm;al dos homens . É, finalmente, tt 

singular doutrina do Evangelho ; porque todos os seus conselhos e preceitos, pro
m essas e ameaças, in:;;trucções e exemplos, tudo inspira a união elos corações, 
como o maior ele todos os bens, e afasta as cliscorclias, o maior ele todos os 
males. 

:Mas esta tmião, que forma ele todos os membros ela sociedade civil uma só fa
mília, e a torna venttu·osa ; esta 1mião, que tanto vos r ccommenclâ.mos, não pócle 
existir, nem conceber-se, sem obediencia prompta e fiel (L auctoridacle soberana, 
ele que o mesmo Evangell1o nos faz uma lei ; Jesus Clu·isto a en'sinou, não só co:tn 
as suas palavras, mas tambem com a sua pratica e com o seu exemplo; e os dis
cípulos ela sua doutrina a promulgaram em todo o universo, como um dever sa
g rado c o mais interessante ao gcnero humano. Nós dizemos o mais inter essante.: 
porque, meus amados filhos, que é a sociedade civil sem os vínculos ela subor~l
nação? Ah! Nós não o podemos considerar sem horror! Ella deixa ele ser socLC
dacle e se converte em mu monstro feroz que se devora e clestroe a si meS'mo. Os,. 
seus membros se dispersam e se armam uns contra os outros ; desencadeia-se o. 
f1.uor da ambição e das paixões insaciavcis ; o oclio e a vingança exercem toda a 
sua fer eza ; o orgulhoso espírito de dominação esmaga o frqco que lhe não póde 
r esistir; o· cidadão pacifico, sem ter quem o proteja, por mais que se esconda no 
seio da sua família, não acha abrigo ; e em uma palavra, não ha senão victirnas 
de desgraça e ele incalculaveis calamidades . , 

Vêde, r>ois, comprehenclci bem, amados filhos, em quanto horror eleveis ter os 
atrozes crimes da rebellião ela desobediencia e da discorclia tão fataes a todas as 

- ) ' ' ll naçocs e a todas as fórmas ele governo, para que os abomineis e :fujaes de es . 
Não acarreteis sobre vós o cumulo de tantos males, justo castigo elos que s_e le
vantam contra as leis e auétoridacles stlpr emas constihúnclo-se r éus não só diante 
elos hom~ns, ma~ mais rigoros~~ente cliante ~le Deus . E quem sdrá inimigo tão 
cego, e tao rlesap1eclac1o ele ~i mesmo, que queira trocar a felicidade p ela clesgra-
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ç~? Mas vós nrLo podeis colher os preciosos fi·ttctos, qnc elevem nn.tmalmentc ger
rr:mar ela nova carta. constitucional, sem que lhe presteis ol>ecliencia prompta c cor
dial, e beij eis a real mão bemfeitora que a. concedeu. Não, nd.o vos illuda, nem 
desvie d'este müco meio ele ser felizes o vergonhoso exemplo ele homens insensa
t~s e desvairados que prctonclen1 formar victimas e sectarios de seus erros e opi
lliÕes criminosas . D eixae-os nu sua cegueira, de que eleveis compadecer-vos, e ro
gar J?O~· elles para quo voltem ao caminho da honra e elo dever mais sagTado que 
a rehgü"Lo lhes impõe. Praza a Deus que estas nossas exhortações pastoraes achem 
em vós corações cloceis c dispostos a recebcl-as, para que não passemos pela dor 
ele as ver mallograclas, é sem effeito os cles~j os qne temos ·de promover o vosso 
bem e afastar ele v<Ss todos os males. A }Xtz elo mesmo Deus, este dom celestial, 
que excede todos os ponsameutos humanos, como cliz o apostolo, seja sempre 
comYosco. 

A:os rcycreudos parochos ma,nclâmps, debaixo ela mais seYera responsabilidade, 
que m trumn os seus fregnezcs ua cloutriua que· faz o importante objecto d'esta 
nossa carta pastora] ; e depois ele a terem lido e publicaclo à estação ela mis a con
ventnal a a:ffixcm uos legares do costume, para que chegue <Í noticia ele todos. 

Da.da na Junqueira, no palacio ela uossa r esiclencia, sob nosso signal e sôllo de ~ 
ll_?ssas armas, aos 23 ele ago to ele 1826.=P. Ca1·deal Pat?·ia?·cha.=(Logar elo 
sello.) = .LVliguel Se1·ajim Ribei?·o. 

Dm·ante a primeira epocha constitucional introcluziu-se em Lisboa a arte ta
chygraphica, que, conforme já clissemo.·, foi lcccionada por um professor hespa
nhol. Esse serviço, porém, longe ele attingir a indispensavel perfeição, resentia-se 
ela pouca pratica elos habilitanclos, e pócle dizer-se que não passou ele ens~ios, 
confrontando-o com os progressos feitos n'outros paizes . A extincção elas côrtes 
P_roscreveu completamenté o exercício cl'aquella artq, e era necessario proviclen
Clar de modo que quando r eunisse o corpo legislativo houvesse i:ç.clivicluos u.ptos 
para. o seu satisfactorio desempenho . O governo, commettenclo o logar ele chefe 
elo dito serviço a quem fnncciomíra n'essa quu.liclu.dc clescle 1821 até 1823, decretou 
as respectivas instrncções. 

Decreto 

S~nclo inclispimsavel que ao tempo ela remuão elas côrtes geraes se ache com 
antecipação orga.nisaclo um estabelecimento tachyoTnphico, tanto para a o:fficial e 
~·egu.~ar publicação elas sessões da: duas camaras elo corpo legislativo, como para 
lllstrucção e habilitação elas pessoas que se quizerem applicar ao estudo ela tachy
graphia : hei por bem, em nome ele el-rei, approvar as instrucções que baixam 
00lll o IJresente decreto, e constituem parte cl'elie, assignaclas por Francisco Ma
n~lel Trigoso ele Amo·ão Morato, actual conselheiro de estado, ministro e secreta
tio de estado elos negocios do reino . 

O mesmo ministro o tenha assim entendido e faça executar. Palacio ele Nossa 
~enhora ela Ajuda, em 28 ele agosto ele 1826 . =(Com ct ?'ttb?·ica da senho?'Ct in
Janta ?·egente.J= F?'ancisco Manuel T1·igoso de Amgão 111omto . 

Instrucções a que se refere o decreto supra 

1. 0 O tachygrapho Ang·elo Hamon Marti exercerá por quatro annos, contados 
cle~cl~ hoje, o mprcgo ele tachygrapho mór e chefe elas secretarias ela r eclacção elos 
Duwws das sessões elas duas camaras elas côrtes geraes, vencendo em cada um 
d' esses a unos o orclcn acl o ele 1: 200~000 róis líquidos ; e de sele já roce bei'á á conta 
a quantia ele 400,$000 réis, que lhe serão descontados nos ordenados, clecluzinclo
se-lhc annualmente a quantia ele 1_00i~OOO réis. Os referidos ordenados lhe serão 
pa9os mensalmente pela thesouraria particular ela camara elos deputados, emquanto 
esttvcr reunida, e no resto elo tcl.Upo pelo thcsouro publico . 
~ 2. 0 O dito tachyoTapho dirigirá as secretarias ela rcclacção elos Dia1·ios elas ses

sues das clttas camara.·, acloptanclo as mccliclas que lhe parecerem necessarias para 
:t lllais prompta c oxacta public:tção dns .· ,· ·õcs, dcbni ·o dns ordens da pcsSOfl ou 
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commissãp que ·por cada uma das c amaras for nomeada para inspeccionar a r~ -
clacção e publicação elos Dicwios . . 

3. 0 Na camara que lhe for destinada escreverá como tachygrapho orclinario ::tS 

· sessões que por tlU"no ll~e pertencer em ; ficando porém ao arhitri0 ela mesma ca
mara, pela pessoa ou commissão nomeada para inspeccionar o Dicwio, encarre
gar -lho extraor dinariamente algnmas sessões que pareçam mais importantes, dan
do-se-lhe então o tempo necessario para as fazer copiar antes de tornar a escrever 
outras . 

4. 0 Ainda que como tachygrapho mór fica i.gL1almente suborclinaclo a ambas as 
ca:rp.aras, comtuclo como tachygrapho orclinaTio só em uma trabalhará, poclendo ser 
temporariamente . transferido para . a outra, quando a ·sim o p er:uachr a maior im
portancia das discussões . 

5 . 0 No eclificio em que se reunir cada uma elf1s ct~maras se designa.rá log;ar 
para se estabelecer a respectiva secretaria ela r oclacção. 

G.0 No intervallo dns sessões chs camaras, e desde já até quo cllas se rounam, 
ensinn.rá publica e grattlitamcnte a tachygraphia no ecli:fic.io publico que se lhe de
signar, aprompü~nclo -se-lhe os movei.· necessar.ios. 

7. 0 O estabelecimento tachygraphico ele cada uma elas cn,maras constará ele qua
tro tachyg1~aphos ele 1." classe; quatro de 2. a classe; um o:fficial encarregado ela 
iu.clusão dos documentos r elativos a cn.da sessão, c ch revisão chs cópias elas ses
sões, e elas pTovas da imprensa, e um contio.uo. Alem d'estes empregados haverá 
para os clois estabelecimentos trcs escriptnrarios. 

8 . ° Cada um elos sete tachygraphos ele 1. a classe, que havení alem .elo tachy
grapho mór, vencerá annualmente 480~000 réis ; cn,cla um elos oito ele 2 . a classe 
240~000 réis ; cada um elos dois officiaes c1e revislLo 480#000 réis; cacb escriptu
rario 240i$000 réis; cada um l1os continuas 144t):OOO Téis. 

9. 0 Estes ordenados que, em quanto a lei os não fixa, io.terinamente se estabe- -
lecem, serão pagos liqlúclos mensahneo.te. 

10.0 Os lagares ele tachygraphos serão todos providos por concurso e exame 
publico . 

' 11.0 Estn,s iustrucções srio· feitas na consideração de quo o tachygrapho Angelo 
Ramon Marti será encarregado elas secretarias ela r edacção dos Dicwios das sessões 
de ambas n.s camaras, visto não haver actualmente OLLtTO concorrente pelo qual se 
possa, dividir este trabalho ; porém se se julgar conveniente para o fLltnro a nottJ.ea
ção ele outro tachyo1:apho ele igual graduação, c1ue dirija separadamente a se01·e: 
tal'ia ela r edacção elas sessões ele uma elas camaras, o dito Angelo lhmou J).tm·tl 
passará a dirigir a ela outra camara, sem qLw por isso tenha diminuição elo orde
nado que lhe é estabelecido ; e n' ess.e caso as camaras darão as providencias ne
cessarias para o serviço regular das duas secretarias . 

Pala cio ele Nossa Senhora da Aj Ll.cla, em ~8 de agosto de J 826. =Francisco 
JJ1anuel T?·igoso de A1·agão J.ltfomto . 

* 
Alguns factos r ecentes faziam suppor; se não provavam eviclcn.temente, que as 

auctorielaeles hespanhobs, adversas á pol.itica db governo portuguez, proteg·i[~m os 
alliciadores elo povo e tropa constitucionaes, para assim engrossar o numero dos 
rebeldes, tratados no Tcino 'viúnho com uma benevolencia pouco usual. E 'ste pro
cedimento suscitou queixas por parte elo chefe militar da província ele Traz os 
Montes, sem que obtivesse satisfação ou resposta, como se deprehende do seguiute 
\fS.úo dirigido ao governador de Monte Rei . 

Officio 

Iu.mo sr. -Ainda outra vez me dirijo a v, s .a para reclamar o que exigem as 
boas intenções que felizmente se têem mantido entre os doi:s reinos ele Portugal e 
HespaJ?-ha, e o que pedem os mutuos interesses de cada um cl' elles . Um esquadrão . 
do reg~ent? ele cavallaria n. 0 9, e.·tacionaclo n'esta praça, teve ordem ele marchar 
para_ o mterwr do reino, e. saínclo hoje d'aqui para o seu destino, bem longe ele 0 

segmr c ao seu commandante, se rebcllou contra cllc, dirigindo-se depois }Jara esse 
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reino, e sem duvida para essa villa, onde o bom acolhimento que têeru recebido· 
algtms outros r ebeldes, os animou a perpetrar o ma:is horrível crime que podem 
co:mmetter soldados armados, desamparando, não só as suas bandeiras, mas até o 
p~oprio reino, c manife:t:mclo a . im mn animo clccididamcntc hostil contra a pa
tna e soberano legitimo! Se tivessem sido attcncliclas as minhas anteriores r ecla
mações por certo não aconteceria este caso, pois que ou v . s. a teria r e1Jellido qual
quer individuo mi1i.ta1· que n' ess~ vi.lla tivesse apparccido 1 ou p -lo menos os teria 
cle,sanp.aclo e feito retü·ar das fronteiras lJara o centro c1'esse reino. Mas bem longe 
ele assim proceder, sei que n.hi existe, alem de muitos outros inclivicluos militares 
e paizanos, o coronel ele milicias portuguez Leitão, que contínua c diariamente 
está mantendo uma corre. pondencia criminosa com esta província, tendente a se
d:lzir pes oas ignorantes e perversas . Sei igualmente que o juiz ela alfanclega cl'essa 
VIlla, em desprezo do seu caracter e dever, tem impressos inccudiarios na propria 
casa de arrecaclaçfio, e não se peja ele di.-tribuir proclamações e papeis sediciosos 
aos que pretendem vir a esta vilh. Finalm nte é notorio que mn corregedor ahi 
residente tem o arrojo ele escrever cartas seductoras a subclitos portuguezes d'csta 
província, convidando-os pa.ra marcharem para esse ponto . Este procedünento é 
tanto mais digno ele estraiJhar, qmmto o governo portngLlez ainda actualmente está 
recebendo ele sua magestade catholica protestos ele amisade e boa harmonia, aca
bando mesmo agora ele se publicar um real decreto, que declara que o governo 
h?spauhol n,ão se entr emettcrá com as fórmas ele governo adaptadas pelas nações 
VIzinhas; com mljas declarações mui mal se compadece a conchlCta elas auctorida
des subalternas cl'essa villa e pela qual são estrictamente r esponsaveis, j ~í que o 
r1~10 estão pTaticanélo não é uma J.UCra tolerancia, porém sim uma manifesta. cou
tnvencia com rebeldes e traiclorcs ao seu rei; connivencia que talvez seja ele fu
nesto exemplo para a Hespanha, que mal pócle julgar-se isenta ele inimigos inter 
nos. -0-tteuclenclo a tãq poncl rasos motivos, reclamo el e v . s .a que empregue todos 
os meios ao ·seu alcance para mostrar aos r ebclcles fugitivos que nenhum apoio 
podem encontrar na nação vizinha, exigindo com especialidade que faça reti
rar d'es. a villa muito para o centro o referido coronel Leitão, todos os inclivi
cluos militares, depois de desarmados, e igualmente os paizanos que possam ter 
algnma influencia n'estes povos . Taes providencias são clictadas pela rruclencia, e 

. se~ duvida, nllo serão menos uteis para a IIespanha do que I :1ra PorL·ugal, visto 
0 mteresse mutuo elos dois reino: em sustenta.r a causa da legitimidade. 

No caso que v . s." não se julg·ne auctori.saclo a pôr em pratica as medidas que 
requeiro, rogo faça cheg·ar ao ex. mo sr. capitão g·eneral el'esse reino este proprio 
offieio ou a copia el' elle. 

Deus guarde a v. s .a Quartel general em Chaves, 29 ele agosto ele 1826. = 
J osé Co?·1·eic~ de Mello, governador elas armas ele Traz os Montes . ~ Ill. mo sr. go
vernador ele Monte Rei . 

* 
A cliscorc1ia que se manifestám entre os povos por causa elas reformas políti

cas, ou mais ainda com re. peito á successão na corôa, e a falta ele algtms corpos 
de primoira linha emigrados em Hespn.nha, obrigm:am o governo ela regencia a 
lppellar para o patriotismo ela mocidade portugue~a, conviclaJJdo-a a alistar-se vo
ll.Utariamente nas fileu:as do exercito con ·titncional. Quasi ao mesmo tempo o po-

der executivo, reconhecendo quanto era morosa a expediç[o da censm·a sobre os 
escriptos st~jeitos á r espectiva instancia, pes. imo o estado elas prisões elo rein?, e 
l:eeessario determinar as bases ele regulamentos internos para as camaras leglsla
tlvas, promulgava as seguintes disposições . 

Ordcxu. do dia 

Secretaria ele estado dos negoci'6s da guerra, em 30 de agosto ele 1826.- A 
senhora infanta regente, portugueza por nasciment~ e por sentimentos, portugueza 
de coração e digna fi lha ele um soberano que mamfostou sempre a mais alta idéa 
da fidelidade · dos seus subclitos ; augusta irmã elo ~ais illustraclo e generoso mo
hatcba que Portugal numera; sua alteza acrecl1ta que todos os portuguezes 
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(abstralundo das cxccpçõcs que a scdtlCção promove) sentem .c nutrem pela patria 
em que nasceram e pelo rei que os felicita sentimentos iguaes aos do seu peito 
generoso; é n'esta lisonj eirà persuasão que sua alteza manda r ecordar ~t mocidade 
portugueza. o mais santo dos seus deveres, a mais sagrada das suas obrigações, a 
defensa da patria, a defensa do rei, da car ta e das liberdades publicas . Calculas 
mesquinhos, proj ectos incompr ehensiveis levaram e reduziram o exercito de Por
tugal ás ultimas filas ; existem bs numeras dos corpos, existem os quadros, mas 
a força e:f;fectiva mal póde supprir já as guarnições indispensaveis para a segurança 
publica. E ele uma necessidade absoluta, por motivos obvias, sensíveis e apparen
tes, augmentar a força nacional ; r ecrutar, chamar {ts filei.Tas esses milhares de 
ma;p_cobos ha clez aunos apuraclos nos concelhos, e:ra uma medida }Jromptn., efficaz 
e ordinaria; nunca Portugal teve tanta mocidade capaz de p egar em arn1as ; po
rém sua alteza, esetltando a elevação de suas idéas e a nobreza elos .·eus senti
mentos, não manda por agora r ecrutar; sua alteza espera que a mocidade portn
g{leza, sensível á voz do brio e i~ franqueza d' este chamamento, correrá voluntaria 
a preencher os quadr-os . 

Em todos os corpos ele cavallaria, caçadores e infanteria elo exercito serão re
cebitlos os vol,nntarios que aspirarem ü. glori~~ ele alistar-se por tal modo, em taes 
dias, em tal epocha. _ 

Aos voluntarios que assentarem praça nos primeiros quarenta dias depois cb 
publicação cl'csta, bnçar-se-ha nas suas escusas, completo o tempo do sou serviço 
ou por outro qualc1ner motivo que as obtenham: ((Voluntario, no primeiro a.nno 
da carta constitucional , dada aos portuguezes por el-rei o senhor D . Pedro IV>>.= 
João Carlos ele S aldanha Olivein~ e lJcmn. 

Aviso 

lVIancla a senhora infanta r egente participar á mesa elo desembargo elo pn.ço, 
qtle, havendo subido á sua presença repetidas representações sobre a demora elo 
expediente cb censura : ha sua alteza por bem, em nome ele el-rci, ordenar o se
guinte: 

1.0 Que a mesa clesig1}e até doze censores, -que cumulativamente censurem 
todas as obTas, especialmente perioclicos e folhas volantes, bastando o despacho 
ele um cl'elles para se imprimir qualquer elos ditos perioclicos e, folhas. 

2. 0 Que sua alteza haverá por bom serviço o zêlo e prompticlão com que elles 
:fizerem o seu officio, e haved por clesserviço o mal que o cumprirem. 

3. 0 Que constando á mesa que alguns censores se t enham escusado ás partes, 
ou se escnf:lem para o fLltnro sem que com a antec ipação ncccssaria o representen1. 
ao tribunal, este consultará a sua alteza por esta secretaria ele estado, que dará. 
as providencias . -

4 .0 Se não houver numero bastante de censores que possam ser designados 
para esta censura diaria, a mesa proporá logo outros. · ' 

Palacio ela Ajuda, 31 de agosto ele 1826. = Francisco Manuel T1·igoso ele A?·ct
gão llfomto. 

Decreto 

Sendo um elos maiores beneficios da carta constitucional, que meu augusto ir
mão o senhor D. Pedro IV, rei ele Portugal e elos Algarves, foi servido decretar, 
dar e mandar jurar em 29 de abril elo corrente anuo, proteger tocl.os os direitos 
e assegurar a todos os inclivicluos a r ecta e imparcial administração da justiça sem 
oppressões arbitrarias e sem clesnecessarias cn1eldacles ; e constando-me que na 
n~~üor parte das cacleias ela eôrte e reino geme a humaniclacle no meio ele umn. 
atroosphera infecta, em cala.bouços subtenaneos,_ em segredos impenetraveis á h;z 
c ao ar ou em enxovias imrnnncbs e mal arcj acl as ; e querendo e:u que desde J_:i 
se ~-omece, quanto possivel for, a pôr em execução o determinado na carta constl
tuclm:al, artigo 145. 0 § 20 .0

, c se prc1J:1rem Oi:\ t rab:1.lhos qne elevem servir ele base 
a mats ampla~ proviclm1eias sobro obj ccto de tanta importanci a : hei por bem, el11 
nome de c]-rcJ, ordenar o seguinte: , 
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1._0 Haverá em Lisboa, na, eid~1cle üo i~ot't0, e em todas as cabeças do comarca 
do remo e ilhas ac1jacontes, uma commissão composta de nove membros, em Lis
boa e Porto, e ele cinco nas cabeças de comarca; pessoas de conhecida probidade, 
zelosos do serviço ele Deus e do rei e amantes do bem publico . 

2.0 Esta commissão r;ení. composta, em Lisboa, do mordomo dos presos, que 
é, ou ].)ara o diante f01·, do barão de Qlúntella, elo dr. José Joaquim da Cruz, 
deputado da mesa ela consciencia e ordens, do des-embarg-ador Joaqtüm ç:le Maga
lhães e Menezes, de Antonio Francisco Machado, Henrique Xavier Baeta, Miguel 
~aes elo Amaral, Francisco Antonio do Campos o José Antonio ela Fonseca. Na 
Cidade do Porto sen\. composta elos seguintes : Gonçalo Christovão Teixeira Coe
lho, José Maria Brandão de Mello Cogominho, elos desembargadores ela relação 
e casa do Porto, Francisco Barroso Pereira e Alexandre Thomàs de Moraes Sar
mento, Carlos Vieira de Figueiredo, Antonio Maia, Francisco vVanzeller, o conego 
Bento de Mena Falcão, e será ].)residida pelo chanceller da. relação, que serve de 
governador elas j ustiças . Nas cabeças tle comarca serão nomeadas pelas camaras. 

3.0 Haverá mais em Lisboa uma commissão central composta do marquez de 
Castello Melhor, pa,r do reino; elo provedor ela santa casa da misericorclia, que é 
ou para o eliante for; do conselheiro Antonio José Gnião, Luiz Monteiro, Antonio 
Esteves Costa, dr . Francisco Soares Franco e José Pedro Dias. Esta commissão 
é encarregada de receber as participações e relatorios das commissões territoriaes 
e de formar sobre elles um relatorio geral, propondo tanto as medidas communs 
par_a todas as cadeias do reino, como as providencias especiaes que forem neces
sanas para cada uma das cadeias d'elle. 

4 .0 Pertence ás commissões territoriaes ver todas a.· cacleias do clistricto ou 
com-arca, quer seja.m ecclesiasticas, quer civis on militares, e examinar se n'ellas 
ha calabouços ou prisões subterraneas, se as casas de segredo são enxutas, arej a
cl~s e com capacidade bastante para a commoda existencia elos presos incommu
lUcaveis, e se as enxovias e mais casas ele prisão são saclias, espaçosas e limpas. 

5. 0 Examinará, outrosim, se as cadeias são ass~ts fortes e seguras, se têem as ca
sas necessarias para a syparação indispen ·avcl dos ]Jresos e dos detidos em cnstodia, 
segunclo a clivcrsiclade dos sexos e a gravidade dos cl'imes de que são accusaclos ; 

6. 0 Pertence it mesma commissão informar-se dos abusos, que pócle haver em 
al~un1as cadeias, ele alugar quartos aos presos e ele lhes extorquir elinheiros ele
banco de qualquer pretexto que seja, ou de praticar para com elles procedimen
tos arbitrarias e ele tuelo o mais que possa precisar providencias especiaes . 

7. 0 A mesma commissão é encarregaela ele examinar clúcladosamente por que 
Uleios se prov~ em cada uma. elas cadeias á sustentação dos presos e por que meios 
se poderá estabelecer alguma regularidade n'este importante artigo . 

8. 0 A commissão formará o seu relatorio, em que exponha o resultado elos 
e;x:a;mes e informações a que tiver ·procecl:iclo, as providencias que achar necessa
l'Ias, as obras que entender que se de-:em fazer e o orçamento do seu custo pr o
vavel, com a indicação dos meios menos pesaclos para satisfazer esta clespeza. O 
r~latorio será remetticlo logo ao presidente ela commissão central para os fins in
dicados no artigo 3 . 0 

9 .0 A commissão poderá deputar um dos seus membros para ver e exam~nar 
aqu.Jlas cadeias aonde to elos não poelérem ir. E todas as auctoriclades são o bl'lga, 
das a dar as informações que pelo presidente forem peclidas. 
~ 10.0 O bom desempenho cl'este importante negocio é confiado á probidac~ e, 

zelo e virtndes elos membros de cada uma elas commissões. 
José Antonio GLlerreiro, elo conselho de stw magestaele, ministro c secretar io 

de _estado, encarregado interinamente cb repartição dos negoéios ecclesiasticos e 
ele Justiça, o tenha assim entendido e passe as ordens necessarias . Palacio ele Cin
tra, em 6 de setembro rle 1826. =(Corn a 1·ub1·ica da senhom i?1jantc~ 1·e,qentc.)--= 
J osé Antonio Guer?·ei?·o. 

Decreto 

Tendo por decreto ela data de hoj e creado commissões por todo o reino o ilhas 
n.c"\jacentos para vermn, examinarem e informarem o estado das cadeias e os abu-
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sos que n 'ollas se commcttcrcm, e querendo ant'ccipar , quanto é possível, os salu
tares effeitos cl' esta prov.i.dcncia, hei por bem, em nome de el-rei, ordenar o se-
guinte : ' • 

1.° F icam ele hoj e em (Uante prohibidas e fechadas, para mais nfio sexvirem, 
todas as prisões ·ubtenaneas e tod.a.s aquellas q11e, sendo situadas junto ú agua, 
não tiverem o pa,vimento mais elevado elo que a mais alta preamar. 

2. 0 As auctoriclaúcs que transgredirem estas elisposições sfio réus de carcere 
privado. 

3. ° Fica prohibido aos carcereiros levarem dinheiro por aluguer ele quartos nas 
cadeias ou por metterem os presos em uma casa com preferencia a outra. O caT
cm·ciro que o contrario fizer incorrerá nas penas do official que leva mais elo con-
t.iero em seu regimento . . 

4. 0 Ao juiz ou auctoriclade que ordenar a prisão compete designar a casa em 
que deve ser metticlo o preso. 

José Antonio Gtwrreiro, elo conselho de sua magestade, ministro e secretario 
ele estado, encarregado interinamente ela repartição elos negocios ecclesiasticos e 
ele justiça, o tenha assim entendido e faça executar. P.alacio ele Cintra , P-m 6 ele 
setembro de 1826. = (Com; a rub1·ica da senhoTa i'11fc~nta Tegente.) = José Antom'o 
Gtte7"1'6Í?'O. 

Decre'éo 

D evendo-se r eunir proximamente as côrtes geraes, e sendo necessario deter
minar o ceremonial que se . eleve obsermr no primeiro clia ela r eunião, as disposições 
que a esta elevem preceder e os artigos que hão ele servir ele base ao r eginjento 
interno ela cam,ara elos pares, que depois ela reunião ela clita camara eleve ser com
petentemente feito e approvaclo; e julgando eu que será muito conforme á boa. 
ordem e regnlariclacle com que a camara elos pares eleve começar clescle o mo
mento c1a sua installação as snas importantíssimas fnncções, a cletenninaçã.o aJlte
cipacla cl 'aqnellcs cliffcrentes obj ectos : hei por bem, em nome ele el-rei, nomear 
uma j lmta, composta elo cardeal patriarcba, vice-presidente ela camara elos pares, 
c dós pares elo reino o marqucz ele V alença, o marquez ele Borba, marquez ele 
OUü'to e marquez ele Pombal, elo conde de Obiclos, conde elos Arcos, conde ele Li
nhares, conde ele lYlesquitella e elo bispo ele Vizeu, os quaes, a:juntanclo-se, nos dias 
qtle designarem, no palacio ela r esiclencia elo cardeal patriarcha, que servirá ele 
presidente ela j tmta, e nomeando um secr etario, que será clesoccupaclo de qnalqner 
serviço publico que exerça cmquanto durarem as sessões da dita jtmta, r egularão, 
ele cornmum accorclo, o ceremonial que eleve preceder e acompanhar a r eu11Íão elas· 
camaras, e os artig·os que elevem servir de base ao r egimento interno ela dos IJares, 
tendo em vista os artigos que lhe forem correspondentes na carta constitucional, 
a fim ele tudo me ser presente antes elo dia 8 de outubro, em que elevem estar 
conclui das as eleiçõe. ·. 

Francisco Manuel Trigoso e1e Aragão JYiorato, actual conselheiro ele est.'l.clo, 
ministro e secretario ele estado dos negocios elo reino, o tenha assim entendido, e 
n' esta corrformiclael e faça expedir as participações necessarias. Palacio ele Cintra, 
em 6 ele setembro de 1826 . = (Com a 1'1.bb?·ica da se1·enissima senhont infcmta ?'e-
gente.)= F rancisco J.lt[anuel T1·igoso de A1·agão JJilomto. , 

O arcebispo ele Braga, segninclo o exemplo dos prelados ele outras dioceses, 
manclou pu,blicar a seguinte 

Pas-toral 

D. Fr. Mig·uel, . por mercê ele D eus e confirmação ela ·sé apostolica, arcebispo e 
senhor ele Braga, primaz elas Hespanhar:;, par do reino, etc. 

A todos os nossos subditos e filhos em J esus Christo, saucle e paz . 
L ogo que a Divina Providencia no-s chamou á plenitude elo sacerclocio e ao 

governo pastoral d'este. arcebispado, nós havemos muito serio.m nte attenclido :'ts. 
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obrigações aclherentes ao ministerio sngrado que o Sonhor nos conGav::v. Nl'io nos 
esqnecimn as p::~.lavras elo aposto lo escrevcnclo a Tito: «que ::~.os bispos pe~'tcncc 
exh~rtar e persuadir a clontrina sã, arg uinclo aquclles que a contradizemll . E para, 
nutr~r os fi eis com o saudavel leite cl' aquella doutrina q Lte os bispos governam a 
IgreJa ele Deus. Porém este dever t::mtas vezes recommenclaclo nos livTos santos, 
e tão fielmente preenchido pelos mais illustres pr elaelos ela Igreja, é ainda mais 
poderoso nas grandes agitações elos povos; quando procellosos ventos combatem 
a nau) então convem redobrar os esfor ços, então eleve resplandecer o zêlo pasto
ral dos ministros 'elo Senhor, quando contrarias c perigosas paixões procuram ele
var-se sobr e o imperio ela lei . O nosso silencio, pois, seria agora uma fraqueza; 
nas bem conhecicl::ts circt1mstan~ias em que se acha a nação a que nos gloriâmos 
de pertencer, nós elevemos exhortar nossos subclitos e filhos muito ::nnaclos em J o
su~ Christo, e elles elevem ouvir nossas vozes, porque são as elo seu pastor. É 
P01S com muita amargura que nós havemos sabido qne t ambem entre os portu
guezes, sempre reconhecidos e r espeitados pelo seu amor e :fiel obecliencia aos 
le~~.s. reis, appa1:ocem agora espíritos inquieto~ e íllucliclos, que ousa~n contra.r~~r a 
0:::, ttlma auctonclaclo elo soberano, o no pmz ela honra e da ficlehclacle nacwnal 

collocar o estandarte ela, r ebollião o ela closorclem. Este procedimento ostranl10, e 
reprovado pelas maximas ela moral mais p1ua, 6 ainda mais reprehensivel quando 
se P.retende collocar com o nome sagrado ela rolig·ião . Ets-aqui o que· promovo 
particularmente o nosso zêlo, para não consentirmos que o erro sej a s-i.1bstituiclo 
tÍ ':_,erclacle; é ela nossa obrigaçilo contradizer maximas Uto alheias elo christianismo 
e tao_ subversivas elo socogo el os povos e ela segurança elos thronos . Sim, amados 
bnbd1tos, se a religião que professâ.mos, a unioa vorebcleira o elivina, exccelo em 
, ouc1acle a to elas as ontr.as, é tambom pelo apoio quo ella presta ao poder tempo
la!, e pelo respeito e obediencia {ts determinações elos soberanos quo ella rocom
~eucla. Qual ·tem sido o exemplo elo Divino Mestre? Recusou ellc o triLuto ao 

esar '?. Qnal foi o procedimento elos christãos n' ossos dias ele fervor c ele pieclaelo 
nos pr1meiros ·ecttlos elo christianismo '? Revoltaram-se ellcs j amnis ou tomaram ku·te ~as sedições. formadas en~ toelo o impcrio contra os que exerciam o .P·?cl.cr? 

es foram os umcos que servun,m fielmente aos mesmos Nor os, aos DmmClanos, 
aos Cómoelos, aos Caracalas. E1les exceeliam em numer o aos que faziam a guerra 
aos romanos; circumclavam os palacios elos imperadores, clispunham ela força ; 
cbnlt<tclo, bom longe ele empregar aquella contra sou· mesmos tyrannos ou elo 
a aucl?narem a causa, elo imperio, antepunham a morto á revolta, ao crime ! Viram
~e ~ss1m legiões inteiras, qual a elo illnstre S . Mauricio, soffrcnclo tormentos c som 
1 ~Slstencia, parn. nfio faltarem ao quo deviam a Deus e ao Ccsar. Elles fazin,m 
b~~cln, m~is : perscgt~iclos, ~::tlnn~nia~?s, e}les ~onsiclerar~m por muito tomp~ as suas 

as acçucs como umca e chgna JUStificaçao. E só clm·anLC o governo ele Aclnano que 
fii,Parecem as pr~meiras ~pologias elos ~hristãos;. c se n 'essos oscriptos r eluzem a 

moza e a grav1clade, mncla r eluz ma1s o respeito com que clles tn~tavam n seus 
opr·essores . Eis-aqui, amados subclitos, qual é o espírito elo Evang lho e qual tem 
l:llc 0 . o constante lJroceclimento elos ohristãos parp, com os seus soberanos; se estes 
sacnficavam aos ídolos e desconheciam o verdadeiro Deus, os christfios implom
;'ttln .as. misericorclias elo Senhor; para que elle se dignasse de os iilustrar; porém 
.l ~ll1ats faltan'tm a uma obecliencia religiosa em todos os aotos puramente tempo
Iaes .e que não offondiam a :fidolidacle clovicla a Deus . E com rasão, IJorquo se ao. 
~'Llb clttos fosse li.cito o não receber a lei do legitimo imperante, como pocleria con
servar-se a ordem na socieclacle? É por isso que muitos elos mais respeitavois suc
c~ssores ele S . Pedro na . Igreja romana têom justamente conclemnaclo essas ma
~lnlas , que lJrocuntm auotorisar a clesobeclionci~ elos subclitos . 
da _A. essas dec_In.rações, dadas pelos summos P?ntific.es, "'ã~ conformes as elo clero 
p illustre Igre.1 a ela França e a~ elos nossos ma1s sabws e VIrtuosos predecessores. 

orém, .se esta é a moral pura do Evangelho, sempre fielmente lJraticada pelo .' 
~erclaclen:os ohri::;tãos, como é possível que entre os portuguezes, sempr e amantes 
~1~l seus reis c ela pureza ela doutrina orthocloxa, appar_oçam agora homens alluci-

l
c os, que se persuadem que servem ao sou Deus servmclo ao crime que 1·u] o·am 

ac voo·a J I' 'N 1 l l ' l ' . o o c r a causn. CLa re 1gw.o o Jservane o o persuae me o aos outros maximn,s que a 
H 
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religião cxprcssmncntc conclcmnn.? Bcmdito s ja o Deus ele miscricorcua! Na lm
mil<lnclo de nosso coraçfto nós o elevemos louvar i nccssantcmente, por consentir 
que seja muito escasso o numero d'aquclies infelizes, que se precipitam em uma 
elesobeclienc.ia tão criminosa. E que motivo tem dado occasião a clla? Sed o ge
neroso beneficio concccuclo pelo senhor rei D . Pech·o IV aos portuguezes na carta 
ele lei fundamental da monarchia, dada em 29 de abril do presente anno? Mas 
em que offende esse cocligo a pm·eza e santidade da rcligiao dos nossos paes? Nã_o 
estabelece elle que a religião catholica apostolica romana contÍJ?.uarà a ser a rcb
gião elo reino, que todos os·portuguezes, e particularmente os conselheiros de esta
elo, jmam manter? Qual é o artigo ou nova institLLição creuch I ela. carta política 
ela monm:chia, que ataque a santiclacle ela religião, que exponha a gloria e segt~
rança do th.rono e viole os direitos ela liberdade, scgttrança e propriedade dos m- • 
claclfLos? Bem pelo contrario a carta política, fazendo reviver algumas de nos
sas antigas instituições monarehicas, pmificadas c reformadas segundo exigem as 
circnmstancias ela nação e as luzes do temr o, c creando outras, aliás incuspensa
vei!?, para melhorar a administração ela fazenda e da justiça e para servirem ele 
firme apoio :o't_libcrdacle c prosperidade elos cidadão.·; marcando emfim os dire itos 
e deveres elas pessoas constituídas em auctorielaelc, para quo o exerci cio cl' cll::t 
não degenere em abuso e oppressão, estabelece sem duvida com sabedoria, e ele 
nma maneira conveniente ao caracter e circumstancias ela nação, os solidos fundn.
mcntos da conservação, perfeição, ordem c felicidade publica. A gloria elo throno 
c o bem do estado c ele todos os ciclacHios são os importal).tes objectos ela carta 
pohtica. Se o )lOsso augusto monarcha o senhor D. Pccho IV cedeu n'clla algmnn. 
porção elos seus direitos, para serem exercitados com maior perfeição e vantagem 
pel::ts camaras c auctorielacles legitimamente instituíclas, reservou certamente umn. 
somma ele nobres e sublimes prerogativas c attribuições, quo, sendo efficazes pma 
manter a balança politica elo estado, são tambem as mais proprias para a conser-
vação, inclcponclcncia c glori:1 elo sou throno. · 

Sondo, pois, a constitu.ição política do estado a base da tranquillidadc publica, 
como· é o penhor ela futm·a prosperíclacle ela nação, é possível que se procure n'clla 
o pretexto para estabelecer a confusão e a ele graça publica? Se a carta politica 
é um firme esteio ela religião quo temos a fortuna de professar, se nas suas cliffe
rcntcs disr osiçõos nada apparocc' que exceda os limites ela rasão, justiça e cqni
clacle, como pócle haver quem queira auctorisar-sc na mesma cli.vina religião para 
atacar e desacreditar ·O cocligo das leis ftmclamentaes do estado c commetter o 
monstruoso crime ele desobecliencia e rebellião contra Deus, contra o roi o a pa.
tria? 

Não, amados filhos, a nossa religião santa não auctorisa, antes expressamente 
conclcmna esses sediciosos, esses insensatos, que r esistem e ele ·obedecem á von
tade do seu rei . Ella não seria obra ele lun Ente perfeitíssimo, se as suas maxiroas 
estivessem em contracliccão com os melhoramentos das socicclaclcs civis. O estado, 
os habitos, os costtunes, 'o caracter e as diversas posições políticas elas nações não 
são sempre as mesmas, e por isso é neccssario que as instituições htuna.nas uttcn
dam a todas essas circnmstancias reunidas. Quantas vezes não tem sido pre
ciso estabelecer alterações e melhoramentos nas leis elos povos mais civilisaclos _e 
christãos? A França, a Italia e a Allemanl1a poderiam hoje governar-se pelas le~s 
que as regeram nos reinados dos Clovis e dos Alboins? E a lcg·islação ele hoJe 
poclerá governar por todas as gerações e seculos nlturos? 

Qui.zera o céu, amados filhos, que a mesma Igreja ele D13us conservasse ainda 
hoj e as mesmas leis e disciplina com que attrahiu os corações elos seus mais tel·
riveis perseguidores, com que desarmou a m~io elos tyrannos e confundiu o falso 
saber dos Cclsos e dos Pro:firios! 

Mas esses t empos saudosos já não existem; o nobre fervor da caricla.clo te:U1 
clesal parecido e osso heroismo, que conduzia ao fogo e á morte os chri~tãos ern 
defcza elos seus soberanos, ainda que iclolatras1 parece ter degenerado .. As vixtn
dcs elos nossos maiores succcclcram vergonhosa · fraquezas vícios cscandt~losos, qne 
a Igreja punia_ se"':"eramente n'aquelles scculos ele fervor,' c quo hoje apcna~ repre
hcnc1c com mmta mdLtlg·encia. Com que rigor nfio castigava ella os qnc v10l:.wa.rn 
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a fe c sujeição üevida ao seu rei? Quantos mmo. !lo publica penitcncia imposta 
aos que pmjumYnm? Ah! Esta religiosa scvm:icladc já não existe. «.A mudança 
~os costumes nos clifl'erentes scculos, cliz :fihssillon, conduz necessariamente {t va
rwclade ela disciplina, e esta policia exterior pócle e eleve mesmo {ts veze · ser al
terada» . Mas se a Igr~ja tem julgado prudente e ·precisa uma sabia e j udiciosa 
~udança em suas leis disciplinares, como não clevcrú succecler outro tanto nas 
lllstituições 1mramentc civis? Se aos soberanos incumLe o nobre dever ele pro
cur.ar a prosperidade elas nações, elevem elles estar privado. elos meios q11e jnlga.m, 
ma1s aptos para alcançar aquclle importante :fim? Raro exemplo ele g·cnerosiclacle 
e ele desinteresse offerecem elles, q_uanclo para nos felicitar se despojam ele algu
luas elas attribuições ela soberania e elos üircitos da magestacle temporal, entre
gando o exercício ele urna parte elo seu poder a cidadãos escolhidos pela naçFLo c 
c~nhececlores Q.as precisões nacionaes . Procedimento tão bemfazc;:jo merece bcn- , 
ça.os e sinceros agradecimentos, e não reacções, intrigas, rcLelclias c pmjmios. 

Que grande não eleve ser pois o nosso agradecimento, o nosso amor e reve
rente submissão pa,ra com o excelso e generoso monarcha o senhor D. Pedro .IV, 

· quando, conhecendo o estado c circumstancia~ ela nação, nos envia cspontanea. e 
hberalmentc um precioso dom, um titulo o ü1ais seguro ela futura feliciclaclc ela 
nação ! QL1e outro nome, senão o ele ingrato, rebelde e insensato merece aqucllc 
que, rejeitando ou desprezando tamanho beneficio, intenta violar os seus mais sa
gr~clos e importantes deveres? Longe ele vós, amados subclitos, essas almas in
~luetas c cobn;rcles, ás quaes a iguomncia ou o temor fazem apreciar mais pesado 
Jngo . · 

Não deis ouvidos a chamados politicos, sediciosos, interessaclbs 911 ambiciosos, 
que fingem respeitar a soberania elo throno, com esperança ele premios que não 
lllerecem ou de commoclicladcs incompatíveis com a verdadeira prosperidade da 
nação. ~fas pela divisfLO ele espíritos e vontades não se pó ele chegar a esta : é por
tanto_necessario que a vontade ele todos s~j a uma só, e que o objecto cl'csta sqja 
a 1Ua1s fiel c relig iosa obecliencia a Deus, ao rei e ú lei. Que outros oqjectos po
dem ser mais cli.gnos ela nossa vdneração, amor c respeito? Este é porém o fun.
~~mento mais, solido · e mais seguro para a conservação elo estado c feliciclaclc pu-
hc~. Eia, pois, amados subclitos, deixem-se todos possuir d'aquellcs religiosos 

scnttmcntos; não deslustremos a gloria n.clquiri.cla pelos nossos maiores, não cha-
. ~e1l1~s as vingança,s elo Eterno sobre a nossa patria. Auxiliemos com a nossa obc
cliencla as operações elo govemo, que sem duvida procm·a a bem da nação; coopc
l'emos com animo sincero e caritativo para o restabelecimento c conservação ela 
o.rdem. Ah! Nós vos exhortfunos por ,Jesus Cln·isto 1 nós supplicâmos a todos que 
façam terminar o escanclalo que tanto n?s afllige. Nossa carreira mortal está muito 
avançada, e ainda quando o nfLo estivesse, mmca atraiçoaríamos a causa: ela religião; 
111~s é esta mesma religião que nos impõe o dever ele vos exhortar. E aos nossos 
fie;s cooperadores e a tod9 o clero de todo o arcebispado que nos cli.rigimos agora. 
N~s devemos, amados subclitos, mostrar o nosso particular reconhecimento e r cs
pelto ao nosso sol;lerano e ás suas leis . Nós., .que somos os pastores e paes cspiri
tnaes elos povos, mais interessados e mais sensíveis que os outros n.os seus soffri
tncntos e necessiclaclcs, e que por nosso ca,racter somos minisb·os ele paz e caridade, 
ci~vemos illustrar os fieis }Jara, que c~nheçmn e eumpram aquc~les import_antissimos 
c ev:eres, elos quacs cl,epencle a sua boa sorte e fntura prospendade. Felizes se nós 
a poclérmos consegnir por nossas cxhortaçõcs, por nossos votos e orações; n'isto 
fa~emos grande serv.içó, não só ao estado, mas ú religião, pois que a tranquilliclaclc 
c mt:eresses cl'aquellc são insepara,vei.s cl'esta. Temos muita cqn:fiança no zêlo e 
Prob1clacle ele nossos coa,c~j utorcs e cooperadores ; todavia recommenclflJllOS muito a 
cada 11111 cl' clles, que se recorclem ela santidade do mini.sterio sagrado e elos deve
res contrahi(los com o seu Deus, com a Igreja e com a patria. Q.ue elles sirvam 
c~e exemplo aos outr?s fieis, ,como ensina o ~p?sto~o nas suas ~OJ?-~ersações e par
tlCn'lannente na canclacle. E pelo nosso ü:nms.teno que a relJguw se consenTa e 
perpetúa entre os poYos, é aos nossos cuidados que a Providencia Divina confiou 
aquclle 'deposito santo . Qu~ o nosso clero, pois, persuada aos povos n,s verdadei
ras maxim::ts cb salvação, qne lcmbt·c ::tos outros fieis qnc a mutna carida.de é a 



·. 

212 ' 

divisa dos clltistf(os, que a rlcsobedienei:-t aos legítimos imperantes- é criminosa e 
proc1uctora ele males terá veis, não só na ore1cm soeitLl, mas na eterna, como se 
expressa o apostolo. 

Recommendi:'Lmos em:fim a todos os nossos subditos que elevem suas supplicas 
a Deus e peçam comnosco, queira Elle pela sua bondade r estituir a boa ordem e 
tra.nquillidade a esta nação, sobre a qual têem por tantas vezes resplandecido os 

· visíveis effeitos da sua. miscricon1ia. Que se conciliem os animas ele todos os por
tnguezes, subditos elo mesmo soberano, que em todos se observe a mesma vonta
de, a vontade de obedecer á lei e de conh·iblúr para o bem da sua patria. 

Nós esperfLmos que assim aconteça, e se preencherão os nossos desejos e a 
nossa alegria. 

Orden~tmos, finalmente, que esta nossa carta pastoral seja lida e publicada em 
todas as igrejas á estação da missa conventual pelos reverendos parocl10s, não só 

• mna, mas muitas mais vezes; e que outrosirn seja affixacla nos lagares do costume, 
para o que o nosso r e-verendo desembargador provisor mandará passar as orde11s 
do estylo. . 

Dada em Braga, sob o nosso signal, c sellada com o 'sêllo de nos.'as armas, 
aos 7 dias do mez ele setembro de 1826 . E cu, Antonio Bernardo da Fonseca 
Moniz, secretario de s . ex. a, a escnwi. = F1·ei Miguel1 A·1·ce,bispo Prinwz. = (Lo
gar do sêllo .) = llfanttel José Leite Pe1·ei1·a . 

Com o intuito ele manter a m·clem publica, destrnir quaesguer embaraços por 
má interpretação das instrucçõcs clei.toracs, proscgui.rcm com rcgnlaritla.de os tra.
balhos elas commissões que de-viam formular projcctos de regimentos das côrtes c 
da reforma das cadeias, assim como coordenar-se a legislação desde os princípios 
do seculo xvrr, saíram a lume as subsequentcs peças o:fficiaes . 

Edi-tal 

José Joaquim Roehigues de Bastos, do conselho· de sua magcstade, intendente ge
ral da policia ela côrtc c rc.ino, etc. 

Faço saber que, sendo prolubidos ajlmtamontos e descantos noctnr:nos pelas 
ruas c pelas praças, mórmente depois de tocar a recolher, todavia alguns prox:i
ma.mcnte tem haviclo n' esta capital. 

Por mais especiosos, por6m, que sejam os motivos cl'ostas r euniões, cllas não 
devem tolerar-se, assim em attcnção áquella prohibição, como pelo perigo que ha 
do degenerarem em motins e em elesordcns, e pelo susto que vão cat'tsar aos ci
dadãos pacíficos xao proprio asylo de suas habitações . 

Portanto, todas as pessoas que depois elo toque a r~colher forem encontradas 
nas ruas ou praças cl'esta capital, formanelo numerosos ajuntamentos ou eles
cantes, serão dispersadas pelas patrulhas militares ou pelos o:fficiaes ele justiça 
que andarem rondando; e não obedecenc1o, serão presas c conduzidas ás cadeias 
para se lhes imporem as penas em que tiverem incorrido, na conformidacle das 
leis. · 

E para que chegue á noticia de todos, mandei affixar este nos logn.r es do ~os
tume. Lisboa, em 10 ele setembro ele 1826 . = José Joaq~~i1~~ Rod1·igt~es de Bastos. 

Circular! 

T endo havido em di-versas terras do reino di-versos acontecime'i:ttos notaveis 
'que deviam ser objectos de devassas e de outros }Jroccclimentos legaes, e nã_o 
constando n'esta intenclencia que todos os juizes territoriaes fizessem a sua obn
ga.çã?, a esse respeito, v . m.ce, sem perda alguma de tempo, me informará das 
prmc1paes occorrencias que no seu e1istricto tiveram logar, ela publicação elo ele-

. 1 Exl?edida pela intcndencia geral da policia a todos os juizes de fóra e ordinarios das ter
ras do remo. 
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ereto q:w mandou j<uar a carta constitúcional em dia.i:ttc ; elos procedimentos que 
se scgmram ; c das mcc1icb.~ que se tomm·am para os c1itos acontecimentos se não 
repetirem: ficando v . m .cc na intelligcncia de que outro tanto clcv.en\. continuar a 
praticar para o futm·o. 

Deus guarde a v . m. co Lisboa, em 11 ele setemBro de 1826. = José Joa
q_~~im Rocl7·igtws ele Bastos. = Sr. juiz de ... 

Por-taria 

Constando a sua alteza a serenissima senhora infanta regente que nas lista.s 
qtlc se têem a:ffixado nas igr ejas cl' esta cidade e seu t ermo se notam algumas fal
t~s ~lo pessoas,. que de certo não só são habeis para eleitores ele parochia c pro
Vmc~a, mas at6 para serem eleitos deputados: manda sua alteza, em nome de 
el-r~1, declarar que as relações r emettidas ·pelos superintendentes das decimas e 
as hstas que foram feitas pelas commissões ele recenseamento hão el e ser tomaclas 
na mais seria consider ação, depois de concJuicbs as eleições, para ser em severa
lnente arguidos todos aquelles que, ou por frouxidão ou por malícia, faltaram aos 
1lens deveres . na composição elas ditas r elações e listas. E outro sim, que sendo to
ela~ as pessoas legalmente habeis para votar , interessadas . no bom resultado elas 
0.le1ções, a cada um incumbe examinar se o seu nome ~oi incluído nas respectivas 
hstas, l)ara o fnn de fazer, nos dias que ainda restam n' esta semana, as suas r e
clamações ao senado; merecendo, os que a isso faltarem, uma nota que muito 
cl~ve manchar o seu creclito e r eputação, pois são r esponsaveis pelos males que 
Vlerem á patria em resultado ele uma má eleição, que elles, quanto é da sua parte, 
bel?- podiam obviar; sendo, finalmente, o dever elo homem probo não faltar ás 
eletções parochiacs c con:corTer a cllas no momento ela i·eunião . O que tudo sua 
alteza manda pn.rticipar ao senado ela camara, para sua intelligcncia e para que o 
~aça. constm· immeclíatamente por editaes, que serão a:ffixaclos nas portas elas igre-

' J as parochiaes el' esta cidade c seu termo. 
Palacio ele Cintra, em 12 ele setembro de 1826. = Fnmcisco Manuel Trigoso 

de A1·agão .1J!fo1·ato . 

Officio 

Em. mo e rev. mo sr. -Tendo sido presente {L serenissima senhora infanta r e
gente a proposta que a junta 01·eacla para r egular o ceremonial e regimento ela 
c_amara dos pares fez ela pessoa elo visconde ele S::mtarem para servir ele seercta
~'1o, a m sma senhora infanta rco·ente, em nome ele el-rei, houve por b em appro
V~r a dita proposta, e n' essa conformidade fez expedir a competente portaria ao 
cl~to visconde. O que v . em. a, como presidente da referida junta, poderá commu
Ulcar à mesma para seu conhecimento. 

Deus guarde a v . em. a Palacio ele Cintra, em_13 de setembro ele 1826. 
Em.mo e r ev.1110 sr . cardeal patriarcha, vice-presidente ela camara elos pares . = 
F'?·ancisco Manuel T'rigoso ele Amgão .Nlontto_. 

Decreto 

Havendo no decretp ele 6 do corrente, por que se crearam as com~ssões para 
0 exame e melhoramento das cadeias elo r eino e ilhas adjacentes, s1clo nomeado 
membro da commíssão ele Lisboa, no § 2. 0 do mesmo decr eto, o morcl?mo nobre 
elos presos, não . se fazendo mencão elo morclomo official .clos mesmos : he1 por bem, 
em nome ele el-r ei, declarar qu; tanto o mordomo nobre como o mordomo official 
elos presos, que ora são e para o diante forem, ficam sendo membros da sobredita 
conunissão. 
. José Antonio Guerreiro, elo conselho de sua magestade, ministro e secretario 
ele estado encarregado interinamente ela repartição elos negocias ecclesiasticos e 
ele justiça, o tenha assim entendido e faça executa.r. Palacio de Cintra, em 13 de 
setembro do 1826. =(Com a ?'1.t7n-ica ela senhora 'infanta 1·egente.) = José Antonio 
G1te?·rei? ·o. 
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Decre-to 
' 

Sendo inclisp·ensavelmente nccessario que na secretaria ele estado elos ncgoci.os 
ecclesiasticos e ele justiça haja uma collecção inteira e completa de todas . as Ims1 
ordenações7 regim<mtos, orclenanças 7 alvarás7 decretos, instrucções, resoluções ele 
consultas e avisos ele· execução permanente, que têem sido orclenaclas7 r:esolviclas 
ou promulgadas desde 1603, em que o foram as ordenações elo reino; e não .se 
podendo consegccir este importante fim sem o concurso ele todas .as estações cÍV1S1 
ecclesiastica,s, militarcs 7 navaes e administrativas, por onde aqucllas leis 7 Ol:dcna-
9Ões, regimentos, ordenanças, alvarás, decretos, instTucções e r esoluções foram 
remetticlas, e aonde elevem estar registaclas: manclo, em nome ele el-rei, que nas 
secretarias ele · estado, c nas mais sobreditas estações, se proceda .sem perda ele 
tempo a foi·mar um índice, por ordem chronologica, de todas as leis, ordena
ções, r egimentos, ordenanças, alvarás, decretos, instrucções, r esoluções ele con
sulta e avisos ele execução permanente, que desde a data acima inclieacla têem sicl0 
feitas, publicadas ou remetticlas em, ou a cada uma elas mencionadas r epartições, 
indicando em breve summario o oqjecto ou objectos de cada lrma, para o que s0 
poderão ajud.ar elos importantes trabalhos que sobre esta materia t em feito e pa
blicaclo o ch. João Pedro Ribeiro e outros; examinando todavia se os summarios 
que se acham nos índices cl'estes laboriosos cidadãos são ou não exactos. Os pre
sidentes e chefes ele cada uma cl'estas repartições nomearão os empregados q~1e 
forem necessarios para o prompto e :fiel desempenho cl'esta importantíssima m
mrmbencia, os quaes :ficarão entretanto dispensados de todo outro serviço; e aonclc 
não houver empregados bastantes o representarão pela secretaria ele estado . dos 
negocios ecclesiasticos e ele justiça, para serem tirados ele outras repartições onde 
sobejem. Todos os sabbaclos serão remetticlos ~1, secretaria ele estado· elos negocias 
ccclesiasticos e ele justiça os trabalhos que em cada semana se tiverem feito, e 
serão assignaclos pelos officiaes ou empregados que os :fizerem, e legalisaclos coJ1l. 
a assignatura do presidente ou chefe ela r epartição. Na secretaria de estado elos 
negocias ecclesiasticos e ele justiça havení. as IJessoas necessarias para irem desde 
logo formando dois índices geraes : um por ordem ele datas e outi·o por ordem. cl'e 
materias, extrahiclos elos índices parciaes, que se foreJJ,J. recebj:lnclo . Os cmpreg~
clos que desempenharem prompta e zelosamente esta inclrmbencia serão attencli
clos com preferencia nas promoções ou mercês que poclérem pretender. Aos reve~ 
renclos arcebispos, bispos e prelados isentos cl' estes reinos e ilhas adjacentes hel 
por muito r ecommendado que mandem proceder á formação e remessa ele iguaes 
inclices. de todos · os artigos de legislação acima inclicaclos, na parte .que lhes 
toca. 

José Antonio Gnei:reiro, elo cSnselho de sua magestacle, ministro e secretario 
de estado, encarregado interinamente ela 1;e1Jartição elos negocios eccl,esíasticos e 
ele justlça, o tenha assim entendido e faça executar. Palac:io ele Cintra, em 13 ele 
setembro ele 1826. = (Corn a 1·ub1·ica da seTenissima senho1·a infantct ~egente.) = 
José Antonio Gt~m·reú·o. · 

~· . 

Entret3tnto o ministro dos negocios estrangeiros recebia elos plenipotenciarios 
portuguezes junto ás côrtes ele Londres c Vicnna de Austria importantes comro.u
nicações, como constam elos documentos que seguem. 

Ofticio 

(N.0 80 reservado) 

. . nr.mo e ex. mo sr.-Fico na intelligencia ele tndo quanto v. ex. a se serve par
t!Clpar-me no despacho r eservado n .0 1, e agradeço as informações que n'elle se 
co~t~em sobre a disposição elos espíritos n'esse reino, e sobre o acontecimento ela 
nmtc ele 21 elo mez passado. D'estas noções tenho feito c continuarei a f'a,zer uso 
O}Jportunamente. . 

. Aproveitei a primeira occa.sif(o que tive ele me avistar com mr. Canning ele
pois tla. r ecepção do despacho ele v. ex. a ·(r1ne foi hontem); paúL lhe repetir o que 

I ' 
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v. ex. a me diz ~\cerca de sir William A'Court o elos serv-iços importantes que ello 
est~í. prestando, o que nfio podia deixar ele ser ouvido por mr. Canning com muita. 
satisfação, c coinciclo plenamente com as suas proprias icléas . Creio poder asseve
rar a v . ex.a que o mencionado embaixador continuadt por agora a permanecer 
em l)ortugal, sern embargo das instancias que elle faz para obter, por motivos ele 
sancle, uma licença para vir a Inglaterra. Acrescentarei, visto fallar n'esto assum
pto, que tenho motivos para pensar que ha pouco tempo se offereceu a sir \Villiam 
A'Court a embaixada ela Russia, e que elle recusou . 

T_ambem li a mr. Canning· o paragrapho do despacho ele v . · ex.U, que diz 
re~pelto á conservação ela missão ele Lon.ch·es na fórma quo aetualmente tem; e per
lUltta-me v . ex. a que aproveite esta occasião para novamente agradecer tudo 
:(nanto se contém ele lisonjeiro para mim nos clespacho.s ele v . ex . ~, asseguranclo-
~e _que continuarei a justificar, quanto em mim couber, o favor com que a sere
~lSSlma senhora üüant<t r egente se clig11a tratar-me, não só pelo zêlo com que o 
l'lgoro ·o dever me impõe de trartar 0s negocias quo me estão incumbidos, mas 
t~mbem pela franqueza com que sempre representarei o que me parecer conve
llJ.e~te ao r eal serviço e ao bem ela nossa patria, visto que v. ex. a a isso me au
ctorisa, e que em todos os tempos não tenho deixado ele usar com o respeito ne-
cessario elo uma similbante franqueza. , 

A conversação q1te tive bontem com mr. Canni.ng foi interessante. Começou 
por me dar leitura elos ultimas officios ele sir vVilliam A'Court e ele lorcl Gran
ville, assim como do rascunho ele um despacho que hoj e clirigia ao primeiro cl' es-

- :es embaixadores. Vi com satisfação nos officios ele s~r William A'Court, que não 
lllspirava demasiado cuidado o ultimo acontecimento com a guarda .da policia; 
mas que, se desgraçadamente houvesse sido necessario o auxilio ela guarnição da 
hsq~taclra britannica pm;a clefeza ela serenissima senhora infanta regente, não teria 

anelo duvida em o obter. Tambem vi, com satisfação que o governo hespanhol pro
<vavelmente se prestaria a i·estitnir o armamento, cava.llos, etc., elos desertores, o que · 
y'threz será preferível mesmo á extradição elos mesmos desertores, com a au encia 
c os quaes creio . que. nada se perde . lYlluto preciso me parece qu,e se faça um exem
plo severo com esses militares ela policia, se judicialmente forem convencidos, ou 
com outros quaesquer o:fficiaes ou soldados r evóltosos ; pois sem isso é inutil esperar 
socego para o 'futuro, havendo o nosso exercito aprendido em 1820 uma fatàllição, 
ql~e é ele receiar não possa apagn,r-sy senão com sangue . Até agora todas as insm;
rel_Ções ou têem saído bem, ou pelo menos têem sido desculpadas ou perdoadas . E 
po1s . inclispensavel, para não ficarmos perpetuamente ~í. disposição ele uma guarda 
Pretoriana, que uma vez encontrem o mer ecido castigo . · 

Voltando á conferencia oOl'il mr. Canning, asseverou-me este ministro, elo modo 
0 mais positivo, que nada tínhamos a receiar ela parte elas outras potencias ela Eu
r~pa, não só pelo que diz respeito a hostilidades abertas, mas mesmo a suggcs
toes ou intrigas occnltas, com a excepção sómente elas que o partido apostolico 
eJn Hespanba tiver ao seu alcarnce. Esta convicção ele mr. Canning resulta elas 
comm1micações que ellc tem r ecebido elos diversos gabinetes; em r.esposta tis clili
gencias por elle e:fficazmente praticadas para acalmar a tempestade ·que parecia 
~meaçar-nos . Pócle v . ex.a portanto contar com certeza que as instrucções envia-
~s a Ilfaelricl e a Lisboa pelos gabinetes ela Russia., ela França e mesmo ela Aus

Ü·la são ele uma natm·eza pacifica, exhortanclo a côrte ele JYiaclricl a não se entre
metter comnosco, tirando-lhe toda a esperança ele apoio e ele soçcorro no caso ele 
11llla guerra, e ao mesmo tempo aconselhando ao nosso governo, como v . ex.a já 
saberá por experiencia a maior pruclencia no desenvolvimento elas novas instittu
ções, e sobretudo a m~ior cautela em não se entremetter nos negocias ele Hespa
nha. N'e ·tas mesmas icléas me confirmei pelo que hoj e. acaba ele cü'mmunicar-me 
0 e~baixaclor ela Austria, que recebeu um correio expecliclo peloyrincipe ele 1\fct
t~rmch, e me fallou ~í.cerca ela situação ele Portugal com mmta moderação, e 
11 nmÇL linguagem inteiramente differente ela que no principio tinha acloptaclo. Sem
pre me pareceu quo o gabinete austríaco mudaria, ele tom quando reconhecesse 
ll'Je este governo seriamente se dispunha a prestar-nos o soü apoio, não sendo 
conforme á pratica tlc um tliplomata ti'(o a.stnto, cowo JJU' , ele Mctterniclt, mos-
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trar-sc ofl'endido ou azedado quando não encontra possibilidade de sustentar com 
acções as pala.vras. 

Parece-me portanto que a política do gabinete ele Vienna será por agora, por 
assim mtl explicar, mua política expectante; e que se limitará, sem nos offencler 
directamente, a espreitar os acontecimentos ; a levantar o grito. sempre que lhe 
parecer que no nosso governo se manifesta inclicios ele clemasiacla propensão par~ 
o partido liberal, na 0e.perança de que chegará a epocha de se restabelecer por s1 
mesmo o governo absoluto. 

As disposições do governo francez, que sobretudo teme mna guerra na Hes
panha, são-nos (sem embargo das intrigas do partido ultra-realista) deeiclidamentc 
favoraveis. 

As da Russia, que no primeiro momento esteve indecisa, são agora, como é na
tural, conformes aos desejos elo gabinete ele Londres, com o qual o ele S. Peters
burgo se acha agora bastnrnte ligado, e :ficam portanto neutralisaclas as mêÍ.S inten
ções elo embaixador Pozza di Borgo . 

Sir William A'Court fará commlmicação a v. ex. a :c1o despacho que mr. Can
ning hontem me I eu. Este ministro começou por dizer-me que já tinha escripto tanto 
iácerca ele Portugal, que quasi lhe não r estava nada a dizer. Julgo porém que as 
dcléas emmciaclas n'este ultimo despacho elevem merecer mui seria consideração, e 
demonstram 11m sincero interesse pelo bom exito ela nossa causa. A publicidade 
cos debates elas duas camaras p6cle, em virtude mesmo elo artigo 23. 0 ela carta 
constitucional, r estringir-se, ao menos nos primeiros tempos, emquanto se não 
comolicla mn pouco mais a nossa educação constitucional e emquanto não abate o 
ciume c o receio elos outros governos . Isto mesmo se pratíca nos Paizes Baixos o 
na Ba.vicra, anele a inb:oclnc.ção ela. f6rma representativa elo governo ainda é re
cente. A camara elos pares em França, como v . ex.a sabe, não tem contacto com 
o publico senão por meio elos extractos que se imprimem da.s suas sessões . A noss.a 
camara elos pa.res necessita, para poder preencher clignamente as importantes attn
buições que lhe eompetem, conservar um certo re~pcito, que talvez perderia se 
os ociosos c os malevolos, que nunca faltam, tiverem desde o principio frequentes 
occasiões ele criticar as doutrinas ele alguns de seus membros, ou ele mofarem ela 
falta c1e uso ele fallar em publico, cjue certamente se notaria na maior parte. Com 
o tempo todos estes inconvenientes hão ele cessar ou eliminuir, e as clifferentes opi
niões ou interesses buscar o apoio que lhes compete. Porém, entretanto, é certo que 
nos não elevemos apressar ele gosar ele todas as consequencias e· attribtltos ele uma 
constituição livre, para podermos ter segm·a e permane11te a sua principal sahra
gnarcla, isto 6, a r eunião ammal elas cluas camaras. Se se qui:zer buscar a analo
gia ela constituição ingleza, achar-se-ha que a publicidade elas sessõ·es elo parla
mento é contraria á lei, c s6mentc tolerada na pratica; achar-se-ha que as tribunas 
ou os lagares onde se aelmittem espectadores, offer~cem tão pouco espaço, quo 
apenas dão lagar a tres ou quatro duzias ele pessoas. E essencialissima esta obser
vação, e com especialielacle tomo a liberdade ele a inelicar a v. ex .a para a nossa 
camara ele deputados, p01·qtw a experiencia invariavel elo acontecido em França, 
em Hespanha e entre nós elcmonstm que logo que o auditoria 6 bastantemente 
numeroso para poder merecer o nome ele . publico, influe necessariamente nos de
bates, qner seja pelo temor que inspira, quer seja pela vaidade que incita, e trans
torna totalmente os sentimentos de inclepenclencia que elevem prevalecer em taef1 

asscmbléas . 
Pelo mesmo motivo des~jaria que cada deputado fallasse elo seu lagar, como 

em Inglaterra, porque a· tribuna tem o quer que é ele theatral, que emlJaraça aos 
tímidos ele enunciar em icléar; muitas vezes uteis, e pelo contrario excita os pre-
smuptuosos e exige lrma especie ele declamação. , 

Sobretudo conviria não perder ele vista um ponto bem essencial e qne 
mr. Canning se não atrev'.eu a tocar por escripto, e vem a ser o ele empregar 0 

gov~rno com decoro e algmna. reserva a inBuencia necessaria para que as eleições 
recá1am sobre proprietarios ou capitalistas, sobre empregados publicas e membros 
eb nobreza, seja ele Lisboa ou das províncias, p~tra que se evite c:pecialmente a 
eleição n'esta J?rimcira lcgislatma elos que em .1820 representaram papeis con-
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spicuos. Embora não apparcçam muitos talentos bi·ilhantes, comtanto q-!-10 haja 
pessoas honestas c que o:fforeçam garantias ele tranquilliclacle. Os talentos com o 
tempo tie abrirão caminho; aquelles mesmos qu:e mais participaram na revolução 
devem graclualmentç e com pruclencia ser ntilisados. Porém, no momento actual, o 
nosso unico objecto eleve ser o ele acalmar os sustos e os escrupLuos eles, r ealistas 
ele_ dentro e ele fóra elo reino, porque é esse o unico partido elo qual pócle re
ce~ar-s9 opposição, e que póele estorvar que as instituições constitucionaes tomem 
rmz. E certo, portanto, que uma circnmspecta intervenção por meios inelirectos 
nas futuras eleições será ele granele utiliclac1e, e não · creio que seja clifficil. 

_Emquanto á libcrclacle ela imprensa nada tenho a clizer senão applauclir as mui 
sabms e prudentes elisposições acloptaclas provisoriamente e commlmicaclas pelo 
sr. ministro dos negocios do reino ao desembargo do paço. Esta medida do nosso 
governo já aqui produziu bom e:ffcito, e foi mencionada com elogio pelos agentes 
da~ potencias elo continente, contribuindo para dissipar os prejuízos que os pri
lllen·os ensaios ele liberdade ele imprensa entre nós começavam a produzir. 
. Tomarei a liberdade por fim ele mencionar ainda um só ponto, e é o elas so

cwdacles secretas. A experiencia mostrou indubitavelmente que cl'ellas se tinha 
abnsaclo entre nós, para servirem ele canaes ele communicação aos conspiradores 
c~e 1820 em Portugal e no Brazil; assim como ao depois para fazerem o monopo
ho ele toclas as eleições, para preparar ele antemão as ~lecisões da assembléa, e 
emfim para estabelecerem um governo occulto elo estado. Alem cl'isto é inclisputavel 
que o nome só ele pedreiro livre serve ele motivo ás declamaç-.ões elos . clesconten
tes, á.s prégações de uma parte elo clero, c dá occasião a excitar-se no povo rude 
~1llla aversão cega contra as nqvas· ü1stituições. Creio portanto que na actualicladc 
e. conveniente não permittir sociedades secretas em Portugal, ou pelo menos cohi
bü-as, quanto for I ossivel, até pam marcar mais positivamente a di:fferença elas 
nossas actuaes instit1úções e elo sysi. ema r evolucionaria de 1820. 
. Tenho talvez abusaclo ela faculdade que v. ex. ~ me concedeu; sirva-me a boa 
llltenção do desculpa, o queixa v. ox.a obter a meu favor a benigna inclulgencia 
d_e sua alteza real a seronissima senhora infanta regente, c1~ja conclucta nas actuaes 
cn:cmnstancias lhe tom grangeacl:o o applauso c a admiração de toda a Elli'opa, e 
011Jo nome deverá ser para semp1·e abençoado pelos portugnezes . 

Faça-me v . ex.a o favor de beij ar respeitosamente ela minha parte a sua au-
{!;ll.sta mão . · 

Deus guarde a v. ox.a Londres, 9 ele setembro ele 1826. - In.mo e ex.mo ·sr. 
D. Francisco ele Almeida. = ll!fa?·qzMJZ de Palmella. 

Officio . 

(N.0 81 -rcscrrado) 

UI. mo e ex. mo sr. - Guardei pa.ra um officio separado o qne tinha a dizer áccrca · 
elo serenissimo senhor infante D . Miguel, por ser um assurnpto c11ja importancia 
e clclicaclcza excedo n' este momento a to elos os outros. 

Segtmclo escreve sir Hcnry W ellesley, acha-se sua alteza real animado das me
IJ:ol'es r esoluções e clisposto a obedecer em tudo a seu augusto .i rmão. O pleno poder 
dirigido ao ba.rão de Villa Sccca, para se r eceber o seu juramento, ainda nfio ti
ll}ul. ?hegaclo a Vicnn,11. O senhor infante dizia que, c.onformanclo-se ú vonta~le ele 
el-re1 meu senhor, não· devia dar passo algum sem consultar previamente ? nnlJC
ra(tor ele Austria, porém que estava prompto a tomar a iniciativa ; cmmc1anclo a 
sua magcstaele imperial que na suà opinião devia i3rcstar o j1uamento, ~no ·trou-se 
sua alteza real algum tanto sentido ela pnblicn.ção, sem o ~cu con.'CJ;ttn~1 .ento, na 
Gazeta de Lisboa, ela sua corresponclcncia com sua augusta umã, e prmc1palmente 
da ultima carta, a!lltes ele elle mesmo a haver recebido . 

. A proclamação ele sua alteza r eal a senhora infanta regente, no acto elo assu-
11111' a r cgcncia, veiu suscitar desgraçadamente uma questão, na qual por agora não 
se pensava, e que houvera sido melhor não tocar ainda, quero dizer , ela clui·ação 
da regencia. O príncipe de 1\fettcrnich apoderou-se immediatamentc cl'csta idéa c 
soprou-a ao gabinete fra.ncez, que, com malicia ou sem clla, mostrou approval-a. 
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O artigo da cnrta. constitucional não está claramente redigido, c o senhor infante 
D . Miguel, chegando aos vinte c cinco annos e estando j11sto o seu casamento, 
póde talvez elevar pretensões . 

Comtuclo sei que ror. Canning t em enunciado, como opinião sua, que a regen
cia eleve permanecer na senhora infanta, por não ser emprego ambulatorio, e é 
esta a doutrina que já tenho encontrado escripta em alguns pnblicistas. De pala
vra t enho procmaclo com os embaixadores elas grandes potencias aclarar, quanto 
me tem sido possível, este ponto melindroso. V~jo porém que a política da Aus
tria teuclení. agora inteiramente a apressar o ajuste ou casamento da nossa rainha, 
e, debaixo ele mn titulo ou ele outro, a transmissão elo governo ao sei·cnissimo se
nhor ilú"ante D. Miguel. 

P elo que toca a este gabinete, julgo qtle mr. Canning enviou instrncçõcs ao 
seu ministro no Brazil para que solicitasse ele sua magestacle o senhor D. Pedro IV 
a solução ela duvida suscitada, e a declaração ela sua mente como legislador, por 
ser esse o meio melh01~ el e desfazer as difficuldacles ; e creio que cl' estas instruc
ções se tem guardado segredo para com os demais gabinetes. Vim a saber que 
el-rei meu senhor annunciára a lorcl Ponsonby a intenção ele enviar com toda a 
brevidade uma nau a Leorne para buscar o senhor infante D. Miguel e leval-o ao 
Rio ele J aneiro. Como esta intenÇão, porém, possa ainda mudar, convem mtúto 
que ella por agora se não divulgue. · 

Talvez com mais vagar procura.rei em outro o:fficio desenvolver as icléas que 
n'este indiquei, c acrescentar outras que me occorram. Por agora só me resta ro
gar a v . ex. a. a maior reserva possi vel sobre o conteúdo cl' este o:fficio. 

Deus gua,rcle a v. ex. a. Lonclres, 9 ele setembro de 1826 . - 111.mo c ex . mo s1·. 
D. Fmncisco de Almeida. = Mcwquez ele P_alrnella. 

Offi.cio 

(N. 0 8 2 rcscn:ulo) 

nr.mo e cx.mO sr.- Não temos r ecebido mais noticias ele Lisboa posteriores a 
26 elo mez passado, e esperâmol-as, eomo é natm·al, com impacicncia, na espe
rança ele que se não renovem mais sccnas similhantes á da noite de .22 do dito 
mez . , 

Segtmclo mi·. Canning me rli .-sc na vespera ela sua partida, não se haviam re
cebido mais noticias do serenissimo senhor infante, nem havia nada q11e mudar on 
acrescentar ao que tive a honra ele e:s:por no ultimo o:fficio r eservado . 

Tive occasião de ver as instrucções enviadas pelo conde ele Nesselroclc aos 
mini ·tros russos em lVIaclr.icl c Lisboa, datadas de l\1oscow em 16 de agosto . Sup
ponho que serão communicaclas a v . ex.n, e por isso me não detenho em referi r o 
seu ?onteúdo, que me parece tal q1,1al devemos desej ar nas circumstancias preseJ:-

. tes, Isto é, ftmcla.do nos princípios os mais moderados, r ecommendanclo toclo o Clil
c1ado em se a,bsterem os ditos ministros de intervir nos nossos negocias . 

T enho logar para pensar, como j á disse, que as intenções ela Austria são me
nos sinceras ; ma: que a sua linguagem por agora é, a mesma. 

Não deixaní. v . ~x.n ele haver notaclo a acrimonia com que algumas gazetas 
francezas, especialmente a Q~wtidienne~ se eleclaram contra as nossas instituições, 
c suppo11bo que o nosso ministro em Paris enviaria a v. ex. a. 1m1 folheto de 
mr . Laurentie, em que ex pTofesso é atacada a carta constitucional portugucza .. . 

Na· ga%ctas inglczas não se tem até agora suscitnclo a mesrnn. contr ovcr sHt, 
aincla. que algumas vezes appàreçam, talvez sem os editores o perceberem, artigos 
commnuicados por pessoas mal intencionadas, como seja o da inserção que te-ve 
logar ha algLms dias no Cmwie1·) elos capítulos elas côrtes ele Lisboa de 1641, elll 
que se renovam as lei!:! ele Lamcgo, áccrca ela $UCcessão, elas quaes se pretende 
fazer uma crronea applicação ao caso presente . 

Rcfl.ectinclo sobr e as nossas eircumstancias, pareceu-me que conviria insel'Íl' de 
tempos a tempos nos periodicos cl' este IJaiz algumas elucidações, que clesmiuünU 
os erros ele facto em que continuamente incorrem os nossos antagonistas·, e confn
tem as suas calmnnias e ·ophisma .. J;i tenho preparado para ste fim bastantes 



219 

ap?ntamo'ntos, c tratado com um inclivicluo que dever~\. fazer uso d'elles ; terei o 
ctudaclo ele os indicar a v. ex. a {L medida que apparecerem, e desde já peço li
cença para carregar na minha folha as dcspczas necessarias. 'T enho esperança 
t~mbem de que um elos 1mblicistas mais notaveis de Inglaterra, sir James Mac
kmtosh, membro distincto do parlamento, se encarregue ele responder a mr. ele 
I:aurentie, o que no meu entender produziria um bom effeito no publico, e ex.igi
na elo nosso governo algum signal ele attenção e agradecimento . 

. Não posso omittir que varias officiaes inglezes, outr'ora ao serviço ele Portn-
- ~·al, especialmente os generaes sir Robert Wilson e Trant, me têem pedido que in
for~e o nosso govemo elo dcsqjo qne clles teriam ele utilisar novamente os seus 
serv1ços para a nossa causa. O primeiro dirigiu-me, mesmo, um memorial, em 
que procura comprovar a necessidade de se tratar sem perda de tempo da com
pleta r eorgani sação de um exercito subordinado e bem disciplinado, protestan
d?-me o seu desinteresse e a pureza dos motivos que o incluzem a off'er ecer -se 
n e."te momento. O general Trant é ele opinião, que seria mui facil c pouco custoso 
0 .r~crutru:, no estado actual ele miscr.ia em que se acha a Irlanda, dois ou tres 
n11lu·landezes, orga.nisanclo-os, se se quizesse, debaixo elo commanclo de · officiaes 
portuguezes, sem mais despeza elo que a ele lhes pagar a passagem, vestíl-os e pa~ 
gar-se-lhes escrupulosamente o seu soldo . Faço menção cl'estas propostas, não 
po~:q_ue eu as approve, ou me ache em circmnstancias ele emittir sobre ellas uma 
opuuão, mas porque é justo que o nosso govemo as saiba e as avalie como mer e
cerem. 

Incluso vae o illlo1·ning Ch1·onicle ele hoje, em que se acha uma carta de Lis
boa basta.ntemente mal escripta, c um pequeno paragrapho, com a clata do Rio 
ele Janeiro, de G elo julho, que concorda, creio eu, com o que -em cartas partícula~ 
res mencionam da mesma capital. 

Queira v . ex. a beijar respeitosamente em meu nome a mã.o ele sua alteza real 
a senhora infanta reg·entc, c elo toda a sua augusta família . 
I Deus guardo a v. ex. a muitos annos. Londres, 13 ele setembro ele 1826.
li. mo e ex. mo sr. D . Francisco de Alm(:)icla. = illlw·q_ttez de Palmella. 

Ollicio 

. Ill. mo e ex. mo sr. -Pelo correio J ~ão de Amorim, que chegou a esta côrtc no 
cha 14 elo corrente, ás nove horas ela noite, me foi entregue o despacho reservado 
u.o 1, que v . . ex." me dirigiu. N'este despacho, accusanclo-se-ni.e a recepção elos 
~eus officios n. os 216 e 217, foi v. ex. a servido cl.izcr-mc, que não tendo a serc-
11!ssilna senhora infanta r qgente r ecebido, havia já m11ito tempo, noticias claras e 
c~rcumstanciaclas cl' esta côrte, e constando que ela elo Rio ele Janeiro tinham sido 
cln·ectamente enviadas ao serenissimo senhor infante D . Miguel importantíssimas 
resoluções tomadas por cl-reí nosso senhor, ordenára a mesma serenissima senhora · 
fJ.ue, sem perda ele tempo, se me expedisse mn correio extraordinario, que eu não 
deveria demorar mais ele ,tres dias, e que por elle eu clésse mna conta exacta 'ele 
q.nanto houvesse ele ter ehegaclo ao meu conhecimento, sobre os negocios que ele 
algum modo possam influir tanto Iio estado presente como futtu·o ele Portugal. 

Em um elos meus precedentes officios participei a essa secretaria ele estacl~ 
<;]lle o serenissimo synhor infante D . Miguel tinl1a recebido uma carta ele. el-rm 
nossó senhor, e eu um decreto e um aJ.vará ele procuração; sempre. entendi 9-ue, 
sobretudo os r eferidos dois diplomas, teriam sido, ao menos .P?r cop1a, _remettl~os 
ao governo cl'esses reinos, ~L fim Je quo ellc mo mandasse m1rustrar as mstrucçoes 
e clarezas necessarias, lJara en poder dar execução ao conteúcl? nos mesmos cli
p~omas, os quaes, ou por esquecimento, ou não sei por que mot1vo, mo foram en
VIados sem serem acompanhados ele despacho algum, e mlicamente debaixo ele 
nrn sobrescripto. · . 

_rl'enho agora a h_onra ele remetter por esta occasião segura a v . ex. a (letra A) 
copnt elo decreto que recebi, em virtude elo qual me acho devidamente auctori
~ado para receber o juramento ela. carta. constitucional que o seren:issimo senhor 
Jnfantc tom ele rll'cstar . 
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Envio do mesmo modo a v. ex.a (letra B) copia do alvad. do procuração que 
igualmente recebi, e finalmente (letra O) copia ele outTo diploma que eu clevêra. 
ter recebido j1rntamente com os outros dois acima mencionados, mas que não r~
cebi, tendo a mesma copia siclo r emetticla ao sercnissimo senhor infante com mtu-
tas outras. · 

Quanto á carta que el-rei nosso senhor clirigiu clirectamente a seu aug1.1sto ~·
mão, e que este seuhor quando a r ecebeu teve a bondade de me mostrar, nao 
posso r emetter copia cl'ella a v. ex.a por me não atrever a peclil-a a sua alte~a, 
não me achando atLCtorisaclo para ttmto . T endo eu, porém, lido, em seu clev1clo 
tempo, a mesma carta, posso informar a v . ex.a que ella é concebida nos termos 
os mais amigaveis: Que cl-rei nosso senhor, r emettcnclo a sua alteza um exem
plar ela carta constitucional, lhe r ccommeuda que a abrace c jure; c que contanclo 
com a vontacle elo serenissimo senl1or infante, passava sua magestacle a dar as 
proviclencias nc,cessarias para se effeituar o casamento ele sua alteza com sua au
gusta sobril1ha, rainha já ele Portugal; que cl'este desejado consorci.o, e ela pres
t ação elo jtuamento, dependia a felicidade elo r eferido r eino, por serem estas as 
duas conclições inclispensaveis para tornar valido o acto ele cessão e ele abdicação; 
que se sua alteza não cumprisse aquclln.s conclições, não só infelicitaría a sua a\t
gusta sobrinba, privando-a ela corôa ele PoTtugal, mas tambem que a consciencw. 
elo serenissimo senhor infante r esponcleria perante o tribunal clivino ele tudo quanto 
ele similhante r ecusação houvesse ele resultar. · 

Na mesma carta recommencla el-rei nosso senhor a sua alteza ele seguir os 
conselhos que sua magestacle o imperador ele AustrÜL lhe tem claclo, e ·houver ele 
dar, pois elle tem sido , diz a carta, verclu.el eiramente pae ele sua alteza. 

Taos são as r esoluções tomadas por el-rei nosso senhor, a que se r efere o des
pacho ele v . ex."-, e nada mais tem chegado ao meu conhecimento, a não ser que 
sua magestacle fez transmittü: tambem a sua alteza copias ele varios decretos, e 
entre outras as ele nomeação lle um mordomo mór e ele Hma camareira mór para 
sua mag·estacle a rainha nossa senhora, e jgualmcntc ele um clecrcto ou alvará r e
lativo ~ís partilhas elos bens particulares que :ficaram por fallcci:p1ento ele sua ~a
gestacle o impcru.clor e rei o senhor D. J oão VI, que Deus haja em santa glorll1· 

Pa.rece~me ter d'esta sorte obedecido pontual e fielmente ás ordens que v . e:S:-3 

me expediu no augusto nome ela serenissi_ma senhora infanta r egente, ~ís quaes, 
como é elo meu dever, sempre me cingirei. 

Em tempos tão calamitosos e em que as paixões e a elesorelenacla ambição elos 
inimigos ela legitimidade não têem limites, não é ele admirar que ahi se t enhaDl 
cspall1aclo boatos criminosos, quo tambcm c{t tôem chegado, tendentes a pcrpetu.a.r 
a desordem, e a fazer acr editar a falsa idéa ele que a pessoa elo serenissimo se
nhor infante D . l\'Iiguel não é respeitada: eom2 o eleve ser n' esses Teinos, onde, 
c?m? v . ex.a diz1 seguramente ninguem pensa em privar a sua alteza elos seu~ 
direitos. Pareceu-me acertado communicar este paragrapho elo élespacho ele v . eX· 
ao seremss1mo scríhor infanto. 
. Agradeço a v. ex. a a bonclacle que teve ele me commtmicar a noticia que já 

aqui tinha sido r ecebida por telegrapho, tanto elo successo ela noite ele 21 p~ra 
22 elo mez proximo passaclo, como ele continuar depois cl'isso a gosar essa caprtal 
ele grande tranquilliclacle, havendo o processo r elativo ~í.quelle acontecimento co
meçado já, s<1guinclo-se no curso d 'elle as formalidades legaes . 

Bem quizera por esta tão opportuna occasião offcrccer a v . ex. a noções e:s:
actas sobre as verdadeiras intenções cl' este gabinete a respeito elos negoci~s ele 
Portugal; porém não se esperando aqui o príncipe ele l\'Ietternich .antes elo d1a 20 
elo corrente, não o posso faz er, determinando-me v . ex. a mui positivament~ n~ 
seu despacho ele nã.o demorar aqui o expresso, que o trouxe, mais ele tre_s eh~s' 
o como o ]n·imeiro dever ele um empregado publico é obeclecer ás determmaçoes 
cl~ .seu chefe, :por isso não entendi clever ·tomar sobre mim a responsabiliclaele c:e 
mmor demora na expedição elo sobredito expresso, bem que mais alguma demoi[l. 
poclesse talvez ser util ao servico nas presentes circmnstancias . 

Portanto nada m:1is posso a~rcscentar ao que communico a v . ex .a no incluso 
officio n . 0 226. 
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Remetto a v. ex.a com este officio. tres cartas de sua alteza o seren:iss1mo se
hhor infante D. Miguel para sua rhagestade a imperatriz rainha nossa senhora, 
pa~·a a serenissima senhora infanta regente, e talvez para a serenissima senhora 
prmceza D. Maria Beneclicta. 

Foi-me summamente agraclavel a cer teza que v. ex. a foi servido dar-me de 
que aquellas augustas senl1oras e toda a real família passavam sem novidade ·em 
suas preciosas saucles . 

D eus guarde a v . ex. a Vienna, em 17 ele setembro ele 1826. - - Til. mo e ex. mo 

sr. D. Francisco de Almeicla. = Banio de Villa Seccct. 

A- Decr~to 

D evendo o infante D . Miguel, meu muito amado e prezado irmão, prestar, 
como subclito p01'tuguez, o jummento á carta constitucional, que em 29 ele abril 
do corrente anno decretei e m.andei jurar na monarchia portngueza : hei por bem 
áuc~orisar, como por este auctoriso, ao barão de Villa Secca, meu enviado extra
?rclinario e n-Nnistro plenipotenciario j1mto á côrte ele Vienna, para que receba o 
Jll'ramento do clito meu irmão c lhe participe esta minl1p, auctori ação . 

O mesmo barão de Villa Secca o tenha assim enten dido e execute. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o 1. 0 de maio de 1826 .=(Com a ntbrica de 

sua magestacle o ?'ei .) 
B-A lva r á 

Eu a princeza D. Maria da Gloria faço saber aos que este meu alvará virem 
c seu conh ecimento pertencer, que tenclo-:ine auctorisado meu augusto pae o se
tUlOl' D . Pedro I, imperaclor el o Brazll e rei de Portugal e Algarves, para que eu 
possa contra'hir esponsacs com o serenissimo senhor D: Miguel, infante de Portu
gal, meu tio, que se acha actualmente residindo em Vienna de Austria; e devendo 
Ctl para este fim nomear pessoa que em meu real nome possa cel~bra.r este sole
l1lne acto: hei por bem. constituir meu procurador ao barão ele Villa Secca

1 
minis

tro plenipotenciario da côrte de Portugal junto a sua magestacle imperial e r eal 
apostolica, para assignar por mim a escriptura dos ditos esponsaes, guanladas as 
solemniclades legaes, com a clausula de que valetá este contrato, obtida que seja 
da sé apostoli.ca a competente dispensa ele impedimento ele consanguiuidade que 
entre nós exi.ste, conforme o clireito canonico. E para este effeito concedo ao clito 
llletl procurador os poderes necessarios, havendo por fi rme e valioso o que a este 
respeito praticar. Em fé elo que mandei passar este alvan't, que vae por mim assi
g.naclo e sellaclo com o sineta das reaes armas. 

Dada no palacio do Rio de J aneü·o, aos 28 do mez de abril de 1826. = PRIN
OEZA D. JYLmu DA GLORIA. = (Estava o sêllo das reae. armas.) 

C-A lvará 

Eu el-rei faço saber aos que este meu alvadt virem, que, havendo tencionado, 
depois elas mais serias meelitações, abdicar a corô11 elo reino de Portugal na pes
sGoa ela minha sobre, todas muito amada e prezada filha, a princeza D. Maria da· 

~01·ia, para que como soberana cl' aquelle estado e sens clon1inios possa n' elles 
remar e continuar a dynastia ela serenissima casa ele Bragança; c querendo eu, 
Cotno seu pae e tuto1· nahu-al, escolher pessoa com quem se haja ele li.gar em ca
samento, e contando para esse fim com a vontade e bons desejos ie meu mtúto 
amaclo e prezado irmão o infante D. 1\'[igú.el, em quem concorrem o nascimento e 
altas qual~dades que o distinguem para com a dita minha filha se a.ss~n~ar?m no 
thto~o ele meus augustos predecessores : hei ]JOr bem outorgar ~ permlttu· .licença 
á nnnha sobre todas amada e prezada filhá a princeza D . Mana ela G-lor1a ;para 
contrahir os mencionados esponsaes, podendo nomear para seu procm·aclor o barão 
de Villa Secça, elo meu conselho e meu plenipotenciario na côrte de Vicn.na. ele 
1\ustria; e este acto se fará por escriptum publica, guardadas as solemnicladcs de 
direito, solicitando o clito, meu ministro a competente dispensa ele impeclimento ca
llonico, para qü.e se li ossa effectuar este consorcio. Pelo que mando ás pessoas a 
qnem o con11ecimcnto d:estc ahará pertencer, o mrmpram c g uardem como n'elle 
se co . .ntém. E valed como carta passada pela . chancellnria, posto que por ella não 
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ha de ·passar, e o seu cffeito haja de durar mais de um anno, sem embargo elas 
ordenações em contrario. E registando-se cst'e no competente livro, se manclar{L o 
original para a Torre elo Tombo ele Lisboa. · 

Dada no pa.lacio do Rio de J aneü·o, aos 28 ele abril ele 1826.=RE11 eom gua.rcla. 

'·'<' 

A corresponclenci;.;, official elo elil'>lomata que fora encarregado interinamente da 
embaixada portugueza na côrte ele Madrid terminou com este 

Ofticio 

Iu.mo e ex.mo sr.-Em seu devido tempo r ecebi o despacho de v . ex.:t elll 
data ele 17 elo mez passado, commtmicanclo-mc a copia do decreto pelo qual sua 
alteza r eal a serenissima senhora infanta regente houve por bem mandar-me ris-
car do real serviço, de que conto trinta e um annos. · . 

Em meu officio em elata ele 4 elo dito mez tive a honra ele participar a v. cx.:t, 
que na primeira occasião seglli'a remetteria, a minha cont.:'l. corrente das clespez~s 
feitas com a secretaria ela legação, e aproveito 11 que se me of:l'erece elo corrmo 
Antonio de Sousa, para a, incluir n' este officio a v. ex. a, sendo o sa,ldo a meu fa
vor de rcaes ele vellon 5:980 e 14 maraveclis. 

Quanto á entrega elo arehivo, fi co copiando alguns officios que estão em atra
zo, não dependendo iuteu:amente ele mim esta omissão; porém no os encia,l tLtdo 
se acha, em ordem, e, na conformidade elo que v . ex. a me cleterrninou, a,qui 1ue 
entenderei, 11 r espeito ela entrega do dito archivo, com o acleliclo José Guilherme 
ele Lima. 

Deus guarde a v. ex.a iaclrid, 11 ele setembro de 1826 . - In.mo c ex. 010 sr. 
D. Francisco ele Almeida, Portugal.= Joaquim Sever·ino Gomes. 

· Os chefes elos insmgentes, não conseguindo os seus clesig1úos pelas a,rmas, con
tinua,ram a fazer manifestos e proclamações, que foram clistribcúclos nas provincias. 
Seria, supcrflno e mesmo clifficil transcrever todos os e:criptos derivados elo campo 
r ealista, e por isso apresentaremos apenas os mais es:enciaes, dando prefercncía 
aos dois segui~tes. 

Manifesto á nação por-tug·ueza 

A nação portugucza, compe1licla pela mais manifesta usmpação dos seus direi
tos, quebra dos seus fóros, elcstruição ela integridade da, sua inclepenclenc:ia, e 
ameaçacla ele cair no pelago cb anarchia, resta-lhe o recurso elo solemnc protesto 
que {t fa,ce de D eus e dos homens offerece em guarda elo que lJ1e compete; pro
testo C]_Ue todo o portnguez não pócle deixar ele ratificar, não havcnclo nen1n?u 
que se exima a clefenclel-o com os. maiores sacrificios, lJois que a cligniclaclc na.cJO
nal assim o r eclama. 

A nação portugueza não é patrímonio de uma família; os seus direitos c fúros 
a,cha,m-se comtituidos no pacto estabelecido com o throno e o sober ano, 110 lno
mento ele subir a tomar a corôa, t em ele jurar p elo modo mais sagrado a sun. fiel 

. defensa. O throno, pois, é depositaria cl'aquelles elircitos e fóros pma os ·manter e 
não perturbar. . 

O soberano é o chefe e senhor, não arbitraria, mas segundo os clir.eitos, que lh;e 
clevolvem as leis funda,mentaes da monarchia, que é por onde elle se acha cons~.t
tuido rei elos seus povo. ; a obeclicncia que estes lho devem, d'ahi clcrivmln, nno 
traspassa os precisos limites elas mesmas leis; e o soberano, com elles em coiJl))1uJll, 
participa ela fiel s1~j eição ao que ahi se acha prescripto . 

São as [eis fnnda,mcntaes, qne a nenhum é licito tocar, nem infringir, a,s que 
formam a arca ela alliança, que guarda, a indcpenclencia ela. na,ção dos atac!ués ela 
rebclcle clem·agogia. E. ta doutrina, corrente em todos os publici:ta ·, é .ele ngoroso 
clesempenh~ e observancia para todo o portugucz, como com]Jrehcndicla na volu
mosa comp1laçrio ela D~ducção ch1·onologicct e analyticct; que foi mandada pôr cJJl 



223 
/ 

ol)se~·vancia na univcrsi.clacle, tribunacs, camaras, julgadores o pessoas ·de toda a 
quali<hcl.c no reino: 6 a doutrina que o senhor rei D . João VI, melhor aconsclha
cl~, ex:citou na sua mais r estri.cta, pontual e ~mm.ediata observancia pela carta ele 
le1 cl.e 4 ele junho ele 1824, em que foi reparado c conhecido ele improcedente o 
neto, tanto elo throno como elos povos, üe nrbitrariamentc ser infringida toda a. 

, mudança na organisação política ela monarchia; finalmente os princípios ele tão 
' sag!~~cl? s direitos encorparam-se nos que as nações ela Em·opa têem proclamado na 

~egttnn.Icbde que estabelecem para a ordem e soccgo dos povos e preservação do· 
Incencho revolucionaria de que têem siclo victimas e estão ameaçadas. 
. Segtm lo os mesmos princípios ele incontestavel verdade, os actos elo augusto 
nnperador elo Brazil, ele toda e qualquer natm·eza que sejam, tornam-se i:rritos, 
null~s , sem effeito, oppressivos e attentatorios ás liberdades elo povo portnguez, e 
concltantes iL anarchi.a pela arbitrariedade com que vão supplantar as leis ftmcb-· 
me~taes ela nação, que por esse motivo, desobrigada da sua execução, os devere
pellir por todos os meios que para isso se tornem conducentes; isto ainda no caso 
que aquelle mesmo augusto imperador se podesse julgar com direito á soberania de 
Portugal, e ainda quando tivesse entrado no seu exercício pelos termos legaes ele 
ll.lna j nsta acclamação; porquanto sua magestade o imperador elo Brazil é es tranho á 
suc~essão ele Portugal, é soberano ele lllll estado clifferente, clesligou-se elo caracter 
naGional, termos todos abrangidos nas leis flmdamentaes e constihltivas ela nação 
portngueza, que por isso o excluem lo seu tbrono e governo. 

As côrtes ele 'Lamego deixaram nos termos mais explícitos neg·acla a entrada 
ele um príncipe estrangeiro á corôa. Os capitnlos elas côrtes gerae.· por que entroll 
n~ successão do r eino a augusta casa ele Bragança, confirmando, cleclaranclo e aro-· 
phando aquella clisposição tomada em Lamego, estabelecem que o sobera-no ele· 
P.ortngal, quando haja outro estado cli:lforcnte, sempre com a sua resicleucia na ca
~tal ele L isboa, clivída esses dois estados pelos dois :filhos que t enha, o mais ve-

? para o r eino maior, e o immecliato para o ele Portugal, e este s~j a j nlgaclo 
Prt~cipe e legitimo successor, t ermos que se verificam na situação presente elos ne
goclOs. 
. O senhor D. Pech·o, pela, força elas Circumstaucias, e l)Or toclos os actos e:xpli

CJ~os. climanaclos immecliatamente ela sua pessoa, levantando-se com o Brazil, con
stthnnclo-o imperio separado e inclepenclente, declarando nada querer cl' est e r eino, 
snbtrahinclo-so ÉL obeclicncia ele sou augusto pae, fazendo viva e cruelissima guerra 
a Porh1.gal e a todos os seus naturaes , para consolidar, estabelecer e inteiramente 
levar tÍ.vante aquolla clesmemb1~ação pelo tratado do r econhecimento ela inclepen
cle~cia, concluído debaixo ela mediação britannica, não só confirmou os sobreditos 
Pnncipios, que o constih1.em soberano estrangeiro, e por consequencia Llesligaclo ela 
snccessão ele Portugal, mas promn·ou fazer r evestir esse mesmo tratado ela incle
penclencia ele quanto era preciso pa.ra o tornar verdadeiramente assignalaclo na 
ll!stmu·ação elos interesses quo excita, termos de que usa para com a augusta pes
soaJ ele seu pae, titulas que a si reserva, exclusão que d' elles pactua para toda ou
tra pessoa que não seja a elo mesmo seu augusto pae, r econhecenclo por isso vir
tual e positivamente outros clescencl entcs e snccessores á corôa ele Portugal. 

. Não se achando no decreto ele 6 ele março, que estabeleceu a regencia cl'este 
remo, o seu nome para dever ser consiLleraclo legitimo successor ela corôa, ele que 
falia o mesmo clccr et9, havendo no acto da quebra elos escudos, e todos os mais 
snbsec1llentes ao fallecimento ela mag·estacle elo senhor D. João VI, faltado as cle
chrações a respeito elo senhor D. Pech·o, e isto pela bem fnncla~1a exclusão. em 
que se achava na rasão elo direito publico portuguez, só em mamfesta oppos1ção 
a elle, pela contemplação que a mesma r egencia qniz guardar com a sua augusta 
pessoa, passaclos dias é que foi assi.m denominado i notando-se : 1. 0 , que elle se 
conformaria com as leis fundamentaes da momtrchia porh1gueza, dando-se por ex
chüclo ele succocler no throno; 2. 0, que n::t S lh't conformiclacle, garantindo as mes
Inas leis , abraçaria e r·econheceria os clireitos cl'aquelle que em virtude cl'ellas é 
cliarnaclo ao throno, a que elle assim não poL1ia ser achnittido: foi sobre esta ex
pecta-tiva que os povos cl'estes r einos guardaram respeitoso silencio e que juka
ram que um filho elo seu fallecido soberano, que havia executado o' cumpr~1e~to 
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do direito· publico da nação nos netos que promovêra. no Brazil, c que havi.n, pelo 
modo mais solemne e positivo, protestado a sua ::tbncgação a intervir ou contrariar 
o que llissesse r esp eito ~" es ta monarchia, que cl' es~:;e modo se lhe hav ia tornado 
estranha, fosse o primeiro em fazer tudo b em gu::trclar ela sua parte, não se des-
mentindo a si proprio. . 

P elo contrario o senhor D. Pedro, imper ador elo Brazil, com estranh eza um
versal elos presentes, e com severa consicleração do:'l ·futuros, e pelos seus· decretos 
de abril e maio elo corrente anno, pelo modo mais inaudito tudo atropclla, . inva
de, aggrava e pretende destruir e aniquilar. Não succeclerá assim, porque as leis 
funclamentaes ele uma monar chia são entregLws á guarda c defensa el e todos os 
seus habitantes, que cnmulativ;amente clevenclo concorrer a ti:io nobre clcscmpcnho, 
cada um cl' elles em singular a isso se acha obrigado; to elos, e cacb um ele p er si, 
é uma sentinella manteúda elos fóros da nação. D emais, trata-se ela inelcpenclcn
cia ela mesma nação, que sem isso ficaria. uma simples província. elo Brazil, que 
com usurpação immeeliata ela. sua inclepenclcncia án.1an.hã seria ahsorv.idn. pelo 
mesmo imperador, que lhe esgotaria a sua povoação e os r ecm;s.os para acrcsccn
ta.r sua nascente proprieclade ; e o berço ela 111onarchia, que pelas leis em todo o 
caso constitue um estacl'o inclepenclente, seria devorado por t~m :filho a quem dou 
o ser, e que depois elas affrontas e damuos que causou, elos excessos a que se 
abalançou, em desculpa ela sua menoridade, viria a ultimar a sua total aniquilaçfLO· 

Portanto a hom;a portugueza chama a todos os que ·se prezam <lo tão nobres 
sentimentos a faz er que t enham immecliato cumprimento aquellas leis : 1. 0 , decla
rando que a nação por ellas constituída r epelle a aggressão que ·se Uw move ; 
2. 0 , que o throno chama. o ser enissimo senhor infante D . 1\'Iignel , como compre
hcncliclo nos capítulos geraes elas cúrtes ele 1641, san~cionaclos p ela carta patente 
de 12 ele setembro ele 1642, a occupal-o, e com isto ao exercicio de todos os di
r eitos magestaticos, como immecliato successor elo senhor D. João VI á corôa ele 
Portugal, <;lm consequencia ele· se achar investido no imperio do Brazil, separado 
e independente o senhor D. P edro ele Alcantara; 3 .0

1 que este é o unico, legal, 
positivo e demonstrativo sentimento que a nação poi·tugueza expressa, pois quanto 
se t em passado tem sido com seu desconhecimento . 

O governo do reino ampliou a seu arbítrio o decreto do 6 ele março ; não ou
viu os homens elo conselho; não exam[nou os direitos ela JJ.ação; subtrahiu-sc a to
elos os termos legaes, suppridos hoj e por este pleno manifesto, que na lcgalicla.dc 
ele quanto expõe serve ele protesto ao que tem occoiTiclo ou possa occoner c tra
tar-se contra os princípios do mais sagrado direito estab elecido ; o qne se offerocc · 
ao publico e geral conhecimento assim elos nacionaes, para que o ratifig.uem c elo
fendam, como dos estrangeir os, para que o r espeitem e 11ão prejudiquem. 

T enclo chegado á minha mão um manuscr ipto anonymo, e muito mal escriptu
raclo, intitulado Manifesto á nação JJO?'it6gueza) e não tendo pocl[clo obter um exem
plar impresso, porque p elas criticas circumstancias ela nação por h1guoza talvez se 
não podesse imprimir, e não tenclo mesmo appareciclo um exemplar correcto, por
que copias, e ainda mais copias ele copias, são por via ele regra infleis ; cntenclcn
clo, p orém, que seria ela maior utilidade para os portugnozes a edição c ]JUblica
ção cl' este manifesto por via ela im})rensa, para que .os ignorantes aprendam e ~o 
illustrem, e os demagogos se confundam, vendo aqut clemonstracla com evidenCia. 
juriclica a legitimidade ela snccessão elo throno portugnez na pessoa elo sorenissimo 
senhor infante D. Miguel, segunclo filho elo fallecielo r ei ele P ortugal o senhor 
D. J oão VI ele sauc~osa memoria, em troco ele cavilações, vozerias clissonantes c 
grosseiros sophismas, com que unicamente ]Jr etenclem obtunclir-nos como rei o se
n.hor D. :('edro de Alcantara, que o não póclc ser por estar constihúclo imper ador 
elo Brazil, inclependente c desligado da corôa ele Portugal, a quo olle mesmo e~
pressamente renunciou, não tendo os p erversos com esta obtrusão outro fim maJS 
do que o fazer tragar uma constittúção maçonica, que faz as suas delícias, que é 
o escanclalo ele toclos os bons chri stãos c fi eis portuguezes, o que será obj ecto d_e 
meu eterno oclio e maldição: assentei ])Ol' isso ele mandar imprimir o dito mant
fcsto, depois ele corrigido, o mais quo o pmle fazer segundo o seu espírito, aucto-
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ri~anclo-o com a n1inlta assiguahu·a, só~ente para effeito ele ser dado ao prélo, sem 
VIstas ele o roubar ao . seu benemerito auctor, o qual a todo o tempo o ]JOder<:\. re
clamar, assim como fazer estampar outro, segundo o rigoroso texto orig·inal. 

Quartel general ele Palencia, 9 de setembro ele 1826. =Visconde_ de Monte Ale
gre) bl'igacleiro general ele c~wa.lla.ria elo exei·cito portuguez . ' · 

Por mancla.clo ele s . ex. a = Auditor, Agostinho José da Fonseca) servindo ele 
secretario militar. 

, Proclainação 

Portuguezes : ....:.A noticia ele terem desertado para o nosso paiz um punhado 
ele facciosos hespanhoes, em nada eleve amedrontar-vos. Foi clecreta.do pelo Deus 
elas vinganças que se unissem ,os traidores ele ambas as nações, para que juntos 
pade~am o justo castigo ela sua traição. Portugal elevo ser o lagar elo commuu1 
snpphcio; a brava nação 4espanhola tom tomado todas as medidas para que não 
es.capem seus inimigos; os revolucionarias elo. nosso }Jaiz empeoraram a sua abo
llllnavel causa; elles têem attrahiclo sobre si o oclio ele todas as nações; contra 
ell~s vão voar aguerridas tropas para acabar ele uma vez com os perturbadores 
~la península. Portuguezes, amaldiçoemos os malvados patrícios que acontaram os 
~uimigos elo senhor D . Fernando VII; não choremos sobre a infeliz sorte cl'esses 
mfames, mas antes cáü~m sobre elles todas as pragas elo céu e ela terra ; que o 
saague alague os povos, que o fogo devore as casas que lhes derem asylo; e nós 
façamos ver pela nossa ficleliclacle a el-rei catholico, ao melhor elos reis dó mundo, 
q11e não consentimos, mas antes }Jrotestâmos, em nome dos bons portuguozcs, con
tr~ todo o acolhimento que a nossa naÇão der ou tiver claclo aos seus e nossos ini
ll1Jgos. Viva o senhor D . Fernando VII; morram os alcoviteiros elos inimigos ela 
Hespanha. 

Lug-o, 18 de sftembro ele 1826. = O B1·igadei1·o ll!facltt?·eimf. 

* 
. Entre os impressos que o partido r ealista fez circular pel'o reino comprehen

dta-se uma proclamação em B.ome elo infante D. Miguel, alluclinclo a certo decreto 
em clefeza elos seus direitos ao thronô, c1'0a authenticiclacle foi muito contestada . 
~ncontrámos tres ,copias cl'esse ultimo diploma nos archivos publicas, mas tão clif
fcl:<'mtes, q1~e resolvemos inseril-as todas, visto ser impossível estremar a vercla
cleira, se porvcntnra algnma cl' ellas pó ele assim considerar-se ou mesmo existiu o 
antographo com a assignatm·a propria. Em qualquer elos casos, porém, authentico 
ou apocripho, similhante escripto contrib1ún poelerosamente para acirrar os ani
lllos na grande lucta civil, dando esperanças aos antagonistas elo systema liberal, 
q110 redobraram ele esforços contra o governo e -instituições vigentes. 

P:rociaJ.nação 

PÓrtuguezes : -V assa gloria é o que o meu coração ambiciona, minha alma 
não appetece mais que ver-vos 1midos ao vosso infante para desterrar elo solo por
tngnez a iniq1.údaele e a a.narchia; vossa ventm·a é o que desejo. Guarclae-vos de 
vos deixar seduzir com as fallazes apparencias de um bem ideal, que impede al
cançar o bem effectivo. Lembrae-v:os ela santa religi[o que havemos professado, 
e n.ão aclmittaes a libefdade ele cultos que se vos prO}JÕe, principio de um governo 
republicano. Estac seguros que as grandes potencias ·cla Emopa. clefendem a ca1~sa 
santa ela religião, e se algum g·overno separado elo seu: cl ever aJucln:r os revolucw
uarios, será affiigiclo á vista da Emopa, e igualmente os que1 possmclo~ elo mesmo 
espirito ela rebellião, intentem tomar parte em nossos negoCias para ~l;Judarem os 
revolucionarias. 

Sim,, valorosos e fieis portuguezes, não está distante' o m~mento em que _:yejaes 
descarregar as pesadas cadeias com que .essa facção fementlcla ha q11ericlo amar
rar ao c&lTO ele tantos crimes vossas nobres e generosas cabeças; vae a não exis-

- 1 Enviada pelo corregedor ele Villa Real ao intendente geral da policia em officio ele 12 ele 
outubro de 1826. · . 

1,) 
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tir em muito breve tempo essa quadrilha de anarchistas, cuj as icléas não têem ou
tras vistas que e11chcr a terra de horror es e o céu ele injusta inclignl:lção contra 
tamanhos excessos. A Divina Providencia, cansada j á de soffrer por tanto_ tempo 
o peso enorme de seus clelictos, se tem resolvido exterminar esses monstros e ±a-
zel-os desapparecer da supcrficie ela terra. . . 

Minha reclamaçao ao throno de Portugal e o decreto que vou firmar pela mi
nha mesma mã9 em Llefeza de um sceptro que as leis tão justamente me conce
dem, hão siclo dictaclos pelo amor que me me1·eceis c executados pelos soberanos 
alliaclos, que protegem a causa ela innocencia e que não soffr em ustupações tão 
descaradas e violentas . 

Portnguezes, vosso legitimo soberano espera com ancia o dia memoravel de 
arrojar-se em vossos braços e ele fazer a felicidade elos seus povos . . Abandonae 
esses negros e ruinosos estandartes ch rebellil1o, e nem um instante só sirvaes ele 
ins~rumento a essa facção iníqua, que com o pretexto ele illustração e ele felicida
de publica, só asl)Íra a roubar-vos o mais precioso que possuis . Fngi para onde 
possaes formar grossas massas de portuguczcs :fieis e leae ·, que, anoj ando-se im
petuosamente sobre essas 011elas ele ferozes revolucionarios, cleis um dia ele g-loria 
e honra á vossa l)atria e ele assombro e pasmo ao mundo todo. Façamos admirar 
o nome portuguez, e ao mesmo tempo que laborâmos nossa felicidade, segundo o 
costume de nossos antigos, :fttj am do nosso solo os revoltosos das nações vizinhas, 
e dizei commigo : Morram elles, morra a constituição ! · 

Vienna, 9 de julho de 1826 f . 

Decre-tos 

N .• 1 

Havendo eu declarado a meu augusto ir mão D . Pedro, imperador elo Brazíl, 
por minha carta regia de 13 ele j ulho, que não podia conformar-me com as clau
sulas matrimoniaes que se me propunham com sua prezada :filha, a princeza do 
Grão Pará, D . Maria ela Gloria, minha sobre todas pr ezada sobrinha, tamb e1n 
lhe fiz saber que pelas leis fnudauíentaes ela monarchia portugueza, :ficando sua 
magestade imperial com a corôa elo Brazil, que pelo tratado que sanccionou da 
sua indepenclcncia é nação estrangeira, sou eu chamado a occupar o throno por
tugnez ; e porquanto a regencia que em Lisboa tem procedido caprichosamente 
em manifesta contraclicção com o conhecimento das r eferidas leis, por uma defe
rencia ao amor que me merece minha prezada irmã D . Izabel Maria, que a pre
side : héi por bem relevar a mesma regencia elos excessos ele jm·isdicção em que 
tenha incorrido e possa incorrer, infringindo as leis funclamentaes ela monarchia! 
até o momento em que este meu r eal decreto lhe seja apresentado. Outrosim hel 
por bem instituir por meu logar tenente a sua magestade imperial e real minha 
muito amada mãe e senhora, para que em plena soberania e por minha ausenci.a 
administre os reinos e domínios qL!-e me competem e ficaram desligados do Braz1l 
e unidos á corôa de Portugal pelo reconhecimento ela mdopcnclencia d'aquelle inJ
perio, aonde pretendo passar para me unir com o vinculo ind,issoluvel elo santo 
matrjmomo cóm minha muito prezada sobrinha D . Maria aa Gloria . 

1 Eis outra variante, que os realistas dizem ser traducção litteral da proclamação do in
fante D. Miguel , extrahida da gazeta .franceza a (),uotidienne , de 19 de setembro de 1826 : 

"Portuguezes : -A vossa gloria é o obj ecto de meus a rdentes desejos, e meu coração nad_a 
mais ambiciona que ver-vos todos reunidos ao vosso infante para expulsar de Portugal a b;JiquL
dade e a anarchia ; nada mais quero que a vossa felicidu.cle : não vos deixeis illudir de fa lsas 
apparencias e chimericas idéas, subversivas ela verdadeira ventura. Lembrae-vos da santa re
ligião que professâmos e não con~intaes a l iberdade de cultos, pri ncipio característico dos go
vernos republicanos. Estae intimamente persuadidos que as grandes potencias defendem a santa 
causa da r eligião, e se algum governo, descoahecendo seu dever, apoiar os revolucioJJarios, será. 
castigado á face ela Europa, assim como todos aquelles que se mostrarem animados do mesmo 
espírito. Elles dictaram a meu muito prezado irmão, retido 110 Brazil e privado de l iberdade, aB 
leis que elle agora vos dá, sem lhe permittir.cm v ir pessoalmente dictal-as entr e vós, porque sa
bem que ell e seria para toda a Europa um modelo de moderação se se achasse ú. vossa fr~nte 
u 'este momento ele crise, em que tantas outras nações deploram suas desgraças. 

~~Façamos admirar o nome portuguez ; trabalhemos em lograr nossa verdadeira felicida~e, 
s~g_umdo os costumes de nossos maiores ; fujam de nosso territorio os revolucional'Íos das naçoes 
VJzmhas, e clamae todos commigo : Morram os r evolucionarias e a sua constituição.» 
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A mesma regencia assim o .tenha entendido, cmnpra e faça circular e cumprir 
como n'elle se cqntém, sem embargo de quaesquer ordenações.= REI l . 

N.• 2 

Havendo eu cleclarado a meu augusto irmão D . Pedro, imperador elo Brazil, 
por minba carta regia ele 13 ele julho, que n~i.o podia conformar-me com as clau
sulas elo contrato matrimonial, que elie mo propunha, com sua prezada filha e mi
nha sobre todas prezada sobrinha, D. Maria da Gloria, tambem lhe fiz saber que 
pelas leis fllllclamentaes da monarchia portugneza, :ficanclo sua magestade imperial 
c~m a corôa elo Brazil, que pelo tratado que sanccionou sua independencia é na
Çao estrangeira, sou eu chamado ao throno portuguez ; e porquanto caprichosamente 
a regencia que se estabeleceu em Li ·boa, sem conhecimento ela dita carta r egia, 
te~ procedi elo em manifesta contraclicção; e em attenção ao amor que me merece 
nnnha prezada irmã a infanta D . Izabel Maria, que a preside: hei por bem role
yar á mesma regencia os excessos ele jurisdioção em que tenha incorrido ou possa 
Incorrer, infringindo as leis fundamentaes ela monarchia portugueza até ao mo
~e~to em que este meu real decreto lhe seja apresentado. Outrosim hei por bem 
Instituir a sua magestade imperial e real, minha amantíssima mãe e senhora, re
gente elo reino, para que em plena soberm~ia e de minha ausencia administre e 
g.ovcrne o dito r eino e. domínios que lhe competem e ficaram desligados elo impe-
1'~0 do Brazil e unidos á corôa ele Portugal pelo reconhecimento da indepenclen
Cla cl'aquelle impcrio. 

, A mesma -regoncia o .tenha assim entendido, Otm1pra e faça cumprir como 
~ elle se contém, não obstante qualquer ordenação em contrario . Dado em Vienna 

e Austria, aos 26 de julho de 1826. = R. 2 . 

N.0 3 

Ra:venclo eu declarado a meu augusto irmão D. Pedro, imperador elo Brazil, 
por mmha carta regia de 13 ele juJho elo corrente anuo, que não podia confor
lllat·-me com as clausulas elos coniTatos matrimoniaes que me propmha com sua 
rezada filha D . Maria ela Gloria, minba sobre todas muito prezada sobrinha, 
d'tlllbcm lhe fiz saber que pelas leis ftmdamentaes da monarchia portugueza, :fican-

0 s.na m~gestacle imperial com a corôa do Brazil, pelo tratado que sanccionou 
811a Inclependencia é nação estrangeira, sou eu chamaclo ao throno portuguez. E 
~rq~anto capl'ichosamente a regencia que se estabeleceu em Lisboa, que sem co-

ecunento da referida carta tem procedido em manifesta contraclicção; eu, em 
htJ:enção ao amor que me merece minha prezada .irmã D. Izabel, que a preside, 
. et por bem relevar á mesma regencia os excessos ela jurisclicção em que tenha 
lllconiclo ou que possa incorrer, infi.·inginclo as leis fundamentaes ela monarchia, 
ht~ ao momento em que este meu real decreto lhe seja apresentado. Ütltrosim 

e1 P~r bem instittúr por logar tenente a sua magestacle impetial e· r eal minha 
ama~t~ssima mãe e senhora, para que em plena soberania e por minha ausencia 
a~bninistre o r eino e clominios que lhe competem e que ficaram clesligaclos doBra
~il e l~niclos á corôa ele Portugal pelo reconhecimento ela inclepenclencia d'aquelle 
llllpel'lo. 

té A :?esma regencia o tenha ~ssim entendido e faya cumprir como ~1 elle se ~on
, ~' nao obstante quaesquer ordenações em contrano. D ado no palac10 da minha 
teslClencia em Vienna ele Austria, aos 9 dias elo mez ele agosto ele l826 .= .Miguel 3• 

di Eis-ahi as . copias para o confronto e indicada a süa proc~dencia, tor~ando-se 
d g'uas do m'al.or r eparo, em documento d.e tal 01'dem, a onnssão oü vanante de 
ata e a fó1ma da assignatlU'a. _ . 

A Gazeta, referindo-se ao dito clipl~ma, diz o següinte; «Lisboa, 21 de setem-

~A copia existente no archivo militar não tem data. 
na Manc!ad~ em officio de 29 de sete~bro de 1826 ao i?-tehdente geral da policia, pelo gover

do3r das JUstiças do Porto, J osé Ferrerra de Sousa; e cllz estar conforme as folhas ing1ezas. 
de 4 lemettido ao intendente g~tal da policia pelo juiz de fóra da comarca de Elvas em officio 

e outubro de 1826. 

~------------------~~----------------------~ 
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bro. -Tem-se eSl)alhatlo em di:fferentes Jogares do reino c até n'c.·ta capital tnU 

prctcn lido decreto do serenissimo senhor infante D . 1\'Iiguel, clataclo c1e Vienna :1e 
Austria, no qual sua alteza se declara rei cl'estcs reinos e cria uma nova regencw .. 
Estamos auctorísaelos para declarar que tal clecreto 6 apocripho e f01jaclo por _al
gnns inimigos ela gloria c reputação ele sua alteza, a quem não cluvielan'l caluromro· 
com similhantes falsiclacles, esperando assim fazerem serrn· tão respeitavel nome 
para .perturbarem a publica tranquillielaele, illuclinelo os ignorantes e incauto~, e 
conseguirem por este meio seus ela:ronados e criminosos intentos>> . 

Seis clias depois a mesma folha o:fficial inseria nas suas columnas outra refLl
tação, ·n'cstes termos: «Üs inimigos da tranquillidade publica não cessam de em
pregar todos os meios, por mais criminosos que sejam, para enganar o public~ 0 

fazel-o caír nos perfidos laços qtte toclos os clias estão armando . Ha algtms dias 
que f01jaram um papel de noticias, que têem feito correr manuscripto ele mão eJll 
mão, e para lhe darem apparencia de verdade pozeram-lhe por titnlo Ext1·acto 
das noticias que vim·am no co?·1·eio ao ernbaixado1· de Hespanha. Este papel é tão 
s1rmmamente absm·do e cheio ele contradicções, que para vinclicarmos d'esta v~r 
gonhosa imputação as m1uto respeitaveis pessoas n'elle mencionadas, e confi.mclir
mos a vil impostm·a elos auctores elo papel, basta publicai-o, e por elle conhecel:1í 
o publico um pouco instruido o desprezo com que é considerado por estes VlS 

anarchistas, os quaes pensam que tão grosseiros embustes podem ser acreditad_os: 
<<O senhor infante D. Miguel casou com a filha quinta de sua magestacle IJll

<<perial e real apostolica. A dita senhm·a saíu em sua companhia para Trieste i 
«vl1o acompanhados pelos príncipes Galitzon e de Shtzenbom·go Holitain1 ; devenl 
«chegaT áquelle porto no dia 20 de setembTo, e ele lá são conduzidos pela fragat_a 
«allemã Althéct1 de quarenta e oito peças, para Barcelona, oncle esperará a clecr
« são do congresso a seu favor . Já foi reconhecido rei de Portugal pelos impera
« dores ele_ Alleman1.a ~e Russia, e em Barcelona receberá a parte official elo s~n 
(<reconheCJmento. Elle mesmo, senclo convida.clo para assistir em pessoa ao chto 
<<congresso, o não qtuz fazer por política e afastar de si toda a suspeita. Sua ma
«gestade imperial e real ~postolica ordenou que no transito para Trieste fosse tra
«taclo como pessoa real allemã. Em Trioste c1eve lavrar segtmL1o cleoreto, mais forte 
«que o primeiro . Suas altezas as senhoras infantas, a princeza viuva e seu filho 
«devem partir no clia 16 para Barcelona. Suas altezas são quem mantêem ele tudo 
«as tropas portugnczas . O general Saias foi enforcado hontem na praça ele Sev~~a 
((pelas onze horas, e o seu ajudante ele or lens. Continúa a vigilancia na poliCia 
«contra os maus. Madrid, 11 de setembro de 1826 .» 

A auctoridade .judicial ele Elvas remetteu tambem parf!. Lisboa com o decreto 
supra (copia n . 0 3) a seguinte 

Proclamação 

Portuguezes : - Qual de vós deixará de derramar lagrimas de reconhecimento 
pelo sublime rasgo ele bene:ficencia com que nos favoreceu a Providencia Divina, 
inspirando ao immortal principe D . Miguel o real c1ecreto que, arrancando-nos das 
garras de trm governo illegitimo, constitucional e maçonico, e collocando-nos ele~ 
baixo elos auspícios e di.recção da incomparavel imperatriz e rainha reo·ente, fanL 
a ftüm·a e verdadeira felicidade ele Portugal? · 

0 

Eia, portuguezes, j á não veremos a soberana clesthronada, a religião profana
da e seus ministros menoscabados; a moral esca•:rnecicla, a nobreza aniquilad~, a 
patria opprimida, a gravidade portugueza prostihuda, o lecoro nacional perclrclo, 
o crario roubado; e acabarão essas denuncias falsas, intrigas, devassas, prisões e 
desterros, que têem sido o fructo da infame carta constitucional! 

Á's armas, portuguezes; armae-v.9s, ciclaclãos honrados, porque a causa é ele 
todos nós. Sim, militares, ecclesiasticos e portu.guezes de todas as classes, ~oJll_&e 
armas, formae corpos, e seja cada uma ele nossas cidades, villas e aldeias um 111-

expugnavel baluarte onde se acclame c sustente ~ religião de Jesus Christo, os 
1 Estes títulos não se encontram no Almanach ele Gotha e duviclâ.mos da sua authenti· 

cidade . 
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direitos de cl-rei o senhor D. l\figllel I e a mais fiel oLediencia á imperatriz e rai
nha regente, conforme determina o mesmo augusto senhor em seu real decreto. 

* 
Do outro ca:tnpo político impugnavam-se com vehemencia os actos e doutrinas 

~os sublevados, aconselhando ficlelidade ao governo constitucional e o chefe mi
tar da provincia da Beira Alta proclamou por essa epocha aos seus concidadãos 

1108 . seguintes termos, posto que pouco depois fosse reunir-se ás fileiras ela. tropa 
reahsta. 

Procla~n.açã0 

O marechal ele campo visconde ela V arzea, encarregado do governo das Uil'lnas da 
Beira Alta, aos povos da fronteira. 

. Não vos deixeis illuclir; permanecei tranquillos; não deis credito a perfidas in
bl~uações cl'esses portuguezes degenerados, cl'esses militares pmjuros, que sem 

no,_ nem hom·a, abandonaram a sua patr~a, e de um paiz estranho sopram a çlis
co~dm e anarchia entre nós, para augmentar o numero dos cumplices ele sua ini
qtnclacle; não deis creclito a suas fallazes persuasões; fugi elo precipício a que pre
\encle arrastar-vos a perversidade e a desmoralisação; attenclei á voz ela rasão e 
c 0 dever; a guerra civil ~ o maior de todos os males que póde pesar sobre um 
pov-o; não vos exponhaes a perder o vosso socego, á ru.ina elas vossas proprieda
c~es e. á:'> calamidades inseparaveis ela anarchla, consequencia inevitavel das guer
las CIVIs ; permanecei tranquillos, fieis a el-r ei, obedientes ás auctoridacles e go
~P.~·n? estabelecido ; · este é o nosso mais sagrado dever e o que nos impõe a santa 
lelig1ão que professâmos e o nosso proprio interesse. 

Quartel general em Vizeu, 21 de setembro de 1826. = Visconcle ela Vm·zea. 

* 
. .0 brig~cleiro :Manuel Pinto da ,Silveira, governador da praça de Almeida, e o 
~egimento ele infanteria n.0 11, que ali estava de guarnição, desertaram para H~s
pa~ha. A este respeito diz a orclem do dia n.0 117, de 27 de setembro, o se
g'tunte : 

. <<Sua alteza a senhora infanta regente manda com pezar .publicar ao exercito 
~ 1&'nominiosa conclucta, a memoravel cleserção do ex-governador ele Almeida e do 
~~·gllliento n .0 11 el-e infanteria, duzentas e cincoenta praças, que, abandonando o 
1 ilh_o do dever, da honra e da fidelidade, seguiram no dia 15 e 16 do corrente o 

Cat:nuho da revolta e da traição, e fora.m aggregar-se n'um reino estranho aos pri
llleiros transfugas e rebeldes. , 
b «Ü exercito nada perde em homens tão abjectos que desceram á infamia de 

a anclouar uma fortaleza que el-rei lhes tinha confiado. 

1
- ~<'l'aes attentaclos, lamentaveis sem duvida, não desdouram o credito, nem a 

g ona de que são credores os corpos disciplinaclos, fieis e leaes, unicos que mere-
celll · o nome de tropas pm'tuguezas. 
hi <<Sua alteza reconhece n ' esta nova ins-q.;rreição os incessantes esforços dos anar

da stas e. r~volucionarios, e por esta rasão manda sua alteza iJ?PO.r aos gen01~~es 
:-

8 provmcras, governadores e commandantes dos corpos a ma1s ngorosa obnga
â~o de exp~car, e fazer conhe.cer aos povos e ás trop~s, a~ machinaçõ~s, as falsi-

des que mventam e vulgansam os mesmos revolucwnanos e anarch1stas; che
gando o seu despejo ao ponto de invocarem ordens e mandatos de um príncipe 
Íne t~ntas vezes tem declarado detestar seus projectos de rebellião. Não é menos 
c ~svall'ada e absu.rcla a calumniosa insinuação de que os seus planos de rebeldia 
~a~ .. ap_oiaclos pelas nações, que, tendo por base ele sua política a conservação da 
e~ltn1~dade, não podiam deixar ele reconhecer como dimanadas d'aquella origem 

ds· sab1as in~tituições que nos libera.Jisou sua magestade el-rei o senhor D. Pe-
10 IV, com quem mantinham :relações como legitimo rei de Portugal. 

t· __,<<A tranquillidade publica não tem sido alterada na Beira Alta, alem da agi
,tçao r esultarite cl 'aqnella deserção. O general ela província e o da Beira Baixa. 
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têem empregado todos os meios para manter a ordem e o socego emq·Ganto não 
chegam as tropas que estão em marcha para aq nella fronteira. o 

«No meio cl'esta serie ele crimes e revoltas são dignos ele todo o louvor os ~e
teranos de Almeida, q ne ficaram guarnecendo a praça, que seus camaradas tão m
clignamente abandonaram, bem como as milícias ele Trancoso, a quem o trans~u~·a 
e traidor tenente coronel elo mesmG regimento qniz seduzir, e a quem os mihCta-
nos nobremente clespr.:Jzaram. » ' 

Dois dias depois, em ordem n .0 119, publicava-se ao exercito este 

Decreto 

Havendo o regimento n .0 11 de infanteria commetticlo no dia 16 do corrente 
o crime vergonhoso de motim e deserção, e o attentado enorme ele revoltar-se 
contra el-rci o senhor D. Pedro IV, seu legitimo soberano, fugindo cobarclemente 
para fóra do reino clepois ele ~ommetter execranclas violen.cias na praça ele Al
meida, que lhe estava confiada, praticando assim n'nm .·ó dia todos os ..actos que 
qu~lificam a revolta, a deserçfi.o e o crime de alta traição : hei por bem, em nome 
de el-rei, decretar o seguinte: 

Artigo 1.0 Os artigos 1. 0
, 2 . ~, 3.0

, 4 .0 e 6. 0 do decreto ele 5 ele agosto pro
ximo passado, que extinguiu os corpos que primeiro deram o vil exemplo ele per
ficlia e rebellião, são extensivos ao regimento n. 0 11 ele infanter ia . 

Art. 2. 0 O praso mencionado no artigo 3. 0 do mesmo decreto será contado de
pois que o presente clecreto for publicado na praça ele Almeida. 

Art. 3.0 Todos os ofl:iciaes ele qualquer arma ou graduação, e:ffectivos ou re
formados, ela primeira, segunda e terceira linha, qu~ .clescle o\clia 21 elo j ulho pro
ximo passado têem desertado para fóra do reino ficam cleniitticlos com infamia; e 
o mesmo se praticará com aquelles que para o futuro perpetrarem crimes tão 
atrozes. · • · 
. . João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, actual conselheiro ele estado, 

1w
nistro e seeretario de estado elos negocias ela. guerra, o tenha assim entendido e 
fa~a executar com os despachos necessarios. Palacio ela Ajucla, em 25 ele seteJJ1-
bro ele 1826. =(Com a ·n~b?·~:ca da , senh01·a i?ifantct ?·egente.) =João Ca?•los de 
Salclaiiha Oliveim e Daun. 

* 
Era evidente que não se podia contar com a disciplina elos corpos, ·tendo ~ 

frente dos commandos superiores alguns generaes pouco a:ffeiçoaclos ao regimen li
beraL O procedimento ele lVIanuel Pinto ela Silveira obrigou o ministro da guerra 
a mostrar-se mais cu.iclad.oso na escolha de indivíduos para os governos elas armas, 
e por cai·tas regias de 16 de setembro _confiou a r egente o da província elo lVIinho 
ao marquez de Angeja, que exercia iclentica· conmlissão no Algarve, indo para 
aquelle l'eino o conde de .A,lva. A militai'eS cl' esta ultima patente, Francisco An
tonio Freire de Andraele Pego e :Antonio José Olaudino ele Oliveira Pimentel, re
integrados . no exercito por effeito elo decreto ele 17 ele agosto, deu-se então em
prego, . sendo o pl'imeiro cl' elles nomeado governaelor ela praça de Almeida e 0 

outro oommandante ela força armada de Lisboa e Belem. . 
Declarou~se ofl:icialmente que o visconde ele Santa Martha tivera a exoneração 

a seu pedido, mas pa11ece serem clifferentes as causas que determinaram o governo 
a dispensai-o de funcções tão importantes·; porquanto a esse tempo havia já accordo 
entre o dito general e os chefes realistas, posto o clissi_mnlasse. Eis as proclam~
ções que se publicaram quanclo elle largou o commanclo e o seu successor assUJJ11u 
a aucto:ridacle no Minha ; 

Ordem do dia 

. Quartel general. em Braga, 28 ele setembro de 1826.-O marechal de campo 
v1sconcle de Santa )Y.[artha, tendo obtido ele sua alteza a serenissima senhora 1n
fanta regente, em nome de el-rei, a graça ele o qesonerar elo governo elas armas 
d' esta província, acha um dever, na occasião de entregar o governo ela mesma a 
~ - efÇ./ o sr. :marechal ele campo marquez ele Angeja, patentear o quanto tod9s 
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os srs. _governadores de praças, chefes e commanclantes elos corpos da primeira e 
segtmaa linha e commanclantes ele ordenanças se t êem esmerado no real serviço 

-. de sua magestade el-rei, e na conservação ela tranquilliclaclc e soccgo publico, o 
qna.l. pelos seus cuidados, prudencia e activiclade se tem conservado inalteravel
mente bem; o marechal ele callll)O tem a satisfação ele r epetir o mesmo aos 
srs. corregedores e mais ministros, assim como a todos os habitantes cl'esta popu
losa província, nos quaes o. marechal ele campo t em constantemente achado a mais 
prompta obecliencia e a mais conspícua clociliclacle ao real serviço ele sua mages ·' 
tade.. O marechal ele campo t erá sempr e p1·esente a honrada conducta que esta 
provmcia tem constantemente desenvolvido e em .toda a parte se recordará com 
saudade. · 

As auctoridacles dirigirão a corresponclencia ao ill. 100 e ex. 100 sr. marechal ele 
campo marquez ele Angeja. = Visconde de Santa JJ1m'tlw. 

Procla:tn.a()ão 

~ 

Fieis habitantes elo Minho : - A maior prova que sua alteza seremssrma a se
nhora infant:l r egente, em nome ele el-rei, podia dar-me ele lhe haver sido agra
clavel a obecliencia e boa vontade com que governei as armas entre os leaes po
vos elo Algarve foi a homa que me des tinou ele vir governar as armas cl'esta 
pt·oviucia. O nome ela província elo J'l1iuho, berço illustre ela monarchia portugue
za, a quem uma cidade cl'esta província deu o nome e a outra teve a honra ele 
dar-lhe o primeiro r ei, está ele tal modo ligado com a memoria gloriosa elos gran
des feitos ela nossa nação, que o cidadão homaclo e amante ela sua patria não pócle 
s~parar d'este nome à respeito e a consideração clevicla aos primeiros monwnentos 
htstoricos ela nossa exist encia politica e á lembrança elo primeiro valor que esta
beleceu e consolidou o throno portuguez . Fi<;is habitantes elo Minha, bem podeis 
v_er. quanto avalio a honra que me cabe ele vil· governar as armas de uma provín
Cia que nunca soube empenhai-as senão para elefeza elo altar e elo throno . Fatiando 
a?s herdeiros de tanto valor, de tanta lealdade c ele tantas virtudes montes e ci- , 
VIs, que posso eu dizer-lhes que a memoria illustre ele seus avós lhes não tenha 
cem vezes dito primeiro que eu? Aos descendentes ele povos que nos princípios da 
lllonarchia deram ele tão boa vontade o seu sangue para acclamar r ei nos campos 
de Onrique o seu primeiro pr.inc.ipe, como poderá lembrar-se hoje, sem offencler a 
sua delicadeza, o elevei· sagrado de respeitar, ele obedecer e ele l)Ôr toda a sua 
con:fi.ança no seu legitimo r13i? Como poderá lembrar-se sem o:ffensa, aos descenden
tes elos povos que ha mais ele oito seculos bemclisseram o instituidor da monar
chia pela lei fundaméntal que lhes outorgára, que bemcligam hoj e o regeneraclor 
d'esta mesma monarchia, por ter accommoclaclo essa mesma lei fundamental ás ne
cessidades actuaes do est~do? Fieis habitantes ela província do Minho, descenden
tes cl 'esse sangue illustre por tantos feitos ele lealdade e de brio que ainda hoje 
corre pelas veias elas_ primeiras famílias portugnezas, vós tendes, alem elo dever 
geral que vos incumbe •como leaes subclitos, mn dever particular ele respeitar a 
nova lei fundamental elo estado e de beijar a mão bemfeitora que vol-a outorga. 

A homenagem dada á carta constitucional elo senhor D. Peclro IV é um dever 
q;1e vos impõe, especialmente em nome ele vossos maiores, a memoria aug·usta do 
senhor D. Affonso H enricrues, nosso ·compatriota. . · 

Se eu vos tenho recordado tão homosas lembranças não é porque assim o j~ll
g_ne necessario; mas só porque, desvanecendo-me com a honra de viver entre vós, 
smto um nobre orgulho em recordar ós títulos ela vossa gloria e em commanclar 
as armas de uma .. provincia que nas circumstancias actuaes ha ele provar á patria 
e ás nações estranhas que, se teve a honra de sm; no ' principio ela monarchia o 
Iuais firme esteio do fundador d' ella, tem hoje a generosa ambição ele ser o mais 
o_becliente e o mais firme apoio da auctoi"~clade e elos direitos do seu actual e legi
timo successor. 

Quartel general em Braga, 2 de outubro ele 1826. = 1Jtf.cu·q11ez ele Angçja, go
Vernador elas armas. 
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* 
As melindrosas circumstancias elo paiz determinaram a promulgaç[i.o dos di-

plomas abaixo transcriptos : 
Decreto 

Tomanclo em consideração o abuso com que n' estes ultimos tempos um pt~
nllaclo de malvados tem procm·aclo perturbar a publica tranquillidacle cl'esta cap~
tal e fazer .caír em grosseiros erros os ignorantes c incautos, com as fahias, scch
ciosas e subversivas noticias, que espalham em publico, por meio elos cegos e 
rapazes, que anelam pelas ruas vendendo perioclicos e folhas volantes impres.·as, 
aos quaes fazem lançar os pregões mais confon:nes a seus malvados intentos, e 
annunciar noticias falsas e aterradoras, que se não acham nos impressos que ven
dem, chegando sua temeridade· ao criminosissimo excesso ele espalharem por est.e 
meio atrozes calumnias contra as pessoas ela mais alta j crarchia, a q LlCm attn
buem-s- actos e documentos cont:rarios á ficlendade, que todos elevemos ao nosso le
gitimo rei e meu augusto· irmão o senhor D . Pedro IV, e mais contrarias ainda 
aos pm·os sentimentos ele honra c lealdade que sempre animaram todos os augus
tos membros da real familia ele Portugal; para atalhar de uma vez tão graves 11Ja~ 
les e evitar assim que não s~j a por esta fórma illudicla a responsabilida.de dos 
editores, rcdactores, impressores ou vendedores de impressos: mando, em nome 
ele el-r ei, provisoriamente o seguinte : 

1.0 Ninguem poderá apregoar cliarios, folhas poriodioas ou quaesquer outras 
folhas volantes, nem mesmo folhetos, ele qualquer qualidade que sejam, 11as praças, 
ruas e mais Jogares publicos, sem estar para isso auctorisado com uma licença 
dada em Lisboa pelo intendente geral da policia e nas terras do reino· pelos seus 
delegaclos. 

2. 0 Estas licenças não serão concecliclas senão a quem for abonado e afiançado 
por pessoa conhecida p la sua probidacle e que possua bens de raiz 011 algum es
tabelecimento proprio de commercio ou inclustria. 

3 .0 Os que forem achados apregoando pelas ruas, praças e mais loga.res pu
bncos qnaesquer impressos sem a licença mencionada no artigo 1. 0 , serão logo 
presos, processados e julgados como perturbadores ela tranquiUidacle publica. . 

4. 0 Os que tiverem aquella licença, mas abusarem d'ella para annunciar notl
cias aterradoras ou apregoar papeis sediciosos ou publicai' calumnias, ou ' para fa~ 
zer annuncios ele qualquer modo criminosos, serão presos. e cloticlos na prisão ate 
se achar que o annuncio ou pregão era conforme ao conteúdo no papel aimlrnciado 
ou apregoado, e ter mostrado o auctor ou editor cl'esse mesmo papel, que por 
elle responda. 

5. 0 Qualquer official ele justiça e as rondas e ]Jatrnlhas militares ficam encar
. regados de prender quantos acharem em flagrante clelicto em transgressão cl' este 

decreto . 
6 .0 Estas clisposições começarão a ter vigor desde a data elo presente decreto, 

para o que e~?te será sem perda ele tempo impresso, affixaclo nos logarcs mais ]JU-

blicos e remetticlo a todas as auctoridacles a quem competir. · . 
José Antonio Guerreiro, do conselho ele sua magestade, ministro e secretar lO ' 

de estado, encarregado interinamente da r epartição dos negocias ecclcsiasticos e 
de justiça, o tenha assim entencliclo e faça executar. Palacio ela Ajuda, em 22 c~e 
setembro ele 1826. = (Corn ct 1'1.tb1·ica dct senho1·a infanta 1·egente.) =José Antomo 
G1te1·1·e~'ra. ' 

Rela-torio 

Serenissi.:ma senhora:-Quando a este reino chegou a carta constihlCional, 
que o senhor D. Pecb-o IV, nosso legitimo rei, foi servido decretar, dar e mandar 
jurar para reger estes reinos ele Portugal, Algarves e seus clominios, levantou-se 
logo uma opposição a ,mais absm·da e louca, ele que os annaes ela historia offere
cem exemJ:!lo : tms poucos ele portuguezes degenerados, acoshrmades a viver á 
custa ela ~1seria c ela oppressã.o dos povos, estremeceram ao ouv.ir que se ía esta
belecer o 1mperio ela justiça e ela boa or lom; a filtura reforma elos abusos, q110 
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tanto têem concorrido para precipitar a n:tçao na clccaclencia em que se acha, foi 
por elles olhada como a m[l,ior calamidade ; ineapazes ele trabalho honesto, sem 
talentos u.teis e sem virtudes, estes miseraveis não sabem viver senão á custa 
alheia, e por isso se pozeram logo em campo 1)ara por todos os n.1eios defenderem 
suas . usurpadas h_onras e riquezas. As mudanças, commoções e attentados politi
c~s? acontecidos n' estes reinos desde o anno ele 1820, fizeram crer a todos os am
b ciOsos, aos homens que nunca tiveram que pereler, ou que, por desgoverno per
deram o que tinham, e aos maus, a quem a consciencia accusaclora fazia a cada 
momento r eceiar o merecido castigo ele suas maldades e prevaricações, que as re
v_oluções são meio para se conseguir a -impunidade elo passado e honras, poder e 
rtquezas para o futluo . A esperança ele runa amnistia para o caso ele se mallogra
rc:n _seus clamnaclos intentos, clava-lhes novos ausos ; e, unidos todos nos mesmos 
crnrunosos desejos, conceberam o atroz e horrendo projecto ele resistirem á von
tade elo soberano, ele se opporem ao cumprimento e execução ela mais importante 
c~e todas as leis, e ele romperem todos os vínculos sociaes, sacri{icanclo a tranquil
lic1acle pnblica aos interesses elo seu egoísmo, e expondo a naçfio a todos os hor
rores ela guerra civil. O seu primeiro cuidado foi seduzir a massa elos cidadãos 
pacíficos ; mas a fidelidade ·portugueza soube resistir a todos os artificios elos n1 al
vados i o povo, firme río amor e na :fi.cleliclacle ao r ei e a vossa alteza, qU:e o r c
pr_cscnta, foi inabalavel, e os malvados viram-se obrigados' a ir bi1scar asylo no 
l'OI~o vizinho i mas cl' ahi mesn:_I.O têem continuado e continuam ainda a empregar os 
llleiOs mais infames para fazer desvairar a opinião elos fracos e elos ·ignorantes . 
J?esertores ; roubaclo1~es dos cofres publicas, que saquearam; ladrões elo armamento, 
fardamento e munições, que levaram; traidores e r ebeldes, estes infames proClua
rarn encobrir em parte a. fealdade elos seus crimes com outra malclacle ainda mais · 
atroz, qual a ele negar e comba.teí· a legitimichde do senhor D . Pec1ro IV á sue
cessão elo throno portugue·z, empregando para isso os mais grosseiros sophisma.s, 
adnlteranclo as leis fundamentaes ela monarchia e desfi gurando até os factos mais 
evidentes ela historia portugueza. 0 -reino tem sido immclado ele proclamações in
ccncliarias ; emissari.os elos transfuga.s correm o r eino em todas as cliÚJcções, e por 
toda a parte espalham noticias mentirosas, calrunnias c papeis impressos ou ma
nnscriptos, fo1j ados todos para enganar o povo e excitar a guerra civil; o asylo 
quo estes maus portuguczcs acharam no r eino vizinho foi por elles convertido em 
centro ele suas horríveis machinações; o se até agora tê em sido inuteis seus esfor· 
Ços, a vergonhosa fuga elo brigacleiro Manuel Pinto da Silveira, governador ela 
praça ele Almeida, com o r egimento n .0 11 ele infanteria que a guarnecia, acaba 
ele provar que mais moderação da parte elo governo seria vergonhosa fraqueza, e 
acarretaria os maiores males sobre este paiz, cligno por certo ele todos os desvelos 
ele vossa alteza. . T enho a honra. ele pedir a vossa alteza e:fficazes providencias so
bre este importante assumpto. 

Deus p;uarde a vossa alteza por muito dilatados annos, como h.:'tvemos mister. 
Lisboa, 23 ele setembro de J. 826 .= José Anton·io Gue7'1'ei1·o. 

Decre'Ço 

Tomando em consideração o que me foi representado pelo ministro se~retari~ 
ele estaclo encarregado interinamente elos negocias ecclesiasticos e ele justiça, hm 
por bem, em nome ele el-rei, decretar o seguinte: 

Artigo 1. 0 Serão r eimpressos o publicados com csie decreto os alvarás ele 6 
de dezembro ele 1660 e ele 9 ele janeiro ele 1792, e a portaria ele' 10 ele outubro 
ele 1811, que contém as penas elos quH sem licenç.a ou legitimo passaporte sáem 
para fóra elo reino. . 

A:rt. 2. 0 Os magistraclos ele todas as terras elo reino el'oncle algum militar, ec
clesiastico ou pa.izano tenha. fugido ou fi1gir para fóra elo reino sem licença ou 
passaporte legitimo, em constando ela. verdade elo facto por summario ele testemu
nhas, procederão logo a. sequestro em todos os bens elos fugitivos, ele qualquer 
natmoza e qualidacle que esses bens s~j a.m, cla.ncl'o-me logo parto pela secretaria 
ele estado elos negocias occlesiasticos e ela justiça, e participando tambcm ao con-
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selho da real fazenda, pelo que toca a bens da corôa, e á mesa da consciencia, 
pelo que toca a bens das ordens . 

.áTt. 3 . 0 Os mesmos magistrados, dentro ele dez dias ela data d' este decreto, 
enviarão á secr etaria ele estado elos negocias ecclesiasticos e ele Justiça os uqmes 
ele todos os transfngas elo seu elistricto, com declaração elos seus empregos, ~~igni
claclcs e conclecoraç.ões; e ontrosim declararão em qu.e dia começuram a tlrar o 
summario ou devassa, em que clia ·o acabaram e que destino lhe deram . 

Art. 4. 0 Os juizes, a quem com1)ete, serão exactissimos no processai' e sen
t encear estes processos, c1ue já estão formaelos ou que se -formarem; e na residen
cia elos magistrados territoriaes, que ont:' são, ou para diante forem, se perguntará 
especialmente pelo cumprimento d' este decreto .. 

Art . 5 . 0 Todo o mag·istraclo ou juiz, que faltar a qualquer elas disposições 
cl' este clecreto, será logo suspenso ·e depois riscado elo r eal serviço, para n' elle 
mais não entrar. 

J osé Antonio Guerreiro, elo conselho ele sua magestacle, ministro e secretario 
ele estado, encarregado interinamente elos negocias ecclesiasticos e ele justiça, o 
tenha u."sim entendido e faça executar. Palacio ela Ajuda, em 23 de setembro e~e 
1826. = (Com a ?"ubrica da sm·enissima senhoi'ct i11j'anta ?'egente.j = José Antonw · 
(}uefi·eiro. 

Diplomas a que se refere o decreto supra 

Alva r à 

D . Affonso, por graça ele D eus, r ei de Poxtu.gal e dos Algarves, cl' aqnem e 
cl'alem mar em Africa, senhm· de Guiné e ela conquista, navegação, commeTcÍ~ 
ela Ethiopia., Arabiu, P ersin. e ela lnd:ia, etc. Faço sn.bor n.os qt~e . esta minhn. le1 
virem, que, considerando eu os grandes inconvenientes que resultam ao serviço 
de Deus e meu , e ao credito e r eputação elo reino, ausentarem-se cl'elle muitas 
pessoas, assim ecclesiasticas como seculares, sem permissão e passaporte assigna
clo por mim, e desejando obviar este damn.o com remedio prompto, que varias ve
zes se procurou e ainda se não consegLlÍu, ten.ho resoluto que todas as pessoas cl.e 
qualquer esta elo e c1ignic1acl e, que n' estn. fórma saírem elo reino (excepto para suas 
conquistas) s~jam cl.esnaturalisaclas cl' elle e privadas ele todas as honxas e clignicla
clas que possuirem, :lioanclo i-ncapazes de poder gosar t ença, r enda, pensão ou be
ú.eficio, sem que s~ja necessaria sentença ou cliligencia alguma, l)ara assim se 
executar, mas que çonstar saíram elo reino sem passaporte meu, aos quaes hei 

, por prohibiclo se lhes remetta dinheiro algum; e porque os estrangoü·os que vãQ 
1)ara a I talia · e França são muitas vezes instrumentos de se commetter este ex
cesso, me pareceu declarar que os mestres dos navios estrangeiros que n'elles 
levarem portugnez algum sem licença minha, sedio condemnados em 1:000 cruza
dos para minha fazenda, e os barqueiros naturae.s do reino, que o levarem a em
barcar, depois ele passada a tor re ele B elem, não mostrando passaporte, incorre
rão em perdimento elo barco, galés e açoutes. Pelo que mando aos desembarga
dores, corregedores, ouvidores, juizes e justiças, officiaes e pessoas ele meus reinos 
façam pontualmente executar o conteútlo n' esta lei, e as penas que por ella são 
impostas na fórma que n' ella se contém; e para que venha á noticia ele todos, 
mando ao meu chanceller mór a faça publicar na chancellai'ia e enviar copia cl' ella, 
sob meu sêllo e seu signal, ás comarcas elo reino, aonde t ambem se dará á exe
cução, e mais partes aonde tocar; e se registará nos livros elo clesembargo elo paço, 
casa ela supplicação e relação do Porto, aonde similhantes leis se costumam r e
gistar . 

Antonio ele Moraes a ~ez em Lisboa a 6 ele ' dezembro, a:g.no ele nascimento cl.e 
Nosso Senhor J esus Christo ele 1660. =Pe?"O Sanches Farinha a fez escrever. = 
RAINHA. -

Alvará 

· Eu a rainha faço saber aos que este alvan't virem, que, sendo-me presente 
em consult~ do clesembargó elo paço as duvidas que se t êem excitado 11.0 fôr? so
Lre a q~1~hclae~e elo crime em qlLO incorrem os vassallos que sáem cl'estes remos, 
sem legJtJmn l1 cença, _para antro estrangeiro, e conseqnentcmcnte sobre os casos 
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e~ que devem ter applicação as penas impostas pelo senhor rei D . João IV, nas 
lc1s ~xtravagantes tle 6 Je setembro de 1(:}45, nas ele 8 de fevereiro, 4 ele julho 
e 5 ele setembro ele 1646, e pelo senhor rei D . Affonso VI na ele 6 ele dezembro 
de 1660, mantlacla observar exàctamente (nos termos em que procecle) pela lei 
fundamental ela policia, do ::!5 ele juutho ele 17 60; per suadindo-se algtms juizes de 
que basta o simples facto ela saída, em qualquer tempo, para se incorrer 110 crime 
ele alta traição, ainda verificando-se motivos que r eduzam a ausencia aos termos 
de se não poder considerar puramente voluntaria1 nem feita com animo hostil, ele 
que pf>de resultar ou procecler-se á condemnação por um clelicto imaginaria, ou 
faltar-se á justa proporção que eleve haver entre a pena e a culpa; e conforman
do-me com o parecer da dita mesa, para obviar os absm·clos que se podem sog·nir 
e a que elevo occorrer, por effeito da minha indefectível justiça : sou servida cle
clarar que ãs sobreclitas leis dos senhores 1·eis D . João IV e D . Affonso VI, por 
serem com a maior eviclencia es tabeleciclas para prevenir e castigar hostilidades, 
por occasião ele gnel'Ta, se observem e tenham todo o seu v.ig·or sómonte no tempo 
de guerrn., por ser esta aggravante circmustancia a que qualifica em crime de lesa 
lllag·estacle da primeira cabeça as fugas e ausencias feita,s com animo hostil para 
o reino iJlimigo, na conformidade da ordenação, livro v, titulo VI, § 3. 0 Não se po
dendo presumir, sem offensa da recta intenção dos ditos se:q.hores reis, que cl'ell::t 
fosse o qualificarem-se iclenticame11te por igual crime a~ ausencias feitas no tempo 

' da r eciproca paz, em que cessam os motivos e inconvenientes que as fnzem subir 
, ao atrocissimo crime ele r ebellião e alta traição. E para. que comtuclo não fiquem 

sem algum castigo as ausencias voluntariamente feitas no tempo ela paz, sem causa 
attendivcl, ordeno quo os que assim se ausentarem cl'estes meus reinos no t empo da 
paz, sem os neeessarios passaportes, perderão para o fisco, emquanto durar a au
sencia, o r endimento elos bens que possuírem. No caso, porém, das referidas au
seneias terem causa attenclivel e tendente a evitar alg·um clamno , que as distinga 
das pma,mente voluntarias , se entregarão as fazendas elos ausentes a seus herdei
ros mais chegados, a quem, in solidttm pertenceriam, se elles fontm fullecielos sem 
testamento, observando-se para isso a ordenação do livro I, titulo LXII, § 38 .0 

E ste se cumprirá inteiramente como n' elle se contém. , 
Pelo que mando á mesa do meu desembargo do paço, presidente elo meu real 

erario, regeclor ela casa ela supplicação, conselhos da m1nha real fazenda e do ul
tramar, mesa ela consciencia e ordens, senado ela camara, a todos os desembarga
dores, corregedores, prov~dores , magistraclos e mais justiças, e o:fficiaes a quem 
o conhecimento cl' este alvar{t eleva e haj a ele pertencer, que o cumpram, guar
d~m, façam cumprir e guardar tão inteiramente como n 'elle se contém, sem clu
"\Tlda ou embargo alg·um, não obstante quaesquer leis, decretos ou resoluções eni 
contrario, porque 'todas e todos clerogo para este effeito sómente, ficando aliás em 
seu vigor. E ao dr. José Ricalcle Pereira de Castro, elo meu conselho, e meu 
desembargador elo paço, chanceller mór cl'estes reinos e seus domínios, ordeno 
que faça publicar este alvará na chancollaria, passar por ella e r egistar aonde 
necessario for, r emettenclo os exemplares cl'elle, debaix o elo meu sêllo e seu signal, 
a. todas as partes a que se costumam remetter similhantes leis, r emettenclo-se o ori
gmal ao meu real archivo da Torre do Tombo. 

Dado em Lisboa, aos 9 de janeiro de 1792.=R~.INHA, com guarcla.=ÚGÍz de 
'Vasconcellos e Sousa P. 

Alvará por que vossa magestacle ha por bem declarar que ~s leis extrav_agan
tes dos senhores reis D. João IV e D. Affonso VI, sobre os cnmes em que mcor
rem os vassallos que se ausentarem d'estes reinos para outro estrangeiro, fiquem 

'em sua observancia sómente no tempo da guerra. No tempo ela paz, porém; os 
q~le se ausentarem' voluntariamente sem passa nortes, percam para o fisco o ren
tln:nento dos bens que possuírem durante a ausencia. Mas s~nclo esta tendente· a 
evitar alg·um clamno, que a distinga ele puramente vohultana, se entreguem as 
fazendas aos herdeiros mais chegados, ,na fórma que acima se declara. - Para 
VÇ~ ssa magestaéle ver. - Por r esolução ele sua magestacle, ele 3 ele fevereiro ele 1790, 
tomada em consulta elo eles embargo do paço . = J osé F1·eder·ico L udovice o fez· 
escrever. = Joaquim José dct JJ!Iotcr, Cervei?·a o fez . 

. ' 
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Portaria 

Constando na real presença do prineipe regente nosso senhor, qtw muitas pes" 
soas, esquecidas ele que a clofeza da patria é um dever sagrado, que a rasão e a 
mesma nahu·eza lhos impõe, procm·am todos os meios ele se subtrabirem ao recrn
tamento da tropa, chegando ao ponto ele se r etiJ:arem cl' este reino nas embarca
ções que sáem dos portos cl'elle, e em que são admitticlas ,·em os nccessarios J)as
saportes, ou c0m os que ineonsideraclamente se lhes passam, apesar das leis e 
repetidas proviclcncias a similbantc r espeito; o querendo sua alteza r eal occorrer 
a um tão escandaloso e prejudicial abuso, principalmente em um momento em 
que se fazem necessarios os maiores esfor ços para repollir e frustrar as tentativas 
do inimigo commum, é o mesmo senhor servido, na conformidade elo alvará ele 9 
de j aneiro ele 1792, mandar pôr em tocb a. sua inteira e devida observancia, du
rante a presente guerra, os de 6 de setembro de 1645; 8 de fevereiro, 4 ele julho, 5 
ele setembro de 1646 e 6 de dezembro ele 1660; cl eterminanclo em consequencia : 

1.0 Que nenhum ministro, seja d'esta capital ou das províncias, possa concecl r 
passaportes para fóra elo r eino, devendo as pessoas que os pretenderem, r ecorrer 
immecliatamente a sua altez;a r eal, pelas secretarias de estado elos negocias estran
geiros e ela gtleiTa ou ela marinha, conforme o seu cl cstino. 

2 .0 Que toda e qualquer pessoa, vassallo d'oste reino, que saÍT d'elle sem pas
saporte elas mesmas secr etarias ele estado, incorra nas penas de desnahu·alisação 
e perdimento dos seus b ens c honra , bastando para isto o simples facto ela saída, 
·em que se faça precisa sentença ou declaração algmna. 

3.0 Que os capitães c mestres elas embarcações portnguezas sejam obrigados 
a declararem com j uramento que os inclivicluos mencionados nas respectivas ma
triculas pertencem na realidade á sua trip1.uação, debaixo ela pena de 2001~000 
réis, ametado para quem os accusar c a outra para captivos, pelo dolo ou frau
de em que forem comprehenelielos n' esta materia. 

4 .0 Qtw os consules elas nações estrangeiras obrignem os mestres dos navios 
a darem segLuança ele não tr ansportarem natmaes cl' este reino sem passaporte 
das sobreditas secretarias de estado, para o qtw se enviará a cada um dos mesmos 
eonsulus uma copia d'csta determinação, assig11acla pelo intendente geral ela policia. 

5 . ° Finalmente, que os mestres elas embarcações estr angeiras, que levareJ~ 
portt1g·nez' algnm sem o expressado passaporte, fiquem Sl~j eitos á pena ele 1:000 
crnzaclos, applicados á camara real, que os ba1•queiros que os forem. conduzir a 
bordo elas mesmas embarcações, para baixo da torre ele Belcm, sejam irremissi
velmente conclemnaclos no perclimm1to elos barcos, açoutcs e galés por clois annos. 

E para que ninguem possa allcgar ignorancia do gtw por esta .portaria se deter
mina, a farú publicar por eclitaes o intendente geral da lJolicia, tanto n'csta capl
tal como nas províncias elo r eino, ficando o mesmo intendente encarregado ela sua 
execução, assim como us auctoridacles civis e militares pela parte que lhes respeita. 

Palacio do o·overno, em 10 ele Ollhlbro de 1811 . =(Com quat?'O 1'tbb?·icas dos 
senhores gove1·nado1·es do 1·eino.) 

Portaria 

Manda a seroni~sima senhora infanta regente, em nome ele el-rei, que o cha.n
celler ela casa ela supp1cação que sm:ve ele rcgedor, no dia quarta feira de todas 
as semanas faça subir á sua presença, pela secretaria ele estado dos negocias ec
clesiasticos e ele justiça, um mappa ele todos os processos por crimes ele lesa-ma
gestaele, que tiverem sido ·OU forem r emettidos ás varas ela correição elo crime ela 
côr te e n' ellas se acharem pendentes, com declaração elos termos em que cada nDI 
se acha n 'esse dia. E ha outrosim por bem sua alteza ordenar que o mesmo cb:.tn
c~ller da casa da supplicação faça saber a todos e a cada um dos juizes que forem 
n ~sses processos, que elevem fazer escruptU.osamente guardar em todos clles o que 
fo1 recommenclado em portaria ele 16 ele setembro corrente, debaixo da mais rigo
rosa r esponsabilidade. 

Palacio ela Ajuda, em 23 ele setembro ele 1826. = J osé Antonio Gtber?·eú·o 1
· 

1 Na m~sma conformidade e data se expccl.iu portaria ao chanccller da relação e casa do 
Porto, a CU.J? cargo estava interinamente o governo das justiças da dita relação, r emcttcndo· 
se -lhe a, copm da p.ortaria acima citada. 



237 

Decret o 

Nlio tendo sido bnstántes as proviüencias que tenho dado para a censura dos 
papeis volantes e escriptos perioclieos, porc1uanto a exper iencia t em feito ver que 
a maior par te elos que se t êem imprimido, em logar ele instnürem· o publico com 
no_ticias verídicas· e interessantes , e ele concorrer em para a consolidação das insti
Íl~tções legitimamente ema~taclas do throno, pelo contrario têem servido ele commu
n~car notic[as e documentos falsos o absmclos, elo espalh ar a desconfiança entr e os 
Cidadãos, ele invectivar grosseiramente contra as auctoriclaclcs e empreg,ados, sem 
s~ observar o · decoro que a pruclencia civil e a caridade christã mandam obser
va,r, ainda quando o interesse publico pede que se censurem por escripto os seus 
crnnes; e, ii.nalmente, de contrariar mais on menos claramente a letra e o espírito 
da car ta constitncional; constaJ?.do-me, pelas informações a que manclei proceder, 
que quasi todos aquelles papeis e perioclicos tôem siclo examinados pelo unico cen
sor, Francisco José ele Almeida, medico ela r eal camara, e que os poucos que elle 
não censm·ou foram examinados por um mui limitado numero elos outros censores ; 
omquanto {tcersa cl' estes ultimas não dou a necessaria p!·oviclencia, devendo acau
tela,r promptamente os males que se têem seguiclo e podem ainda seguir, ele estar 
a, censura quasi exclur>ivamentc depositada nas mãos ele quem tão pouco tem sa
bido respeitar este serviço publico q ne exerce : hei por bem, em nome ele ol-r ei, 
clemittir ·elo logar ele censor ao clito F rancisco José de Almeida, porque pela sua 
~rouxiclão e culpavel conclesceuclencia se mostrou inha.bil pa.ra cl' elle se confiar tão 
llll'j?or tante cargo. 

A mesa elo eles embargo el o paço assim o tenha entendido e o faça executar .. 
Pa.lacio ela Ajuda, em 23 ele setembro de 1826. = (Com a ?' ttb?·icct da senhom 'Ín
f cmtct ?'egente.) = Francisco JJ!Ianuel Ttrigoso de A mgão Momto . 

D ecr eto 

Para se evitarem os inconvenientes que se têcm seguido ela fórma actual ela 
censm a elos _papeis volantes e escTiptos periodicos : hei por bem cleterminar1 em 
nome ele el-rei, que a mesa elo clesembargo elo paço clivícla immecliatamente os 
censores regios em duas turmas, pa~l.'a que juntos em collllllissão os ele cacl:1 tur
ma, em clias alternados, sej am censurados todos os escriptos que se houverem 
de publicar1 bastando que estej am tres censores para se proceder ao expediente 
~la eensm·a, seguindo n 'esta exactamente o que est<:í cletorminaclo nas instrucções 
Jtnltas ao decr eto ele 18 le agosto proximo passado , E a commissão se r eunir á · 
todos os dias {ts oito horas ela manhã em mn a elas salas ela impressão r egia . 

.A mesa elo clesembargo elo paço o tenha assim entendido e o faça executar 
com OS ' despachos e participações necessarias. Palacio da Ajuda, em 23 ele setem
b~·o. ele 1 8~6.~,(Com a 1·ubricct dct senho1·a infanta ?'egente.) = Pmncisco !J1anuel 
1?·zgoso de Amgão Jl1ondo. 

D e c reto 

Sendo evidentes os males que soffr e a inclustria e commercio nacional, der i
vados da perda ou diminuição ele ,-ralor com que circulam as apolices pequenas, 
denominadas moeda papel, as quaes r epr esentam parte ela divida elo estado ; e 
a~hando-se esta afiançada, e segura pela carta ele lei ftm clamental cl~ 29 ele abril 
~l este anno, que meu augusto irmão houve por bem dar a estes ~·emos , na qual 
lllcumbe ao poder legislativo o estabelecimento elos meios converuentes I ara pa
ga.mento ela Inencionada cl ivicla, é comtnclo ele manifesta n ecessidade aclquiriT o 
p~·evio conhecimento ela somma q1w elo dito papel exista effectiva e realmente em 
~· tro, para p"ocler procerl er com segmimça no projecto ela sua amortisação . D ese
Jando, pois, quanto em mim cabe, promover o que for conducente a facilitar a 
consolidação elo creclito publico, ~tssim como a r emover os obstaeulos quo possam 
retardar as salutares pTovi l encias que os povos esper am da pr oxima r eunião elas 
:am~ras, l~g~slat.iv::~;s : hei por bem, em nome ele ~l-rei, cle'terminar que desde j á 
se ele prmcqJlO ao r ecenseamento elo papel moeda exiStente, pela maneira seg.ninte : 
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1.0 A d,irecção elo banco de Lisboa fica encarregada ele instituir um novo sêllo, 
o qual, depois de approvado pelo presielente do thesouro publico, servirá para 
com elle se marcarem todas as apolices pequenas, que têem a denominação ele pa
pel moeda. 

2. 0 O credito de que gosa o mesmo banco me move a confiar ela elirecção 
cl'ellc a applicação elo 'referido sêllo {Ls ditas apolices, usando para isso elos meios 
que tem á sua clisposiçâo; e espero elo zêlo elos seus membros se prestem prom-
ptamente a este' serviço publico, em que o banco tem grande interesse. · 

3 . 0 O banco pl'.incipiará por sellar todo o papel cl' esta natureza, que ora pos
suo, o progredir·\, no que for para o futuTO recebenclo; formalisando ao mesmo 
passo listas exactas em que particularise as sommas elas diversas especies ele 
apolices a que for applicanclo o novo sêllo . 

4 . ° Coni:io igualmente elo patriotismo do quo o banco tem dado provas não 
equivocas que, depois de averiguar e authentioar ela maneira referida a importan
cia ela moeda papel assim r ecolhida aos seus cofi:es, procederá quanto antes {L 

emissão da mesma, trocando-a pela que lhe forem successivamente apresentando, 
para offcctuar identica leg-alisação, e continuando ignalmente na faç,tura elas listas 1 

para cujo trabalho saírão do thesouro publieo os escripturari.os ou amanuenses qu.e 
precisos forem . 

5. 0 Todas as listas acima méncionadas subirrio men'salmente á muilia presença 
pelo thesonro publico, para eu vir· no pleno conhecimento do progresso cl'esta ope
raçao1 a fim ele mandar propor em meu nome ás camaras legislativas, depois ele 
reunidas, aqnellas proviclencias que da sua intervenção dependerem para se poder 
completamente ultimar o ordenado recenseamento . , · 

O barão elo Sobml, Hermano, actual conselheiro de estado, winistro <il seCJ·e
tario ele estado elos negocios ela fazenda, presidente elo thesouro publico, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 2G de 
setembro de 1826. = (Com a 1·ubrica clct senhora infantct ?'egente.) = Ba1·ão doSo
bral~ I-Ie?·mano . 

A magna questão sobre a legitimidade elos direitos á corôa ele Portugal, susci
tada entre constitucionaes e realistas, serviu de ensejo para uma parte ela iln
prensa perioclica e elo s proclamaclores ele ambos os· campos políticos empregar lin
guagem yirulenta, preferindo doestos a argumentos jurielicos ou fundados nos pre
cedentes da histeria patria, sendo poucos os inclividuos que defenderam a sua 
cau ·a em phTase cm·tez, isenta de allusões clesfavoraveis ao caracter elos aclver
sarios. D' este co11jnncto de idéas é que pó ele ajuizar-se imparcialmente a effer
vescenoia elos particlos na calamitosa epocha ela guerra da successão, e por isso 
transcreveremos alguns excerptos 'da vasta polemica, conforme o permittil· a or
elem narrativa elos factos. 

A r edacção ela folha official do governo, pretendendo conciliar bs poTtuguezes, 
afastai-os do debate injtuioso e ocliento, exprime-se nos seguintes termos, a 19 ele 
setembro : 

«Quando acceitámos o penoso encargo ela r eelacção ela . Gazeta estabelecemos 
como princípio invariavel de nosso comportamento, que a imparcialiclacle e fran
queza presicliriam a qm111to escrevessemos ; ! or isso que, não pertencendo a algum 
partido . senão ao ela união e do socego, dispensados esta vamos de adular ou inve
ctivar. A prova é qne desde então não temos cessado de persuaclir aos nossos con
cidadãos aquella moderação e uniclacle ele sentimentos, que são nas actuaes cir
cumstancias os trnicos meios de salvar o estado, e resistir ás tentativas elos discol.os 
e mal intencionados, que, não podendo empregar as armas, s~meiam a sizania e a 
clesconfiança entre as classes e indivíduos, a fim de triumpharem de nós, uma vez 
divicliclos, e levarem a effeito seus nefandos projectos ele opposição á nova ordem 
cl~ co~sas. Mas tão notorios e frequentes são os esforços ~os panegyristas da ar
bltranedacle, e elos defensores dos abusos, que por toda a parte se ouvem resoar 
essa~ denominações , ridículas e injmiosas que indicam divergeneias ele icléas e 
partidos, os quaes não existiriam por certo ,se ellcs, destacando-se da totalidade 
dos portugp.ezes, não formassem uma facção . E comtuelo desgraçadamente tão forte 
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a influencia magica d'estas palavras, que, r egulando-nos pelas eliversas opiniões 
que t emos escutado, podemos segmar que ellas são o m1ico. obstaculo á fraternal 
reconciliação de todos os portuguezes. A nação (e claro está que n'ella não com
prehm1demos os que se distinguiram por actos de rebeldia, mas só os homens pro
b~s, sensatos e os mesmo.s tímidos ou demasiado escrupulosos); a naçrio está per
feitamente concorde. 'I' o dos querem o imperio da lei; to el os querem a extirpação 
dos abusos . Por que fataliêlade hão de então exacerbar-se os animas por pal,avras 
vãs e vasias ele senti elo ? As Glenominações servis e liberaes ( ns outras seria pej o 
escrevel~as) podiam significar alguma causa em 1821. Porem lroje o que signifi
cam? .Na:da, e absolutamente nada. Os epiLhetos ele r ealistas e constitucionaes li
gavam sentido quando os interesses elo throno pareciam separados elos interesses 
elo povo; porém hoje não exprimem idea algU:ma. Se perguntarmos aos que se 
c~amam realistas: <<Porque vos appellidaes d'esse modo?--Porque somos (responde
rao todos) fieis ao r ei. - E em que consiste essa fidelidade ele que blazonaes? 
Em o b ecleccr aos seus preceitos e leis ; offcrecer a viela pela defeza da patria, elo 
throno e ~la dynastia. - Quer eis acaso que os seus ministros, abusando da auctori
dacle que ello lhes con:fiou, vos aggi·avem imp1memente em vossos pleitos, vos 
prendam, vos desterrem sem processo? Quereis que os publicas empregados 'Vos 
neguem j ustiça? Que os militares vos desacatem? Que se devassem as vossas ca
~as no silencio ela noite? Qne vos sej a prohibicla a livre exposição das vossas 
1cléas? .. . - Não (dirão todos))). Logo, quereis a carta e estaes promptos a obedecer-. 
lhe e a defendel-a; primeiro, porque e uma lei dada por el-r ei; segmlelo, porque 
vos escuda contra todas aquellas violencias, e vos segura o goso ele todos os direi-
tos, que legitimmnente vos pertencem. · · 

«Se lJerguntarmos aos constitucionaes : «Porque tomaram este nome?)) H.espon
clerão : «Porque desejftmos que uma constituição nos governe . - ~ qne entencleis 
'Vós por isso? - Uma lei fundamental que nos afiance a segurança ·pessoal; a 
propriedade ele nossos bens; a r esponsabilidade elos empregados ; a libercla,cle ele 
1Dmprensa ; e uma repr esentação nacional ! -Então quereis o mesmo que o senhor 

· Pedro IV acaba ele vos conceder! - Sem duvida; e IJOr isso o acclamâ.mos 
pel? mais gcnei·oso dos llionarchas; o amfLmos como pae; e promptos estamos a 
L'l'1scar a viela pela sua clcfoza e pela elo sagraclp cocligo que 'nos outorgou ,!)) 

ogo, quereis o mesmo que os r ealistas; c os realistas, o mesmo que vós ! Log·o, 
tambem quem é r ealista é constitucional; e não se pócle ser constitucional sem 
ser r ealista! 

«Desappareçam, pois, para sempre essas cl enominações inuteis, que fomentam 
as divisões e os oclios . Cham.ae-vos antes todos « portuguezes >l : nome holll·oso, 
nome sublime ; synonymo ele heroismo e ele fidelidade; nome que' fez a gloria ele 
nossos avós, e que fará a nossa se os quizermo s imitar na união ele sentimentos, 
com que não só na patria, mas nos mais distantes limites elo mundo, clefencliarp. a 
mesma causa, corriam os mesmos perigos e obtinham os mesmos triumphos. 

«~sto não é uma ficção, é a exposição ve_rielica elos sentimentos ela porção maior 
e ma1s sã elos portuguez;es. Elles desejam a ordem ; acatam a r eli gião; respeitam 
~ throno; quer em a feliciclacle da patria (que é a sua propria felicidade), e pro-
essam 1ün clecieliclo amor pela augusta elyr1astia ele Bragança. A constituição es

pontaneamente outorgada pelo senhor D . Pedro IV re1miu todas as opiniões, ti
l'O:l todos os pretext9s e eleve desarmar todos os partidos. Só loucos se arrog~rão 
0 .J us ele contrastar a vontade elo soberano legitimo, ele agitar questões e cl:uvtclas 
8?hr e os seus direitos de successão; e (ainda mais) ele cleciclil-os com uma suffi
Clencia ridícula ! Obstar a süuilhante clelirio pertence mais ao medico elo que ao juiz . 

«Nada se lucra, pois, no acaloramento elos partidos, e muito se póde perder! 
A. /?l.lerra civil , a anárchia (os dois maiores males políticos conhecidos), t êem sido 
ma1s ele uma vez resultado ele imprudentes denominações, reputadas insignifican
tes. Vós, que pensaes servir a patria, prodigali::: ando esses apodos, calae-vos, que 

. melhor é ella servida com o vosso silencio elo que com ' os vossos insultos, e insul
tos nem são o r emeclio do mal, nem a punição elo delicto . ' Se aquelle mal, se 
aquelle clelictq existe, lá está o governo para o verificru: e para o punir, e nós não 
somos o governo, somos os governados, ele maneira que este e muitos outros 
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erros procedem ele não co11 hcccrmos o verdadeiro logur que nos está marcado na 
ordem da socicdacl c . 

« Portuguczes I União e f-irmeza ! Não consintamos que se nos roube a carta, 
que é o paladio da nossa liberdade . Confiemos nas egregias virtudes do nosso m~
narc1a, e aguarclcmos tranquillos os felizes r escutados das suas proviclentes medi
das, porque é impossível que ellas t enham para nós peior es consequencias elo que 
tem tido ha seculos o despotismo com todo o seu cortejo ele arbitrarieclacles. Ex
perimentemos o que póde a libordacle regracla, e se• não formo s b em, sempr e nos 
r esta o desafogo elas c1ueixas1 e o poder entr egar á execração publica os in:6:acto
r es ela lei. Es.·e ai, prohibido á de gr aça nos tempos pavorosos ela escrava Roma, 
nós o exhalaremos com uma. força que seri allivio elos opprimidos e faJ.·á estreme
cer os oppressores.l> 

Tres dias depois, emittinclo voto sobre o ponto primordial, diz: 
«0 senhor D . Pech·o IV, primogenito elo senhor D . João VI, de saudosa me

moria, succecle, assim como seus descendentes, por um r econhecido direito ao 
throno portugncz ; o qual, segundo a expr essão elo celebre João elas Regras na.s 
côrtes de Coimbra, t em a natureza de um morgado . Esta é a jurispnlclcncia, ~ a 

· ordem ela successão , que tem tido entre nós perpetuo vigor desde a origem ela ino
nar chia. 

«Mas acceitou (clizem os cliscolos) a corôa do Brazil e o constituiu em monar
chia independente. Mas, porvenhu·a, houve da parte de Portugal ofj'e?·ecirn ento 
par a haver ela parte elo senhor D . Pecho acceitação ~ P elo contrario, para que a 
corôa. cleixasse ele ser sua era necessario que elle :fizesse cl' ella authentiw desisten
cia j sem a qua.l, e sem as formalidacl es legaes com que deve ser feita, não só se 
não reputa desistido um r eino, mas nem a mais simples herança par ticular; a cujas 
vantagens e encargos :fica sujeito todo o que não desistiu no tempo e seg1mclo as 
fórmas pre :criptas na lei. 

«0 Brazil foi constituiclo em monarchia independente, e auctorisacla esta incle
p enclencia pelo senhor D. João VI, no tratado de 29 ele agosto ele 1825 ; mas nós 

-não vemos em que isto possa prejudicar o direitos elo senhor D. Pech·o á corôa 
ele Porh1gal, n em nos consta a lei que prohibe que seja r ei de Portugal o mesmo 
que é imperador elo Braz:il ; nem ele que maneira a clependcncia, ou indepen clcn
cia cl' este, possa affectar o cfu·eito ele succe[lsão, que é inc1epenclente c1e todas essas 
inclependencias ! Os cliscolos b em o sabem; e IJOr isso quizermn ver se confn.n
cliam as cluas palavras independente e est1·angeú·o1 visto que as côrtes ele La1ncgo 
prohibem que um principe estrangeiro sej a rei de PortugaL Mas estes lcg·istas cm
pyricos não se lembram que as côrtes ele L amego não entendiam por est1·angei1·o 
scn ão o pr.inci pe que não tivesse nasci elo portttguez ! O ciume nacional cl' aqnclla 
r emota cpocha, e que ainda se não acha ele todo extincto na nossa, foi visivelmente 
quem aconselh ou aquella lei; e n'este mesmo sentido, em que nós tomâmos aquella 
expressão , a tomaram tambem as côrtes posteriores, que mais vizinhas, do que 
nós, estavam cl'aquella epocha, e elo genuino valor que aquella expr essão tinha-

«Longo seria pro>ar isto com exemplos, e por isso apo11tâmos són1ente o elas 
côrtes, que, pela deposição do senhor D . Sancho II, nomearam rei cl' este r eino o 
s nhor D. Affonso III; c comtuclo este senhor estava a esse tempo nahu-alisaclo 0 

casado em França, e era n' aquelle r eino o soberano elo condado ele Bolonha. Como~_ 
combinaram estas côrt~s uma tal nomeação com o clisposto nas ele Lameg·o, q1~e -
lhe el·am familiar es ? E porque, sendo o senhor D. Affonso p01·tu[fuez ele nasci
mento, não julgaram que esta qualidade :ficasse cle1:ogacla pelo casamento e sobe
rani a que exercia em outro r ino; i to é, não o r eputaram est1·angeiTo por ter ca
sado entre estrangeir os, e ser entr e elles soberano; nem tambem r eputar am que, 
por Bolonha ser incl epenclente ele ~ortugal, o soberano de Bolonha não poclesse 
s~r soberano c1e Portugal. Supponhamos, porém, em ultimo r ecurso que ello er::t. 
t1clo, haviclo e declarado por estrangeú:o! Poderiam, ou não poderiam, umas côrtes 
relevar-lhe essa qualidade, e derogar o que tinham feito as outras? Se sim, on 
não r:esponclcm por nós as côrtes j1.mtas em Lisboa em 1697; quando tlorogan~o 
o arbgo elas ele L amego, que determina que o filho elo r ei que succecle a seu Jl'

mfi.o, nao possa ser rei s~m consentimento elos povos, tornaram para isso o rn emo-
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rnvel ÍLmdamento, que :e contém nas palavras seguintes : P ois que em nús ?'est:de 
0 rnesrno poclm· dos que então fizent.m. as leis fundam.entaes das cfJ ,·tes ele Lamego .' 

«NrLo faremos aos leitores a it~jnstiça de suppor qne fo ·se nooossa.rio quo nós, 
comparando agora o senhor D. Affonso lli com o senhor D. P edro IV, segnnclo 
a~ clifferentcs circumstancias ele um e outro, lhes mostrassemos não só a eviclen
Cta :nas a superabunc1ancia elo direito que assiste ao nosso soberano, o qual Da 
qt~alielade de imperarlor elo Brazil é tao poTtuguez como Jorge IV é inglez, sendo 
re1 ele Hanover, e como é austríaco o imperador Francisco, sendo r ei ela Hungria 
c da Bohemia. 

((O que eleixfLmos bosqn~jaclo nos parece tão sufficiente a promw1ir os incau
tos contra as suggestõcs elos discolos, que apenas nos r esta dizer-lhes, que nós não 
conhecemos coc1igo no qual se decla1·e que o filho, que tem de succeder em uma 
herança 'por morte ele seu pae, fique privado de porção d' ella, só porque come
çou a desfructar a outra porção na viela elo mesmo pac, e por consentimento ex
pres_:;o cl'este; principalmente quando aquelle pae pela lei ele 15 ele novembro ele 
182D declara aquelle filho expressamente herdeiro e :uccossor ! 

«Com isto fica tambem respondido ao argumento que se Ütz com um artigo cb 
con. tituição elo Br~zil, que• determina qno o imperador não poderá acceita?' uma 
corôa est?·angeii·a; poi ·, alem ele que esta clifficulclucle ou obj ecção poderia sómente 
se~· opposta pelos brazileiro s, e nunca por nós, que não somo-s :fis~aes elos seus di
reitos nem manteneclores ela sua constituição, pensâ.mos haver provado que nem 
houve acceitação, nem ha tal qualidade ele est?·angei?·o. 

«Assim o pensou o governo deixado pelo defmlto monarcha, quanclo começou 
a despachar no rcalnmne elo senhor D . Pech·o IV; fez cunhar moeda, e exerceu 
1)e1a voz cl'ello todas as prerogativas magostaticas ; qnal agora as exerce no mesmo 
real . nome a inimitavel iufanta, 01~ja activiclacle e incessantes desvelos pelo bem 
Pttbhco mal poderiam ser igualados pela saucle robusta e expansivo coração ele 
outro qtialquer soberano. E poderia acreditar-se que o corpo diplomatico em vez 
de retirar-se continuaria em suas funcçõcs perante o governo, ·se este governo re
gesse em nome ele um soberano illegitiroo? 

«Estas mui obvias comicleraçõe. nos fazem acrescentar, que se algtrm escnt
Pt~lo se despertou n'essas consciencias, tão susceptíveis elos cli·scolos, sobre os cli
l'eitos elo senhor D. Perlt·o, era na morte ele seu augusto pae que elles deviam fazer 
Valer os seus r eparos e objecções . E ssa er a a occasiã.o; esse o momento proprio ele 
representar ao governo as suas duvidas (ou antes) as suas suppostas demonstrações 
geometricas ela insubsistencia cl' aquelles dir eitos. Mas qual d' elles o fez? Ou qual. 
8e lembro\1 ele tal illegaliclade ? Nenhum. E porque? (Eis-aqui rasgado o v6u elo 
1ll:Ysterio .) É porque a nenhum cl'ellos passou pela icléa que o generoso monarcha 
nos outorgasse uma constituição ! D e sorte qne o senhor D . Peelro1 monm·clw abso
lló~o, teria para toda esta boa gente legiti?nidc~cle de sobE\jo; mas no caracter ele 
~e• constitucional) perde 7JJSO facto) e como por encanto, toda essa prerogativa, e 
lca sendo est?-cm,qei?·o !!! Este o peccaclo elo monarcha; este o modo por que elle 
f ercleu a corôa de Portugal, quando menos o pensava; como se o dar sómente 
l'~lc~os ele despotismo fos se ela. essencial instituição cl'este vinculo, como é elo in

stJtmclo por D. João de Castro o não constar senão ele plantas silvestres ! Basta. 
(<Nós temos as nossas leis particulares, assim como os brazileiros as suas; e só 

:ntre elles e nós ha em differença elas mais nações o affecto mais vivo e . a natu
}.al sympathia, que eleve ligar dois povos que climanam ela mesma ori~·em, que 
a.l!alll a mesma lingua, e que t êem quasi os mesmos costumes. Alem elas mcalcula
~eu; vantagens commerciaes que elo Brazil elevemos esperar, como nação JJreferi
~ a, teremos no futuro a ventura (segundo a real promessa cl_o senhor D . Pedro) 
de sermos governados por sua augusta filha a senhora D . JYia.1?a II, qne pelos seus 

esposorios com o soreni.ssimo senhor infante D. Miguel reumrá todos os interes
~es da real dynastia ele Bragança, assim como a carta reune todos os corações em 

' ~.oc1a elo tbl!ono que a outorgou, e ' por cujo beneficio desafiará a gratidão das mais 
emotas gerações . » . 

A, província do Cabo Verde enviou {t curte do Rio de Janeiro uma deputação 
IG 



242 

para comprimentar o imperador D . Pcdro1 a qual em audioncia ele 22 ele sctem
Lro lhe clirigin o scgLlinte 

Discurso 

Os humildes subclitos de vossa magcstade imperial e real em Cabo Verde, 
dos ele o, primeiro m011•ento de uma perda cleploravel, mitigaram saudosas record~
ções dirigindo votos ele obediencia, amor e lealdacle a seu príncipe nah~Tal, legl
timo successor da clynastia portugueza. Nos tristes dias ela sua orpbancb.cle e luto 
aquclle povo submisso e fiel soltou gratos suspiros á Divina Pxoviclencia pela exal
tação ele vossa magestacle impexial c real ao throno excelso dos nossos antigos roo
narchas . Nem a distancia ele remotos climas, nem quaesquer considerações ele con
dição precaria seriam capazes ele torcer a magestosa linha da augusta snccessão , 
conduzida por nossas leis funclamentaes atravez de mnitos seculos . Só a fidelidade 
e obecliencia ao magnanimo D. Peclro podia conservar tranquillos e ditosos os por
tugnezcs collocados soLre as co:--tas africanas. O seu direito a ser felizes pendeu 
exclusivamente do direito inaufeTivel ela legitimidade. . 

Senhor, os habitantes ele Cabo VeHlc, que sabem amRr a paz, a munifi.cenmn. 
e n, j nstiça, sentiram uma. doce epocha (.sic) ouvindo -annuncia:r estes bens sociues 
no a11gusto nome ele vossa mag-estacle imperial e real. 

Os seus deputados, beijando a soberana mão de vossa magcstacle1 depõem junto 
do throno a purã homenagem cl'este nobre sentimento. Aqucllc importantes do
nühios elo sceptro portngtwz t êcm ela provida natureza copiosos rnananciaes ele 
agricultura, indur:;tria e comrnercio; o povo que os habita, laborioso e activo, en
tregou-se á doce esperança ele que a paternal solicitude de vossa magestade i.mpe· 
rial c real, realçando os beneficios ela Providencia, faria renascer sua prímitlV"11 

consideração e anterior prosperichcle. Ricos e felizes serão tantos subclítos de vossa 
Jnagcstacle, podendo livremente no seio ela patria associar humanos tru.balhos a todoB 
os dons ela localichcle e forças da vegetação . Estas doces esperanças se funclar~ll1 
na convicção geral do profundo discernimento ele vos··a magestade imperial e real pa1:a 
governm· povos, na magnanimiclaclc e justiça que tem clistinguido a publica aclu;n

·Hístração, subordinada á sabedoria c fortn,lezn, elo attg·nsto successor ele tantoa rolS· 
Ah ! O generoso coração ele vossa magestade imperial e rea:l tem excecliclo a 

justa expectação cl 'aquelles P?rtuguez:s ! N~io sómente a excelsa elynastia ele Bra· 
gança ha ele perpetuar a glona elo solw lusitano, pela sagTacla pessoa de sua ma
o·cstacle a senhor a D . Maria 11, mas tambem 1.un~~ constituição, graciosa dadiva ele 
~ossa magestade imperial c real, vae sanar os males ela patria, abrir as fontes do 
bem publico, equilibrando justamente o exercício ela realeza e a cligniclade do hü
mcm1 as forças do pocler c as Jibcrclacles civis. 

O céu concedeu a vossa magestade imperial e real esta gloria ·ingular, ser 0 

primeiro soberano do cmivcrso, que, tcnçlo calculado profundamente o progresso 
elas luzes e o espírito do seculo, preveniu snpplicas e queixas elos seus h1múlcles 
subclitos, restituinclo cligniclade i ])atrin. e calando as necessidaclcs ela naçfio . 

Senhor, digne-se vossa magcstacle imperial e real acolher, a par elos votos 0 

r espeitos ele subclitos fieis, o r econhecimento e ufmúa ele um povo livre. Que a so
berana clynastia de vossa magestacle imperial c real prospere em luzimento e po
der com o decurso elas eras . Que mimosos fructos de,·botoem gloria immortal ~ 
vossa magestacle imperial e real e permme felicidade a muitos povos. Que o all?'or, 
a lealdade e aclhesão ele successivas g raçõe~ corrcsponcla á sabedoria, á justiça, 
á clemcncia e a todas a;s virtudes hereclitarias elo magnauimo D. Pedro emqua.nt.o 
o sol ahuniar brazileiros e portuguezes nos munclos ambos .=Jaão ele A1·at~J0 

Gomes, cororrcl=Antonio Alj1·edo ele Santa Cctllzaq·ina Bmgct, padre mestre<~= 

1 O monarcha condecorou-o com o grau de cavallciro ela ordem ele Nossa Senhora da Con· 
ceição e mandou-lhe expedir a segtlinte pqrtaria: crSna magestade ordena-me que en digl1 ~ 
v. m .'~ que, tendo em consideração scns merecimentos, virtncles e patriotismo, houve por bem 00 

meal-o capellão mór do sereniseimo senhor infante D. i\1ignel Çlurante a proxima viagem qi.1e. 0 

mesmo serenissimo senhor vem fazer de Brest a esta côrtc; devendo v. m.C~ em consequ~ncJ[L 
apromptar-se para embarcar {L primeira ordem na nnu D. João VI.- Deus guarde a v. m-~· Pt; 
ço, 24 de outLtbro de 1826.= Fmncisco Gomes clct SiZ.va.= Sr. padre mestre Antonio Alf1·eilo c 
::)anta Catharina Braga.,. · 
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Diogo ele TeiJVe Vasconcellos Cabntl~ m~tjor de engenheiros= Joaqu ún Pm·ein~ ela, 
Silva, ma;j or commanclantc ela ilha da Boa Vista. 

I 

* 
Pelos tres officibs quo se seguem ver-se-ha o moela como ·o embaixador na côrte 

de Lond1;es tratou ele remover a!3 cliffi.culclades diplomatica~ n' esta conjunctura. 

Ofllic i o 

Lonclres1 ce26 septembre 1826. - Mon cher mr. Canning . -1\fr . Planta a eu 
la bonté clB me montrer aujourcl'hui la trcs intéressante dépêcbe que v. E. a· acu·es
sée à mr. Lamb1 en date clu 20 de ce mais . .Agréez; 1 je vons .prje1 tous mes r c
m~rciments pour cettc communication1 ainsi que pour celle que lord Howarel m'avait 
fal.t précédomment, eles dernieres dépêches de lorcl Granville ct ele sir Henry Wel-
lesley. . , 
. Il para1t, d' apres ce qu' on écrit ele Vienne à V. E., que sou altessc royale l'in
fant D . Mig uel clifférait ele prêter le serment à la charte7 non seulement pour se 
do~mer le temps de consultor l'empereur cl'.Autriche, mais aussi parce qu'il suppo
salt qu'on avait l'intention de lui r efuser ou ele lui clisputer les droits à la régen

·~e, que la chm·te même lui accorele ; et qui cl'apr'es l'opinion ele sou altesse royale 
1 ap~ellerait à se charger eles affaires clu royaume, aussitôt qu'il aurait accompli 
sa V1ngt-quatrieme année, et entrerait clans la vingt-cinquieme, c'est ·à~ c1ire, le 26 · 
octobre de la préscnte année. Ce qui m'étonne c'est qn'on pourrait inférer, d'apres 
ce que clit sir H enry \7\f ellesley que le baron de Villa Secca et le vicomte ele Re
sende partageaient la même opinion! 

Sur ces clonnées, j e soumettrai à V. E . cleux ou trais com·tes observations, qui 
sa.ns cloute ne lui suggéreront aucune ielée nouvelle, que j e crois ele mon elevoir, 
cepenclant, de les ineliquer. 

.1 ° Quel que puissent, être les droits de l'infant D . Miguel à la régence, il est 
cla1.r qn'il eloit commencer par prêter serment à la chm·te constitutionnelle de b 
~at10n portug;aise . .Aucun grief ne peut lui servir ele prétexte pom· différer ou re-
nser 1:n serment, qui est la conclition indispensdble á la j o11Íssance de's droits qu'il 

:PülH'l'ait réclamer . 
. · 2° . Sans voüloir entrm· clans la question principalc de la r6gence (que V. E . a 
~~ h~bllement traitée d::tns sa clépêche à mr. Lamb), j ~ me borne à réfnter la pré
cnhon absolument clévouée ele fondement ele datm· l'âge ele rnajo1·ité dtt comrnence-
i;!en~ ele la v_ úzgt~cinquieme année. Cette prétention ne ,saurait s'appuyer que sur 
clart.lCle ele l~ chm·te, ou . s.u:· la lé~islati?n ex~stente en Portu~al. Or l~ article de la 
l 1a1 t~, que .Je remets Cl-;J Omt, eXJge vmgt-cmq ans accomphs, de meme que par 
~~ lots poriugaises la minorité ne c~sse que lors.~l~e, les ving-t-cfnq ans sont ~om-
1 etés, comme V. E . le verra dans 1 e.xtrmt que J m egalement l honneur ele lm r e
lll.ettre7 et qui est tiré d'un livr e7 qui eu matiêre de droit fait autori.té chez nous. 
le Je. suis bien persuaelé que toutes difficnltés se :1issiperont success~ve~ent par 
, ~ efiorts constants de V. E ., et que sa plume hab1le su:ffira (sans qu'1l s01t néces
l'lye ele tirer l' épée clu fourreau) pour faire tomber l' opposition clu cleclans et cln 
~:~~r~, et po1;r consolicler en ,Portnga~ la mo_1~archie constitntionnelle. Vous vaus 

tu ewz; par la les louauges el une nat10n entLere. 
f Agréez, je vaus prie, l'assurance ele tons mes sentimcnts, et ele la consicléra
fll~ avec laquelle j'ai l'houueur cl'être, mon cber mr. Canning- ele V. E . le tres 

c ele serviteur = P almella . 
•Oflicio 

(N. 0 85 rcscrradn) 

. Ill. mo e ex. mo sr.-Vejo pelos despachos de v . ex . tt, r ecebi_dos hontem, a jnsta 
~nqu1etação que causava a prox:ima . crise elas eleições, ele CU;] o acerto depond:orá c1: .grande parte o. bom. ou ~nau exlto cl~ causa em que todos estamos empenha
u.l'Tl• e esver? . con::., unpacJ eUCla pelo prO.X lJJ?-O):Jaq u ~~e , que h~ ele começar a h azer 

g l!Inas 1nformaçoes elo resultado elas ele1çoes . N ao h a cluv1cla que esse governo 
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se acha obrigado a lnctar entre dois partidos exaltados, ambos no fnndo ignalm~ntc 
adversos i carta, po1;6m que, no meu entender, uão sfio ambos igualmente pengo
sos . .L 'este momento os ultra-realistas são os unicos que podem encontrar apoio e 
meios sufficientes para destruir a carta, se para isso o governo c as camaras. lhe 
não tolherem todo o pretexto. O unico meio de evitar esse perigo nao é, na mmhn. 
opinião, o associar-se sobre o partido opposto, antes ao contrario convem mostrar 
que os r evolncionarios de 1820 não trimnpham. N'uma p;:t,lavra, convem fazer o 
que vejo que a senhora infanta regente e o seu miHisterio já t êem começaelo em 
grande parte a fazer, o que o cardeal patriarcha excellentemente disse na sua pas
toral, e o que mr. Canning tem aconselhado i e cobrir-nos com um tal escudo ele 
legitimidade e de r ealismo que os vm;dadeiros realistas não tenham nada a dize1:, 
e que os ultra on falsos r ealistas se vejam obrigados a calar-se. Emqnanto :1os h
beraes, comtanto que se cumpra lealmente a carta, uns por convicção, outros por 
interesse, todos por necessidade se suj eitarão a ella. 

Fico na intelligencia elas disposições mui sabiamente dadas pelp nosso govm:no 
por occasião ela entrada dos desertores hespanhoes que vieram para o AlemteJD-i 
e servir-me-ha ele regra o que v . ex."- me diz a esse r espeito para responder ás 
pe;-guntas que possam ser-me dirigidas. 

Tenho a honra ele incluir uma carta impressa que appareceu no Times ele 23 
elo corrente, c cujo conteúdo espero não desmereça a approvação ele v . ex. a Devo 
advertir que o reclactor do dito jornal de seu· motu proprio inseriu no mesmo nu
mero um paragrapho, em que faz mençfio cl' esta carta, c ao mesmo tempo se ox
plic:1 em termos muito irreverentes e desatinados ácorca ele uma ang·usta persona
gem, á qual elevemos o maior respeito. Espero que v. ex." mo fará justiça ele 
acreditar que este desacato foi commetticlo sem meu conhecimento, e merece todn 
a minha reprovação. 

Vi hontem mr. Planta, que actual!nente se acha incumbido aqu.i de todas as 
relações cliplomaticas. Disse-me que não tinha noticias elo Viem1a posteriores H 9 
elo corrente, o portanto nada acrescentou ao conhecimento que tiro elo conteúdo 
elas cartas elo barão ele Villa Secca, que acompanharam os o:ffi.oios elo mesmo ba
rão, que remetti a v . ex." pelo correio passaelo . 

O sub-sccretar.io de estado foz-me ler a.lgLms o:ffi.cios rocebiclos de París e Ma
drid, relativamente aos nossos negocias, e sobretudo o rascunho ele um despacho 
que em data ele 20 elo corrente mr. Canning elirige do París mo.-mo a. ror . LaJJ1b· 
N'este despacho começa mr. Canni11g por approvar eru geral a comh1cta ele 
1m·. Lamb, tenclentc a evitar por todos os modos possiveis o rompimento ela g·ue!:ra 
entre Hespan.ba e Portugal, e approva particularmente o consell1o dado pelo clJto 
ministro ao conde ele Villa Real, ele não dar demasiada importancia á clifficuldacle 
que o ministerio hospanhol faz sobre a accoitaçfio elas suas croclenciaes, mas c~c 
se oocupar do ponto essencial, que é restabelecer a boa intelligoncia entre os dOIS 
governos, e clcs1Jrezar as duvidas de mora formalidade. . 

Contiuúa .mr. Canning no mesmo clo~pacho cli.zcnclo, que se houveram poclic1~ 
evitar, mediante algLlmas precauções ch nossa parte, as principaes clifficuldaclV 
que se nos tinham suscitado. A abdicação elo sua magestacle ó senhor D . Pedro I 
a favor ele sua filha, ajustando-a a ca. ar com o senhor infante D . MigL1el, . er~ 
conforme aos conselhos da Inglaterra, França, Austria, etc ., c não podia clers:ar 
ele ser esporada em Hespan.ba. A carta constitucional é verclaclo que fôra iJJ1pre
vista por todos os governos ela Europa, incluindo o da Grau-Bretanha i o vindo 
assim lançada de longo, sem nciiliuma meclida prévia para pr parar, causára, não 
sem alguma rasão, ba.':itante sobresalto nos gabinetes elas principaes potencia~, so
bresalto porém que o ministerio britannico, á força ele argumentos o ele eliligen
cias excessivas, consoglúra acalmar, ao menos até ao ponto ele aclquir.ir a cort_ez::t 
de que ninguem se entremetteria nas nossas cl.iscus. ·ões internas, nem fomentarHt a 
indisposição ela Hespa1ilia contra nós. 

Havendo-se assim venci elo . o ponto essencial, que ora o ele evitar q-tl~ :~ ar 
tras potenoias tomassem parte n'um acontecimento tal como o da transmissao .c a 
c?rôa portugueza de uma para outra linha ela augnsta oa,sa ele Bragança, a~onte
cunento que não póclc ·negar-se ser elo nma natureza quo mais ou mono.' affectn lL 



245 

todos os outros estados da Europ<t; como é agora quo a Hespanha poderia jul
gar-se auctorisacla a intervir n'uma questão comparativamente secundaria, qual é 
a da escolha da regencia que ha ele governar na menoridade 'ela rainha, sendo 
esta uma qucstrLo unicamente portugueza, e na decisão ela qual não se vê bom 
como 1m1 gabinete estrangeiro pretende t er voz? 
. lliustra nu·. Canning· este argumento dizendo que, por exemplo, não houvera 

Stclo ele admir ar que outros governos ela Europa hesitassem em r econhecer o lle 
Cromwell, ou a transmissão ela corôa ele Inglaterra para a família de I-hnovcT; 
rna~ <J.Ue pareceria summamcnte extraorclinario que qualquer governo houvesse ele 
Jmlttn· a sua opinião sobr o as questões que na occasião ela ultima molestia ele el-rei 
orgy III se elevaram ácerca ela regencia ela Grau-Bretanha . 

E verdade, diz mr. Ca1ming, e não pócle neg·ar-se, que alguma confusão re
sulta da falta ele clareza elo artigo ela carta: constitucional portugucza r elativamente 
<Í r egcncia, comparando-a com os decretos, e a vontade por varios modos mani
~estada elo senhor D . Pedro IV; porém o que é certo é que a serenissima senhora 
tnf~nta D . lzabel Ma.rla se acha presentemente a herdeira mais proxima elo throno 
r~s1clente em Portugal, e maior ele vinte e cinco annos, por onde lhe competia in
chsp~ltavelmente a regencia quando a assumiu:; e é provavel que ningucm se lem
braria ele suscitar mais questão sobre este ponto se a proclamação elo 1. 0 ele agosto 
0 . ~ão tivesse incautamente tocado, assumindo, sem necessiclacle, o direito de o cle-
Clchr ele palavra, assim como já o estava ele facto . . 

Interpretando porém a intenção elo senhor D . Pedro IV pelo teor dos decretos 
~lle acompanharam a carta constitucional, e pelas cartas que escreveu ao senhor 
Infante D .· Miguel, não pócle quasi haver duvida que a sua vontade seja prolon
ga~· a r cgencia ela seronissima senhora· infanta ; e esta vontade fica demonstrada 
~te á evidencia pela m·elem que sua magestacle acaba ele expedir a seu augusto 
~·mão chamando-o para o Braz il, a fim elo se ajustarem os csponsaes entre sua al-
eza e a rainha sua sobrinha, clevonclo a nmt D. J oão VI vir immecliatamente bus

car ao porto ele Leorne o senhor infante D . Miguel. 
Não póclc snppor-se que sua alteza real, vistos os sentimentos ele obecliencia 

~ll? pro~essa a seu augusto irmão, deixe ele cumprü: uma ü Ll ordem, ne.m. que 
p a.J~ gabmete algum na Et'Lropa que prefira correr o n sco . ele uma gnerr~ 01vJl em 
l Oltugal, provavelmente na Hespanha, e ele todas as suas con. equenc1as, antes 
c 0 que ver a monarchia constitucional consolidar-se em Portugal. 

l\ifr . G-orclon ía encarr egado ele representar ao senhor D. Pedro IV os motivos 
ponclerosos que occorreriam para que sua magestacle, attenclenclo tí ~osição ei?
que o .·enàor infante D . Miguel se achava, houves. e, ou ele chamal-o J1mto a s1, 
P~ra evitar os .perigos ele uma collisão -m Portugal ácerca ela r egencia, ou de en
'V'lar quanto antes sua magestacle a rainha para a E uropa, a fim ele consolidar com 
~ su.a J;>resença a auctoridaclo elo throno~ Ach~-se porém prevenida, como acima 

ca IndiCada, a suggcstão quo mr. Gorclon clev1a fazer. 
. ~Acaba mr. Canning o despacho (ele que hei feito U1L1- tão longo extracto , em 

1.asao ela importancia elo seu conteúdo), dizendo a mr. Lamb, que o embaixador 
lttsso Pozzo cli Borgo lhe falMra ele maneira a não deixar duvida sobre a coope
~·ação cl'aquelht oôrte junto {L ele J\IJ:aclrid no mesmo sentido que a Inglatenà cle~e
Java; c que, emquanto ao governo franccz, estava persuacliclo que com eff01to 
c~ncord~va since:·amente nos mencion~clo s princípios, e concorreria a .~nc1.:lcar 
~e ~~lenq: ao gabmete hespanhol, e abra·-lhe os olho~ sobre os seus propu~s m~e
cles:~~s. E certo co.~~1clo que mr. d.e lVIantiers~ embmxaclo~: .de França em J\~acu~cl,, 

stioe, pelas opmwcs que enunCia em parbcuhw, o effelto elas comm1m1caçoes 
qLle officialmento faz em nome elo seu governo, conclucta ele que mr. Canning me 
Parece c1· · · · · fi · 1sposto a queixar-se ao m1msteno ·ancez . 

Desculpe v . ex.a a. prolixidade d'este officio, que escrevo á pressa na hora 
111eSlUo da partida elo correio, e no qual desej ei não omittir circumstancia alguma 
essencial das que me :ficaram in1pressas na memoria depois ele ver o despacho ele 
n:u·. 9auning·, que aliás v . ex. " poderá tambcm ver integro, se for, como creio r c-
lllettlclo por copia a sir vVilliam A'Court . ' 

Beijo resrlc itosamcnte a mã.o ela scr onissima senhora infanta r co·entc clcsc-
. o ' 
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j~tndo que continuasse a encontrar allivio c alguma c1istracção na sua rc. ic1cncí:1 

em Cintra. 
Deus guarclc a v. ex. a Loncb:cs, 27 de setembro ele 1826.-Ill. mo c ex. mo sr. 

D. Frn.ncisco ele Almeida.= lJ!fa?·qttez de Palmella. 

Offi.cio 

[N. 0 86 reservado) 

lli. mo e ex. 11
'
0 sr . -Entre os massos que hoje tive a hom·a de remcttcr eneo:n

trar<Í. v . ex.a um officio elo barfio de Villa Secca, recebido hontem á noite junta
mente com 1UTI:l carta elo mesmo bru·ão para mim, datada ele 23 do mez passado, 
e cujo conteúdo não repito, porque sem duvida formanl. o assumpto elo officio q1:e 
o barão a v. ex.a dirige. Desejando porém, se fosse possível, dar a v . ex.a maJS 
·algmna inform::tção sobre mn assumpto ele tanto interesse, fu.i ·esta manhã proc1ll·n.r 
o sub-secretario ele estado J:nr. Planta, e pec1i-lhe que me c1issesse o que lhe es
et·eviam de Vienna. Não me mostrou os officios ele sir Hem7 Wellesley, poré])l 
referindo-me em substancia o que elles continl1am, achei que pouco ou nada acre~
ccntavam ás noticias elo barão ele Villa Sccca:O ser enissimo senhor infante D. 1\h
e;uel continúa a protestar a devida . ·ubmissão ás ordens ele seu augusto irmfto, 
cliffcrinclo só mente a prestação elo j Ltramento, por não haver ainda recebido res
posta á comm1micação que fez a sua magestaclc o imperador ele Austria. O pl'in
cipc ele Mettcrnich não tem querido explicar-se inteiramente a este respeito. O 
imperador ele .Austria annunciou, segundo escreve sir Henry Wellesley, ao senhor 
infante D. lVIigucl, que dentro ele poucos dias teria com cllc tunn. convcrsn.ç~o 
confidencial sobre os seus interesses. Falla-se em V.ienna na missão ele que se diz 
que mr. ele Ncumann será extraorclinariamentc encarregado perante el-rei roetl 
senhor; não se sabia porém o objeeto cl'esta missão especial, que p1·ocurarei inda: 
gar aqui, se me f()r possível. V. ex. a poderá lembrar-se que mr. le Netu11ann fo1 
muitos annos secretario ela embaixada ele .Austria n'esta côrte, e eonhece portn,nto 
a fundo todas as relaç:õcs que -tem havido entre este gov ruo e o nosso com o elo 
Brazil. E activo, intelligente e gosa ela confiança ·elo príncipe ele 1Y.lctternich. Pe
las noticias ele París pareceria que rm·. Canniug se acha perfeitamente de accor
do, no que diz respeito aos nossos negocios, com o g~Lbinctc fmncez, assim como 
com o ela Russia, concertando-se todos trés sobre o teor das instrucções que eu
viam aos seus ministros em Hespanha, e escrevendo no mesmo sentido para Vienna
Julga-se porém que o príncipe de Metternich retarda algum tanto a resolução elo 
senhor infante, p::tra fazer valer por :fim o seu consentimento c para prolong·~t· 
temporariamente a cspecic de influencia que a suspensãq cl' esta decisão lhe ela-

Chegou urna mala elo Brazil, e traz noticias atê á data ele 11 ele agosto. Lord 
Ponsonby estava a partir para. Buenos Ayrcs, sem ter, seg1mclo creio, conch~do 
o tratado ele commercio entre o Brazil e a Inglaterra. Parece que vae incnmb1do 
ele algtunas proposições elo governo elo Brazil para o ajuste ela contenda com 
Buenos Ayres; porém nada leva que dê motivo a esperar feliz successo ela sua 
negociação, pois qnc o gabinete do Rio ele Janeiro por modo nenlmm se .presta a 
abanclonar a província ele lVIontevicleu. Entretanto o bloqueio ele Bue:p.os Ayres 
vac incommoclanclo sobremaneira a navegação ingleza, c põe este ministcrio ele 
muito mau humor. 

No dia ~3 ele julho havia sido solcmnemente apresentada a deputação portn
gueza, beijanclo a mão a suas magestacles em publica aucliencia, e pronunciando 
depois o duque ele Lafõcs um discurso que apparecc nas gazetas. A resposta de 
el-rei meu senhor nada continha ele ·onde se podesse inferir (segu,nclo diz lorcl Pon
sonby) a sua intenção relativamente á vinda ele sua augusta filha para Port:lga1-

Uma elas noticias mais importantes que se contêcm nos officios ele loi·d Pon
sonby é lc c ·tar determinada a parti ela de uma fi-arrata (já não é a nau D.. João Tff), 
que nos ultimas dias ele agosto devia fazer-se â. véla para receber em Leorne stt~ 
<l.lteza real o senhor infante D . lVIiguel. 

Em tudo quanto acabo de referir não tcnJ10 outra auctoriclacle mais do que :1. 

r1c mr. Planta, que me leu algn:ns pnragra1Jhos salteados elos officio: ele ]on1 Pon-
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sonby, pois, tendo cbco·aclo só esta manhã a mala, não vi ainda car tas, nem ga:1<c-
tas elo Brazil. 

0 

rr_omarei a liberdade ele chamar a atte{lÇlLO ele V. ex. a sobre um paragrapho elo 
C'ouneT de hontcm, que r emetto incluso. E um fragmento ela narração ela viagem 
da_s embarcações ele guerra inglezas, que foram incumbidas elo exame ela costa 
onental ela Africa, a fim de se rectificarem os mappas, até ao presente pouco 

_ exactos, d'aquellas paragens. N'este artigo se encontra a con:fi.rm'ação ela queixa 
que foi clirig·ida a ·sua magestade pelo governador ela bahia ele Lourenço Marques, 
sob1· ~ a -posse illegal qne estas embarcações inglezas ton1:1ram ela par te meridional 
ela dita bahi a, em desprezo elos direitos ela corôa portugueza, e ftmclanclo-se n'um 
tratado, qne induziram o chefe ele uma elas tribus africanas a concluir . Vê-se que 
~ governador elo forte portnguez arrandra a bandeira ingleza depois ela saída das 
t:agatas; porém que tornando estas a apparecer ao depois na mesma bahia a ha

Viam ele novo arvoraelo. Vê-sa :finalmente que o paiz de que se trata é susceptí
vel n'um ponto ele vista commorcial, e por muitos motivos cleyia ser ainda uma 
elas colon.ias mais preciosas que restam á corôa ele Portugal. A vista elo que me 
parece nrio deveria perder-se tempo para fazer r eclamações que ao menos !Jouham 
:;t. salvo o IJ.Osso direito, e que podem fimclar-se, entre outros princípios, sobre a 
c~nvenção ele 28 ele jnlho de 1817, em que o governo britauuico r econhece quaes 
sao . os t erritorios per tencentes a sua magestacle :6.c1elissima nas duas costas ele 
Afr10a. O ponto essencial, porém, parece-me que seria erigir algum estabelecimento 
ou ]?resielio na extremidade meridional da bahia ele Lourenço Marques, sobretudo 
procurar tirar algum partido commercial el'aquelle territorio ; pois é certo que, 
com o anelar elo t empo) se nos não aproveitarmos d'elle, impossível será evitar que 
0Uhos o façam. Pela n:-iiuha parte vou tratar de solicitar resposta ::'L nota que ha 
tempos c11rigi a nu. Ca.nuing, r eclamando contra o acto arbitràrio commetticlo pelo 
0?1llll1ancbnte da mencionada fragata., qu<::J violentamente se apoderou ele um na
v~o que se achava em sequestro debaixo elo fogo ele uma fortaleza portugneza, 
Visto que já se acha este governo, pela chegada ela dita fragata a Inglaterra, de 
pos.-e, elas informações necessarias para me responder. 

F1co na iutelligencia ele não dever por agora, na conformielacle elo que v . ex. a me 
~rclena no despacho r eservado n . 0 3, dar mais passo algn)ll sobre o pagamento ele 
, 50:~00 libras que o governo elo Braúl eleve. Sed porém inclispensavel responcler 
'' ult1ma nota elo barão ele Itabayana, o que procurarei ·fazer em termos paliativos, 
)~r~ assegmar a continuação dos pagamentos elo emprestimo, e cleixar salvo o nosso 
c ll'elt? quanto aos outros pontos, a íim ele o fazermos valer em tempo opport1mo. 
. vl com os sentimentos de indignação que v. ex. a pócle imaginar, a noticia da 
Infame leser ção do governa.elor ele Almeida ; e parece-me que seria a proposito 
fazer-se r epresentações energicas ao governo hesp~Lnhol, para qtle siga o exemplo 
~110 lh,e dt'L o nosso, afastando da raia, e nfio consentindo mesmo na côr te, a pre
s~n_ça de ineliviclnos que no toria e ostensivamente trabalham para accencler a guerra 
crv1} no reino vizinho . 

Agradeço a v. ex.a as noticias que é servido dar-me, e ele que farei aqui o 
Uso conveniente. · . 
l 1-!' este paiz não occorre n.ovidacle, e todos os espíritos continuam a oqcupar-se 
~. a discussão que terá logar em o novo parlamento, ácerca ela introducç.:I'Lo dos ce-
eaes . Ju.1ga-se quo esta contenda será r enhida. · 

1 
Creio poder agora asseverar a v . ex.', que mr. Canning antes ele deixar Lon

~ rcs . levou com effcito um proj ecto ele a;juste a r espeito ela Gre_cia, cliscuti clo e 
d 0llV1~1clo com o embaixador ela Russia n' esta côrte. Por este proJecto ?S gregos 
cvenam pagar 1un tributo ammal á P orta Ottomana, e serem garantidos n'um 

esta.clo ele inclepenclencia por todas as principaes potencias ela Emopa. 
. _l\'I~lito sinto a noticia qu e v. ex. a me clá .da r epetição do incommoclo que a se
Ê~liSSima senhora _infanta r egente ~xperim~ntou de_Pois ela s1:1a volta ele Cintra. 
·. spero que não seJa · de consequenma ; c betJO r espertosam.ente a augusta mão ele 
Stla aJ.teza real. 

Deus guarde a v . ex.a Lomb:es, 4 ele outubro ele 1826. - Titmo e cx:.mo sr. 
D . Francisco ele Alm eida. = Jltfm·qtwz ele Palmella . 



* 
Ao mesmo tempo que o diplomata portnguez assigmwa em Londres o ultimo 

oilicio transcripto, designava-se aqui o dia da abertura elas camaras legislativas, 
promulgando o g·overn6 este 

Decreto 

Estando auctorisacla pelo real decreto de meu augusto irmão, dado no palacio 
do Rio ele Janeiro eiu 30. ele a.bril elo corrente anno, par a fazer a primeira convoca
ção e installação das côrtes geraes, independente dp praso designado no titulo IV, ca
pitulo I e artigo 18 .0 da carta constitucional : hei por bem, em nome de cl-rei, designar 
para a sessão real ela abertlua das côrtes o dia 30 do corrente mcz ele outubro. 

Os ministros e secr etarias de estado, e todas as auctol'idades c :rn,ais pessoas 
a quem o conhecimento d'isto pertencer; o ·fiquem assim entendendo . Palacio da 
Ajuda, em 4 ele outubro ele 1826. =(Com a 1·ubr:ica da se1·en'issima senho1·a in
fanta ?'egente.)= F1·ancisco Manuel T1·igoso de A1·agão J.ltfomto 1. 

Prestes rebentou nova revolta excitada pelo antigo campeão do particlo ultra
r ealista em 1823, coadjuvando-o quem presidira á junta provisional do govel'no 
supremo elo reino, instituída na cidade elo Porto a ~4 de agosto de 1820, e que 
depois se tornára um dos maiores adversarios das icléas liberaes. E is os documen
tos com1Jrovativos . 

Proclain.ação z 

Soldados: - Ainda persistis em obedecer a esses malvados mações, que só 1uc· 
rem a rnina elo estado? Ainda é tempo, soldados, não lhes deis tempo a que elles 
façam suas bolsas, roubem a nação e depois emigrem pant Inglaterra; abanclo
nac-os, vinde, uni-vos aos vossos companheir os ele armas, que f:iÓ sabem seguir a 
estrada ela honra ; vincle para a briosa e sempre leal nação hespanhola, e n'ella 
achareis uma mãe que saberá fortificar -vos os braços, para com mais valentia em
punharcles vossas espadas contra esses monstros inimigos do bem e sectm·ios da 
perversidade. 

Soldados, a sorte d'esses malvados está decidida pel::u santa allia.nça, ellcs caí
rão aos golpes elas nossas espadas e se riscará por uma vez o >:il nome de mação . 
D . Miguel I assim o manda, a santa alliança assim o determina, e nós pontual
mente lhes obedeceremos. 

Viva el-rei D. Miguel I, viVa a casa de Bragança.=Antonio da Silveú·a} Vis
conde ele Canellas. 

O:flicio 

Ill. mo e ex.mo sr . - Hoje, pelas seis horas da manhã, o marquez de Chave5 
levantou o grito revolucionaria n 'esta villa, dando vivas a el-rei D. 1\iiguel I e 
morras a D. Pedro, nosso legitimo rei; t entou sublevar o clestacamento, roas a 
tropa portou-se clignamente, carreO'anclo-o á bayoneta; os paizanos, que em nu
mero ele mais ele t rezentos o seguiam, desampararam-o, deixando-o :fugu· aco~
pa.nhado ele trcs soldados elo batalhão n. 0 9, unicos que pôde seduzu·, um. oflic1al 
ele cavallaria n. 0 9 e tres paizanos a cavallo ; segtún a estrada de Villa Secca ele 
Gr::wellos, e dizem-nos que descaíu para Poiares, onde tem lUTI.a quinta; os ca~
ponezes vão-se-lhe reunindo, e eu com o major vou tomar as medidas necessanas 
IJara o ataque ou cl efeza : as circumstancias me decidirão e as ordens ele v . e:x:. a; 
que clunprirei. Participei este successo ao general Mello, mas não sei se reccberil 
o meu officio, pois ignoro o estado da estrada . 

. Deus guarde a v . ex.• muitos annos . Villa Heal, 5 ele outubr o ele 1826. -
!11.'"0 e ex.mo sr. Thomaz <?húlherme Stubbs. = O ·jruz de fóra ele Villa R eal, ser
vindo ele corregedor, Mcmuel Ma1·ict Coutinho de Albe1·gcwia F1·e i1·e. 

~ N'esta. confo~·midacle e na mesma data se fizeram as participações aos pare~ d~ reino., .. z 
~Está au~ent1cacla a copia pelo encarregado do governo das ~u·m[LS da 11rOYillCJa de 'lla 

os Montes, Jose Con eia ele Mello, em 2G de setembro. 
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P1·ocla:~:na()ão 

Manuel da Silveira Pinto cb. Fonseca, ma.rquez ele Chaves, segundo eonde ele 
Amarantc, do conselho de sua magestacle e ela guerra, condecorado com a 
gran-crul!< da Torre e Espada, com a gran-cruz ela ordem militar e real ele 
S. L túz rei ele F rança, commenclador das ordens de Christo e A viz, conde
corado com a cruz e medalha da guerra peninsular, com a medalha ela heroica 
fidelidade transmontana, t enente genern,l elo real exercito, e~c . 

Portuguezes, que em todo o tempo tendes dado as mais decididas provas ela 
vossa fidelidade ao rei e ao a:ltar: continuao a s~r firmes n ' esta virtude, que eu 
vos afianço o justo premio que por ellas tendes merecido, c breve serão vingados 
vossos direitos com o sang ue d' esses usurpaclores elos vossos bens, arbitros das 
Vossas pessoas, como está soberanamente decretado.· 

Vivei, pois, tranquillos e socegaclos ; sêcle inabalaveis em vossos votos, que não 
tardará o regente i e todos os que quizcrem escapar no em tanto ao furor cl' esses 
Verdugos cl~ humanidade, clesorganisaclores da boa ordem, correi a mim, _que, assim 
elo bom acolhimento que sua magestacle catholica manda prestar aos honrados emi
grados, eu vos agasalharei não só como chefe, mas como pae i nada vos faltará, o 
que vos assegmo, não só pela honra e caracter que professo, mas pela que her
de! elos meus maiores, que nunca desmereceram a confiança publica que lhes ten
des_ ~ributa,clo, e n'esta .certeza ,r epeti alegres : Viva a santa religião; .viva o nosso 
legttimo rei o senhor D . ]figuel I; viva a dynastia da casa de Brag·ança; vivam 
os honrados portug-uezes; viva o fôro militar. 

Quartel general em Maires, 5 ele outubro ele 1826. = 111cwquez de Chaves1• 

* 
_No dia immecliato áquelle em que o marqnez ele Chaves proclamava a favor 

elo lllf~nte D . Miguel, o ministro portugnez na côrte ele Vienna dirigia para Lisboa 
' 0 seg;umte 

O:flicio 

I[l .rno e ex. mo sr. - Depois que sua magestacle o imperador se recolheu de 
Oenenberg a esta côrte, não só negocias atrazaclos, mas ta.mbem a presença ele 
~ua .~lteza imperial o archid.uque grão-duque ele Toscana o de outros príncipes da 
am.1ha imperial, que aqui concon eram ao mesmo tempo, embaraçaram aquelle 
Dber~no de ter uma entrevist~ a proposito com o serenissimo senhor infante 

· lV!Jgncl sobre o. assumpto do JUramento de sua alteza . 
. Finalmente teve logar aquella entr evista, e nos conselhos que n' clla deu o r o

fenclo monarcha ao serenissimo senhor infante, teve este senhor a consolação de 
ver confirmadas por um tão sabia e prndente soberano as proprias intenções ele 
sna alteza ele se conformar em tudo com a soberana vontade ele el-rei nosso senhor. 
d N'esta conformidade prestou o serenissimo senhor infante D . :Miguel, no dia 4 

0 corrente, o juramento puro e simples ela carta constitucional, decretada e dada 
por el-rci nosso senhor á nação portugueza em 29 ele ab6l elo prçsente anuo. 

Este juramento, escripto ele proprio punho, e assig-nado por su~ ~.lteza 2, foi, 
Prestado em minl1as mãos e na lJresença do visconde de Rezende, m1mstro ele sua 
magestade o imperador do Brazil, que sua alteza quiz que assistisse a este ~ole-
11111e acto, re~crvanclo-se o mesmo senhor a r emetter o auto dó sobredito jura
mento directamente a , eu augusto irmão, por isso mesmo que foi el-rei nosso se-
nhor quem lh' o pediu.: . 

Immeclia.tamcntc depois, tanto sua alteza, pelo que lhe tocava, como eu, na 

1 O manuscripto t em mais o seguinte: « Vae confom1e a copia do original. Villa Real 14 de 
novembro de 1826. =O tabellião, Agostinho Alves Jacobet·•· ' 
. ~ «Juro sobre estes San tos Evangelhos observar, fazer executar e mantet· a carta constitu

Ct?nal decretada e outorgada pelo nosso rei o senhor D. Pedro IV, em 29 de abril de 1826 aos 

!i
remos de Portugal e elos Algarves, tão exacta c fielmente como n'ella se acha disposto. ' Jn
cmte D. #Ei.guel .• 
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minha qualidade de procurador da rainha nossa senhora, a senhora D . Maria II, 
nos dirigimos a sua santidade para obter a nccessaria dispensa ele consangniui
dade que existe entre a mencionada augusta senhonL e o serenissimo senhor ~n
fante D. Miguel, a fim ele se proceder ~í. celebTação dos· esponsaes, que terão e:ffmto 
logo que aqtú houver ele chegar a solicitada dispensa. 

Deus guarde a v. ex.a Vienna, 6 de outubro ele 1826 - Ill.mo e ex.mo sr. 
D. Francisco ele Almeida. = Barão ele Villa Secca. 

Ji clemonstrámos como varias prelados diocesanos procederam a respeito dos 
actos politicos elo iniperador e r.ei D . Pech·o, tm impugnanclo-os, outros defenden
do-os energicamente ou limitando-se a palavras conciliadoras; a.gor~ apresentare
mos a expressão de exclusiva homenagem ao monarcha, para assim provar qnal 
a interferencia que o clero tinha nos negocias temporacs tl'aquella cpocha. 

Pas-toral 

D . Fr. Joaquim ele Menezes Athaicle, lJOr dívina graça e confirmação da santas~ 
apostolica bispo de Elvr..s com honras e preeminenci~s de arcebispo, por el-re1 
meu amo e meu senhor, seu prégaclor e elo s_eu conselho, etc. 

A t odos os nossos diocesanos da valorosa villa ele Campo Maior sauele e benção. 
A ssim como, amados filhos, nós vos acompanhámos nos transporte& ele alegria 

com que no dia 1. 0 de ngosto do presente anno foster> ao t em}Jlo offercccr a Deus, 
por meio do nosso hun:Ulclc n:Unisterio, o santo sacrificio em acção ele graças pelas 
sabias institui ções políticas que cl-rei meu amo e meu senhor, o senhor D. Pe
clro IV, orclenou para felicidade e segmança elos seus :fieis vassallos portuguezes, 
assin1 tambem vos elevemos acompanhar no santo c virtuoso enthur>iasmo com qne 
a briosa e honrada guarnição cl'essa praça se propõe a celebrar com magestosa 
pompa o faustissimo dia natalício elo nosso augusto c legitimo monarcha . O dia 12 
do corrente é tão dig·no ele festejar-se como foi o eha 31 ele jltlho, em que j mámos 
observar e guardar aquellas instituições, que, apesar de fazerem a felicidade ela 
nação e a garantia da religião de Jesus Cill·isto cl'estes reinos, têem siclo com1Jati
das e perseg1údas por homens tão baixos na sua origem como infames na sua con
clucta. Sim, amados filhos, a hypocrisia e fanatismo ele 1ms, a soberba c ambição ele 
outros, são os cancros venenosos que pretendem roer as entranhas cl'este corpo mo
ral, cuja acção vital consi~te na perfeita obscrvancia ele tão sal)ias instituições
Nós t emos a satisfação de conhecer a união e harmonia com q1,1e ·haveis abraçaclo 
tlm beneficio que só o grande genio e bcne:fica alma elo nosso legitimo rei o se
nhor D . Pedro IV vos podia concecler. Já não existem no meio ele vós esses rois
sionarios ch l:cvolta, que sm·clamente trabalhavam em promover a clcscrção e clll 
allucinar os povos . Esses lobos fan:Untos, cobertos com pelles ele ovelhas, que para 
fugir ao castigo dizem com palavras o que· não sentem no coração; sim, esses 
apostatas fugitivo.·, que se foram unir aos xebeldes, já clesapparoceram ele n?s, 
como o pó das praças ao sopro elo vento r~jo. Elles vos deixaram por cobUJrdta; 
porém vós, reassttminclo a coragem e a virtude, desenvolveis a iidelidacle que é 
propria elo caracter portuguez . Vincle pois, amndos :filhos, vincle ao templo ela Mãe 
de Dons no maior dia da nação; nós estaremos no meio ele vós para exercermos 
o nosso ministerio e o:ffcreccrmos ao Eterno Pae o sacrosanto corpo elo seu Uni~e
nito Filho, como sacri:ficio de acção de o-raças pela conservação ela vida do ma1or 
r ei elo presente scculo. E para vos dispor a receber as indulgencias que n'aqtte11e 
acto se hão de publicar, declarâmos dia santo na villa ele Campo Maior o dia 12 
elo corrente Jne.z. . 
. ~sta será publicacla no primeiro domingo {L missa conventual e ailixacb na. 
IgreJa matriz, sendo primeiro rcgistac1a em nossa camara. 

Dada em Elvas, sob nosso signal c r:;êllo · cl~ armas, aos 7 ele outubro c~c 1826 
ailllQS. ~ eu, Joaquim Julio de c~Lrvali1o, o:fficial a:juclante ela camara cplSCOpal, 
a cscr evt. - (Loga.r elo sêllo.)= J. A.J Bispo ele Elvas. 
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Sobem ao couhccitn cnto da infn.nta regente muitas felicitnçõcs e protestos de p1·e ito no rcgin1cn con stitucional, n. que a. dita 

~:nborn. respondo, menciona.ndn-so os inscrtcs ua. Gar:cta de Lisboa.- D ecre to regulando o ccramouia.l para a. ubc rtura 
, •1•5 cOrtes gc r:tca. - Novo rmHlcstax el do reino. - Revolta em '!'a. vira e diversos netos da junta provi soria. de gove rn o 
'\I L estabelecido e dns n.uctoridaclcs que lhe crmn oppostas.- Nm-icias políticas o proclamações mandadas c iJ·cular pe los 
c lCfes realistas.- O mar quez de l'<~lmell a, em desempenho do seu cargo de 1)1inis tro de P ortugal junto :i côrte de Lon
dJ·c.s l tOtlLinúa a informar o go verno da r cgcncin. sobre o qu o consta do negocias diplomaticos.- Decret~1m-sc os re gi
mentos jnte rnos da s cama.ras leglsb .Hva!-1. - É prorogndo o pt·aso do indn lto pn.r:1 as pt·n çns de pret que JHlssnt·nm como 
llcsc•• lot·as tL lleHpanha. - Port.urin dil'i g ida. no r eitOl' ela universidad e do Coimbra, rcln.tivn,mento :1. liTn:L dop·ntnçiio tle 
c~tuclantes cl'aqucll c c.-\tnbeJccimcnto scientifico. - Snbsidios dos õcputad os da lHt~· flo c do rcspecth·o pr!'!sidcntc.- V a
nus ~ i ~ pos i ç..ões toncern cn Les ao serviço das cü rles .- L oga r dcsigundo na camarn. Uos pares JHlríl os arccllh:po!; c bi ~pos.
Offictot; do gcncrnl S::tldnnhn. , como rhefe ela divisão de operações no Al garvc . - Ordem do din. do gove rnador das ar
tnas do p<l rtido do Porto a rPspe ito do mov im ento de tropas.- Novas proclamações .renlistns . - Membros do conse
}ho d.c c:; tado, cJ·cados u ~L coufon nida.dc da ca rta. - D eputallos e leitos em 1826. - SeFsão rcnl cln abortm·u êns côrtcs.
t u;~h sa.m-so om Vienna. <lo Au st,J'h\. os c~pommcs do infante D . Miguel com a ra inhn. D . ~1aria n , confonne pa rti cipa. o 

burao do Vi11a Scccn., romctte11do no g overno copius do processo-verbal c contrato. - O brigadeiro 'T e ixe ira de l3arros 
Proclan.1a nos hnbití1.u tes dtl. pcovincia da. Bcil'n. Baixa.. ' 

P oucos clias depois ele publicada em Lisboa a carta constitucional, começou o 
governo a r eceber felicitações ele diversas corporações e anctoriclacles, protestando 
plena adhesão ao novo r egimen. A grande affinencia cl'csses documentos congra
tulatorios Ll irigidos a cl-r ei, á infanta r egente ou ao ministro elos negocio· elo reino 
o?stou ,·em chrv:icla a que todos fossem impressos na folha o:fficial; mas ~1.incla as-
81~, chwantc mezes, a Gazeta incluiu nas suas columnas avultado numero, c jul
gamos convmücntc transcrevcl-os acltú por ordem de datas, com as r espccti,-as 
lcspo~tas , }Jara se conhecer em as icléas politicas qu.e actuavam então no espírito 
~~s s1gnatarios c ele quem presidia :i r cgencia de Portugal em nome ·de D. Pe
cu·o IV. 

Felic itações e respectivas respos-tas 

N.• 1 

Serenissima senhora: - Os commanclantes elos corpos abaixo assignaelos, ani
IUaclos pelos sentimentos mais r espeitosos de lcalclacle e obecliencia <ls sabias, ge
nero:as c magnanimas determinações ele sua magestacle el-rei o senhor D,. P e
dro IV, vem expres ·ar aos pés ele vo'ssa alteza serenissima estes sentimentos e 
e~tes affccto ·, e asscgm·ar a vossa alteza que o sentir e pensar elos corpos que 
teent a hom·a ele comm::melar é conforme e igual ao elos representantes . Vossa al
ieza sercnissima, a quero seu augusto pae, conhcceclor das cancliclas v:irtu~es, r~-
evantes qualiclacles c magnanimo cor ação ele vossa alteza, confiou a pres1clencm 

elo_ governo l'est es reü1o. , creaclo p elo decreto ele 6 ele março elo presente mm~, 
e a quem o immortal soberano o senhor D. P edro IV confirmou na mesma presi
clencia, até que pelo jnyn.m ento ela carta constitucional fique vossa alteza, para 
Ventura ele tocl os os portuguezes, r egente el'estes re:inos ;· vos.·a alteza, em nome 
de el-rei e a bem elos direitos ele sua augusta :filha a senhora D. lVIaria II, ra.inha 
ele Portugal, l)Óelc dispor elas nossas vontades, elas nossas acções e elas nossas vi
elas, que mlú gostosa e vohmtaria.mente sacrificaremos pela elefensa elo rei, a quem 
Vossa alteza representa, ela patria e da carta. 

Lisboa, 21 ele julho ele 1826. = Ma1·quez de Valençct, coronel ele infantaria 4 = 
Conde de Lttmia1·es, coronel elo 1. 0 r egimento ele infanteria= J emnyrno Pm·ei?'Ct 
ele Vasconcellos, coronel elo r egimento 16 ele infanteria = Hem·ique dct Silva da 
Fonseca, coronel elo rcgimcnt 18 = ;.l1.cmuel Vétz Pinto GHecles, t enente coronel 
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do 6. 0 de caçaclores = Luiz Manuel de L emos, tenente c-oronel do 8 .0 ele caçado
res = Antonio Joaqz~im Rosado, coronel ele infantel'ia 13. 

Respo ·ta da lnfanta r egente : 
«AgTadeço, como devo, este a1lthentico testem1mho da vossa l10nra militar e 

da ficleliclacle que consngraes a men augtlsto irmão o imperador elo Brazil e nosso 
legitimo soberano, bem como á sua angllstll filha e nossll minhll; e ficae certos 
ele que elt me llpressarei a levar ao conhecimento ele sua magestacle fi.clelissin~a 
esta brilhante prova de lealdaclc c patriotismo, para que sua magcstadc premeiC 
dignamente quem tão· dignamente o sabe servil: e a naçllo portugueza qtw eu 
amo. » 

Sereni ·sima senhora : - Dois officiaes generaes, em importantes pontos da fron
teim, 1midos por elever e sympathia ao augnsto soberano, que vo sa alteza r eal 
tão dignamente representa n'estes r einos, tomaram IJOr divisa «Dever c honra >: 7 

na can a ela legitimidade, desde o fatal c sempre lamentavel golpe que a Dl
vina Providencia clescarregou sobre nós no dia 10 ele março do presente anno. 
Digne-se pois vossa alteza r eal receber benignamente os protestos ele íi.cleliclaclc, 
de amor e respeito que cledicam a vossa altez~1. r eal os abaixo assignaclos. . 

Mui respeitosamente beijam a augusta mão ele vossa alteza real os seus mms 
r everentes subclitos. Elvas, 26 de julho ele 1826 . = Cw·los F?·ecleTico ele Ccmla = 
F?"Ctncisco ele Pattla Aze1·eclo, brigadeiro governador elo forte ela Graça. 

Resposta ela infanta regente: 
«Recebi o vosso o:ffi.cio de 26 ele julho pro:x:imo passado, e muito vos agradeço 

os vos:os sentimentos de honra, lealdade e aclhesão ao nosso augusto c legitimo 
soberano D senhor D. Pedro IV, bem como os que professaes á minha pessoa. En 
vos agradeço igualmente a energia, prudcncia e coragem com que vo;; tendes com
portado nas melindrosas ci.rcumstancias em que vos tencles achaclo, ci.rcumstancias 
suscitadas pela irrcligião, pela mais r efinada hypocrisia e pelo mais sordido e vil 
interesse. Continuae, pois, a ser vir com a mesma honra, brio e denodo militar qtte 
tanto vos distingue, e continuareis a merecer a alta estima de meu augusto irmão 
e nosso legitimo r ei, a minha e a da nação toda. 

«Rogo a Deus vos tenha em s11a santa gltarda. Palacio ela Ajuda, em 8 ele 
agosto ele 1 26 . - Para Carlos Frederico de Caula e Francisco de Paula Azereclo.» 

Serenissima senhora: -As saudaveis c magnanimas instituições com que o au
gusto irmão de vossa alteza ser cnissima e nosso immortal r ei o senhor D. Pe
clro IV :fixou a ventma elos sons reinos de Portugal e Algarves, de tal fórma en
cheu ele jubilo os animos dos verdadeiros portugnezes, que todos á porAa procunnu 
patentear os gr atissimos effeitos que possuem, clignos de tão hom·osos nomes e não 
menos de tão nobres sentimentos, os commandantes elos corpos ela segunda linha 
elo exercito abaixo assignaclos, por elles e pelos mais que têem a honra de coro
mandar, mui r espeitosamente vem aos pés ele vossa alteza screnissimll, não só ex
primir em toda a effttsão ele seus coraçõc.· o vivo r econhecimento que os penhor~, 
mas protestar tambem a vossa alteza sercnissima, que a :ficlelidacle e obedienCla 
clevicl.a;; ás sabias cletcrminações do grande monarcha que os, felicita, os indispu· 
taveis direitos de sua augusta filha a senJ1ora D. Maria II, rainha ele Portugal e 
Algarve.·, e a manutenção da regencia, que pelas mesmas citadas instituições co~
p~te exercer a vossa alteza serenissima7 serão sustentaclos por elles em seu inteiro 
v1gor .até à total e:x:tincção da vida que os anima. 

Dlgne-~e vossa alteza screnissima acolher com a bondade que lhe é natLU·al 
protestos. dlCtaclos pela lealdade que os caractcr isa, e conjnnctamente con;t ellcs os 
ele respeito ~ ':'eneração devidos ás altas qualidades e eminentes vú·tucles ele vossa 
alteza seren1Ss11na. Lisboa, 27 ele julho ele 1826. = 111anuel Thomaz dct F'onsecct, 
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c?ronel gracluaLlo comman lauto do batalhão de caçadores nacionaes de Lisboa oc
Clcleutal= ll1amwl Liúo?·1:o Diniz1 coronel elo r egimento elo termo de Lisboa occi
dental= João i:l.ntom:o de Almeicla1 tenente coronel commanclaute ela cavallaria elo 
commercio =João da Bilva Bnt,qa1 coronel graduado commanclaute elo batalhão 
ele artilheiros nacionaes ele Lisboa oriental = L 1dz Antonio Rebello, coronel gra
cluaelo commanclante elo bat"Llh~ío ele artilheiros nacionaes ele Li ·boa occiclcntal. 

Resposta ela infanta r egente : 
«AgTacleço-vos, em nome ele meu augusto irm[o e noss2 legitimo rei o senhor 

D. Pedro IV, os sentimentos ele lealdade que professacs á sua pessoa e a :ua au
gn~ta filha e nossa legitima rainha. Nada menos se podia esperar ele peitos verela
cleu·amcnte portuguezes . Quanto a mim, estac cer tos quo eu sacrificarei gostosa o 
meu socego, a minha saude e a propria viela, se for preciso, IJara obter a paz, a 
tranquilliclaelc o vcntma cl'ostes reinos . Fico.e igualmente certos que eu farei che
gar quanto antes ao conhecimento ele meu augusto irmão vossos honrados senti
mentos, para que sua magestacle os galardoc, como é justo e como é IJroprio elo 
seu coração magnanimo. » 

N. 0 4 

Sercnissima senhora: -Aos pés ele vossa alteza serenissima vem respcitosa
nleJ~te significar os comm::mdantos dos corpos de artilheria ele primeira li11ha da 
cap1tal, sun. fi.cl obcclicncia ~Ls regias cletcrminaçõe: e sua inclelevol gratidão aos 
paternacs effcitos com que a alta muniticencia elo sua magestacle el-rei, o n.dmira
vel senhor D . Pedro IV, quiz felicitar estes seu: reinos e domínio·. Vossa alteza 
sercni. sima, que, peb prosidoncia elo gov ruo c eleição ela r egenoia elo reino, re 
presenta, p:.wa plena vcntm·a elos IJOrtuguezes, tã9 immortal oberano, digne-se 
a:olher o p1uo tributo que de seus leaes sentimentos, e igualmente elos corpos que 
toem a honra ele commanclar, submissos elevam ao throno, dispon.clo vossa alteza, 
para cumprimento d9s reaes decretos e a bem elos direito. da augu ta rainha a se
J~ho~·a D . Maria li, ele umas vidas que por sagrados deveres e j ul'amentos estão 
c cc1Jc~clas ú defeza do r i e ela patria. 

L1.·boa, 28 de jcuho ele 182G. =José ela Bilva Reis1 tenente coronel comman
c~ante de ar tilharia volante = João ela Cunha P1·eto, eoronel elo r egimento de ar
tllheria u. o 1. 

Resposta da infanta regente : 
«Nunca duvidei ·eb vp. sa honra e ficlel idaclc, e estou certa quo haveis do sus

tentar com .denodo e lealcbele as sabias instituições politicas que meu augusto ir
mão c nosso legitimo monarcha o senhor D . Pedro IV bcnigna1nento nos conce
deu l)ara ventura ela naçã.o, e ficae certos que cu farei constar a sun. magestade 
~clelissima a vossa honrada conclncta e esta prova ela vossa, fideliclacle e aclbesrio 
as suas r egias determinações.» 

N .0 5 

:::lorenissima senhora : - O commanclanto c o:ffi.ciaes lo bn.talhrio ele caçadores 
11b~cionaes do Lisboa oriental, demovidos pelos mais ardentes sentimentos de ju-
llo e gratidão pelas novas ín tituiçõos com qcw sua magestacle ficlelissima o se

nhor D. Pedro IV se clio·nou ele felicitar estes scn: reinos ele Portugal e elos AI
gani-e:, vem hoje 1:icrant~ vossa alteza ser nissim:1 formar o: mais soleJJ?-~es votos 
de lealdade c adhesão á nova ordem política, que, pondo a grande famiha portu
gneza ao nivel das nações europêas, lhe afiança todas as venturas ela liberdade 
legal, ftmdaela nos mais r estrictos principias ela legitimidade. Como ciclaclãos, elles 
se congratulam com tochs as ordens do estado elo que fn.zcm pn.rtc; como milita
re:, ofl'erecem seus braços para clefondorcm, á custa da viela, os inauforivois cli
l'~ltos cl sua mao·estad.e, a inclepenclencia ela patria, a regencia a que vossa alteza 
tao dignamente preside, e a carta constitucional da moriarchia portugueza, dada 
e. mandada jurn.r pelo ma.gnanimo monarcha. a quem a Providencia confiou a feli
CJdaclc da pn.trin. c os interesses da religirio, nnico objecto dos desejos de todos os 
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bons portuguezes. Digne-se pois vossa altezEt serenissima ele acceitar7 com aquclla 
benevolencia que em todos os tempos tem caracterisado a augusta família ele Bra
gança,. estes votos de fidelidade e patriotismo, quc7 sendo nahuaes em toclos os 
peitos lusitanos7 se manifestam com maior energia n'aquelles que professam o :p.o
bre mister das armas. 

Deus gnarde a vof'sa alteza serenissima pOl' muitos c felizes annos, para cles
fructar as homenagens que PorL·ugal agradecido tributa {Ls sublimes qmtlidacles e 
altas virtudes de vossa alteza serenissimá. Lisboa7 30 ele julho ele 182G. = Gas
pm· P essoa de A.mori11~ da Va1·gem) tenen;tc coronel commanclante elo batalhão de 
caçadores de Lisboa oriental. · · 

Resposta ela infanta regente:' 
«Agradeço-vos os sentimentos ele hom·a e lcaldacl e que professaes a meu au

g11sto irmão e nosso legitimo soberano o senhor D. Pedro IV7 e a vossa aclhesão 
á carta constitncional, com que sua magcstacle houve por b em felicitar a heroica 
nação portugueza. Eu conto com a vontade, obeclien.cia e fi.clelicladc ele todos os 
portuguezes ; mas se por uma fatalidade não esperada alguem houvesse que ti
ves.·e o temerar.io arrojo ele se oppor ás determinações b emfaz ejas elo nosso le
gitimo rei 7 estou certa que todo o exercito e todos os portuguezcs correriam ~s 
armas, e r eduziriam a pó os inünigos da tranquillidade publica c da publica feli
cidade.'' 

N .• G 

Serenissima senhora : - O coronel e todos os officiaes, officiaes inferiores c sol
dados do regimento de milícias do t ermo de Lisboa oriental7 acabando de prestar 
solcmne j tu·amcnto á carta constitucional ela monal'chia portugueza, vem immeclia
tamcnte perante vossa alteza serenissima cumprir o primeiro e mais sagralo ele 
seus deveres, tal é o protestar que, fieis aos seus juramentos, como portugu.ezos 
e como soldados? e seguindo o lotwavel c heroico exemplo de vossa alteza, sabe
r?io conservar e defender, em todo o tempo e em toda a parte, essas bcneficas, 
generosas e sabias instituições7 que por immortal gloria c renome elo ·cu anct'or, 
e completa ventura dos portugttezes, nos são liberalisaclas 11elo nosso legitimo, 
magnanimo e incomparavelrei o senhor D . P edro IV. · 

São estes, sereni.ssima senJJora, nossos verdadeiros e fi eis sentimentos . 
O céu, que visivelmente protege os destinos elos portuguczcs7 ouvindo suas 

mais fervorosas preces, IJermitta dilatar a preciosa existencia ele vossa a1tcza7 coroo 
toclos de ·~fLmos c havemos mister. Lisboa, 31 ele julho , d.c 1826. = André Silue-
1'Ío Rosa) coronel commanclantc. 

Resposta ela infanta regente : 
cc Recebo com o mais vivo r econhecimento os vossos protestos ele fi.cleliclacle c 

amor a meu augusto irmão e nosso legitimo r.ci o senhor D . Pcclro IV, e a firrne 
r esolução em que estaes ele sustentar e dcfm1clcr as sabias inst ituições políticas, que 
sua magestacle houve por bem dar à nação portugucza. Sou mui sensível aos seJ:
timeJltos que t endes para com a minha pessoa, e esta.c certos que cu procm·areJ, 
por todos os meios possíveis, tornar-me cada vez mais digna ela estima do nosso 
augusto e legitimo r ei7 da nossa legitima soberana a senhora D . Maria TI c ela 
nação toda. >> 

.• 7 

ru.mo e ex."'0 sr. - Appareceria um grande vasio em nossos devercs
7 

quando 
deixando no silcncio7 não tivessemos a honra ele pôr nas mãos c1e v . ex. a o elo~ 
c:umcnto jtmto. Elle mostra a toda a prova os sentimentos ele amor

7 
r esp eito e gra

tlclã~ q_uc animam os habitantes cl' esta vi.lla e seu termo para com sua magesta~o 
ficlelisstma o senhor D . Peclro IV, pelo thesouro que este augusto monarcha abnu 
a t?~la a nação portugueza na carta constitucional decretada e 1acla em 29 ·ele 
::t~n~ ele 18~6, que reunidos em camara geral no clia 27 ele julho passn.clo ( ero que 
fo1 hcla a cltta carta constitt1cio11al e a proclamação ch regencia cl~ 12 elo mesmo, 
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mcz, ele 01·clcm do corregedor da comarca), não contentes de IDostrarem então 
. pelo modo mais expressivo, seu reg-osijo, prazer e contentamento, todos a um~ 

v,az, com vivo cnthusiasmo, ruTigiram os seus respeitosos votos de maior e mais 
~1ncero agradecimento a sna magestadc :fidelíssima, como m:tico m<!lio que tinham 
a. mão ele patentearem o seu r espeito, :ficlelidacle, amor e gratidão por tão impor
tante como sublime dacliva ; sentimentos que nós rogamos a v . ex.u e ousâmos es
perar por especial mercê ele v . ex . a no s queira fa~~er a honra ele fazer lev~tr :'L 
real presença ele sua magestacle :ficlelissima o nosso augusto monarcha. 

D eus gmLrcle a v. ex. a Ceia, em camara, 1.0 ele agosto ele 1826 . - lll. 1110 e 
ex..mo sr . José Joaquim do Ah11oich e Araujo Correiu. ele Lacerda, ministro e se
cr~tario elo estado dos negocias do r eino.= O juiz ele fóra, Antonio JoaqtbÍ?n Bctn
de~?:a = O vereador, Antonio Fe?"?'eÍn~ .F e?'?'ão de Gaste l-Branco = O vereaclor, 
Jose Lou?·enço da Costa Fonseca = Como vereador, .Antom:o ele ~ll!fi?·anclc~ B1·anclão 
Castel-B?·anco =O procurador, Fnmcisco F1·agoso de .Abnmtes =O secretario ela 
camara, Antonio Ribei?·o Secl1·im. 

Resposta do ministro do reino : 
«Tive a honra de levar ~\. pre ença ela screni.-sima senhora infanta regente, 

em nome elo el-rei, o offi.cio que a camara ele Ceia dirigiu á seci·etaria de estado 
dos negocio.- elo reino por occasião ele t er recebido a em-ta constitucional, dada e 
clccretacla por seu augusto irmão o senltOr D . Pech·o IV, o sua alteza se dignou 
ele receber com o maior agraclo os votos ele gratidão, ficleliclu.cle e respeito que a. 
ca1uara lhe sigJlifica, e que espera ver sempre desempenhados . O que participo ~\. 
1Uesma caruara, pa;ra sua intelligencia e sati. fação . 

. «Deus guarde a v.'m.c<ls Palacio ela Ajuda, em 22 ele outubro ele 1826.=P?-cm
c·tsco Jll.lanu el 'I'?· igoso de .A1·a.r;ão JJtlomto . = Sr. juiz, v ereadores e mais officiaes 
ela camara do Ceia. )) 

JN",O 8 

. Serenissima senJ1oru. : - O coronel ela legtão de caçadores ela Bahia c os o:ffi
,ctaes elo .· esqnac1rões ela mesma logi[~O, aba,ixo assignaclos, não obstante não lhes 
haver sido pormittiela a gloria el e prestarem o j-uramento ~\. carta constitucional, 
qne sua magestade el-rei o senhor D. Peclro IV houve por bem concecler para 

lh
cstes reinos e seus clominios, como lhes foi declarado em aviso regio ele 28 ele ju

o ultimo; comhi.clo, os sentimentos elo ma.is puro amor, :ficlelidaele e zêlo que 
sempre manifestar:1111. no se1·viço cl' estes r einos desde a epocha em que tiveram a 
Veutura ele prestar o primeiro j1.u·amonto de obec1iencia n'aquelle paiz ás sabias e 
magnauim~ts elclil.Jcracõcs elo augusto pae ele vos ·a alteza real o senhor D. João VI, 
ele gloriosa mcmoria,, ató ao presente, 13ão aqnellcs mesmos sentimentos- ele honra 
~l~e animam os re]_Jresentantcs a protesta1· com o n:tais ]Jrofunclo respeito e sub
Jtnssão p erante vossa alteza r eal a mais :firme n:elhcsão ú augusta pessoa ele vossa / 
alteza real e aos sagrados direitos que lhe são mherentes, ]_Jara a conservação elos 
qna,es e defeza el' estes reinos t ê em os r epresentantes hypothecaclo voluntaria
mente as suas vielas e sacrj:ficios, asseg-urando igualmente que elo mesmo commum 
Uccorclo se acham os offi.ciaes inferiores e soldados ele que é composto o referido 
corpo ele cavallaria. 

Para o-laria le to los os portuguez·es preciso é qne vossa alteza real permaneça 
ttn. r~g·enc1a cl' estes r einos, como proc1igiosu.ment~ o tem deliberado sua magestacle 
e~-re1 o senhor D. Pedro IV, porque as altas v1rtucles que vossa alteza real n1a
lllfesta, e as esclarecidas e singulares qualidades que u.clornam o mttgnanimo cora
ção ele vossa altezú real, predisporão suavemente as venturas ele um throno que 
0 céu destinou a sua magestacle a rainha ele Portngal, a senhora D . . Maria li. 

Quartel ele Setubal, em o l. 0 ele agosto ele 1826,= O coronel, F1·anmsco ele Pa'tda 
Otive'i?·a1 e mais o:fftciaes elos esqua.clrões. 

N. 0 9 

Serenissima senhora: - Q "ln·igaelei:ro Antonio Carlos Cary, commandanto ge
ral ela I olici::L na pí·ovincia elo Alcmt~jo, e os commanclantes elos regimentos de 
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cavallaria n. 0 5 c mÜicias de Evora, penetrados ele cntranhavel jubilo c graticUi.,o 
bem devida a sna magestade o nosso augnsto e legitimo r ei o senhor D. P edro IV, 
pela paternal effusão de beneficios despendidos á no1re família portLtgueza, ele
vada no seu r einado á sublime categoria das nações livres, e bemaventuracht pela 
divisão dos poderes pQliticos em as novas instituições dadas e mancladas jm·ar na 
carta constitucional, iecretacla em 29 ele abril elo corrente anuo : vamos apresen
tar a vossa alteza serenissima o tributo mais solemne ela nossa lealdade e aclhesl'io 
ao nosso soberano legitimo, á regencia conferida a vossa alteza ser enissima e {L 
cark't constitucional, jtuacla no dia 31 ele julho proximo p assado; abonando com o 
nosso juramento a firm e convicção em que estamos e consicledtmos os officiaes, 
officiaes inferior es e soldados dos corpos que commandâmos n' esta ciclacle ele Evo
ra, para sustentar as sabias instituições de .·ua magestaclc sem o mínimo abalo, 
que poderia ephem·eramente proclnzir o pessimo comportamento ele alguns corpos 
foragiclos da nossa vizinhança territorial, assás provado pelas demonstrações ele 
regos~j o publico com qtte os militares têem dirigido e acompanhaelo festivamente 
os habitantes de Evora n'estes tres dias successivos . 

Digne-se vossa n.lteza serenissima receber e ·ta fiel e hnmi.lcle homenag·em, qnc 
sem perda ele tempo manclâmos apresentar pelo capitão elo r egimento 5 ele ca
vallaria, Simão Felix Calça e Pina, official bem conceituado ela pab·ia, e cai az .a 
toda a prova de noticiar exactamente a situação em ']_Ue e ·ta cidade se acha,. ll
vre até agora de inimigos internos que po ·sam inquietar a tranquillidaclc pabhca. 

Deus guarde a vossa alteza scr eni ·sima por mnitos e dilatados annos, como .a 
patria e os bons filhos hão de mister. Evora , 2 ele ag·osto ele 1826. = Antonto 
Cm·los Ca1·y) bri.:gacleiro elos reaes exercitas = Francisco José Machado) coronel elo 
r egimento ele mi.licias. de Evora = Joaquim José S12veriG> capitão do 5. 0 regimento 
de cavallaria, commanclante interino. 

Resposta da infa.nta r egente : 
«R ecebi o vosso officio ele 2 elo corrente, que muito vos agradeço pelos nobres 

sentimentos ele honra, fidelidade e amor que comagraes a metL augusto irmao c 
nosso legitimo rei o senhor D. P ech·o IV, e á cm·ta constitucional que em sLta alta 
sabedoria decretou pm:a felicidade elos se LlS fieis subclitos portuguezes . O vosso 
comportamento militar, que vos fan\, honra eterna, assim como a hom·osa condu
cta ele todo o exercito, em geral, confllnclirá, cu o e pero, e encherá ele vergonha 
e opprobrio es ·es poucos desertores, que, esquecidos elo seu jm·amento e poster
ganclo as leis ela honxa, ela clecencia e elos mais sagraelos · cleveres, foram entre
gar-se nas mãos elos nossos naturaes iuimigos!! ! Se não fôra a vergonhosa no doa 
que uma tal deserção lançou na honra, ficleliclacle, pundonor ·e brio nacional, long.e 
ele lamentar e sentir aquella deserção, eu a estimaria, porque ficára o r eino h
vre ele algtrmas viboras que promu·ari am sempre envenenar alguns incau tos . :Mas 
a gloria nacional! ias o bom nome JJOrtLtguez ! Portugueza n'alma e no coração, 
fer e-me profundamente a conclucta indigna e altamente criminosa cl'esses clesgra-. 
çaclos (j á talvez arrependidos), que a irreligião e o mais vil inter esse desorien
tou e perdeu. 

<c Agraclecei em meu nome a toclos os õfficiaes, o:fficiaes inferiores e soldados 
do regimentos ele cavallaria n .0 5, c ele milícias d'essa nobre e fiel ciclacle ele 
Evora, a sua nobre e exemplar conclucta : assegnrae-os ela. minha gratidão e bc
nevolencia, e qll.e farei chegar ao conhecimento elo nosso immortal c legitimo so
bcmn.o o senhor D . Pec1ro IV os nobres sentimentos ele que se acham animados . 

<c Palacio de Nos a. Senhora ela Ajuda, em 4 de agosto ele 1826 .» 

N .0 10 

Serenissima senhora : - O coronel commanclante e todos os officiaes elo regi
mento ele milícias elo Evora tendo. acabado ele jm~r a carta ele lei constitucional, 
com qu~ sua magestacle fiçlelissima o senhor -:D. P eclxo IV foi servido felicitar. a 
e.stes remos e seus dorninios, vem respeitosamente perante vossa alteza seren1s
··1rna formar os mais puros votos ele aclhesão, fi.clclidaclc c respeito ::ís OTclens de 
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sna magestacle, que fazcnclo já c pro~ettendo fazer par[l. o futuro a ventura elos 
portuguezes, srio tão _sabiamente mantidas por vossa alteza. serenissima, que estão 
promptos a mostrar (ainda á custa da propria vida) que não sabem jurar em vão . 
. . Deus guarde a vossa alteza sercnissima por muitos e dilatados annos, para fe

licJclacle ela naçfio portugucza. Evora, 2 de agosto de 188f:i. = Fmncisco José lJtia
chaclo Cotta Banclei?·a~ coronel commanclante elo regimento ae milícias ele Evorai. 

N .0 11 

Senmissima senhora : -- Aquclles vercbcleiros sentimentos· ele amor e fidelidade 
que eu e todos os inclivicluos elo regimento ele milícias ele Torres V eclras, a quem 
tenho a honra ele commanclar, patentearam semp1·e tí augustiss ima casa ele l.ha
gan~a, sf(o decisivos motivos que me obrigam a ir por este modo, e com o mais 
!Jr?hmclo respeito, depor na presença de vossa alteza serenissima a certeza ele que, 
an1maclos elos mesmos vcrdad iros sentimentos ele lealdade e o becliencia, damos o 
mais firme juramento ás sabias e regias determinações ele sua magestaclc el-rei o 
se?11or D. Pedro IV c á leg·itimiclacle ele sua augusta filha a !Senhora D . Maria li, 
rantha ele Portugal, em nome ele quem rogo a vossa alteza ser onissima, como r e
gente cl' estes reinos, se digne acceitar estas sinceras expressões, colllo -verdadei
ros sentimentos quo nossos corações cxprimclll. E a vós, sermüssillla senhora, n 
quem o céu de proposito dotou elas mais sublimes qualidades c elo mais virtuoso 
coraçfio, desej â.mos a prospericlacle ela lllais perfeita saude para completo desem
penho elo clclicaclo cargo elo quo vossa [Llteza real se acha clignalllente incumbida, 
e para cooperar a bem elo que, ·e pela clefeza elo re~, offerccemos nossas vontades, 
pessoas e bens, c a propria viela se tanto for preciso. 
ll Torres Vedras, 2 do agosto ele 1826 . = Antonio Agostinho Fen·eira ele Ca1'va
~o, coronel. 

N. 0 12 

Serenissima senhora : -A calllara ela villa elo Caclaval, na comarca ele 'l'orres 
Vh clras, penetrada ele cordial gratidão a sua magestacle o nosso legitimo r ei o se
~ or D. Pedro IV, pelos patcrnaes beneficios que seu augnsto coração libcralisou 
', h,1sa_ família onde teve o berço , dando-lhe em recompensa Ullla constituição, c 
n~ella mstituições que a tornam feliz e representante a par elas mais polidas na
Çoes: por justo clever apresentâmos a vossa alteza sererússillla o mais solelllne tri
buto elo aclhcsão ao mesmo soberano senhor , a vossa alteza sere1ússima, sua clelc
g~clá e nossa amavel regente, e á carta constitucional, decretada em 29 ele abril 
e "JU~acla a 31 de j Lllho cl' este armo; abonando com o nosso juramento e ele todos 
~s c_tcla.clãos que r eprcsentâ.mos a firllle convicção em que. estalllos para a par ele 
sacr1fi.cios sustentar as regias instituições de sua magestade, tudo [LS S ~Í.S provado 
re~o publico rogosijo que os cidadãos mostraram no acto do j uramento e ua fes-
IVldacle dos trcs marcados dias. 

Digne-se vossa alteza serenissima receber estUJ cordial, hulllilclc e devida ho
~enagelll como filha elo nosso amor e elos ha.bitantes que representâmos, na cer
eza ele que entre todos só reina a t ranquilliclacle, amor . e a firllleza. 

tt o··Deus g;,w,rcl~ a vossa alteza serenissillla por . mu~ dilatados annos, como os J?Or
J 1t:;llezes hao mtster. Caclaval, elll vereação orclinana ele 4 ele agosto de 1826.= 

lltzes, Rorb·igo José PeTei·ra Salema =Antonio de ~Mello Fiallw L obo da Silve·i
?'a =Vereadores Fnmcisco Gomes Silvest?·e = Anton·io Noguei?·a Machado = Jos.é 
+ Viei?·a Nob?·e' Procurador, Manuel Noguei1·a= José J oaqlbÍrn F igueira Co1·?·cia 
e Silva. 

N .0 13 

. Serenissillla senhora: - O commandante do batalhão ele caçaclores n .0 9
1 

por r e como r epre entante elo corpo que con.1Jllanela, exultando ele prazer, tem a 
loura de se clirio·ir n'osta occasião a vossa alteza1 pelo estabelecimento do coclio·o o b 

e 1 _Esta e todas as outras feli cí~a-ções gue não têcm a r~sposta. textual cd"ot·a.m recebidas com 
spec1al agrado c satisfação,, conforme cltz a Gazetcb ele L zsboa. 

17 
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sagrado1 que1 na força elas mais violentas agitações1 veiu pôr termo aos males e 
aos desgostos que ha tanto tempo posavam sobr e uma nação affiieta c por certo 
digna ele uma sorte mais vcnttuosa. E sse cocligo, sercnissima senhora, cladiva es
pontanea de mn grancle r ei, o senhor D . Pedro IV, augusto irmão de vossa alteza 
e nosso legitimo sobe1;ano, fará epocha nos annaes elo mundo e causn.rá tanto as
sombro em seus espaçosos angulos, quanto sí'l.o incalculaveis e tnmscenchm.tes os 
seus effeitos entr e o povo a quem vae servir de lei ftmtlamental.. Intimamente con
vencido d'esta vercbde, tenho jurado, com o batalhão do meu commando, guar
dai-o e faz el-o o·uardar; jtu·amento este que eu protesto a vossa alteza será man
tido em toda a sua ptu-eza. 

Vossa alt za, pois, que pelo disposto na carta se acha agora presidindo .[t 

nossos destinos, dunmte a menoridade da soberana que o céu nos concedeu, dJ
o·ne-se, clispor ele nossas vidas, de nossos braços e de nossas vontades, como de 
obj cctos que só t êem por alvo a defeza e inviolabilidade da r eligião orthodox:a, 
do r ei, da carta, da rainha a senhora D . 1\'Ia.ria li, de vossa alteza f3 de toda a 
familia imperial e r eal. 

Deus guarde a vossa alteza por dilatados amws. Quartel em Lamego, 5 de 
agosto ele 1826. = Joaqttim Antonio de Almeida~ tenente coronel elo batalhão de 
caçadores n.0 9 . 

Resposta da infanta regente: 
((Os sentimentos que manifestaes no vosso o:fficio ele 5 elo corrente ( sentimen

tos que muito vos louvo e agracleço) fazem-vos muita honra, bem como aos officiaes, 
o:fficiaes inferiores e soldados ele que se compõe o batalhão ele caçadores n. 0 9, 
elo vosso colTIJllanclo . A lealdade e amor que é devido a meu augusto irmão e 
nosso legitin10 r ei o senhor D. P edro IV elevem ser a divisa elo exercito portu
guez, não só como um testemunho ele gratidão pelo dom espontaneo e precioso 
que elle fez aos seus subclitos portuguezos, dando-lhes uma carta constitucional, o. 
mais sabia e a mais adequada para pôr um termo a no ·sos mo.les7 como tambenl 
para lavar a mancha que no mesmo exercito lançou a conclucta incl.igna e alta
mente criminosa c1' esses poucos clesgraçaclos1 que illucliclos e arrastados pelas sng
gestões de gente infame, calcaram aos pés a hom·a, a fidelidade, o plmclonor e 
brio militar, virtudes innatas no coração dos verdadeiros portuguczes. 

oAcceitae, pois, os meus agraclecimentos, e continuae a trilhar o caminho da 
hom·a e da gloria, unico meio de merecer a alta consideração e estima elo nosso 
immortal e benigno r ei, a da nação e a minha. 

«Rogo a D ons vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora ela 
Ajucla, em 14 de agosto de 1826. - Para Joaquim Antonio ele Almeida, co))J.
manclante do batalhão de caçadores n. 0 9. >> 

N.• 14 

Senhora:- A camara ele Santarem vae tributar a vossa alteza r eal os ·senti
mentos da sua · gratidão, e ele todo o povo que r epresenta1 pelo beneficio que elo 
alto elo throno enviou á naçfi.o portngneza o augusto irmão ele vossa alteza r en.l, e 
nosso legitimo r ei o senhor D . Pedro IV, dando-lhe a carta constitucional que 
acabflmos ele jurar . Entre os bens que c. 'te cocligo sagra lo nos assegura, não é 0 

menor a ventura ele ser depositado nas augustas mãos ele vossa alteza r eal o' go
verno el'estes reinos durante a menoriclácle da r ainha a senhora D. Maria II. 

Vossa alteza r eal, herdeira das altas viTtucles ele sou augusto pao1 e irmã pe
los laços do sangue e do sentimento do nosso adorado monarcha, saberá, co))J.O 
aquelles grandes reis, promover a Nfutura gloria ela . nação e fazer a feliciclacle. cll 
povo portuguez. Se para a execuçao elos altos elestmos, ele que vossa alteza r ea 
se acha encarregada, forem precisos sacr.iiicios, e até vi las, o povo elo SantarelJl 
se:·á o pri~eiro a clar o exemplo da lealclacle, herdada elo seus maiores, e elo sub
nnssa obediencia ás ordens ele vossa alteza real. 

D eus guarcle a vossa alteza real. Santarem, em camara ele 5 do agosto c~e 
1826 .= 0 juiz ele fóra, president e, José J.l!lm·ia Vasconcellos JVIasccwenhas = D . Joao 
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ele A_Zmeida Ho?·tego =José Clúnaco de Azevedo lvfoncada = José Thiago 111arécvs = 
Justmo J osG de C. e Silva=lf'rancisco José Hem· iq_ ttes. 

N.' 15 

Sercnis~ima senhora : - O capitão director do tr.em ele artilheria do reino do 
Algarve, estabelecido na cielacle de Faro, tem a honra, com_ os seus officiaes ele 
fazcucla, ele ir aos reaes e benignos pés ele vossa alteza real a manifestar em am
pla c . sinceramente o rcgos~jo e prazer em que se acham pelas sabias e magnífi
cas disposições com que o nosso amado rei o senhor D. Pedro IV tem felicitado t naçlto por tugneza, tanto pela sua, abdicaç[o na real pessoa da :fidelíssima senhora 

· Maria II, e carta elo lei constitucional, como pela conservação ela judiciosa c 
h:nefica pr esiclencia de vossa alteza real na regencia d'cstes r einos e seus domi
lllos ; e por tão ponclcTosos mot ivos, o dito capitão com os seus ofll.ciaes ele fazenda 
rogam a vossa alteza real ele receber benignamente os seus p1uos ' e sinceros pro
testos ele cool)Crarcm quanto esteja ela sua parte, e até derramarem todo o seu 
sangue, na clefcza elos inaufcr.ivcis dir eitos ela legitimidade elo seu soberano, de 
guardarem e fazerem guardar a caTta ele lei constittlCional que o mesmo augusto 
senhor fo i servido clar ú. nação portugneza, qual hoj e está pelo dito capitão clire
ctor e seus officiaes jurada, e prestar em a vossa alteza real, a quem muito inti
l<ttnente amam, aqnella fiel obediencia e amor com que se distinguiram em to
c os os secnlos os portuguezes hmuaclos . 

Trem ele artilheria do r eino elo AJgarve, mn Faro, 6 ele agosto ele 18~6 . = 
Antonio Pecl1'o Bttys, capitão dir cctor do dito trem = João Luiz Pe1·eim GtW?'I'a, 
~~moxarife do dito trem= F?·ancisco dct Costct Pe1·ei?·a, escrivão ela fazenda do 
c tto trem = llfm·cellino José Alves, apontador elo dito trem . 

N · .• 16 

Serenissima senhora : - O chanceller actualmcnte senrindo de governador da 
l'elaç_ão e casa elo Porto, juntamente com os desembargadores da mesma relação, 
llepots ele clarcm o mais inteiro cumprimento {ts soberanas ordens, jtm:mdo cmn
prn· c fazer cnmprir c guar tli:Lr rt car ta constitucional, clccretacla e dada pelo au 
gusto irmão ele· vossa alteza, vem aos pés do throno de el-rei fidelíssimo offerecer 
a V?ssa alteza, a quem o mesmo nosso augusto soberano del:gou a ~ua real au
ctoridaclc o tributo ela mais fiel obecliencia c reconbecida grat1clão . D1gnou-sc tão 
alt_o e poderoso imperador, herdeiro ele uma chs J.?a~s antigas. c _clistinctas monar
c.hJ.as , tomar a resoluçfio da mais elevada mngnammJclade, e cltss1par os obstaculos 
que se oppunham a,o restabelecimento ele i.nst it~üos politicos que, assegurando a 
sua alta dio-niclade e po ler hcrdaclo ele seus gloriOsos ascenclcntes, restam·assem á 
nação port~o·twza, aquclles fóros e liberdades que a fizeram conspícua entre os po
vos li:vres cl~ mundo nos gloriosos dias do grande D. Affonso Henriques, do valo
roso D. João I e elo imro.ortal D . J ofi.o IV. 
. O senhor D . Pedro IV, outorgando á· nação portugueza o grande pallaclio ele 

1berdacle e rnvestinclo O cocligo politico de tndo aquillo que a experiencia elos Se· 
cu los e o' progresso elas luzes e ela humana ci~isação haviam anthenticado como 
Ve~daclcs praticas para a fLmdação cl'aquella hberclacle J?Oral e bem reg;ulada, a 
~lluca verdadeira e digna elo homem, firmou sobre _os mais chu·adom·?s alicerces a 
ltumortalidado do seu reinado c a futura ·prospendacle ela monarchia. A mesma 
adorada Providencia do Todo Pocleroso, que inspirou em o nosso magnanimo mo
narcha tão paternal resolução, nos concedeu 1.1ma successor?' em sua augusta filha. 
O exemplo e os preceitos patcrnaes nos promct!cm a mms segma esperança ele 
que a senhora D. Maria II ajmüará aos bene:G.cws afiançados a todas as classes 
pela car ta aqucllas v.irtucles que resplandeceram no throno ela senhora D . Maria L 

. A vossa alteza, para ventura la 1~ação portngue:za, cst~ e~carregada a, pri
tuen·a fLmdacão da gr:mcle. carta elas hberdaclcs patrJaS. 0 JllbÜo lUUVersal tem 
attestaclo a felicidade da eleição feita por mn monarcha de eterna saudade para. 
os portngtwzcs, assim como a, con firmaçlio decrctach pelo augn to irmão de vor·sa 
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alteza, nosso benefico soberano, exigindo o nosso reconhecimento, tem Cj.espertado 
aqueDe contentamento e exultação que vossa alteza tem testemtmhado. 

Digne-se vossa alteza receber os puros votos de fidelidade com que havemos 
ele desempenhar os cleveres qLLC nos impõe o nosso juramento, concorrendo coro o 
maior zêlo para manter e fazer g11arclar a mais gloriosa obra das muitas que or
nam e marcam nos fastos elo mundo o r einado do senhor D. Pedro, o. grande e 
mag;nanimo rei cl'estes reinos . 

Deus guarde ~t serenissima pessoa de vossa alteza por muitos e dilatados 
a1mos, como havemos mister, })ara gloria e felicidade da monarchia. Porto, 8 
de agosto de 1826. = José Teixeira de Sousa J chauccller =Antonio J.l1ctmt~l 
Galvão = Alber·to Ccm·los de J.Vfenezes = Venancio Bm·nanlino de Oclwct = Anton:w 
lr'iUppe de So~tsa Cwrnbiasso = Antonio Dttcwte da l1'onseca Lobo= Joaquim ele Gou
veia Oso1·io =José JY!a?·ia Telles do Vi:tlle- Anton·io C a r· doso de Menezes Nfmltl3-
negr·o = JJ1anuel Antonio Vellez Caldeint Castello Bmnco, desembargador de ag
gravos =Alexandre Thomaz de lVIor·ctes Sar·mento =José L eand1·o da Silva Sousa, 
desembargador corregedor elo crime ela primeira vara= João 111anuel Teixei?·a = 
Antonio Osorrio el13 Sousct Cast7'0 Cabml e Albu(pter·q~te=JJ1anuel Polycct?'1JO ele so~tS~ 
da G1te1·r·a Qua?'eSmaJ clcsemb::w.·gador COlTegcclor da scgtmda vara elo crime = Jose 
Joaquim Gm·mylo ele Sampa1:o F'1·ancisco Bm·?·oso Perâr·a =1J1anuel Benwr·rlo 
Osorio dct Fonseca= Be1·nar·elo Car·neú·o Viei?·a de SousaJ clesembargaclor ouvidor 
elo crime ela terceira vara= José Ignacio da Cama?'Ct Leme, desembargador da 
relação = 1!'1·ancisco ele Serpa Scwcti-va = João Ca?'los Leilão = Bcwtholomeu 0a 
Costa Lobo = Alexanclr·e de Gamboa Low·eir·o = Bemrn·elino Antonio Sovm·cLl 1 a
var--es, ·desembargador corregedor da segunda vi:l.ra do cível = Anton:io de Sá Lo
pesJ corregedor do cível ela primeira vara=JJIJ.an-uel de Sampaio F1·ei?·e de An
dr·ade, desembargador ouvidor elo crime ela segtmda vara = João ele Sá Pe1·ei1·t.t 
F'er·r·eira Som·es . 

N. 0 17 

Serenissima senhora: - Os abaixo assignaclos ela nobreza e clero ela villa d.o 
Barreiro, maravilhados ele ver como os genios da virtude, elo heroismo e da li
berdade se personificaram em vossa alteza, a fim de repartirem pelos portugue
zes seus dons preciosos l)Ol' mão tão augusta, apressam-se em del)Ositar aos pés 
de vossa alteza os mais sinceros votos ele graticlao, ob'odiencia e ficleliclacle ao se
nhor D . Pedro IV1 nosso monarcha1 :i senhora D. Maria II1 sua augustissima fi
lha, nossa rainha, e a vossa alteza1 que por uma serie ele acções heroicas, susten~ 
taclas com um valor jamais visto, tem feito 01,rmprir os sublimes decretos ele el-rc~ 
ficlelissimo . No fervor elo jubilo que lhes eleva as faculdade , os abaixo assigna
clos não podem receiar que, por pequenos e talvez ignorados, seus votos cloixern 
de ser acceitos1 porque se Y~ va.lem por sinceros1 a quem são elles offereciclos_? 
A vossa alteza, ct"Uo nome augusto já basta só repetir-se para formar o mais bn
lbante e mais bem merecido elogio . 

Barreiro, 8 ele agosto ele 1826. = 1J1[anuel Paulo lJ{aTtins Mor·ct, prior enco:JJ1· 
menclaelo = Ma1·cos Joaquim RodTigues, capitão tenente ela armada real= F'?·ctn
cisco de Paula de Mom·a, negociante = Filippe José de Jll[o~tr·a =José J.V!i.quel Sa
?"aiva da Fonseca 2J!Im·gado, lavrador, proprietario = F'?"ctnC'Ísco de Assis C'astr·o rle 
}J!Ienclonça, medico graduado em major= Simão Vichi, official ela secretaria elo 
commissariaclo = Fr. P edr·o de Alcantam Moita, presidente elo convento ela Ver
clerena=Jacinto ele And1·ade, segundo tenente ela brigada r eal da marinha~ 
José Sanches Bor,qes, cu·urgião=Antonio José Nttnes, boticario = Antonio Jose 
Pe?·eira, proprictario = José Alexand1·ino da Costa F'm·tww, escrivao do g·eral_ = 
Antonio Can'dido LobatoJ alferes commanclante = Pr. Pedro ele Santa Escolasttcct, 
beneficiado encommenclaclo = O Beneficiado P edr·o dos Santos= Jttstino José lftt· 
nes, professor regio = João J.l1anuel JJ1ztzes C'or·dei1·o, boticn.rio = Luiz ll1ambel Co?"
dei?·o, cabo de esquadra ele milicias do Seixal. 

N. 0 18 

A camara elo couto ele Leça elo Balio, infl.ammacla pelo mais violento patrio
tismo, no momento em que acaba elo prestar seu in·cvogavcl jllrameuto á carta 
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const!tucional; considerando o muito que vossa alteza }Cal se desvela pela defeza 
das hberclades publicas, que todas as suafii palavras e expressões indicam firmez~t 
constancia e t-qn coração varonil, e sobr etudo que ministram ~\, nação a esperanç~~ 
con~oladora ele que vos:a. alteza real, como cligna. regente cl'estes reinos, ha ele 
e::rtu·par os abusos que pesam tyrannamente sobre o povo, que o saudoso pae de 
vossa alteza real bem conhecia e lasti.m..'tva, mas Cl~a extirpação estava reservada 
para encher um capitulo glorioso na historia verdadeiramente clivina ela princeza 
que hoje pi·eside aos destinos da nação livre, e tendo por fim recebido as mais 
behementes provas de que vossa alteza real só deseja a carta constitucional, a li-

erclacle e fazer venturoso um povo até aqtu tão cruelmente opprimiclo: a camara, 
s~uhora, faltaria por certo á gTaticlão que clenianclam tantos beneficios, faltaria a 
81 mesma se n' est e momento e por este mei'o não fosse offertar a vossa alteza. real 
t
1
oclo o seu sangue em clefeza ela carta constitucional, que ha pouco jurou que ha 

c e cumprir e fazer cumprir. 
Deus proteja a liberclacle publica e a preciosa vida e saacle de vossa alteza 

Ceal, como ha mister a Ct1.mara e os cidadãos subditos fieis ele vossa alteza real. 
amara elo conto ele Leça elo Balio, 8 de agosto ele 1826. = Mam,el Fmncisco 

de~ Conceição) presidente, juiz do conto =Joaq-uim José da Silva, vereador = Do
'Yilfl,ngos Francisco dos Santos) vereador = .ilfamtel de Sousa) vereador= José 1J1o
?'ei1·a) vereador=José Joaq_t~im + da Silvct) procm:ador=Joaqttim Antonio Gon
çalves de A mujo) escrivão ela camara = O BachaTel JJ1amtel da Süva Passos) 
synclico ela camara elo conto de Leça. elo .Balio. 

Resposta ela infanta regente: 
<<O vosso officio ele 8 ele agosto foi-me apresentado sqmente no dia 17 elo cor

l'~nte; é por isso que só agora vos posso agraclecer as vossas expressões, que julgo 
81ilce~·as, e os vossos sentimentos para com a minha pes~oa e para com a carta 
constitucional, qtle meu augusto irmão e nosso legitimo rei o senhor D. Pedro IV 
generosamente outorgou aos seus fieis snbclitos portuguezes. Talvez na historia elo 
lllnnclo se não apresente um exemplo ele bondade, ele sabecloria '1 ele política, igual' 
ao que o nosso immortal soberano acaba ele dar ao universo! E por isso que to
dos os portuguezes dignos cl'este nome devem sustentar, á custa ela propri.a vida 
(se um tal sacrificio fo·r preciso), a carta constitucional, por meio da qual só mente 
poderemos ainda ser, como já fomos, respeitados, felizes e admirados. 

«Rogo a Deu · vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Cintra, em 18 ele
setembro ele 1826.- Para a camara elo Couto ele Leça elo Balio. l> 

N.• 19 

Serenissima senhora:- O govemaclor ela praça ele Campo Maior e os com
llla~clantes elo 8. 0 r eg·im ento de ca v aliaria e o elo 1. 0 batalhão ele caçadores n. 0 1, 
aba1::ro assignados, mui respeitosamente vem aos pés de vossa alteza serenissima, 
e111 seu nome c ele todos os inclivicluos que téem a homa ele commanclar, vene
rando o juramento que ha pouco deram á carta constitucional ela monarchia por
~lgtteza, tão legitimamente offerecicla por nosso augusto soberano o senhor D. Pe
c l'o }V, e a cega obecliencia que elevem, como seus subditos, a todas as cletermi
naçoes de vossa alteza serenissima. A mais severa discipüna, sercnissima senhora, 
tem sido constantemente mantida· e nem a espantosa r evolta elo 2 . 0 regimento de 
ca-vaUaria e 17 do infantaria no~ mesmo os desastrosos acontecimentos entre a. 
f.'llarni.ção ele Elvas nos clias 2 e 3 elo corrente, abalaram por um instante a fide
Cclade ele qualquer inclivieluo, merecendo por sua firme concluct~ que o general 

aula pedisse ao governador cincoenta homens elo 8. 0 ele cavallana para a praça 
do. seu commando e uma companhia em força elo 1.0 ele caçaclores para occupar 
0 linportante forte ela Graça, pelo apuro em .que se achava o governador elo 
l'tl.esmo, o que já o cl'esta praça teve a honra de levar ao ~onhecimento ele vossa 
alteza sereníssima por via elo respectivo general, em officw datado ele 3 do cor
rente, soccorro que muito infhuu na parte fiel ela guarnição ele Elvas, por se ter 
~spalhaclo enb:c ella a marcha d' estes corpos para o partido infame qne tão v.il
:Ucnte acabava ele rcvolncionar-s~. 
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Digne-se, poi::;, vossa alteza serenissima a.colher, com a bondttde qtte lhe é 11[1· 

tmal, protestos dictados 1)cla lealdade que os caracterisa, e ordenar como lhe 
aprouver o .sacrificio de suas propT.ias vidas, que mui sinceramente offerecem no 

· serviço do nosso amado soberano o senhol' D . Pecho IV, no desempenho ás ol'dens 
de vossa alteza sercnissima e na defeza da carta constitucional. 

Campo l\faior, 9 de ag·osto de 1826. = Ignacio Emygdio Ay1·es da Goste~, co· 
tonel governador= João Viei?·a Tova?' e Albuqtte?·que, coronel commandante do 
8 .0 de cavallaria = Jm·onymo Rogado de OZ.ivei?·a Leitão, major commancbntc do 
1.0 batalhão de caçadores. 

Resposta da infanta regente: 
«Ü vosso comportamento fiel e honrado, e a presteza com que fornecestes a~s 

governadores da praça de Elvas e do forte da Graça os auxilios que de vós se ex.1· 
giram nas apuradas circumstancias em que se achavam, merecem a minha ro;:us 
decisiva approvação e elog ios ; o estou certa que mereccl'::io tambem os elogios e 
approvação ele meu augusto irmão e nosso legi timo rei o senhor D. Pedro IV,_ e 
da nação, que mal pócle ainda crer que entro seus filhos alguns houvesse (fehz
mentc pouquíssimos) que tão vergonhosamente faltassem aos seus mais sagrados 
deveres. Homens paj:a quem a religião, honra e :fidelidade são nomes vãos, foran:l 
os que illncliram alguns soldados, que arrependidos, como espero, do crime que 
cegamente commetteram,, voltarão em breve aos seus lares i elles encontrarão eU1 
mim compaixão, em vez de rigor; mas eu serei inexm~avcl para com os officiae5 
e quaesquer outros vis agentes, que os illncliram e elesorienta.ram . 

«Continuae a desempenhar vossos nobres deveres i sustentae a carta constitu· 
cional, que voluutario. c benignamente concedeu aos seus fieis subditos portugu~
zes. meu augusto irmão e nosso legitimo r ei o senhor D. Pecha IV; carta cons~l
tucwnal que s6 tem por inimigos os fanaticos, os hypocritas e os que até hoJC 
viviam da al'bitrarieelade, da insolencia e dos fataes abnsos c{uo levaram a heroica-
nação portugueza ás hordas do abysmo. . 

«Rogo a Deus vos tenha em sua santa 6'1.Ütrda. Palacio elo Nossa Senhora dll. 
Ajuda, em 14 de agosto de 1826. - Para o governador da praça de Campo Maior, 
commanclante elo regimento de cavallaria n. 0 8 e commandante do batalhão de ca
çadores n. 0 1. » 

N .• 20 

Sereniss:íma senhora : - O c01·onel Francisco lVIanuel Patroni, commandante do 
batalhão de artilheria de linha e ele artilheria auxiliar da ilha da Madeira, coiJl 
toda a sua officialiclade da primeira e segunda linha, vão p1•essnrosos roriovar pe· 
rante o augusto till:ono portuguoz, e nas serenissimas mãos ele vossa alteza; a sua 
fiel <=: constante aclhesão e os mais reDgiosos e sinceros protestos de perfeita obser· 
vanc1a da car~a constitucional qtte acn,bam de jurar. Sim, augustis ima senhorll, 
este dom. :premoso parece que o. céu o reservava, não só para nos ser dado. :rel~ 
no.;so leglt1mo e o melhor dos re1s, o senhor D Pech·o IV, parn, salvar e felic1tal 
a nação portugneza, desde o throno até á :fiel choupana; mas para ser postn, elJl 
execução por vossa alteza serenissima, em quem as augt1sü.1.s virtudes transluzcln 
com redobrado brilho. 

Digne-se vossa alteza sercnissima acolher b enigna os pm·os sentimentos d.e 
nossos fieis e constantes corações, quo, cheios ele jubilo c transporte, jamais elel
:xarão ele dirigir suas ardentes preces ao Ente SnpTemo, para que prospe1·e a 
real dynastia de Bragança com a nossa constituição . 

Qnartel d.e S. João Evangelista, no Funchal, da ilha da !viaclcira, aos 9 ?-c 
agosto ele 1826. =Francisco ll1unuel Pat1·oni) coronel comm11nclante do artilhena-

Rcsposta transmittida pelo ministro da marinha: . 
<<Levei :\. presença ela senhora infanta r egente, em nome ele el-roi, o seu _offic~o 

ele 9 de agosto prox.imo, incluinclo a felicitação sua e de toda a tropa do a.rtilhena 
do seu commando, dirigida á mesma serenissima senhora, por motivo elo j m·a.U1euto 
prestado n'cssa ilha á carta. constitucional. Sua alteza accoitou graciosamente 05 
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seus protestos de perfeita obecliencia á mencionada carta, que el eve fazer a felici
dade .ela monarchia portugucza, unico obj ecto elos seus contínuos desvelos, e me 
orc~enou que assim lh' o participasse para sua intelligencia, o q ne cumpro com a 
lllats perfeita satisfacao. 

«Deus -guarde a 'v. m. cô Pa1acio ele Coimbra, em 6 de setembro de 1826. = 
lgnacio da Costa Q·uintella. =Sr . Fràncisco Manuel Patroni. >> 

N. 0 2 1 

Serenissima senhora : - A camara ela villa ele Espozencle, do serenissimo es 
taclo e casa de Bragança, t em a honra de felicitar a vossa alteza pela justa 
elevação á r cgcncia cl'estes reinos, em que por singular ventura dos portugue
zes v:o ss~t alteza os enche já ele consolação e ditas na grata execução ela carta 
cDoustttncwnal que nos deu o nosso grande e immortal rei, o augusto senhor 

· Pedro IV. 
Ella por si, e em nome dos povos elo seu clistr.icto, vae humilde e r espeitosa, 

~o coi·clial transporte elo Jnais sincero jubilo, be,ij ar assim a mão augusta ele vossa 
~ teza, e testemunl1ar-lhe a suà ficleliclacle, a sua gratidão e o seu amor, que tudo 
bll'am ao seu augusto soberano e a vossa alteza serenissima, tão desvelados no 

em ela patria, que os adora. 
Mande vossa alteza ser enissima, a quem De1~s guarde a preciosa viela, aquillo 

n e houver por bem. Espozenclc, em camara extraorclinaria ele 10 ele agosto ele 
c1 26.=Joaquim de Menezes Ccwdoso da Fonseca BaT1"eto, j uiz ele fóra, presi

ente ela camara =Joaquim José Velloso da Silva Pinto e CastTo, vereador mais 
~~lho =Antonio Caetano Gonçalves ]i.l[cwqt6es, vereador segundo= Valentim ele Fa-. 
1

le6, Vereador terceiro= .João de V,:Zlasboas, procurador elo concelho . 

N. 0 22 

Se.renissima senhora: -0 governador da fortaleza elo registo ela cidade elo Fun
lhal, Ilha ela JYiacleira, e tenente coronel do artilhería do exercito, rodeado de to
~ 0~ os sens filhos maiores e menores, por si, e em nome dos o:fficíaes, officiaes :in
t eyores e soldados ela guarnição ela mesma praça, que n' este instante acabaram 
. ocos, com os joelhos em terra e mãos sobre o Evangelho, ele prestar o solemne 
Jtn-amento á carta coustitucional da monarchia portugueza, passam desde logo a 
ap~·esentar-se perante o augusto throno elo aclmiravel senhor D. Pedro IV, nosso 
~er por , todos os direitos in~u~eriveis, legitimo por. n~scimento e primogenitura, e 

1
e qnem vossa alteza seremssmia· pelos mesmos chrmtos é representante e r egente 

~e .seus reinos c clominios, segunda vez a protestarem, como portnguezes, que 
sernpre serão fieis e loaes ao sou j1uamento, até clerramarem seu sangue com toda 
a hom·a e denodo em clefeza e con:>ervação elo nosso cocligo constitucional, seguindo 
BUJ. h~çlo o louvavel e heroico exemplo ele vossa alteza serenissima. 
. .Digne-se vossa alteza serenissima, como r egente e excelsa protectora ela nos ·a 
sabia e providente constituicão, attencler aos nossos corcliaes e fieis votos ; assim 
O Cét t J , l . . 1 a tencta aos nossos rogos para que prospere a vossa a teza seremssrma? a_o 
110880 aclmiravel rei o senhor D. P ech·o IV e a toda a r eal família, que, multrph-
cacla; para SeJ11prc nos livre ele um padrasto jugo . . 
t Serenissima senhora, ele vossa alteza o mais fiel e obediente subclito . = Caetw Vellosa ele Castel-B1·anco .=Praça do r egisto ele Nossa Senhora da Conceição 
c 0 Ilhéu, 10 ele agosto elo 1826. 

ResJ?osta transmittiela pelo ministro ela marinha: . . . N 

«F01 presente á senh01;a infanta regente, em nome ele el-rm, a fehCitaçao que 
~0gov-ernador ela fortaleza elo ·registo ela cidade elo ~tmchal lhe dirigiu em data. ele 

.ele agosto ultimo a qual sua alteza acolheu graciOsamente, e D;le ordenou qile 
assim lh' . . ' f . f N -o sigrnficasse como aço, para sua sahs açao. 
tella~~alacio ela Ajucl~; em 30 ele setembro ele 1826. = Ignacio da Costa Quin-
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N. 0 2õ 

Sercnissima senhora:- Os abaixo assignados, cidadãos da villa de Guima.d\es, 
penhorados de gratidão pela sabia constituição que sua magestade llies outorga, e 
que a nação olha como o palladio de suas liberdades e como a fonte ele suas ven
tm:as, entre as quae" tem por certo o primeiro logar ter collocaclo a vossa alteza 
tÍ frente da publica aclministração, vem depositar na.s mãos de vossa alteza suas 
sinceras felicitações e votos de cordial gratidão por tão plausível motivo . 

Os abaixo assignados supplicam, pois, a vossa alteza se iligne acceitar os pro
testos de amor, r espeito c afincada aclhesão que cllcs consagram á carta, ao rei c 
a vossa alteza; elles esperam gosar tranquillos t\, sombra ela lei e da protecçfio de 
vossa alteza as felicidades que a mão claclivosa elo senhor D. Pecho IV espalha so· 
bre a patria. Mas, screnissima senhora, se inimigos internos ou externos ousare~ 
levantar mão. sacrilcgas contra a carta, ou contra as augustas pessoas do seu ret 
e r egente, os abaixo assignados rogam a vossa alteza se digne empregar seus bra
ços c todas suas faculdades em pró ele tão sa,grados objcctos. 

Deus guarde a vossa alteza real para bem e prosperidade ela nação. Güüua
rrics, 10 ele agosto ele 1826. = Dorningos Du.cwte Machado Fe1·1·az=Joaquirn 
Pinto Teixei?·a ele Carvalho=ll1amtel de Almeida Canalhaes=Manuel José Pe
?·eim J.VIarinho =João Fe1-rci?·a de Sousa Vill.Jsboas= Antonio José ele Sottsct= 
José de Ab1·eu CaTCloso '1'eixeim = 111anuel de Freitas Costa, bacharel formado eJJl 
leis= Ped1·o de F1·eitas Costa, bacharel formado em leis= O Pad?·e B e1·ncwdo 
Pinto Rolla= Fr . J.ltJ.amtel da Costa Sow·es=João Antonio CaTdoso da Silva= 
Silvm·io da S il·va Cast1·o= O Bacha1·el Luiz Lopes Vieim de Cast1·o= O Bacha1·el 
José Antonio Vahia= O Bacharel João P1:nto de Saldanlw= João Tt!-ixeim da 
Silva Rego=José Antonio de F1·eitas ~Noguei1·a, negociante= Domin,qos de Ol·i
vei?·a Fe?·?·ei?·a=Domingos José Fcn·eú·a= lJ1anuel José de OUvei·ra C'fwdoso = 
Fmncisco Xr.wier· Pe?"eÍm dos Guimarães= Antonio Dias de Cast?·o=João de Fa
?'ÍCt lJ1aclwclo= lJ1anuel José Ca1·doso rle Sá= Jo sé Rocl1·igo de Cm·vr.tÚw = José 
1Jilcwti11S da Costa.} ncgociante= Antonio Joaql.lim Fe?·?·ei-ra de Castro, bacharel for
mado em medicina e phil0sophia= João 1'eixei1·a Guima?·ães=João Antonio da 
Silva Guimcwãe.~, negociante= O Bachm·el FTancisco Leite P e1·eira dct Costa= 
O Pad1·e José Antonio Sampaio = Lott?·enço Antonio Vieim=Antonio José Lopes 
dct S ilva, alfer es reformado= O Bacha1·el F1·. Roddgo Joaquim de J]([enezes= O 
Baclza1·el José da Costa V1"ei?·a= José F01·tunato Fm·1·eú·a ele Ca.~t·ro, ex-jtu z ele fórn. 
ele Gouveia ela Serra= F1·. José J.l1.aciel, r elig ioso graciano= O Pad1·e José Lopes 
ele Fa1·ia =Valentim Bmndão Mo1·eim ele Sá Sotto 111aio?·, aspü·antc do r egimento 
ele infanteria Jl . 0 15 = João .Antom'o de Aze·veclo Pin fo e JVIello=José Dias ele Cas
t?·o, negociante · J e1·onymo Vaz Viei?·a rla Siha d~ 1Jfel1o e Napoles, :fidalgo cavai
loiro, capitão reformado elo r egimento de cavalJaria n. 0 121 senhor ela casa do Ton
ral=José de Fa1·ict 111achado=Jc?·o?JYmo Leite Pereú·a da Costa Bm'"l1m·des= 
JJ!Ianuel José V1'ei?·a de Macedo= Antordo Jo sé Antunes da Ctmha, vigario ela ~rc
guezia de S . Scbastirio ela. villa de Guimarries = Anton·io José de Jltl.agalhães = Joa: 
quim Pinto Mo1·ci?·a JJfachado = José J oaqltirn da Silva A1·eias =O Pad1·e Jose 
Na1·ciso 111ontei1·o ele Cast?·o = O P adTe Do1ningos Antonio ele Ab1·ett Ca1·doso= 
De1Jim José JJ1ont f- iro Guimm·ãcs, negociante ele capella= Luiz Antonio de Ccwva
lho e Silva, negociante ele pannos =José Gonçal?;es de Olivei?·a, negociante de 
pam1os = José de P.reitas Guima1·ães, negociante ele lãs e seda = José Joaqltim. dt~ 
Cast?·o e Silva, negociante ele pannos =Antonio José Ca1·eloso, negociante= jt[a
mocl José de Fw·ia, cirurgitio = Jo.~é Peixoto de F1·eitas, negociante de lãs c seda= 
O Pad1·e A ntonio P e1·eim L opes du. Costct Ganclm = João Antonio ele Couto G_ott· 
vei_a =Antonio J oaquim de Súzt.~a Lo~o = J]([arnoel Pinto dos Santos = Fnw~~sco 
Dwgv Mm·tins dct Costa, ncgocia.nte de pa.nnos = Jl1mútel L eite da Silva G1•t;na-
1·ães, negociante ele capeUa=Francisco do Valle Ca1·valho, negociante=Dwgo 
Illlartins da Costa, ncgociante = F1·ancisco José 111endes Guima1·ães, negocia.nte= 
V~nan~io Antonio R.ibei?·o G1timrwães, negociante = 1Vfanttel Antonio ela SiZ.Va, P1:o
)Jl'letarto = Custoelio José Rod1·iques, negociante= José Pe1·ei?·a Guimw·ães, nefio
ciante ele pannos= Antonio ela CostcG.. Menezes, ncgociantc=Antonin J octquim Dtas 



.. , 
265 

tle .Swnpaio) 1oticario vísitad.or = Jo.~é Joaquim de Sottsa Coutinho=Antonio Joa
g_utm ite Cm·valho) negociante = José Antonio Pinto = José Joaqtti?n de Sousa Gui
nw1·i1.es) tenente da companhia de bombeiros = F1·. Fnmdsco do Rosa?· i o Pontes= 
~ Bachcvrel Fmnci'sco Pedro Mac·iel Soa?·es = G?·egoTÍO Baptista= JJtfanttel Anto
nw dos Santos Le·ite = Thwtonio Fe1'?'eÍ?'a Ounha de Can;alho= llifignel F e?'?W.ndes 
da Si~vct Villela) negociante= O Bachm·el Joaquim. de Sousa Guedes .Aguiar= 
Ant?nw Luiz Pe1·ei?·a Vianna = lgnacio Pm·ei?·a Gttim.m·ães = JJtfanuel José llo
g~tet?·a = P.mncisco Joaqnim. Coelho = JI!Ianuel José do Souto Coelho e Oli·veú·a, me
chco = Antonio Luiz de J.l!lacedo =João Pinto Saldanha Junio1·=Fenwnclo Anto
nio P~nto ele JJiiranda = Pecl1·o de Sousa Guedes e .A guia?') negociante= José 
A.n~onw Lobo ele Almeida e $otGsa = Dorningos Xavie1· de Bm·bosa=João Antunes 
Lette = Fntncisco José Gonçalves ele A tJ'onsew = O Baéhm·el Fmncisco Lttiz de 
jliacedo) ex-juiz ele fóra da villa de Mourão = João Baptúta Ca?·neiTo = José Coc
ho de Olivd?·a = Joâo José Nogtwim=João Teixeim = Joaqtti?n José de Ol?:vei?·a 
Coe~ho = Roclr·igo José de Sousa Olivei1'Ct= Joaqttim. José Dias Alves = JJtiatheus 
.Jose de Passos Linw = F1·. Antonio da Silva; r eligioso graciano =Manuel José 
Fen·~ira Guima?·ães, ncgociante = Anto?JÍO Fe1·nandes ele JJtfaceelo = F?·ancisco José 
P~1'et?•ct Basto= O Pacl1·e Placido Antonio de Seqtteint e Lima= .lJ!Ianuel Ltn'z Pe
?'etJ·a Pinhei?·a · No,qttei?·a ele Gouveia=Antonio Pinto de JJ1i?·anela=Antonio José 
dr: S ilva = Joaquim JJ{a?·tins da Costa = F?·ancisco ele F1·eitas G~tima?·ães, nego
cntnte de lã e seda= Domingos An~onio Dtwães =Joaquim Antonio da Silva = 
.José Dias de Cast1·o) negociante= José Fe1·nandes rla Silva Ribeiro = José JJfa 
?ntcl da Costa.; tencnte=José de Cctst?·o Sa,mpaio; negociante. 

N,O 24 · 

. Serenissima senhora: - Se o nosso incomparavel monarcLa o senhor D. Pe
dro rv; augusto ilmü1o ele vossa alteza r eal, tem enchido de admiração todo o 
mundo civilisado, pela grt:tnde sabecloria, justiça, humanidade e amor que mostrou 
~la~a com os seus subcl itos po:,tugneze~, na carta ele l~L constitucional que se .dignou 
t_:;'ti -Jhcs, vossa alteza real nao tem s1 clo me110s admu·avel, pelo alto conceito que 
ao JUstamente mercc u perante aquclle monarcha ill~1strado, quando encarregá.ra a 
~o.ssa alteza real a rcgcncia d'estes reinos, clm·antc a menoridade da nossa augusta 
1a1nba a senhora D. Maria II, c igualmente pela sabedoria, activiclade o energia 
fue_ vossa alteza real tem desenvolvido na e ecnção elas determinações elo sabi~, 
c 0 lllcomparavcl senhor D . Pedro IV, no ·so legitimo soberano. Elle semeou c fez 
~rotar a planta preciosa, e vossa alteza real foi escolhida e destinada prura a cul
tivar, até que produzindo o sazonado fi:ucto ela prosperidade publica dos portu
guczos, a ontreo·ue á nossa adorada joven raiJ1ha, quando cpegar á iclacle legitima. 
Qne exemiJlo admiravcl está clanclo a. clynastia ele Bragança r eina:nte em Portugal 
a uma grande parte dos monarchas elo universo ! Dois jovens irmãos, o nosso ado
rado rei o vossa alteza real, cmpenhaclos <Í porfia em fazerem patente uma ver
dade que o o·enio do mal se tem esforçado por encobrir, confundir ou desprezar : 
cp~~ as· naçõ~s se nao formaram nações sómente para fazerem a. fortuna elas fa
ll:nl:i~s escolhidas para as governar; mas, pelo contrario, estu.s famílias foram es
EolhJclas para fazerem a felicidade das nações entregues ao seu soberano governo. 

j have_r:i um só portuguez que não exulte ele alegria, cujo cor~ção não re.bente 
ele sentJmentos de amor e oTaticlão para com o nosso adorado r et o senhor D. Pe
dl'o IV e para com vossa ~ltcza r eal? Certamente nao, a nã<J ser um ou outro, 
~'l'ossoiramentc preoccRpado ou clcgeneraclo pelas baixas paixões cl?' vingança e 
Interesse; mas virú tempo em que uns se desenganem elo seu grossmro erro e ou
tro~ se envergonhem ele suas negras pais.ões. 

· Entretanto a camara ela vi.Ua ele Gouveia, por si e pelos habitaJ.1tes de toclo 
este ~oncelho, vae por este modo fe1icitar l1 vossa alteza real ·o protestar perante 
0 reg1o till:ono a mais :firmo aclhesão, o mais puro amor, fidelidade e oTaticlão á 
sagrada pessoa elo senhor D. Pech·o IV, nosso legitimo soberano, e a

0 
vossa al

teza real, pelos altos c incomparaveis beneficio.· que acabam ele fazer à mtção 
Portuguez;a. 
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D etls guarde a vossa alteza r eal por muitos annos. Gouveia, 10 de agÓsto ele 
182G. = João il!Iachaelo de il!lello e Cast•ro, presidente ela camara = Caetano ela 
Fonseca Baptista, vereador mais velho = J osé Tuva1·es ele Albuqttm·qtw, veren.
tlor =Berna1·do J osé Bello, immccliato = 1lfamwl ela Ganha, procurador elo concelho. 

Resposta ela ínfanta. r egente : 
<• Recebi mui retardado o vosso o:fficio ele 10 ele n.gosto, pois que só hontem 

me foi presente; e eu cumpro um dever bem grato ao meu coração agraclecen
uo-vos OS nobres Sentimentos ele gratidão, ficlcliclaclc e amor lC que VOS a.chacs 
possniclos para com o meu augusto irmão e nosso legitimo rei o senhor D . P e
dro IV, pelo inapreciavel -dom com que, por meros e:ffeitos da sua alta política e 
gencrosichcle, v'erclacle irainente r eal, qu.iz felicitar à h er oica nação portL1gL1eza, 
que, apesar elas sttas desgraças, jamais deix ou ele ser fiel aos seus ' legitimas so
beranos . 

«Folg·o muito ele que estejaes bem convenciclos de que meu augusto irmão, 
dando aos seus subclitos p ortngt1ezes uma carta constitucional t ão bem calculada, 

' que necessariamente ha ele faz er a sua ventura, clen a Portng1:vl, ft Europa c ao 
, :1111mclo uma brilhante prova ele que elle conhece perfeitamente que as nações não 
se formaram nações sómentc para fazerem a forhma elas familias escolhidas para 
a'J govern11r, mas que estas famílias foram escolhidas para promoverem a fclici
claclc elas nações entregues ao seu soberano governo . Lecle com imparci:üiclaele a 1 

historia portngnezá e n'ella achareis, desde o berço ela monarchio. at6 ao r einado 
de meu augusto e nunca assás deplorado ,pae, incontestav-eis provas ele que todos 
os monarchas lusos conheciam essa importante verdade, e que não só a conhe
ciam, mas que a praticaram. 

«Sou muito sensível ás "\fossas expressões para com a minha pessoa, e estae 
seguros que a nada me pouparei para cum,.prir e fazer cumprir as sabias cletenni
:naçõos elo nosso ünmortal soberano e para faz er a ventura ela nação portuguezn.. 

aRogo a D eus vos tenha em sua santa g narcln,. Palacio ele Ointra, 19 ele se
tembro ele 1826. - Para a camara ela villa ele Gouveia.» 

N.• .25 

Senhol" : __:_ O jniz, a camara e todos os mais cidadãos elo sempre leal concelho 
ele Rossas, que abaixo se assiguam, tomam a -ousaclia ele por es te meio pôr na au
g nsta p1·csença de vossa mago. tacle imperial o r espeitoso testem1mho elo seu reco
nhecimento e gratidão pela car ta constitucional que vossa magestacle imperial acaba 
ele conceder ao seu ]JOvo fiel, e ellc ele jur::tr. As classes todas ele que se compõe 
este ~oncolho pr..tenteiam scLL regos~jo -com clamores ·ele alegria, e sua gratidão co:rn 
os r01teraelos vivas que sem cessa-r dirigem á augnsta pessoa ele vossa magestacle 
imperial , numen bemfazejo, que, reunindo com ·na sabias instituições em um só 
todos os partidos e afugentando para longe o genio elo mal, que tanto tem oppri
miclo esta nação briosa e leal, conseguiu pôr termo a sons males. Elles em tempo 
nenhum lavariam a nocloa ele ingratos SEJ incliffercntos rêcebcsscm este cliv:iual· do])) 
c não patcntea.·sem por alg·nma maneira o seu reconhecimento. 

Digne-se vo.·sa magestacle imperial acolher os sincer os votos ele gratidão qne 
por este meio dirigem a vossa magestacle imperial os moradores c1'este concelho, 
que fi cam rogando continuamente ao SLtpremo lVIoclerador elos imper ios felicite o 
governo de vossa magestacle imperial, c conserve por clilataclos aunos a vida de 
um monarcha bouefico e sabio, mijo nome fa,rá assombro no universo inteiro e scr~í 
r epetido com admiração na mais remota posteridade. 

Rossas, em catuara ele 11 ele agosto ele 1826. = B en1w·do VieiTa Alva1·en.c;a, 
juiz orclinario=11.1am~ez J osé Gomes, vereaclor =F?·anc·isco Rodrigt~es, ver eador= 
João Ca?·nei?·o ela Costa, proem·aclor = Antonio L1tiz R ebello Andntde, bacharel 
formaclo em leis= JJ1ctmwl Antonio da Ctmha e Almeidc~ = 111/.anuel li!Ia?·ia ele Ab?·ett 
Cw·valho=Antonio Ribei?·o=José J1.tstino Innocencio Ce?·vei?·a S ilva C?.tnhct= 
F1·ancisco José Gonçalves Costa, bacharel formado em leis=José Be1·na·rdo Jl!Ia 

, chado = Alexand1·e Joaqwim A'!p·es L eite= Fnmdsoo Manuel de Mctgctlhães JJ{ct-



267 

cllCtdq = Be1·nanlo Vie·ira ele A nel1·ade = !Jfanuel Antonio Ca1'1WÍ1'o = João Baptista 
Carneiro = José .il1ar·ia Cm·ne·iro = F1'WI.cisco ele Pa·ula = lVIcmztel Antonio Ccw
neiro=Bento Cct1'1Wiro = Antonio José ele Carvallw= J oão Antonio= B e1·nm·do José 
ele: . . = Domingos José Ca?·nei1'0= Antonio Joaquim Gonçalves L eite . José Joa
q_zttm Viein~ = Prcmcisco José Vieim =Antonio José Viei?·a =.Antonio Vieira = 
il1anuel José Vieim Pallia= José Joaqtdm Teixeira P alha= .Antonio José Vieim 
Dua?·te = Antonio Rebello da .Ll1otta e Sow;a= João fi1antJ,el Roel?·igw!S= S ilves
tre + José= José 111artins= José Ahes=F1·ancisco José Lzdr; = Domingos José 
Gonçalves= }thmdsco ele . . . = J oão Gonçalves= A ntonío José Vieim= Antonio José 
Lttiz F e?'?'eira= Jo sé Antonio Alves=José Ped1'0 Alves = José Bctpt?'sta Ba?TOSO = 
li'?·ancisco BmTo~o=José Bm'?"oso = José Bento B m·1·oso = José Luiz Coelho= João 
Mamwl Cm·nei?·o = .LWanuel Joaquim de Ab?'ett e S ousa= lYianuel dos Santos Bas
tos=.Ll1cwntel Joaquim Lopes de Momes= José B ento Vieú·a Dttm·te = José Antonio 
Fen·eira = Mamtel Antonio da Silva. 

Resposta ch infanta regente : 
«l~m 21 elo corrente é que me foi presente o officio qne1 em data de 11 de agos

to I clirigi. ·tes a meu augusto irmão e nosso leg·itimo r ei o senhot· D. P ech·o lV. 
Lonvo1 em seu r eal nome1 os protestos de ficleliclado que1 como venb.de:d.•os por
tuguezes1 consagraos ü. sua pessoa e clynastia1 e não menos os sentimentos de 
gratidão pelo inapl'eciavel beneficio que sua magestacle fidelissillla g-enerosa e es
P?nta.neamente fez aos seus fi eis subclitos portuguezos1 dando-lhes nma carta con
stltucional1 que só tem por inimigos os l)erversos e os que até hoje têem viv:ido 
elos abusos e da opp1•essão dos povos. · . 

«Permanecei firmes em vosso · sentimontos1 clefendei aquella imn;.ortal c~l.l'ta 1 c 
confundi com vosso valor 1 brio1 hom·n, e fidelidade esses desgraçados, que, faltando 
a? seu jmamento1 o posterg-ando a honra1 a religião1 a hurna.niclacle e a gloria na· 
Cton<~l 1 se tornaram o honor dos portugnezes o o escanclalo ela nação . 
A. «l~ogo a D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele N assa Senhora ela 

Jnda1 em 25 de setembro ele 1826. - Para a cama.ra ele Rossas .» 

N .0 2<3 

Serenissima senhora : - A ill. ma camara da cidade elo Porto1 fiel io juramento 
que com igual r espeito e gratidão t em prestado á carta constitnoiomtl1 vae apre~ 
se~tar a vossa alteza o tributo ela sua lealdade o ohecliencia como r egente d' estes 
remos ; e na e:ffu ·ão ele puros sentimentos ele respeito e r enclicla ·homenagem olla 
8~ compraz ele felicitar a vo ssa alteza de uma maneira que só julga digna, bem~ 
chzendo a carta, esse memorial eterno da sabedoria elo augusto monarcha o .se
nhor D. P edro IV1 a quem só estava t eservada a gloria ele extrahir elos thesouros 
ele sua muni:ficencia est e sag-rado penhor da bonança, ela paz e futura feliciclade ; 
e sendo esta ill. ma camara devedora á mesma carta ela incomparavel fortuna ele 
ber presidir aos destinos da nação a benefic encia1 o amor ela patria.1 o desejo elo 
~m geral c particular dos subc1itos1 a v irtucle1 vo ·sa alteza1 com taes auspícios 

nao pócle deixar de antever a prosperidade ela nação1 firmada para sempre sobro · 
taes e tão soliclar; bases . 

Digne-se vossa arlteza' acceitar os votos cl' esta cidade pela prosperidade de vossa 
alteza1 cujos preciosos clias D eus conserve por mtútos e dilatados annos. Porto, 
~rn. oamara1 12 ele agosto ~e 1826. = J oão B_oél?"Í{/ues de ()Hveim Cat:;Zão= J~sé 
e Sousa e .iliJ.ello = Franc~sco Homem Ccwne·wo ele Vasconcellos = Joao fiiJ.onte~1··o 

ele Cm·vallw = Alva1·o Leite P(J?·eim ele .111/.ello = José Cm·1·eia 111aia. 

Resposta da infanta regente: , 
l .·«.Os pr~testos ele fidelidade e amor que professaes a meu augusto irm~o e ;nosso 
eglttmo r m o senhor D . Pedro I'\!1 a aclhesão que t endes ::'t carta constituciOnal 

q11e benignamente se dignou dar aos seus :fieis subclitos portnguezes1 e os voto~ 
que faz eis pela minha viela e prosporidacle1 não podem deixar ele me ser mui ao-ra
daveis; principalmente qua.nclo são feitos · ~Jelos r epresentantes ela heroica cicfacle 
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do Porto, que tantas e Hio assignaladas provas tem daclo de que sabe avaliar esse 
dom precioso com que o nosso immortal rei se dignoll felicitar uma nação, outr'ora 
tão feliz e tão famosa por seus feitos gloriosos, quanto mesqni:nha e desgraçada 
depois que suas antigas e respcitavcis instituições políticas caíram em fatal esque
cimento, e desde que perdeu a sua representaça.o nacional. Acceitae, pois, os meus 
agradecimentos, e assf.}gurae a todos os habitantes d'essa nobre cidade, que eu 
confio tanto em seu valor, fi.cleliclacle Gl adhesão á justa causa que defendemos, 
quanto elles podem contar com a minha bcncvolcncia e com toda a casta de sn,
crificios ela minJ1a parte, sem excluir o da propTia vida, para pôr em rígida obse:·
vancia as sabias e bemfazejas determinações ele meu augusto irmão e nosso lcgt
t imo ' rei o senhor D . Pedro IV. 

«Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa S(mhora ela 
Ajuda, em 18 ele agosto ele 1826. - Para a camara elo Porto . » 

N." 27 

Serenissima senhora :-Esta. camara ela villa ele Borba, composta elo juiz de 
fóra, presidente, e mais vereadores, e procurador elo concelho, vem perante vossa 
alteza protestar a sua fidelidade c a sua obecliencia, e assegm-ar a vossa alteza, 
que ainda alem da morte scr%o fieis e serão obedientes, porque são portuguezes, 
e a divisa e timbre ele portu.gue;;-;cs 6 sc1·em fieis aos seus monarcbas. Estes mes
mos votos, estes mesmos sentimentos, que supplicfLmos a vossa alteza benigna
mente acolha, são aquelles que o povo cl'esta villa, ele quem nós somos o orgri.o, 
dirigem a vos:a alteza n'este clia. 

Este. povo esM em perfeita tranqu.illidade, e as luminarias que n'csta villa não 
poeleram ter logar no dia 31 elo passado, 1 e 2 elo corrente agosto, se vcrincarn 
no clia de hoje, 13 e 14 do ·presente. 

Deus guarde a vossa alteza tantos annos quantos havemos mister. Borba, em 
camara de 12 de agosto ele 1826. =Jotto de B1·ito Osorio~ juiz de f6ra, com pr -
dicmnento ele cabeça ele comarca, e prcsiclentc=Antonio J.viendes P.1 ·eire~ vereador 
mais velho= Low·enc;o lviaria Telles de Matos Mayo, vereaclor=Fmncisco Ma
~·ic~ de Almeida Val~fr; ela Silveim, vereador= P?·o,;opio José Figuei~·a) procura
dor=José Mmmel de Matos Baratc~ e Linu:~~ escrivfio da camara. 

Respo ta da infanta regente : 
«Recebi com muito prazer o vosso officio ele 12 elo corrente, em o qual protes

taes a vossa ficleliclade e obediencia ás regias determinações ele meu augusto ixmão 
e nosso legitimo rei o senhor D. Pedro IV. 

«A ficleliclaclc e obeclicncia foram em todos os tempos a diyisa c timbre elos por
tuguezes, e a caroara ele Borba c seus fieis habitantes acabam de dar um nobre 
exemplo cl'essa verclaclc; exemplo que cobrü·ú ele vero·onha esses poucos c des
graçado~ po~'tLl[??ll.Czes qne Hi.o vilmente atl·ai çoaram a sua patria, e de c1~jos n~
mos a h1stona fallad se mpre com jndignação e horror até á mais r emota posten
dade. 

ccAgracleço, pois, os vossos sentimentos e conclucta; continuae a defender e sus
tentar a carta constitucional, que o nosso benigno c immortal rei o senhor D. Pe
dro IV espontaneamente nos deu; ela sua fiel xecuçã.o clcpenclc a vossn. fortuna e 
prospericl::d .e. Sêde portu.g wzcs, c contao sempre com a minha gratidão o beue
volcncia. 

«Rogo a Dons vos tenl1a em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora d::t 
Ajuda, em 18 ele agosto ele 1826. - Para a camara da villa. ele Borba.» 

N. 0 28 

Screnissima senJ10ra · -A camara da villa e concelho do Banho r econhecenclo • ' . • n, 
as al~as virtu les ele vossa alteza real, já herdadas elos a1.lgustos progenitores e J< 
propnas, não póclc conter o jubilo ele ver chamada á regencia cl'estcs reinos a .au
g-usta pessoa c1c vossa alteza r eal n.o capitulo v da carta constitnciona.J, c por 1sso 



~69 

r~<terentomente supplíoa a vossa alteza real se digno vossa alteza real acceitar be
lllgna as Sllas felicitaç.ões o todos os votos consequentes cl'ellas. 

- Dons gLlarcle a vossa alteza real por muitos annos. Villa elo Banho, em verea:ção 
do 12 de agosto de 1826. =Antonio José Duarte) juiz presidente= José Lttiz Gon
çalves) vereaclor = José Lotwenço) procuraclor = Anton·io de Almeida) secretario. 

Resposta da infanta r egente : . 
. «Foi-me presente o vosso o:fficio de 12 ele agosto ein 26 elo corrente, e por isso 

somente agora vos posso agradecer as vossas expressões, qtte julgo sinceras . Sus
tentao c clofonclei a carta constitucional que o nosso excelso o legitimo soberano 
outorgou em 29 ele abril cl'este anuo aos sons :fieis subclitos portuguezes . Só assim 
podeis ser felizes ; só assim podeis merecer a estima e protecçào do nosso immor
talrei o senhor D. Pedro IV. 

«Rogo a Deus vos tenha qn sua santa gna.rcla. Palacio de Nossa Senhora ela 
Ajuda, em 29 ele setembro ele 1826. = INFANTA. = Para a camara da villa elo 
Banlu~ . » 

N . 0 29 

Serenissima senhora: - Os males que Portugal tem soffl'iclo, resultados em 
g~·ancle parte elo abanclono ele suas antigas instituições políticas e representação na
Cional, exig·iam um prompto o cincaz remeclio, que .viesse pôr termo aos males ele 
~nn I aiz que outr 'ora fôra o assombro e admiração elo universo ; debalde o dese 
Jariam todo: os bons portu.gu.ezes, se um rei que ensina a r einar os reis elo mun
do, o nosso anjo tLltela.r, o senhor D. Peclro IV, solícito sempre pelo bem elos seus 
snbclitos·, não concebesse em seu re::Ll animo faz er-nos felizes e para sempre ven
turosos, dando-nos de seu motu proprio, livre arbitrio e poder real, uma carta 
constitucional, que sem ele maneira algmna offnscar o esplendor elo throno, ga
rante todos os clireitos indivicluaes elos cidadãos ; e com esta outra nada equivoca 
prova ele sua magnanimiclaclo, e que seu unico :fim é a felicielacle elos portugue
zes, qual a formal abdicação cl'ostes reinos em sua augusta :filha nossa. senhora, a 
senhora D . Maria II; rainlw, de Portugal e Algarvos o seus clominios . Tão extra
ordinarios beneficios, soronissima senhora, penhoram o reconhecimento o gratidão 
d~. camara do Lagos, que com o mais profundo respeito e maior acatamento se 
cln·1ge aos l grau· elo throno ele vossa alteza real a felicitar tão bemfazeja e liberal 
mr-to. Esta camara não tem expressões com quo agradeça a vossa alteza real o in
c~tnsavol zêlo que tem mostrado no clesempenho ele su.a r gencia; limita-se, por
tanto, a rogar submissamente a vossa alteza real se d igne acceitar os singelos e 
puros votos ele gratidão, respeito, fidelidade e cega obecliencia á real pessoa ele 
·v_ossa alteza r eal, cuja preciosa viela D ens con~ervo por dilatados annos para feli
Ctclacle ele todos, os portuguez,!:ls . 

Deus guarde a vossa alteza r eal. Lagos, em camatra ele 13 ele agosto ele 1826.= 
Joaqt~irn 'de CastTo Pinto de Athavcle, jLÜz ele fóra, presidente= Vicente de .Azevedo 
de J.l!f.agalhães, primeiro vereaclor=Peclro del R isco Tavans, segundo vereador= 
Antonio Co1·1·eia de F1·eitas "de L01·dello e Costa de Villavicencio) terceiro vereador= 
D?mingos J osé da Cunha, procuraelor=Rocl1·igo Xctvie1· ele Azevedo Coutinho, es
cnvão ela cam~ra. 

N. 0 30 

. Sere1ússima senhora: - O major e mais offi.ciaes presentes no r~gü~ento ele ar
t1~heria n. 0 3, intimamente convencidos elo amor, fidelidade e obedlencla que cor
cltalnaente consagram ao seu legitimo rei o senhor D. Pedro IV, e á carta consti
tncional, que livremente jm·aram ·com a maior satisfaç;ão e prazer, offerecem a 
Vossa alteza real, augusta regente d'estes r einos, e r~presentante ele tão poderoso 
1llonarcha, as suas pessoas, o seu sangue e as suas V1clas, para sustentar e defen
der os inauferiveis direitos elo excelso e mag-nanimo rei que clictou a lei regene
l'aclora ela briosa nação portugueza. 

Elles não tiveram parte no execranc~o arrojo co~. que uma pequena parte J.e 
soldados artilheiros pretenderam clestnur a tranqmlhdacle que reinava n' esta oi-
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dado de Elvas ; antes a. sua honra c o seu dever os levou :i mult-idão para se nfLo 
augmcntar o tumülto c para os r ebeldes se clispergirem . 

Não, sercnis ·una senhora, não so:ffram os h01waclos innocentcs a infauúa de tão 
escandalosos· culpados. A vú:tudc jamais se pódc confunclir com o vicio, e vossa 
alteza real, castigando o crime de uns, faní. justiça á honra e :fidelidade elos ou
tros . 

D igne-se vossa alteza r.cal acceitar com benignidade os mais firmes ·protestos 
ela no ·sa :fidelidade, na certeza que nem a seducção, nem o interesse, nem moslllO 
qualquer cousa cl'cste mmiclo, nos desviarão elo . caminho ela honra, elos deveres 
militares e elo caracter ele bons portuguczcs, para com o mu.ito alto o mtúto po
clero: o rei o senhor D . Pedro IV. 

Quartel de E lvas, 14 ele agosto de 1826 . =Em nome elos o:fficiaes presentes, 
Fmncisco Manuel R ibeiro de A1·aujo, ma:jor commanclante interino. 

Resposta ela infanta regente : 
<C Recebi o vosso o:fficio de 14 do corrente, no qual protesta.es a vos a :ficlclida

cle, obecliencia e amor ao uo:so augusto c legitimo rei o senhor D . Pedro IV, e .{~ 
carta constitucional, que sua magcstade houve por bem elar aos :cus fi.ei.s subclt
tos portnguezes, e que vós livremente jtm:tstes com a maior satisfação e prn.zer . 

((Eu sei que vós não tive te. parte no execrando arrojo com que alO"nhs solda
dos artilheiros tentaram destruir a tranquillidacle que reinava n' essa praça, c que 
:fizcstos quanto em vós estava para pôr t ermo {~qnelle tumulto; mas, quanto era 
melhor ter preveniclo n.quellc honcnelo crim e ! Vigiac, lJois, ele di a e noite às vos
sos soldados e sargentos; estabelecei no vosso r egimento a mais severa. disciplina, 
c não :fique impune a mais ligeira transgrc..,são da lei . Só d' csse modo é que fica
rão baldados os vilissúnos esforços cl'esscs pouco portuguczes que, sem honra 
sem brio, sem vergonha, n'uma palavra, sem religia.o, estão assalariado · para fas
cinar , para illneliT c desorientar os ignorantes c os incautos . Agracleço ns vossas 
expressões para com a minha pessoa ; cumpri os vossos deveres ; sê ele fiel ao vosso 
jm·amento, e cis-ahi tudo o que e:x-ige c c pera a vossa=lNFANTA REGENTE. = 
Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuela, em 22 de agosto ele 1826. - Para o major 
commanclant•3 elo regimento ele artilheria n . 0 3. » 

N .• 31 

Senhor :-O corregedor, juiz de fóra ela cidaelc ele Pcnafiel, c mais pessoas 
abaixo assiguaclas, conhecendo o intervallo entr e os subditos e o imperante, e s~Dl 
animo de excederem a raia ele seus limit s, na impossibilidade ele vencerem a dis
tancia e o estorvo nattu·al que os separa da augusta presença ele vossa rnagestacle 
imperial e real, e intimamente convencidos elo acolhimento que o soberano cora
Ç<:>to ele vossa magestacle presta aos subclitos de todas as ela. cs, e nfio podendo 
conter silenciosos os transportes de seu r eg·osijo, amor, aclmú·ação, :fidclidaclc. 0 

gratidáo a favor elo melhor elos monarchas que tem visto o mumlo, e o verão p .
mais as gerações fut mas ; vão por esta maneira ::'L presença de vossa magestacl.e 
imperial e r eal r ender-lhe a mais r everente felicitação pelo verem elevado á cll
gnidade do tbrono portngLlez, e prestar-lhe os seus mais ptu·os sentimentos el-e fi
delidade c r econhecün ento por nos livrar ela mais tenebrosa anarchia, que boJ?lcns 
degenerados nos tinham preparado, formando até listas elas clcsgraçaelas victJ.roas 
q ne haviam de acabar ás suas prop1·ias mãos ; homens que, muni elos com o escu.clo 
da r ealeza, apenas ll1cs servia para sacrificar a mesma realeza e as r cspcitaveis m
stittúções da mo11archia. Digne-se, pois, vossa magestacle acolher benignamente .os 
nossos sinceros votos produzidos pela mais pura gratidão, enunciada com toda a 1u
genuidadc e ela maneira mais espontano[l,, o rmrita l10nra nos. fad vos a magcs
tacle em acreditar que jamais nos afastámos c afastaremos da estrada ela hom:a e 
da obecli~ncia; e que tendo protestado por uma sequcncia ele factos nacl=:t eq~uv-o: 
cos. a .maLs firme aclhcsão á sagrada pessoa do vossa magestaclc c aos éliTmtos m.au 
fer1Ve1s de sua legitimidade, jamais deixaremos ele manter com a maior energia 0 

extremo sacrificio a carta constitucional de 2\) de abril lc 1826, uqnellc monn-
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~nonto sagrado e eterno pregoeiro da grandeza c justiça que ha de sustentar a 
1mmortalidacle ele vossa magestacle. 

Os nossos nomes, senhor, nunca anelaram nas listas elos r evolncionarios, que 
arropencliclos voltaram ao seu dever ; pois que sem r re trilhámos os caminho.· ela 
honra; e, se necessario é, protestfLmos a vossa magestacle ck que nunca serão en-

, coutraelos n'ellas, e até rogfLmos ao céu nos castigue se· faltarmos ao que protes
~&mos. Elle prospere e continue ror elilataclos annos a preciosíssima viela ele vossa 
1ll1perial e r eal magestacle, que tanto havemos mister. Pena:fiel, 1L1 ele ago:::to de 
182G . = Luiz 1'avcwes de Cw·valho e Costa) corregeclor = José dcts Neves ~Masca
?'enhas e J.l1ello) juiz de fóra = Jusé Te-ixeim de lvlesq_ttita) m2.jor ele milícias ele 
Basto = José 111a?·ia AZ.vm·es Costa) major ele milícias ele Pcna:fiel = F1· . .José Laú
?'entino da Sil·va = O Bacha1·el Nuno Antonio Pinto de 111oura= Zeje?·ino 111ax1:rno 
da Silva P e1·ei1·a = O Bacha?·el Victo?'Íno JVunes da lJ!Jottrt Bcwúosa=José Ro
d1·igues Mo1·eim Borges) contador elo geral = José de Mendonça de Bm·bosa e 
Castro = O Padre Antonio Victo?·ino de Almeida= Joaquim Teix.~im de Quei?·oz) 
tenente reformado = Antonio José R ego) alferes ele ordenanças= João Victo?·ino 
de Ar·a~~jo = L eonanlo José de Amu:fo c Costa = Antonio Albe1·to da Cunha lida
cedo) m ajor=João de Santo Elias de A 1·a1!_jo e Costa) professoi·=Manuel José 
de Paiva = J osé Luiz de Ma,qalhães) a:jucbnte de milícias = Fmncjsco José de 
Azevedo= Av.ton·io José Teixei? :a~ escrivão dos orphãos = O Bacharel José Fh1to 
liionteú·o de A lmeida = Joaquim Antonio T1ieim, estudante elo segnnelo anno m a
thematico e philosophico = O Bachcwel Joaq~âm A ntonio de A?Yw:fo e Cast1·o = 
Antonio Joaquim ele Amvjo e Castro= AntO?U:o Jlllaxirno de A1·wtjo e Ct~nha) 
professor = Joaquim, L eal de L enws) capellão mór ela santa casa ela misericorcba = · 
José Alves ele Almeida e Amz;jo) capitfio ele milicia:s ele Pena.fi.el = S eT_qio ele 
ll101:aes A lão) capitão ~uclnntc elo regimento ele milícias ele Basto = Antonio 
de Almeida) medico elo partido = O Bachm·el Alexand1·e Coelho de Sousa e Sâ = 
Antonio Joaqzâm 1J!Jendes de So·usa lJ!lO?·ei?·a = Flmncisco Maria Alvcl?'es Costa) 
cac~ete ele infante1·i.a 6 = Antonio Joaquim Ribeim) ajudante ele mili cias de Pe
na.fiel = Pmncisco José Fe1'1'ei?·a = O Bcichw·el Vict01·ino Coelho Pinto dos San
tos= .ilntonío Joaquim cltt Rocha = Jocio V1:e·im Ramos) t enente = Domingos Al
ves de Almeida Amujo) cadete elo 3 .0 ele caçadores, estudante elo quarto armo 
lll.nthcmatico na universida~le de Coimbra= Antonio José de 111a,qalhães e Sousa = 
João Manuel Pinhei1·o Pt~rtwlo de Menclonça A1·1·aes) capitão de cavn.llaria refor
lllaclo e empregado nos quarteis d' esta cidade= J e1'on.~,mw Victorino de A ·raujo 
e Ctmlw =Luiz de S. José Rosa Ribeú·o) escrivão elo geral = Berna1·do José da 
Costa G~âmm·ã~ = .F'mncisco Dias dr! Cast1·o = O Bacha?·el José Pe1·eú·a .Mon
teú·o) professor ele philosophia = O Pacl1·e J.l!fcmuel Alewundre .Machado Coelho= 
lJhuncisco de Assis 'l'e·ixei?·a de ~..'Jousa) capitão ele ordenanças = Roclrigo 111.a
chado Coelho ele 111adzweim = José Pinto de .So'llSCG Fni?·e = Antonio FmTei·ra da 
Costa= Anton·io José Pe1·eú·a ele ~Magalhães Ba.?'?'OS =Antonio Piuto de A lrne1:da 
Bet?'?'us =Antonio Pe1·eim ele 111atos = J o é Joaquim ele Smtsa A ·1·au;"o = F1·ancisco 
N~unes ,1'e-ixeint = José Joaquim ele JJ![o galhtias llfachaclo) ael vog·acl o = José Antou i o 
l?~nto Guimarães= Custodio José Coelho= O .Bachm·el J.1m·cellino 111aximo de Aze 
Vedo e Mello =~ A ntão Gcwcez Pinto de lJtlaclm·eim) t enente coronel elo r egimento 
n.o 8 ele infanteria = Ncwciso José da Costa Soa?·es=Joaq~t·im José ele lll[oga
lhães ===. Joã.; Be?·nm·do 'l'elles de Menezes= Francisco José 111o?·ei?·a'= O Pad1·e 
f osé. Pac!wco S?w·es=Jos~ 111imcle~ de Vas.concello~=João Me~~cles .de Vasconcel-
os ~ Jose, Roclngues Fe?'·1·e~?·a=Jocw Rodngu.es Lmw= Antomo D1.as de Cast?·o 
ftt~mctTãe~=Jos_é _ An~onio de ~ouse~ .ZefeTino. José Leal=An~onw José Bar 
osa= J oao Jose Bm·bosa= J ose Te1xez1'a ela Sdva e Sousa) escnvã:o elo geral= 

{o:é Be?·na1·clino 'l'm'xei?·a Ba1·bosa) escrivão ajudante = Manuel Au.,qttsto de 111a,qa~ 
haes = O Pad1·e Antom:o Albe•rto da Cu11ha 111aceclo = Antonio J osé da Silva Pe

?'ei?·a Sztec·ia = Ca1·los F'mndsco de JYiagalhêies e .Sousa= Domingos José Coelho= 
Alexcmd?·e .1Ylachaclo Coelho. 

N. 0 32 

O juiz ele fóra e niais membr os elo senado da camara d'esta villa ele Montemór 
0 Velho, cheios elo maio~· enthusin.smo, respeito e submissl:Lo, cm·vaclos ás reg-ias 
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plantas Lle vos a alteza regente, tôcm a honra de significar elo modo que lhes é 
possivel seus puros sentimentos de gratidão, fiel obecliencia e aclhesão aos pater
naes preceitos com que a mag·mmi.midacle c alta munificencia do nosso augusto e 
excelso monarcha o senhor D. Pecb:o IV se dignou felicitar a nação portugueza, e 
auivelal-a ás nações cultas da Europa, a par cbs quaes floresceu sempre. Sim, se
renissima senhora, n611 e todos os povos d'esta villa c termo, e todos os portugue
zes dignos de tal nome, nos congratulâmos ele ver firmadas sobre inabalaveis co
lumnas a pm·eza da religião do g;rande Henrique, o esplendor do solio e diadema 
na dynastia de Bragança; vemos conservar os respeitaveis fóros do clero e ela no
breza, marcada a justa divisão elos poderes políticos com a responsabilidade nos 
ministros; vemos garantidos os poderes civis e políticos dos ci.daclãos portuguezes, 
e vemos finalmente a vossa alteza serenissima com as redeas elo g·overno para 
nossa ventm·a, felicidade e gloria ; e quem, augustissima senhora, a não ser o de
generado portL1guez, monstro horrendo ela sociecbcle, eleixará ele penctr[Lr-se do 
ftmdo da alma de um vivo reconhecimento por tão benignos e liberaes bens co1"?o 
os que já recebemos e havemos de receber pela constituição jurada? Ah! serems
sima senhora, o juiz ele fóra e mais membros do senado el'esta villa, em nome e 
como orgãos de· todos os setls habitantes e termo, rogam a vossa alteza regente se 
digne acolher os puros tributos ele seus leaes sentimentos, que com a maior sub
missão e respeito elevam ao till:ono, para que vossa alteza reg·ente, em pleno cum
primento dos reaes decretos da constituição jlll"ada, em defeza elo rei e bem ela 
patria, disponha não só das suas vielas como dos seus patrimonios, pois qne por 
tantos -e tão sagrados direitos lhe pertence, e 1 or tal graça rogam e rogm:ão sem
pre ao .Altíssimo que o grande senhor D . Pedro IV, e mais clynastia ele Bragan
ça, contem as venturas pelos instantes ela viela. 

Deus guarde a vossa alteza regente por dilatados annos. l\fontemór o Velho, 
15 ue agosto de 1826.=D?·. Antonio Rod?·igttes Cardoso) juiz ele fóra=José Bran
dão Per·ei1·a de ll!ello) primeiro vcreaclor=Joaquim Avelino Tava1·es, segundo ve
reador= Lourenço de Sá) terceiro vereado1: = José Ribei?·o Pessoa) procm·aclor. 

Resposta da infanta regente : 
«Recebi mui retardado o vosso officio ele 15 ele agosto passaclo, c é por isso 

que só agora vos posso agradecer os nobres sentimentos ele lealdade, ele gratidão 
e amor c1ue professaes a meu augusto irmão e nosso legitimo rei o senhor D . Pe
dro IV; sentimentos que muito vos honram, c que eu m1úto vos agradeço. Vós fn.
zeis um justo conceito da sabia carta constitucional que sua magcstade benigna e 
voluntariamente deu aos seus fieis subd.itos poxtuguczes; explicao as suas ~ases e 
as vantagens que cl'olla necessariamente hão ele resultar aos povos d'esse clistricto, 
a fim ele que possam resi.stÍJ.· firmes aos embustes da ignorancia, ela hypocrisia, elo 
fanatismo e da perversidade, que tantos esforços têem feito para clescn·ientar pov~s 
innocentes e fieis . Seus esforços serão baldados, porque os sentimentos que ani
mam o presidente e camara ele Montemór o Velho 

1 
e todos os habitantes cl' esse 

districto, são os mesmos ele que se acham possuídos todos os bons portug·nczes, 
que saberão defender á custa da propria viela a carta constitucional, os direitos do 
immortal rei que Ih' a outorgou, e a sua regente, que a nada se tem poupado, ncJll 
poupará, para fazer a felicidade da nação portugueza, cmquanto durar a sua re
gencia. 

a Rogo a Deus que vos tenha em ' sua santa guarda. Palacio de Cintra, em 5 ele 
setembro de 1826. - Para o presidente, vereadores e procm·ador ela camara de 
Montemór o Velho.» 

N.0 55 

O juiz vereador e mais officiaes ela camara da villa ele Pereira, comarca de 
Coim?ra, por si, e em nome do clero, nobreza e povo ela mesma villa, cheios de 
respeito e humilde acatamento, vem perante vossa alteza fazer os mais vivos pro
testos ele obediencia, ficlelidacle e aclhesão á augusta dynastia ele Bragança, a pro
testar q"?-e, fieis ao solemne jmamento que prestaram á carta constitucional d~ 
monarclua portugneza, com que o seu legitimo e iucomparavel rei o senhor D. Pc 
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•dro IV se dignou pol-n. ao nível das nações liYres do orbe civilisado; saberão con
servar,_ cumprir c fazer executar sempre, ainda com risco ela propria existencia, 
as sabJas c providentes instituições que nos são liberalisadas na mesma constitui
ção, para gloria. ele seu auctor c ventura nossa. Digne-se, portanto, vossa alteza 
acolher benignamente tão puros sentimentos, e persuadir-se que esta camara e 1)0-

vos que lhe estão s1~j citos igualmente consagram a vossa alteza o maior respeito e 
fiel obecliencia, e não cessam de dirigir ao céu fervorosas preces para que permitta 
co~servar por longo tempo a preciosa viela ele vossa alteza, como clesejam todos os 
fie1s portugnezes. . 

Pereira, OlU 15 ele agosto ele 1826. = 111anuel José Cesa?·) juiz vereador = 111a
theus Tava?·es da Paixâo1 vereaclor = Bachm·el Gnilhe1"??le Newton, como verea- , 
clor =José da Costa Delgaclo1 como procurador=José _Noguei?·a To?'?·es, escrivã.o 
ela camara. 

' 
Resposta da iufanta regente: 

. cc Os sentimentos ele Tospeito, obecliencia c fidelidade qne consagraes á dynas
tJa ele Bragançn., n.o nosso augusto e legitimo r ei o senhor D. P edro IV, e a vossa 
aclhesão à immortal carta constitucional, não podem deixar ele me ser muito agra
claveis; e se ha mais tempo tivera r ecebido vosso officio ele 15 ele agosto passado, 
ha mais tempo vos teria agradecido, como elevo, vossos nobres sentimentos. Agra
deço-vos igualmente as vossas expressões pa.ra com a minha pessoa; e estae cer
tos que cu serei incansavel em promover quanto em mim estiver a vossa ventura 
e_ a ele toclos os port·ugnezes que forem fieis á patria, ao rei e á carta constitu
ClOnal. 

ccRogo a Deus vos tenha em sua· santa gnarela, . Palacio ele Cintra, em 5 ele 
setembro ele 1826. - Para o juiz, vereadores, procuradores c escrivão ela ca.mara 
ele Pereira. 11 . 

N. 0 34 

Senhor : - Os lcaes habitantes da vüla ele Montalcgro, movidos ·pelos mais 
arclentos sentimentos ele jubilo c gratidão pelas novas instituições com que vossa 
D1ag·ostac1c se dignou felicitar estes seus reinos ele Portugal, vão perante vossa ma
~-e~tac1o formar os mais solcmncs votos ele lealdade e aelhosão á nova ordem po
litlca, que, pondo a grande família portugucza ao nível elas mais civilisaclas nações 
eu.ropêas, lhe afiança todas as venturas de uma bom ordenada liberdade, fnncbda 
nos mais r estrictos princípios ela legitimidade . 

Elles se congratulam com todas a.· ordens e classes elo estado ele que fazem 
parte, o se offerecem para clefenderem, ainda á custa elos maiores sacrificios, os 
m_aufer.iveis direitos ele vossa magestaclc, a inclcpendencia ela patrin. c a carta con
stitLlcional ela monarchia portugueza, clacla e mandada jurar por vossa magcstadc. 

Digne-se, pois, vossa magestacle ele acceita.r, com aqu lb benovolcncia que em 
todos os tempo. tom caractcrisaclo a m1gL1sta familia ele Bragança, c em vossa ma
gest~clc feito rcalç::w as sublü11es qualiclacles e altas virtudes que a liberal natureza 
procl1galisou em vossa ma.gestacle, estes votos ele :fi.cleliclaclc e patriotisJ;llo, que, sendo. 
Uahwacs em todos os peitos lusitanos, se manifestam com ma.ior energia n'cstcs 
Poucos habitantes, a quem o gcnio ela rebcllião ai.ncla n1io pôde infeccionar, _não 

·obstante fazerem pal!te ele um~L província que por SCLlS feitos se tem tornaclo ochosa 
Para com toclos os bons portugnezes, amigos elo throno elo vossa magcstacle . 

Deus guarde por muitos c clihtaclos annos a preciosa viela ele vossa magestacle, 
Para asylo e vontm·a ele todos os seus fi eis subclitos. Montal~gre, 17 de agosto 
ele 182G. =O BachaTel Antonio José Pi1·es Pe1·ânt de Ve1·a = O Bachw·el José 
dos Santos Dias = F?·anci::;co XcwieT T eixe1:nt de J.l1a,galhães M~enezes Sa1·mento= 
Custoclio José Gomes= 8ebast1:ão José ele Bm·1·os, jniz da. alfandega ~ Lttiz Lopes 
de, F1·eitas1 j niz almota.cé=Antonio João dct Silvrt= Lttiz José F e?'?utncles1 feitor da 
alfanclega= Antonio Fe?•rrei1·a Caldas= José Joaquim PmTei?'C~ Calda::; = F?·anc'Ísco 
Antonio ele lJ1enclonçGt e Sottsa =O Pacl1·e José Joaqrti?n Antunes Gne1•1·ei1·o = 
Fhtncisco José Rebello Gui?na1·ães = Antonio F1·ancisco ele Cm·valho = Antonio 
José da Costa = João F'e?'?·ei?·a Calclcts = AntO?.zio Fe?'?'eim Caldas Junio1• = Ve?·is-

18 
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simo de Quei1·ogr6 Machado = J.l!Iamwl Antonio Lopes Ca1·nei1·o = O Bacha,rel José 
Bematdino áe Soztsa . 

N .• 55 

Serenissima senhora : - O cocligo constitucional, claclo c decretado para a na
ção lusitana pelo nos~o legitimo r ei o senhor D. Pedro IV, é mn elos monumentos 
mais brilhantes que pócle exis6r nos ~mnaes elo genero humano . Em verclacle, ne
nhum mortal se as. imilha .tanto á. Divindade como mn legislador Lemfazejo . Dar 
leis a um vasto imperio, elevai-o pela força clq gcnio á prosperidade e ao goso c~e 
todas as venttu'a sociaes, renunciar direitos a bem das nações, su:fl'ocar as pm
xões que gravitam para o egoísmo, governar na sua vida e depois da ua morte 
centenares de povos, que nfto cessam ele abençoar sua memoria, o pae repetir ao 
:filho o nome querido cl' aquelle homem ereaclor ele t::mto bens, eis a gloria de Pe
dro IV, o grn.ncle, o immortal. Depois de ter claclo instituições liberacs ao vasto 
impcrio do Brazil, elle :fitou tambcm olhos clementes sobre o antigo Portugal, c 
dando-lhe uma amnis6a que enxugou o pranto de mu.itas famílias desoladas, ll1c 
deu tambem uma constituição liberal, ditoso fi·tlcto ela sabedoria humana, a mais 
firme garantia elos direitos do cidadão, a melhor composição elos elementos socincs 
e a flor, finalmente, elas instituições lJhÜantropicas. Que cspcctaculo ! Qual mais 
encantador para o homem sentimental? 

Os habitantes, poi , ela villa ele Caminha, abaL'\:O assignaclos, sensíveis {t tor
rente ele tantos beneficios c. ele tantas graças, c sensíveis tamLem á firmeza, cora
gem, constancia e alto saber com que yo. sa alteza 'ser ni · ima tem finun,clo, CLUU

priclo e clcsenvolviclo aquelle soberano cocligo, vem rcncliclos protestar a sua fili.nJ 
gra6clão, c offcrecer suas propriedades, o seu. sangue e suas vidas para defender 
um systema concebido na alta sabedoria tlo melhor elos r eis, e claclo por clle para 
gloria sua e ventm·a nossa. 

D eus guarde a vossa alteza scronissima por muitos e dilatados annos, como to
elos havemos mister. Caminha, 18 ele agosto ele 1826. =José J.ll/.amtel de Ca?·va
lho = Gonçalo Xavier· Silva=Jm·ge Anton·io dct Silva Costa=José Se1·cy1·a Rosa= 
Antonio José de Cm·vallzo=João Baptista Balha, alferes ele milioias=Antonio José 
Ribeir·o = Fnmcisco J osé da s~'lva = Fmncisco Xavier· dct Silva =Luiz Gavinha = 
Bento José de Anwjo =.Antonio Jgsé Lou1·enço = Lowrenço José JJI[esqwita = Lzdz 
Sitm =João JJ!lamtel Rev Maclwdo = Diogo Rev Machado = Fmncisco Coelho = 
João José Ribeir·o =Antonio J.1!!anuel de Lima = José Con·eia Fm·1·eira Vianna= 
José F er·r·eú·a Bi~ho = O Padr·e João José Alves= O Padr·e Bemanlo Luiz= O 
Viga?'ÍO da Enca1·nação =Domingos Fmncisco dct Silva= O Pad1·e Antonio de 
Li?·ct = lv.tan?.tel Ignctcio =Domingos Manins Pe1·eil·ct = J oão Fer·1uxndes Canas= 
Manuel da Sil·va=João lYianuel Per-eira de Aml = Antonio José Xavier· e Silva= 
José Per·ei?·a 'I'o1Tes =José de Oliveir·a Tor··res = Mamwl José FmTei?··a = Alexan· 
dr·e José da Silva= Luiz José dct Silva= José Cor·r·eia F er·r·eint Gttirnw·ães = 
Antonio J.ll/.artins Rua= Fr·ancisco José Olive·ir·a Guimarães = Caetano JYianuel 
de Lima e Matos= João Flo1·indo da Silva= Fm·nanclo Joaquún de Smtsa =Do
mingos Fe1·ncmdes Canas=Oustoclio Antonio Rod1·igues=João JJ!Iiqztel Xcwier da 
Silva=Fr·ancisco Manuel Perreir·a d(j Azarnbuja= Vicente Manuel de Sant'Ann_a. 
Per·eir·a = Cazimi?·o de Santa Anna P e1·eir·a =Pedro .J.ltJa?·túls Per·ei1·a = AntonW 
lltfar·tins Per·eÍ?'a= lJ!Ianuel Per·eir·a da Silva = José Antonio da S-ilvct=Miguel Gon
çalves Franco= J osé Gonçalves dos Scmtos=João Per·eir·a Rosa=Bento Pi·res da 
Fonseca = José J.l!Im·tins Rtta=José Cazimú·o Xavie1· e Silva . 

N.• 56 

Serenissima senhora: - Quando J1omens degenerados o ingratos ousam levan
tar a mão parricida contra o r ei c contra a patria, o juiz ele fóra, presidente . da 
camara ela villa de Barcellos, por si e como orgão dos habitantes ua mesma villa. 
e . seu termo, sente vivo prazer em expressar aos pés elo thl'ono ele vossa alteza e 
cliante ela n~ção inteira, que n'este clistricto se abominam os clctestaveis monstros 
ele tantos cnmes, qu o vil interesse arrasta, para nocloa eterna ela nação portn-
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gueza. Serenissio,u1. senhora, estes povos já obedeciam ao. progenitores de vossa 
alteza antes elo reinantes. «Fidelidade briosan 6 o seu .timbre; o se no meio das 
~ommoções publicas têem inalteravehnente permanecido tranqnillos, essa tranquil
hclado é o valor cordato . Com ello !'lngeitaram os bens st~':lpoitosos que uma mão 
estranha lhes offerecia em 1822; com o mesmo altamente pronunciam acce·itar e 
defender os que lhes oft'orece a mão bemfazeja elo seu legitimo r ei e neto dos seus 
antigos senhores, e trema d'elles quem por outra vereda procurar o interesse fóra 
do bem geral c na clesobcdiencia, ingratidão e deshonra. 

Deus guardo a vossa alteza, ~OlllO os portLtgnezos hão mister. Barcellos, 19 
de agosto ele 1826. = O juiz elo fóra, l'enwndo .Antom:o de Seqtteú·a Villaça. 

Resposta da infanta regente : 
<<Quando alguns clogeneraclos portuguezes onsam levantar a mão parricida con

tra o rei. e contra a patria, é mui gr;,to ao meu coração ver que o numero cl'esses 
desgraçados 6 mui peqtleno, o que uma deciclida maioria cb. nação pensa, como 
pen. a ·o honrado juiz ele fóra de Barcellos, a cmnara e os habitantes cl'cssa nobre 
villa e seu termo. 

<<Agradeço-vos, pois, e agradecei · em meu nome aos membros ela .camnra, ha
bitantes ele Barcellos e elo seu termo, os louvaveis sentimentos ele que todos se 
acham a.nimaclos para com meu augusto irmão e nosso legitimo, beneíico e immm·
tal rei o senhor D. Pedro IV, para com a carta const.itncional e para com a mi
nha pessoa; assegtmw-lhes que a nossa causa, qcLe é a causa ela hunianiclaclo, da 
relig·i fio e ela justiça, humanamente fallanclo, já não pócle retrogruclar; mas que, 
se iss'o fosso possível, a sua r egente não poderia sobreviver á desgraça ela nação 
a que tem a g-loria do pertencer e que t ernamente ama. 

<<Hogo a Deus vos t enha em sua santa guarda . Pa.lacio ele Cintra1 em 17 ele 
setembro ele 1826. - Para o juiz do fóra ela vil1a ele Barcellos. )) 

N.• 37 

Screnissima senhora : - Os abaix.o assignaclàs, tendo já a, honra ele levar ao 
conhecimento ele vossa alteza · os votos do r econhecimento e gratidão pelo incom
paravel beneficio que o digno irmão ele vossa alteza, o ínclito rei o senhor D. Pe
dro IV, com mão larga lhes liberalisoti, outorg·tmdo-lhes uma con ·titnição que fez 
a dec1clicla fm·trma dos portuguczcs, t endo já pxotestaclo sen elec.icliclo aferro {L c~orta, 
~o rei c a vossa alteza; tenclo j á, finalmente, o:ffereciclo sens braços e todas as suas 
facutclacles.em c1efeza ele objectos tão caros, como tnelo era elo seu rigoroso dever, 
hoj e elo novo se apressam, na presença de vossa altez;J,, a ratificar sons sinceros offe
l'ecimentos, esperando ser âttendielos em sua supplica; sim, seroniss.ima senhora, 
quando os abaixo assig-naclos contemplam o magestoso quadro que a nação portu
g'neza, por intervenção ele seu digno chefe, apresenta á Em·opa inte]ra, elles não 
podem deixar ele reconhecer a sabedoria com que vossa alteza solenm m nte disse 
<<que o nosso cocligo constitucional era a unica Mbua ela nossa sal\Taçrto pol~tica>> . 
A. nu.ç~io portugneza, vi ·tima de u,ma scric de desgraças, com .seus r ecursos esgo
tado. , perdendo entre as nações elo mtmêlo o logm· Ol1Cle seus alto: feitos a ha-vi.a.m 
posto, que a dcsmoralisação lhos havia feito perder, e ao qual seu hero.ico com
l)Ortamento lho cU direitos incontostaveis, vae hoj e achar n'essc codigo rmmort.al 
a tábua ela nossa salv~Lção politica. Um codigo social, qu , tornando todos os in
t~rosses commtms, se torna a sn.lvàguarcla elo todos, que lhes dá o direito elo ox\
gn· gue para com elle, o fraco como o fmte, o poderoso como o indig·ento, o ob
serve e pratique i que é a garantia ele seus direitos OS mais sagrados i C1Ue é COmO 
tun conlJ:ato ele socicclaclo, ignalment,o vantajoso para todos os socios, igualmente 
necessario par::u a segurança elos interesses ele cn.da um; nm cocligo, finalmente 
Cil~c nos afiançn. os preciosos direitos ele propriedade, libeTclacle e inclepenclencia! { 
~1s o magestoso quadro em que o verdadeiro patriotn. fixa com sabor a sua atten
~ao; ois a liso1~jeira i~léa que derrama em todo~ ~confiança, consolida a tranquil
l~dacle e ·n.presonta o nsonho aspecto de 1m1a felic1clacle cllu·aclom·a. Porém, serenis
snua senhora, os abaixo assignaclos, ao ver a escassa força a que se acha rocluziel0 
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o bravo e leal exer cito portugnoz, o os mingL1ados rcc1u·.,;os que por ora tem o 
estado para o levar a um pé mais respeitavol; consiclenmclo que no ostaclo actnn.l 
lhe 6 impossível reprimir com presteza e vigor qualquer tentativa que o geuio 
da discorclia, quo ainc~a vagueia entre nós, emprchencla nos clivcTsos pontos cb 
monaTchia, ousam levantar para vossa alteza as mãos, pcclinclo-lhe armas para 
coadjuvar o brio. o cx.urcjto portL1guez na honrosa tarefa de manter a ordem ·e o 
socego publico. QLw o exercito se contente com a gloria que lhe resulta de defen
der a patria contra as incm·sões elos inimigos xternos e de r ebate:c os internos, 
nos casos ordiuarios, mas que em casos extraorcliuarios e nas crises arcluas c pe
rigo a.· qne poclércm sobrevir, s~ja permitti.clo a seus concidadãos, paizanos (que 
nada cedem ao corpo militar em obecliencia e r e:peito ás leis estabelecidas, aJfin
cacla aclhcsã.o á carta, ficlclidacle o arnor á aug·usta pessoa do sens monarchas o 
r egente), empunhar as armas para v~rtcr até á ultima gota ele sm1gue por objcctos 
qnc lhe são mai. caro: que a viela. E por isto, screnissima senhora, que os abaixo 
as.-ignados, alleganclo sua reconhecida moderação o firmeza, supplicam a voss::t. 
alteza se cligno conceclcr-JllC,. a formação do uma guarda cívica, para que em cri
ses arduas c I erigosa: 1 e à voz ela anctoridade que vossa alteza designar, possa 
a patria do primeiro Affonso ver rcuniuos seus habitantes, terçancl.o as armas em 
pró de snas liberdades, de SCLlS r eis c ele sn~ amada e augu 'ta r égcnto. E. R. JYL rQ 

Guimarães, 1$) ele agosto ele 1826. = Je1·onymo Vaz Vieim da Silva ele lJ!lellv e 
Napoles> fidalgo cavallcixo da ca ·a ele vo ·sa magostaclc, capitão r efomi.aelo elo re
g imento uc cavallaria n. 0 12, senhor ela casa elo Tou.rnl = João Antonio de Aze
vedo Pinto e JVlello = João 'Teixeira ela Süva Rego = Antonio Joaquim F e?Tei?·a 
de Cast1··o e Freitas> bacharel fonnaclo em medicina o philosophia = José !Vla?·tins 
da Costa> negociante= João Antonio do S outo Gouveia=Antonio Joa([lL'Ím . de 
Sousct Lobo = Antonio P enira Lopes da Custa Gand1·a = Domingos Abrett ele 
So~tsa Pinto Leal Guima1·ãcs = lJ!lcmuel Pinto dos Santos= Delfim José JJ!J.ontei1·o 
G~tÍ?narães> negociante= João Antonio da Silva Gi.t'Í1nm·ães, negociante = José 
de Faria lliachaclu = ll1anucl José Ví"eircr. de Macedo = JJ{amwl Leite da. Sil-ua Gui
rnarães, negociante= Francisco do Valle Ca1·valho> negociante = Diogo JJ!fa1 ·tins 
da Costa> negociante = Venancio Antonio Ribeiro Gttima?·ãcs, negociante = Manuel 
Antonio da Silva> proprictn.rio = José Pe1·ci1·a Gttima?·ães> negociante ele lã c 
soda= Cttstoclio José Roclr·igues> nco·ociante = Antonio ' da Costa Menezes, cstl1-
c1autc = Fnmcisco Diogo Jl1m·tins ela Costa, negociante ele pannos =Antonio Joa
qttÍ'ln Dias de Sampaio> boticario vi ·itaclor = José Joaquim ele Sousa Cmtt·inho = 
Antonio Joaquim de Ca1·valho> negociante = José Joaquim ele Sousa Guima?·ães> 
tenente dar companhia ele bornbeiro; = !"?", Fnmcisco do Rosa1·io Pontes= O Pctd?·e 
Bernm·do Pinto Rocha= G1·egoT·io Baptista= Manuel.Antonio dos Santos L eite = 
jj{iguel Fernandes da Silva Villela> neg-ociante = Th'eotonio Fe?Teim Cunha de 
Carvalho = José Fo?·ttmato Pe1·ei1·a de Cast1·o, ex-juiz ele fóra ele Gouveia ela Ser
ra . Antonio Ltdz Pe1·ei1·a Vianna= O Pad1·e José Lopes de Fa1·ia> presbytero 
sccu]ar=José Antonio de F1·eitas Nogueú·a, negociantc = llfanuel José ele .lt'cl!l'ia, 
cirmgião = ll!lamtel José Noguei?·a = O Bacharel Pedro ele F1·eitas Costa B?·an
clão = Fmncisco Joaquim Coelho=ll!fanttel José elo Sottto Coelho e Olivei1'·a1 Dle
dico = .. Mamtel José de Oliveim Canloso=João Pinto ele Saldanha Junio?· = Joa
qtârn Pinto ll(o1·ei?·a ll.fachado = Antonio Ltâz de J.l1aceclo = 0 Bacha?·el Joaqu·im 
Pinto T.eixei1·a = O Bacha1·el José Antonio Domingos Ducwte ll!!achr:tdo Fe?·1·uz = 
Fm·nanclo Antonio Pinto de JV!i1·anda = José Antonio Lobo de Almeida e Sousa = 
Domingos Xavie1· de Ba?·bosa= João Antunes Le?:te=Francisco José Gonçalves de 
Atfonseca = Antonio José Ca1·closo> negociante= O Bachcwel F1·ancisco Luiz cl~ 
Macedo> ex-juiz ele fóra ela villa ele Mourão = José Coelho de Oliveim= João J~se 
Noguei?-ct = João Teixeim= João de Ea1·ia ll1achaclo = Joaquim José ele Olive~1·ct 
Coelho = Rod1·igo Jo sé de Sottsa e Oliveim = Joaquim José Dias Alvcs = JII{atheus 
José de Passos Lima=ililanuel José Fe?'?'eÍ?·a Guima1·ães = Antonio Femaniles de 
Mace elo = Antonio José de Magalluies = José Antonio ela Silva Fe1·rei?·a = F?·an
cisco José Pe'reira Bastos = O Padre Placi'do Antonio de Sequei?·a L ima=J.VIamtel 
L~tt'z Pereint P.inhei1·o Nogtteint de Gouveict = Antonio Pinto ele J.l!l.inmela = Anto
nio José dct Sil·va = Domi?~gos d~ Oliveú·ct Fe1·1·ei1·a = JoaqtLim 1J1a1·ti·ns da Costa = 
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F?·~ncisco de F1'eitas Guirna1·ães) negociante de lã e secla= D:J?ningos Antonio dos 
Re~s = João Teixeim G1Ú?IW?'àes =Joaquim Antonio da Silva =José Dicts de Cas
t?·~· ~egociante = Donti?Jgos José Mendes Gt~ima?·ães = José Fm·nandes da Silvct 
R~bet?·o =Antonio José Pe1·ei?·a Limct =Antonio José Fmwei?·a = Bento Antonio 
ll~ou?·a=João CMysostomo da Sil·va Bastos= Fmncisco José ]le?·J·ei?·a Guima
?'aes = 1-Iem·ique José Coelho= C'ustodio J osé lJ!Iw·qt~es e Silvct) negociante matri
ctllaclo = Antonio da Fonseca G~~irna1·ães = José Antonio de Qlive i?·ct. 

Resposta ela ínfanta regente: 
«Tenho mui vivo sentimento ele receber sómente no dia 22 elo corrente a mui 

lonvavel e mui patriotica r epresentação, que clirigistes á minha presença em elata 
ele 19 ele ag·osto passaelo, e por isso é que só l+oje posso agradecer e louvar os 
nob1:es sentimentos ele honra, brio, valor e patriotismo ele g:ne estaes possuídos, 
sentnn~ntos dignos de portugnezes o dignos dos habitantes ela leal e antiga villa 
ele Gtumarães, patr.ia do primeiro e immm·tal Affonso. Eu espero que a medida 
que propondes e supplicaes não sejr. uecessaria para defender e plantar em Por
tugal a saoia e luminosa carta constitucional, que o nosso augusto e legitimo r ei 
0. ~enhor n. Peelro IV, por effe.itos elo seu coração magnanimo e ela sua alta po
htica, outorgou aos seus fieis subditos poTtuguezes; mas se o bem elo estaelo, se a 
segurança elo throno ele meu augusto irmão exig·irem tal medida, eu a aclopta.rei 
com l)razer, l)Ois que estou segma que desempenhareis fielmente a vossa espon
~an~a e patr.iotica offcrta, e que sereis promptamentc imitados e seguidos pelos 

abltantes ele todas as cidades e vilbs populosa;; d' estes reinos . 
A. ((Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora ela 
. Jnda, em 25 ele setembro ele 1826. - Para os habitantes ela villa de Guima
rães. >> 

N.• 38 

IU.mo e ex.mo sr.-A camara elo conto ele Caclima, tendo recebiclo o officio que 
~m cl?-ta ele 22 de julho proximo passado lhe foi dirigido, com o exemplar ela carta 

1 
°~~Itucional, clacla1 decretada e manelacla jtuar pelo senhor D . Peeh·o IV, a quem 
ogitllllamente pertencem os reinos de Portugal e Algarve, avaliou, como devia, 

11111 beneficio, :filho só ela magnanimidade ele uDi soberano, cujo prirneiro cuida lo 
apenas a Divina Pro>riclencia lhe confiou a soberania, não foi outro senão felicitar 
0 8 l)Ortuguezes, dando-lhes uma lei fundamental, a qual, accommoda.ndo-se ás suas 
antigas instituições, não deixa comtuclo de conformar-se com as circumstancias elo 
teml)O; lei qne, segL1.ranclo os direitos dos ciclaclãos1 sustenta a eligniclacle ela corôa 
0 cs~lenclor elo · throno, e pondo termo ao flagello elas paixões, à e:lfervescencia elos 
partidos e ao espírito ele a.iscorclia que desgraçadamente dividia os portugnezes1 1 

~a. de consegnir a l)l'Ospcriclaele el'este povo, aliás cligno da confiança e ela gene
~?sa ~nnifieencia ele seus legítimos soberanos, pela :fielcliclaclc constante ele que a 
ltstona nas clifferentes epochas offerece assigna1ad.os exemplos . 

Posstúcla a camara cl'estes sentimentos, c fiel ao desempenho ele seus deveres, 
ordenou que se prestasse o juramento <'L refcriCla carta, conforme o programma 
;~lllhe havia sido enviado, e assim se praticou, segundo. mostra o auto. junto; e b oc e a camara afiançar a v ·. ex. a, que, se clia não foi om1ssa em determmar tam
cl~m as de~on~t~açõcs ele rcgosijo c de jubilo por tão assign~ae~o fa~to, o qual 

0 
v~ d~:· pnnc1p10 a uma epo'cha memoravel, o povo elo sou chstncto 1gualm~nte 

. nao fo1 em mosh'ar por todos os modos a sua satisfação e cspontanea obecllen
Cla ás ordens om:;;,naclas elo throno. 

Se a conclucta da camara e elos habitantes cl'este conto; a. sua. fidelidade ao 
s:nhor D. P edro IV, a sua respeito ·a s1.~eição à serenissima senhora infanta re
~ente elo reino e a sua cordial ae1hesão á carta constitucional poderá ser presente 
a llle~nta senhora por' intervenção ele v. ex.", mlúto folgaria a. cama.ra e receb eri::t. 
~- lllats clistinota mercê. Digne-se pois Y . ex. a tomar o exposto em sua alta con
Slcleração e levai-o ú presença ele sua alteza: ser enissima, se a camara merecer a 
v. ex." esta honra. 

Dons guarde a pessoa ele v-. ox.a por muitos mmos. Caclima
1 

em enmara, aos 
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20 de ag·osto de 1826.- ru.mo c ex. mo sr. Francisco Manuel Trigo o tlc Arng::to 
1'\II:orato, conselheiro ele estado, e ministro e secl'etario ele estado dos negocias do 
reino .= Antonio Jo1·ge, juiz= J oão + Teixeú·ct, vereador = F?·ancisco Gomes Re
g?'ct =José Gomes + Cctbano, vereaclol' = J oão + Jo?·ge, I rocurador. 

Resposta ela infanta Tcgcnte: 
«Ü vosso officio ele 20 ele agosto só me foi presente no dia 18 elo corrente; 

se ha mais tempo o tivera l'ccebido, ha mais tempo vos teria agradecido os no
bres sentimentos ele que vos achaes animados 1 aTa com meu augusto iJ:mão c nosso 
legitimo e gcnerosissiJno rei o senhor D. Pedro l V . Vós fazeis justiça ao seu ~o
rat;ão magnanimo qtlando dizcis que o primeiro cuidado de sua magestadu fiel lis
sima, apena:> a Divina Providencia lhe confiou. a soberania él:'estcs reinos1 foi o de 
felicitar os seus fieis subchtos portuguezes, dando-lhes uma lei fundamental; que, 
fazendo reviver nossas antigas e sabias instituições, se amolda e conforma com as 
nossas actuaes cireumstancias . ,E pois que cstacs convencidos cl'esta importante 
verdade, sustentao-a; mostTae que sois verdadeiros portuguczes, c confundi com 
vossa nobre conclucta o infame comportamento cl'csses desgraçados que se deixa
ram arra.star ao mais nefa.mlo crime que póde commotter um militar! 

«Rogo a Deus. vos tenha em sua santa gm~rcla. Palacio ele Cintra, em 19 .ele 
setembro ele 1826.- Para a camara ele Caelima. » 

N.• 39 

SerenissiJna senhora: - A camarada villa ela Clu1mnsca, como orgfto do povo 
que representa, possuicla dos sentimentos ele :fidelidade c adhosão ao sagrado im'a
mento que prestou, c não sondo nem podendo ser insensível ao nobre cnthusia. ruo 
mn.nifesta.clo em to elo o reino e (para honra cl' esta povoaçr-lo) aq1u con:tantcmcntc 
observado em seus habitantes, clcsclo que chegou a fmu;tu noticia ela libcraliclaclc 
com que o senho1· D. Pedro IV, nosso augusto sob rauo e legitimo rei, foi sorvido 
gratificar o povo portt1guez, ele quem 6 adorado (tributo devido á. família brigan
tina, delicias ela nação, que por ella tem sido l"cgicb), se apressa a levar aos pés 
de vossa alteza scrcnissima, como representante de nosso legitiJno rei e pac ca
rinhoso, os mais pmos votos de ficlelidacle, gratidão, respeito e acatamento por tão 
faustos motivos, promcttcnclo por si e pelo povo qtlc .tem a honra. ele rcp1·esentar, 
sustentar illibado o jmamento que prestou e fez prestar, de ser :fi el xecutor::~~ elas 
reaes determinações elas ordens ele vossa alteza scrcnissima e obediente ás leis e i~ 
carta constitucional, que, garantindo as liberdades elo povo, a indepenclencia .elos 
pocleres políticos, consolida ·a segmança do throno c incorrnptibiliclaele ela reljg1ão . 
E vossa alteza serenissima, que tão grande parte tem feito ele nossa prospcric1acle 
e vcntma, pelas sabias medidas . que tem tomado para destruir mn punhado ele ho
mens, indignos elo nome porL11gt1oz o votados á infamia por toda a nação, pócle 
contar com os bens, as fo1·ças e vidas ele toclo este povo, que gostosamcnte tndo 
sacrificará em clcfezn. de el-rci, ela patria e de vossa alteza serenissima. 

Dens guarde a vossa alteza screnissima por longos e dilatados ::t.unos, como l~a
vemos mister para nossa ·felicidade e est io elo cdificio social, tl.to nobre e sn.bla
mente erigido na carta constitucional, que Jmámos e sempre defenelorcmos . Cha
musca, em camara cxtr::t.ordinaria le 21 de agosto de 1826. E cu, José Clünaco 
de_ Campos Girão, secretario ela camara, a {ir, cscrover, subscrevi c assignci. = 
José Climaco de Campos Girão =Agostinho Alves, j1uz de fóra, -presidente ela c::t
mara=Antonio Gonçalves Palhoto, primeiro vercaclor=José Rujino .A.ff'onso F7·a
goso) segunclo vereador = João Lourenço J ustiniano de Ca1·vallw, terceiro ve1·ea, 
dor= João Noguei?·a, procu ·aclor do concelho. 

Resposta ela inütnta regente: 
«Pela represcnt.1.ção que clirigi.stcs ao intendente geral ela polícia, com lata de 

18 do setembro, é que chegou ao meu conhecimento a vossa felicitação, clataeb elo 
21 de ag·osto; 6 por isso que só ag-ora vos posso agradecer, como cumpre, os pr~
tcstoR o votos dC' fir1clid::ul , p;ratidã.o, respeito c acatamento que faz ois ao nosfiO 
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magnanimo e legitimo rei o senhor D . Pecb-o IV, pelo incomparavel beneficio que 
fez a esta heroica nação, outorgando-lhe liLeral e generosamente a carta constitu
cional ele 29 ele abril cl' este a,nno, que vós j m-astes sustentar c defender. Espero 
que assim o faça,es, como bons portuguczes, e que r ej eiteis c0m indignação e des
~rezo as fals:ts1 inÜLmes e aterradoras noticias que os vilissimos agentes ele mna 
h~cção cletestavel e impia incessantemente espalham para aterrar os fracos e allu
cmar os incautos. Acreclitae a vossa regente, que só conhece a linguagem da ver
dade. 

<<Rogo a. D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora da 
Ajuda} 8 de outubro de 1826. =11\TFAN'l'A. = Para a cama.ra ela Chamusca. )) 

N. 0 40 

· Serenissima senhora : - Aos reaes p6s de vossa alteza, humildemente prostra
elos, o j uiz1 camara e cidadãos , elo concelho ele Cabeceiras1 tê em a clistincta honra 
ele 'beijar a r ea.l mão ele vos.;a altez-a, pelo juramento da carta constitucional, cbda. 
no Rio ele Janeiro aos 29 ele abril elo corrente anno pelo li. osso legitimo r ei o se
nhor D . Pedro IV, para felicitar os seus subditos portuguezes, a ct"0a grande fa-
111ilia se gloría pertencer, protestanclo, por si e mais conterrn,neos, eterno reco
nhecimento ao augusto soberano, que tão grande· beneficio nos liberalisou, e a 
V?rssa alteza serenissima constante :ficlelidade, adhesão, amor e respeito, e cuja 
v!cla Deus prospere e guarde por dila.taclos annos, como muito lhe pedimos e ne
cessitftmo's . 

Cabeceiras, em camara de 21 de agosto de 1826 .= B ento de Cast1·o Ab1·eu e 
M:tgalhães = José Antonio ele JJ1ey1·elles Leite) j niz orclinari.o = G1·ego1·io José Ri
be~1'o ele JJ1.agalhães) vereador = Antonio Custod1:o ele JJ;fagalhães, vereador ___:_ .Ll1.a-
1_~uel José ele Novct e Silva) p1·ocuraclor elo concelho= O Bacharel Ottstodio José 
f eite Pm·eim = RoelTi_qo Lopes Pe1·eim elo Lago 111.achaelo = Halthazar ele Mey1·el
es L eite = l?mncisco ele .Ll1.ey?·elles L eite= Antonio ele Mey1·elles Leite =Pad?·e 
A.~os~inho de MeyTelles Le-ite =Bema?·do José da Costa = lJiamtwl José Pm·eú·a 
ft~ewo = FTancisco L1tiz ele Q'tte'iroz) escrivão elos orphãos = Jocuzuim de .Ll1ou?'et 
J,el.te = José Bento Gonçalv.es=Antonio José de Olivei1·a =Vicente José JI!Icwiz = 

oaquim José Penha = José Fe?·nanelo = Antonio José Gonçalves= Vicente ele .Llla
f}ctl~~'ães Queil·oz =Antonio José Rod1·igues Costa= Vicente José Penha = Francisco 
Jos~ ele JJ!lagalhães = B e?'77anlo José JJI[encles =Se1·ajim elos Anjos Basto =Antonio 
Lu~z Ma1 ·tins Pe?'eira = l/'ranc·isco Xavim· Leite=Fnmcisco José Alves = Anton'io 
Pe?·el:'l"a elct Otmha = Fntncisco José Le.ite Lobo = Rodrigo José de Antt~jo = JJ1a
nttel Joaquim Te'ixei1Yt Leite = O Bachw·el Fmncisco Xcwie1· Leite Pereú·a Lobo = 
Antonio José PeTeú·a = JJ;Jw.wel Antonio de Amt~jo = Alexancl1·e Lobo ele Sousa= 
Joaquim Fe?TeÍ?•a = Fntncisco d~J Sottsa L eite =Antonio 111.anuel Teixei1·a L eite= 
Et?"IW?·dúw José Leite = José Ribei?·o ele Cw·valho . 

· llesposta da infanta regente: . 
. · . «0 tributo ele gratidão que consaoTaes a meu prezaclissimo irmão e uo~so le

fNimo r ei o senhor D. Pedro IV é justo, e a ni.ngnem é mais devido do que a um 
joberano que, para fazer felizes os povos quo a Provlclonc.ia entregou ao seu cui
c a elo, co le generosamente parte dos direitos que h'erclám. 
c «Agradeço-vos as vossas expressões para con: a nüuha pessoa, e esl?,~ro. que, 
d01110 bons e verdadeiros portugnezes, sustcntarms a todo o custo a legHtmlclade 

0 nosso so bern.no e a carl;a constitucional que· benignamente nos ontOl:goü'. 
A." (<Rog·o a Deus vos tenha em sua santa gLlarda. Palacio ele Nossa Senhora ela 

Jncla, em 29 ele setembro ele 1826. = lN.l!"'AN'l'.:<L =Para a camara ele Cabeceiras. JJ 

N .• 41 

. O govemaclor c o:fficiaes ela gtlarnição ela praça ele Villa Nova ele Portimão 110 
~·e111o elo Algarvc, que n.té agora por dever e honra têem sido fieis e. obecliente~ ao 
8

E11l soberano, agora por gratidão {~s instituições com quo a magnan:imidacle elo seH 
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légitimo rei o senhor D. P edro IV se dignou elevai-os á categoi'.ia das nações li
Vl'CS mais civilisacbs da Euxopa, c Lhes concedeu o alto beneficio elo suave ~ pa
ternal governo de vossa alteza ser enissima, dm·ante a menoridade ele sua, lcg·üuna 
soberana a senhora D. Maria II, vem re ·peitosos protestar a vossa alteza scre
nissiroa a stia aclhesão á causa ela legitiroidaclc, a sua mais fiel o becliencia ás ~r
deus clu generoso e magnanimo r ei que lh'as concedeu, c a vossa alteza sercms
sima, por cuj a causa offereccm suas forças e seu sangue; [Ltrevendo-se a .afi.ança.r 
que ignaes sentimentos enchem os corações não só ela trop'a ela guarnição, como ~e 
todos os moradores ele todas as classes cl'este clistricto, cujo prazer e alegria não 
lhes deixa equivocas provas ela sua aclhesão á l gitimidadc e a vossa alteza sere
nissiroa, a q11em D eus guarde por dilatados annos para fcEciclade nossa e de toda 
a nação portugueza. · 

QL1ar tel de Villa Nova ele Portimão, 23 de agosto ele 1826. = José JJ!lanuel Met1'
cellino de And1·acla1 maJor govcrnaclor=Diogo Gomes de Mow·a, tenente que serve 
ele ajudante ela praça= 1l1amtel Dionysio de Paiva, tenente commamhnte do des
tacamento ela dita praça. 

Resposta da infanta regente : . 
«Recebi com o maior prazer e gratidão o vosso officio ele 23 ele agosto, no qual 

exprimis os vossos sentimentos ele amor o :fidoliclaclc ao nosso augusto c legiti:tno 
r ei o senhor D. Pedro IV, b em como a vossa aclhesão á carta constitucional que 
o nosso immortal soberano em sua alta sabedoria houve por b em dar a esta he
roica nação, que tantos sacrificios tom feito o que tão digna é ele ser feliz. Perse
verao em tão nobres sentimentos ; só assim podereis concorrer para a ventm·a ele 
uma nação ele qtw fazcis parte; só assim continuareis a merecer a estima elo nosso 
augusto monarcha e a minha. 

<<Rogo a D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Cintra, em 5 ele se
tembro ele 1826 .- Para o governador e o:fficiaes ele guarnição ela praça ele Villa 
Nova de Portimão.» 

N .• 42 

Serenissima senhora: - Com a possível gala e demonsb:açõos elo maior jn
bilo e prazer se celebrou o auto de juramento em tão plausível clia, determinado 
com toda a publicidade e não menos se cumpriu com o artigo G. 0 elo l)l·ogramma, 
cantando-se na matriz cl'esta villa uma olemue missa com o Santi::imo Sacra
mento exposto e no fim cl'ella o hymno Te D eum com a possível decencia, prestan
do-se finalmente toclos unanimemente com muitas e e:fficazes provas e demonstra
ções ele incomparavel alegria, conhecendo-se por isso cordial aclhesão á real cart?' 
constitucional, decretada e dada por el-rei o senhor D . Pedro IV em 29 ele abl'll 
ele 1826. ' 

O que participâmos a vossa alteza real na conformiclacle elas roacs ordens. 
Almodovar, em camal'a ele 23 ele ago to ele 1826. = 1J![cmuel 1Vla1'qt~es Ma.chacloJ 
eFJcrivão d'olla, a escrevi=Antonio Berna1·do GueT1'eÍ1'o Boim, presiclente•=Ma
nuel Rod1-igttes) ver eador = Luiz 1Jfest1·e Estaço, procurador. 

Resposta ela infanta Tegente: 
«Foi-me presente o vosso officio ele 23 de agosto, no clia 18 do corrente; tudo 

o qLw n'ello me participaes merece a minha approvação, e eu espero ·que, ~on
servanelo constante c cordial aclhesão á carta constitucional, como vereladell'os 
portugnezcs, sereis sempre fieis a meu augusto irmão o nosso legitimo rei o se
nhor D. Pocb-o IV. 

<<Rogo a D eus vos tenha em sua santa. guarda. Palacio ele Cintra, em 19 ele 
setembro de 1826. - Para a camara ele Almoclovar. » 

N.• 43 

Ser~ni ·sinta . senhora: - Emq ua.nto o r eino tmslJonla. inteiro ela. mais .i nsta. ale
gria~ nao é mmto, ser nissima princczn, qn n 'cstc pcqncno recanto ela patna se 
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elevem aos céus hymnos elo louvor c gratidão, tanto peüt munificcncía regia do nosso 
<uuo·nsto rei o senhor D. Pedro IV, como tambem pelo ·governo verclaclciramênte 
paternal e benigno ele vossa al~eza screnissima; comtndo é bem certo que a fclic1-

claclc advinda aos portugnezes pela carta constitucional não acha outros limites que 
não sejn..m os ela monarchia : por isso mesmo ou, como juiz e orgão cl'csta•camara 
submissa e tranqltillb povo, tenho a hom:.'t de levar como tributo elo respeito to
elos os nos. ·os submissos e corcliacs protestos ele ii.cleli.cla,clc á augusta presença ele 
vossa alteza real, ele quem as hcroicas virtudes vão com assombro occupanclo o 
clarim ela . fama, que não cessa em derramar por toda a parte os testemunhos da 
ventura portugueza; portanto, se a bencficencia e justiça são a elivisa ele vossa al
teza real, o agradecimento e a perfeita submissão :erão a cl'estc po ,ro ; fieis sem
pre seremos ao immortal soberano que nos felicita., c ob clientes inteiramente a vossa 
alteza real, tanto pelo nosso dever sagrado, como ainda pela nossa eterna gratidão. 

Dons guarde a vossa alteza real por mtutos annos. Couto ela villa ele Goivães, 
25 elo ag·osto ele 1826.- D e vossa alteza com r espeito o mais humilde subclito = 
João de J.ll[ello Vasconcellos Pm·eim e Sampaio, juiz orclinario·. 

Resposta ela infanta regente : 
. <<Agradeço os vossos sentimentos ele ficleli.clacle· e gratidão para com o nosso 
Immortal e legitimo rei o senh9r D . P edro IV, que benignamente houve por bem 
dar aos seus fieis subclitos p9rtuguezes 1rma carta constitucional, momrmento eterno 
(le sabedoria e el e política, ele c1~j a obscrvancia depende a ventura ele Portugal, e 
que só tem por inimigos a irreligiãQ , o fanu.ti.·mo, a hypocrisia, o egoísmo e a fa
tal ignorancia elo nossas antigas e r espeitaveis instituições . 

«Persisti em vossos nobres sentimentos; sêcle sempre verdadeiro portuguez, e 
merecerei:.:; a estima elo nosso excelso monarcha c a minha. ' 

«Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Cintra, em 5 ele ;;e
tembro ele 1826. - Para o juiz orclinario do Couto ele G oivães. >> 

N .0 44 

Sorenissima senhora : - Esta in.ma junta ela administração da companhia ge
ral ele ~•grioultura elas vinhas elo Alto DolU'o1 tonclo-:e imposto o sagrado dever 
de felicitar a vossa alteza pelo importantíssimo acto de haver a:ssmiticlo a ·rogencia 
cl'cstes r einos, repetindo por este grato e plausivol motivo, na nugnsta presença ele 
v?~sa alteza, os seus constantes votos ele respeito e fiel obocliencia, reservou-se 
dmgir directamente, na primeira occasião oppoTtl.ma, ao immortal senhor D . Pe
dro IV, nosso legitimo soberano, os mais puros votos, não só de sua ficlelicladc, amor 
0 _ respeito para com a sagrada pessoa de sua magestacle, senfto tambeni ela. mais 
VIva gratidão pelo incom1)aravel beneficio que, por effcitos ele sua alta sabocloria 
e. ~·enerosa munificencia, se clignou outorgar á nação portugueza na car ta constitu
tJcional quo deu e decretou para estes reip.os e seus domínios em 29 ele abril el'este 
anuo, o que foi solemnomentc jurada no glor ioso elia 31 ele julho ultimo . 

Não poel nclo, J)Orém, esta ill .ma junta verificar já, como muito desejava, o 
cumprimento ele tão sagrado dever, nem podendo r eprimir os vehementes d -sejos 
,de manifestar os sentimentos ele lealdade e gratidão, em quo seu c_oração trasborcla 
para com o soberano regeneraclor o senhor D. Pedro IV, que, com mão liberal e 
generosa, quiz assignalar a mais memoravel epocha ela monarchia portugueza, lan- -
çanclo com aquella lei ftmclamental as mais solidas e segm as bases ao throno e ao 
altar, dirigindo a pruclencia e sabedoria com que elevem ser formadas as leis, afian
Çando os direitos ele todos os cidadãos, e, finalmente, firmando ele um modo per
manente a prosperidade geral ela nação e a ventura particular ele todos os por
tuguezes, vao poT isso esta ill .ma j1mta manifestar na augusta presença ele vossa 
alteza, como regente cl'ostes reinos, em nome ele el-rei, a fiel expressão cl'estes 
PLu·os sentimentos , invocando mui r espeitosamente a incomparavcl bondade ele 
yossa alteza, para que, dignando-se ele os acolher benigna, outorgue a esta ill.ma 

.J Lluta a espccialissima graça Üe os transmittir á real presença ele sua ma o·estaclc 
do augusto irmão elo vossa alteza o legitimo soberano d'ostos reinos. o ' 
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Deus guarde :1 preciosa viela ele vossa alteza, como todos havemos mister. Pol:
t?, em junta ele 25 ele agosto ele 1826. = li?·ancisco de Smtsa Cú·ne de 1Vl.adw ·e~
?'a= José de Sousa e lVIello =João Ribei?·o de Fm·ia =Visconde de Sctnta lVIaTthaJ 
llfanuel =José de 11/f.ey?·elles Guedes ele Ca1·valho =llia1tuel Guen~e1· =Thomaz da ' 
Silva Fe1Taz. 

Hesposta da infanta regente : , 
<<Üs titulos ele immorta,l c ele regeneraeloT, que elacs a roeu prezadissimo :ÍJ:roão 

e nosso legitimo rei o senhor D . Peeb:o IV, são justos, são bem merecidos, e os 
sentimentos ele gTatielfio, de fielelielaele e ele amor que tributaes á sua augusta pes
soa fazem-vos ele certo mtúta honra. Mas não basta que vos acheis possuiclos ele 
tacs sentimentos : é preciso que os inspireis a tres ou quatro mil empregados vos
sos subalternos, cuja subsistencia e fortuna depende ele vós . ·Fazci-lhes ver as pre
cio.'as vantagens que necessariamente hão ele colher ela sabia constitui<,:ão, que 
desterra ele entre nós a arbitrariedade c o despotismo, que vem fundar entre os 
portuguezes o impei-io ela lei, perante a qual o pobre ou o rico, o sabio ou o igno
rante, o nobre ou o plebeu, todos são iguaes, que não aclm.itte 'lJara os portugu.e
zcs outra religião que não S}lja a cat4olica apostolica roro~tna, que não quer quo 
a nação pague outros tributos mais elo que aquelles que os eleputados escolhidos 
pela nação julguem absolutame)J.te necessarios para as precisões elo estado, m~u
tcnçao e esplendor elo thl·ono; fazei-lhes ver que os inimigos da carta constitum?
nal são os mücos e verdadeiros inimigos elo estaclo e ela felicidade ela nação, cuJa 
ruína veriam com a mais infame e criminosa inclifferença, comtanto que saciassem 
sua raiva, satis fizessem ~eu oclio c pozessem em pratica suas vinganças, ha longo 
tempo meelitaclas. Fazei-lhcs ver que se a constituição ele 1822 climanou ele uroa 
fonte tão impm·a e tão maligna, como illcgal, criminosa c clesprezivel, a carta con
stitucional de 2() ele abril ele 1826 nasceu ele uma fonte tão benefica e tão ptua, 
como legal e r espcitavel. N'aquella pretenderam alguns vas,'allos rebeldes dar leis 
ao seu soberano, n'csta é o legitimo soberano quem, generosa e 'espontaneamente, 
dá aos seus subclitos uma carta constitucional, monumento eterno ele sabedoria c ele 
politica. Fazei-llies ver que aquclla tinha em si mesma d gcrmen ela sua propria des
truição, esta cont6m em si todos os elementos ela sua chu·ação e ela nossa prospe
ridade e ventura. 

«Àgracleço-vos, como é justo, os vossos sentimentos para commigo, e estae cer
tos que eu empregarei incessantemente todos os meios possíveis ele fazer ventmosa 
uma nação tão famosa por seu valor e lealclacle, como respcitavel por seus peno
sos c longos soffi:i:mentos, por sua exemp]ar r esignação e virt-udes. 

<cRogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Cintra, om 16 ele 
setembro de 1826. -Para a ill . ma. junta ele administração ela companhia geral de 
.agricultura elas vinhas elo Alto Dom·o .» 

N.• 45 

' Screnissima senhora : -A camara ela villa ele Santa Cruz, ela ilha da 1\IIacleirll, 
vem respeitosa felicitar a vossa alteza pela sna alta elevação a regente elos reinos, 
protestando, em, seu nome e cló povo elo seu clistricto, ele quem é orgão

1 
a home

nagem elo devido reconhecimento, respeito, obecliencia e fidelidade professada ao 
muito alto e mu·ito poeleroso rei o senhor D. Pedro IV, á senl10ra D. lVla.ria da 
Gloria, nossa legitima soberana, e a vossa alteza. . 

Ao passo, scrcuiss:ÍJD.a senhora, que a mesma camara cxulta pelas sabias insti
tuições que acaba de dar aos seus subclitos um rei benigno, pae clcsvclacbroente 
amante do leal povo portugucz, vem, impellicla pelas mesmas, supplicar a vossa 
alteza a graça ele fazer progrcclir o plano, que mui jucliciosamentc traçou, para 0 

melhoramento ela desgraçada Madeira, o ex-governador Antonio Manuel cl:c Noro
nha_, como já sttpplicou a c:nnara precedente, em sua representação datada ele 2? 
ele Jlilllo ele 1825, e em consequoncia, por a·vi.so regio foi levado ao real conl1ccl
mento de sua mngestaclc ~mpcrial c real, o senhor D. João VI, de saudosa reo
mona. 
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Vos::;a n1teza, que em seus ma.iores tem dignos modelos para imitnr, e de cujos 
exemplos sobej as provas tem dado a toclos os seus governados, não deixará ele 
~·c?lher benig namente nosso humilde peclitorio e ele lànçar piedosas vistas sobre os 
mfelizes macloironses1 marc:mdo em tão feliz epocha a prosperidade elos reinos por
tngtlezes1 ilhas e colonias ac~jacentes . 

. Deus guarde a vossa alt;eza por dilatados annos, como todos havemos mister. 
· Vüla ele Santa Cruz, ela ilha ela Madeira, em camara, aos 26 ele agosto de 1826. = 
Ezequiel JJ!foniz Dnwwncl ele il1enezes; juiz orclimtrio= Leancko Tibu1·áo ele Jlfenezes 
Cabra l = Antonio Joaq~6Ún Telles de il!lenezes = Se1·gio Augusto, ele B ettencozwt = 
Clemente CaTrloso Esco1·cio . 

Resposta transmitticla pelo ministro da m1.u·inha : 
«A senhora infanta regente recebeu com o mn.ior agrado a felicitação ela camara 

c~a villa ele · Santa Cruz, ela ilha ela Madeira, protesbndo a sua o bediencia e fide~ 
lidado á pessoa elo senhor D. P edro IV, legitüno rei cl'estes r einos, e lhe agradece 
o zêlo que a camara testemunha pelo bem cl'aquella ilha, cuja prosporiclacle sua 
alteza mmc::11 perclerá ele vista. 

«Deus guarde a v . m .cns P::tlacio ela .Ajuda, em 22 ele setembro ele 1826. = 
Ignacio da Costa Q~6intella.=Ao juiz, vereadores e prom.u·aclor ela camara ela villa 
de Santa Cruz1 ela ill1a ela Madeira. » 

N. 0 46 

Sereill.ssima senl1ora: - Co~ os mais puros sentimentos de lealdade se prostra 
na presença ele vossa alteza 6 juiz ela alfanclega ela ilha ela Madeira, significando 
? protestando a vossa alte>'~a, que, á custa ela sua. propria cxistencia, será sempre 
lllclelovol e clefenclicla1 quanto em suas forças eouber, a sabia carta constitucional, 
00111 a qual ol-rei o senhor D . P ech·o IV emiqnoceu a nação portuguoza e todas 
as demais orclens regias que emanarem elo seu l·egio tln·ono , e bem assim as de 
Yo~s?' alteza, como regente elo reino ele Portugal e seus domínios, conchlin<'lo esta . 
feltcitaçfLO na cleprecação ao Toclo Poeler'oso para que conservo a preciosa viela ele 
Vossa alteza por dilatados a.nnos . 

Funchal, 28 ele ag·osto ele 1826.= 1ldánuel Caetano Cesa1· de F1·eitas. 

Resposta transmitticla pelo ministro ela marinha: -
. . «Levei á presença ela senhora infanta r egente a felicitação que v . m.cê lho eli

l 'lgln em data ele 28 elo agosto pro:ximo passado, a qual sua alte~a ouviu com 
ngraclo o me ordenou que assim lh' o participasse, p:1ra sua in.telligencia e satis
fação. 

. «Deus guarde a v. m.ca Palaeio de . Cintra, em 18 ele setembro de 1826. = 
Ignacio dc6 Costa Qnintella . = Sr. Manuel Caetano Cesar ele Freitas.» 

N.• 4 7 

O eoronel.gracluaelo elo estado maior elo exercito, José Caetano Cesnr ele Frei
\as; coi?- e:xercicio c~e ~~juclanto ~le ordens elo governo ela il~a el~ Madeira, animado 
c os ma1s pm·os c smeeros sentlmentos ele lealdade e obochenCla, tem a honxa ele 
lev~r á, respoita.vel pllesença ele vossa alteza os seus protestos ela maior veneração 
cle':1cla à alta cligniclacle a que o1·a vossa alteza é elevada pela sabia carta eonsti
t"tlctonrul com que el-rei o senhor D. Pedro IV acaba ele' 01wiquccer a nação por
tugueza; elle promette a vossa alteza não só observar em tudo a mesma carta, c 
~odas e quaesqnor ordens regias quo emanarem elo regia throno, como cumprir 
llUpreterivelmmute todas as roaos determinações quo vossa alteza houver por bem 
decretar. T endo por esta fórma expressado à vossa alteza quacs sejam os seus 
~e~·clacleiros entimentos, roga a vossa alteza se digne acceitar-lhc esta cordial fo-

' hcitação, que scnclo clirigida a vossa alteza por tão pb.usivcl motivo, resta-lhe só
J~entc orar ao Onmipotentc pela con.sm·ya,ção ela prcqiosa, viela, ele vossa ~ütoza por 
(lllataclos annos . 

Flmchal, 28 elo agosto <lo 1826. = José Caetcmo Cesm· de li'1'citas) coronel gra-
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duado do cxci·cito de Portugal c ajudante de ordens da província da ilha da 
Madeira. 

Resposta transmittida I elo ministro ela marinha : . 
ccLcvci t\, presença ela scnll or ::t infanta r egente a felicitação que v. m.cc lhe dj

rigin em data de 28 de agosto proximo passaclo, a qual sua alteza ouviu c~m 
agrado, e me ordenou que assim lh'o participasse, para sua ,intelligencia c sat1s- ' 
façfio . 

uDeus guarde a v. m.cê Palacio de Cintra, em 28 de setembro de 1826. = 
Ignacio da Costa Qnintella. = Sr. José Caetano Cesar de Freitas . '' 

N.• 48 

Screnissima senhora : - A camara cb leal e antiga villa de GuimarfLes, berço 
da monarchia portugucza, tendo prestado com a maior satisfaçfw c rc ·peito o ju: 
ramcnto á carta constitucional, decretada c dada pelo senhor D. Pedro IV, re1 
cl'cstes reinos ele Portnga.l e Algarvcs o seus clominios, vac tambem apresentar 
a vossa alteza, como r egente cl' estes reinos, a sua o becliencia e o tributo ela sua 
lca.lclacle, folicitanclo-a ao mesmo tempo pela descober ta ela conspiração que a per 
versidade ela guarda ela policia projectára. 

A camara c o povo, que clla repr esenta, agraclcce mtú vivamente a vossa al
teza as acertadas e providentes mcclielas Gom CJ_nc estorvou tão gram1e mal, c não 
menos a I romptidão com que faz convocar os deputados ela nação, os quaes farão , 
com a presiclencia ele vossa alteza, as leis mais justas e a felicidade elos povos 
que vos a alteza tão clignamentc r ege. 

Queira Dons conservar por dilatados annos a preciosa vida ele vossa a.Jteza, 
como Jmúto lhe deseja esta notavcl villa. Guimarães, em camara el e 28 de agosto 
ele 1826. . Antonio de Vasconcellos Ccwvalho e Jll[enezes de A lbuque1·que, j uiz t~e 
fóra, presu.lcntc = Francisco José Gonçalves ele Oliveú·a, vereador = J osé J.l!fa? ·~a 
de S ousct clct Silvei1·a, ver eaclor = Dmnin.IJOS Ca1·doso de l.I!Iacedo, vereador= J osé 
Joaquim da Silva Pinhei?·o, procurador. 

N.• 49 

Scrcnissima senhora : - A benefica carta constttncional com que o nosso roa
gnanimo rei o senhor D. Pecho IV, augusto irmão de vossa alteza screnissiDl~' 
tem felicitado a nação portugncza, não póclc deixar ele excitar a mais pura g1·att
elão em tocl os os portuguezcs quo amam a sua patria1 c lJOr isso as praças elo des
tacamento do regimento ele artilhcria n .0 .2, existente n'csta ilha ela Madeira, c a 
que temos a honra ele pertencer os clois officiacs abaixo assignados, gratos qu::tnto 
é possivcl a sua · magcstaclc lJOr tão incomparavcl bene-ficio, o somos igualm nte a 
Yossa alteza screnissima, a quem aquclle codigo, pam em tudo ser immortal, 
chama {t r egencia d 'estcs r einos durante a menoridade ela nossa augusta rainha a 
senhora D . Maria TI, porquanto não conhecemos quem m::tis do que vossa alteza 
fosse capaz de fa.zer os sacrificio. que j á tem feito, e a qu ·e offcrccc para s gn
rar a Portugal e ao~ portugnezes os beneficios que lhes otüorga a mencionacla 
carta constitucional. E tudo o referido, scr enissima senhora, que nos induz a ro
gar ."ubmissamcnte a vossa alteza se digne acceitar os puros votos ele gratidã?! 
obecliencia c respeito com que todas as sobreditas praças (ele quem é c s mprc fo t 
ili:Jsa a subordinação) , estamos decididos a tributar os ult imos sacrifi.cios pela pa
tna, pela carta constitucional, que a felicita, e por toda a r eal família de vossa a~
to~a serenissima, a quem elevemos os maiores beneficios c ele quem somos o.s maJS 

fi CJ,. c . obedientes snbclitos. = Joaruim Gtbilhe?·nw clcb Costct, capitão elo regm'le?-to 
de. ar~llheria n .0 2, c· commanclante elo clcstacameuto = F?·edm·ico Leão Cab? ·e~?·ct, 
pnmmro tenente elo 2. 0 r egimento ele artilheria. = Funchal, 28 ele agosto ele 1826. 

Resposta trm: mittida pelo ministro cl:t marinhn: . . . 
((A senhora JJú'anta regente , em nome de oi-rei , n cru.cm foi presente a fchc!· 
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tação do capitrio J oaq u[m G uilhermc ela Costa, o elo primeiro tenente Frecler.ico 
Leão Cabreira, ambos elo regimento ele artilheria n .0 2, destacados na ilha ela 
Iliaeleü·a, manda significar-l~es que estima e agradece o seu zêlo pela causa pu
blica. 

«Palacio elo C.intra, em 18 ele setembro ele 1826. = lgnacio da Costa Quin-· 
tella. >> 

N.• 50 

Serenissima senhora : - A camara elo Funcbal por si, e como representante 
dos cidadãos cl'aquello município, penetrada do mais nobre enthusiasmo, não tem 
expressões com que demonstre a vossa alteza seu jubilo pelo alto dom ele que 
h?J e se acha. possniclom. Qua.nclo a atmosphera, ca.rrogacla pelo seu negrume , in
chcava estar proxima a desabar sobre o cdificio político a mais horrível tempes
tade, e sepultar o povo I ortugucz lobaixo ele suas ruinas, lespontou elo hor.isontc 
o mais brilhante clia, annuncianclo-nos a paz que o céu nos mandou pela mimosa 
O~erta que cl-roi o senhor D . Pech·o IV fez á nação portngueza, elo sagrado co
d1go constitucional, em que garante a todos os seus subclitos sua pessoa e proprie
dade, arrancando-nos assim elas garras elos esfaimados monstros quo só se julgam 
felizes quanclo a humanidade oppressa se desfaz em amarg.o pranto. 

Eis.àqui, senhora, porque a mesma camara, no mais suave exercício elo sou ele
ver, leva á respoitavel presença ele vossa alteza os sentimentos ele congratulação 
por a ventLu·osa emancipação ele que, pela carta constitucional, legitima e espon
tauoarnente outorgada pelo generoso e magnan.imo rei o senho1· D . Pedro IV, hoje 
gosa o povo portuguez, os elo respeito, obocliencia e ficleliclacle clevicla ao mesmo 
augusto senl1 or e :t constituição qne felizmente nos rege, o bom assim o el e son 
l'egos:~o pela sabedoria com que vossa alteza se tem tl esempenhado na felicidade 
da nação, e ·peranclo ela r octiclão elo vossa alteza a graça ele dar a esta camara 
aquella consideraçfio que merece a pureza ele seus sentimentos . . 
F' Deus gnarcle a vossa alteza serenissima, como precisa o bem ele toda a nação . 
' nnchal, em camara, 29 ele agosto ele 1826. =Antonio Joaqtân~ de Ca1"valho) jttiz 

de. fóra, presidente= João José Bettencmwt de F1·eitas e il!Lenwzes = F1·ancisco Co?·
?·ela He?· f3dia = João Agostinho Jm·vis de .A thouquic&= Luiz Teixeim DoTia, pro-· 
ctu·~clor elo concelho =Agostinho Antonio Gm~veia = Alexancl1·e José 111oniz = An
tomo Gonçalves Pereint=Seve?·iano Albe1·to de F1·eitas Fm·1·az. 

Resposta transmitticla pelo ministro ela marinha: 
<<Levei á presença. ela senhora infanta regente, em nome ele ol-roi, a felicitação 

que a camara elo Fnnchal lhe d irigiu, em data ele 29 do agosto elo anuo corrente, 
a qual sua alteza ouviu com a maior satisfação; e manda significar-lhe que todL 
sem}Jre para com ella toda a cont ·mpbção ele que se fiz er digna. 

<<Deus guarde a v . m.ccs Palacio da .Ajuda, em 30 ele setembro ele 1826. = 
lgnacio da Costa Quintella. » 

N.• 51. 

Serenissima senhora : -O cabielo ela sé elo F unchal, q ne, em todas as occasiões 
faustas á real familia ele Bragança e ela nação portugucza, sempre se tem mos
trado possuído ele sentimentos verdadeiramente nasciclos elo desejo ela boa ordem 
0 folici lado pn.blica., com muito maior rasão se acha agora transportado ele ineffa
vel prazer e jubilo, quando cheio ele admiração contempla ele um lado o muito 
alto e poderoso moTIJLrcha o senhor D . Pedro IV elo Portug·al, e pT.imeiro impera
dor do Brazil, liberal e generoso pae que· cU a sei.1s filhos uma carta que lhes se
g~ra .infallivel o perpetu~L garantia na sociedade política e oi vil; e elo outro laclo 
ye e ama 1.1.ma virtuosa, sabia e energica regente, que com reclcas elo oiro e prata 
J ~ vae premiando os probos na execução elos seus devores; o com a vara ela j us
ttça obriganí. os cliscolos a abjm·ar seus erros, ou a pagar com justas penas os 
seus execra;nclos crimes . -

Este sentimento, serenissi~1n: senhora1 é que nos move. a . chegar por Bste meio 
aos pés ele vossa alteza seremss1ma, a congratnlal-a pelos fehzo.- successos elo Por-
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tngal, que até agora amcaçaclo de ruina, l10je vae levantando sua eaucça e exci
tando inveja á maior parte das nações da Europa; e ao mesmo tempo demons~rfL
mos em no ·sas expres:ões sinceras, qne ainda mais apreciâmos a carta constt~u-

. cionul, por isso que nos concedeu o goso ele nos vermos regidos pela prnclcucut, 
encr~ia c in:flexíbilidacle de vossa alteza sereuissima, a quem ele longe mesmo faze-
mos, passando os mHr0s, a confissfio elo nosso respeito, amor e gTatidão . . 

Deus guarde a vossa alteza serenissima milhares ele a;nnos para prosperidade 
da nação portugueza, que em geral depreca a prolongação da preciosa, viela de 
vossa alteza sm,enissima, que tão habilmente a governa. Funchal, em cabido, aos 
20 ele agosto ele 182G.=Jam~a?·io Vicente Camaclw, clcào=Antonio José Fm·nan
des, coneg·o = Fnmcisco de Paula JJ!fm·eim Gtw1·rei-J·o, conego, secretario. 

Resposta transmiti-ida pelo ministre da marinha : 
a A senhora infanta regente, em nome de el-rei, a quem foi presente a felicita

ção do cabido da sé elo Flmchal, em data de 2D de agosto proxi111,o passado, a 1·e· 
cebeu com a maior satisfação, e me ordenou que assim lh'o participasse, corno 
agora faço, para sua intelligencia. 

«Deus guarde a v. s.a Paço, em 30 ele setembro ele 1826. =lgnacio da Costa 
Qttintella. » 

N.• 52 

Sercnissima senhora : -A carta constitucional, com que o augusto irmKo de · 
vossa alteza e nosso legitimo r ei, por um acto ele sabedoria e magnanimidade, qu_e 
nunca será assás aclmiraclo, restituindo e ncperfciçoanclo as nos:as antigas instittu
çõcs, acaba ele resolver o elifficil problema político ele qual seja o melhor governo, 
foi recebida e jurada n'estc elistricto como o maior dom que um monarcha pócle 
fazer a seus snbditos, como o lmico rcmeclio efficaz aos nossos males e como o 
meio mais segmo ele fazer a felicielaele da nação . 

Nós estimâmos, como mn elos maiores bens que ella nos trouxe, c que já estar 
mos go. anelo, a vcntm·a ele termos em vossa alteza uma regente, que rnais pa,rece 
ser aquelle mesmo rei, que rcpresent~l-o; e ctrmprimos um dever sagrado qua,nclo 
por este modo, em nosso nome c elo ncl povo a quem reprcscntâmos, lcvâmos aos . 
pós ele vossa alteza a expressão elo nosso contentamento e ela nos'·a inelelcvcl gr í1-
ticlão, c a homenagem elo nosso inteiro respeito e perfeita obeeliencia ao nosso in
comparavcl mon:wcha c a vo. sa alteza, a quem rogftmos a Deus conserve c pros· 
pore, para gloria c ventura da nação portugueza. . . 

Ceia, em camara ele 30 ele a.g·osto ele 1826. = Antonio Joaq1~im Bandeú·a, jntz 
ele fóra, presidente= Antonio Fe1Teirct FerTão de Castello B1-cmco, vereador = Jl{a
nuel de Lou1'1~i·I'O de Albuque?Yfue de .Amcwal, vereaelor=José Lounn~o dct Fo 1~
seca e Costa, vereador = Jilmnc·isco F1·agoso de Alwantes, procurador= Anfon~o 
Ribei1·o Sed1·i?n, secretario ela camara. 

Resposta ela infanta regente : 
«Fontm. muito gratas ao meu coração as vossas expressões c os protestos de 

fitleliclaelc que professaes a mell augusto irmão e nosso legitimo rei o senhor 
D . Pedro IV, que, por effcitos ele sua alta sabedoria e magnanimidade, deu es
pontaneamente aos seus fieis snbclitos portuguezes uma carta constitucional, co]))O 
unico remeclio para pôr um termo eterno a nor:;sos males . Vo:sa acU10são a este 
cocligo, emanado ele lrma fonte lcgitinla, é tão neces.·aria como justa, e eu eBpcro 
quo vós nao só vos conscrvarêis :firmes em tão nobres sentimentos, mas tambe1~1 

qJ.lC expli.queif:l a,os povos que representacs o verdadeiro cspirito da carta co_nsti
tucional c as vantagens que cl'clla necessariamente hão ele resultar a estes remos
Este clever, qnc muito vos recommenclo, torna-se tanto mais neecssario, qnan_to é 
uma ~riste verclacle que alguns degenerados portuguezes (cl"0os nomes serão l_tclos 
c?m mdig~açil:o c horror até á mais remota posteridade) procmam fascinar e illu
cltr povos mnocentes e incautos . 

c<Agraà.ecenclo-vos os sentimentos que tendes para com a minha pessoa, ett 
rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palaci.o ele Cintr:.t, 12 elo setembro 
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de 1826. -- Para. o Jlresiclentc, vereadores, procurador e secretario ela camara ela 
villa ele Ceia.» 

N." 55 

Serenissima senhora:- O juiz ele fóra e vereadores ela camara ela villa da 
A~ambt~ja, levados ele amor o r espeito, se dirigem hoje aos p6s elo vossa alteza a si
g'lllficar-lhc os seus ::;inccros sentimentos ele gratidão p ela especial graça que o incom
pa.ravelrei o senhor D. P edro IV, m,1gusto irmão ele vossa alteza., e nosso legitimo 
e. acloi·ado soberano, nos fez em nos otltorgar uma car ta constitncional, que alem de 
Cicatrizar nossas chagas traz comsio·o todos os germens ele prosperidade, e para cu
lnulo ela nossa felicidade é vossa alteza chamada por aquella lei fundam ental, du
rante a menoridade da nossa rainha a senhOl'a D . Maria II, para· nossa regente. 

F eliz P ortugal com um tnl rei, com um tal codigo e com mna tal regente, qne 
por virtuclo se esmera em nos fazer felizes, ct~jas provas se acham b em assoalha
das l Nós, pois, como auctori.clacles c como cidadãos, trabalharemos quanto possí
vel nos for para que esta povoa<,~ão g·osc elo b em que nos promette a :fiel execução 
dos preceitos d'aqnclle judicioso cocligo, que no dia 31 elo mez preterito ele bom 
grn,clo juntmos ele guardar, cmnpriJ: e fazer cumprir, o que novamente protestrt-· 
l11os, bem como fi el obeclicncia a vossa alteza. 

Deus gnarcl e a preciosa vi~a ele vossa alteza como nós clesejílmos. Azambuj a, 
Ctu camara do dia 30 ele agosto ele 182G. = José F m·?·eim de .Azevedo) j uiz ele fora, 
presiclente da camara = P aulo José MaTtÚ?.s) ver eador mais v elho = F?·ancisco P e
cl1·o ele Banas e .Ab1·eu= Â1~tonio 1Vlax·imo de A.bretb) procuraclor=José FoTttmato 
de Almeida) secretario. 

N. 0 5 4 

. Serenissima senhora: - A cama.ra cl'esta villa do Torrão, possuída elo mais 
81llcero reconhecimento pelos beneficios generosa o espontaneamente outorgados 
Por sua ·magestacle o senhor D. P ech·o IV , na carta ele 29 ele abril do presente 
a~1no, tem a honra ele levar <Í presença ele vossa alteza sereuissima or.; seus mais 
s~n.ceros se11t imontos ele gratidão, tanto para com o magnauimo soberano que .pre
s~cle aos destino." dos port uguezes, como para com vpr·sa alteza ser cnissima, que 
tao hcroica e clignamente preenche, em nome ele el-r ei o senhor D. P och·o IV, os 
c~everes sublimes de que se acha encarregada. A carta elo ~9 ele abril ele 182G, 
tao esp,ontanca e generosamente concecliela aos portuguczes por seu leg itimo sobc
l'ano, é um documento que 'tanto no presente como ele futuro afiança o amor elos 
P?rtngue.zes e a admiração elo universo. Graças s~jam · clacb.s ~1. divina intclligen
CJa, que, para faz er Portugal feliz, não só inspirou no animo elo grande r ei o de
cretar a feli.ciclacle elos povos na carta constitucional ele 20 ele a1ril, mas tambcm 
nomear a vo:sa alteza ser nissima pa.ra completar a obra ,da nossa ventura; e cer
tamente sem as sabias clet ermina.ções, pruclcncia e consummacla vi1,tucle de vossa 
alteza serenissima, talvez esses monstros ela. cspccio hnmana (portng1w zes que fo
~·al11), tivessem e:ffcituaclo seus infames intentos, manchando com o sangue ele seus 
1l'l11ãos as .·agradas paginas cl' aquelle co digo político, tmico sómente mtpaz ele nos 
salvar do abysmo em que jazíamos. 

A camara, pois, cl'esta villa elo Torrão, se fel1cita a si e a todos os portugue
zes pelo prospero futuro qne nos manifesta a sabcclorin. ela carta, e c~os meios 
qtlü se têcm empreo·aelo r)ara evitar o mal e verificarem-se as generosas mtençõcs 
de · · 0 

. sua magestaele. 
Deus guarde a vossa alteza ser enissim.a por muitos annos. Torrão, em camara 

~e 30 ele agosto ele 1826. = 111à.nuel Thomaz dcG Fons eca, juiz ele fóra prosicl -nto 
a cama.ra =José Canwú·o vereador = B?·az .Antonio dos Santos, vercador = João 

~acorne da Lança Cansado'= José Joaqui?n clct Costa, procuraelor = .Aniceto J0 sé 
e7'teo) escrivão ela camara. 

N. 0 5 5 

Serenissima senhora: -Co~ o. mais proflmclo e clevi.cl? acatamento chega aos 
Pés elo throno o ciclaclâo constituciOnal J erm1ymo V az V10na ela Silva ele Mello e 
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Napolcs, fidalgo cavallciro da casa real, capitão reformado elo regimento ele ca
vallaria n .0 1~, morador na sua casa elo rroural, na villa ele Guimarães, protes
tando seu respeito, reconhecimento c fielclidaclc ú sagrada pessoa do senhor D. Pe
dro IV, nosso legitimo rei, ~í carta constitucional, que o mesmo senJ10r se dignou 
dar-nos, á nossa rainha a senhora D. Maria II, a vos.'a alteza e real família, e 
nação; sentimentos eRt0s que me hão ele acompanhar até á sepultura. 

Sim, scrmussim.a senhora, até á sepultura, porque não obstante esperar a to
dos os momentos ser atacado pelas tenebrosas tcmpestaclcs dos revolucionarias e 
tufões ela sua maligniclacle, qne tencionavam arrancar-me as barbas, c depois ma
tar-me e jogar á bola. com a minha cabeça, matar meus t cm·os c innocentes filhos 
e mãe, roubar minha casa e repartir entre ellcs os meus bens, chegando a gritar 
em altas vozes defronte ela casa em que habito «morra J cronymo V az », chaman
do-me nomes, comtllllo mmca poclenw1, nem poderão, associar-me á sua infernal 
quaelxilba c depravados desígnios, mas antes sim cada voz mais acharão em mim 
uma brenha impenetravel c um acerrimo defensor ela legitimidade do nosso au
gLlsto rei o senhor D. Pedro IV, e um pregoeiro elos grandes bens que nos resu~
tam ela carta constitucional com que o mesmo senhor se dignou fazer feliz ·cus fi 
lhos portuguczcs. 

Mas qual seria meu prazer quando repentinamente vqjo soffi:cacla essa infer
nal torrente ele medonhos prospectos, que se clirig·iam a roubar e matar os honra
elos e pacjficos cidadãos cl'esta sempre leal villa, trocando-se repentinamente c~sas 
horrielas scenas em acrisolados elons e .bens com que sua magestaele nosso rm, o 
senlwr D. Pech·o IV, se dignou pôr a nação a coberto cl'esses depravados e dogc
ncraclos I ortugtH:lzos, que, esquecidos ele seu dever, trazendo a religião c rei na 
bôca e o diabo no coração, se nutrem elo sangue ele seus u·mãos, querendo só seu 
bcllo prazer, servindo-se para isso ele palavras tão sagradas para à sombra cl'ellns 
satisfazerem suas paixões! 

Eu, serenissima senhora, sou o unico cidadão cl'csta villa com o fôro ele :fidal
go, que sou constitucional, e que me acho e concorro em todas as occasiõcs ele re
gosijo e clefeza ele el-rci o senhor D. Pedro IV, ela carta constitucional, ela rainha a 
senhora D. Maria II, ele vossa alteza real, ela ren.l fami.lia c nação, occasionaclas pela. 
graça ela carta; sou 1m1 offi.ci.al reformado, vivo com meus caros :fillLOs e minha ftt
milia, não occupo emprego algmn, mas assim mesmo coopero com minha pessoa e 
bens, quanto cst<Í e estiver ao meu alcance, e até sendo preciso com apropria viela, 
para defender tão caros objectos. 

O Deus ele Affonso os proteja, ampare c guarde por dilatados mmos, para 
consolação elos portuguczes, augmcnto ela nação e terror ele seus inimigqs, como 
eu fervorosamente lhe peço c toda a nação . Guimarães, 31 ele agosto ele 1826.= 
J eronymo Vaz Vieim da Silva ele il!lello e Napoles. 

Resposta ela infanta regente: 
« Rec bi o v o so officio ele 31 ele agosto, no clia 22 elo corrente; c já vêdos que 

chegou á minha 1wescnça mui retardado. E ele justiça louvar a vos.'a conclncta_ 0 

sentimentos constitucionaes, que tendes conservado inalteravelmente, como clizc1s, 
apesar ele ameaços c pcrsegu.ições . Vosso respeito, ficlcliclaclc e gratidão para coDl 
m u augusto u·mão c nosso legitimo rei o senhor D. Pecb-o IV, para com a no sa 
augusta rainha a senhora D. Maria II, para com a minha pe:soa e para com tocla 
a r eal família, merecem os meus sinceros agradecimentos. . 

« 'c entre os :fidalgos el'cssa villa só vós sois constitucional é porque os 1nat~ 
entendem mui mal os seus verdadeiros interesses; mas ternpo virá em que toda:; 
as classes do estado se convençam ele que clebaixo do governo constitucional, or
ganisaclo scgtmclo a carta ele 29 de abril passado, ganharão tanto mais qnant~ h~ 
s~culo e meio têcm 1krcliclo pelo fatal esquecimento ele nossas antigas instüut
çocs . 

ccOrata ~l.s voss~ts expressões para com a .minha pessoa, rogo a Deus vos tenha 
em sua santa gnarcla. Paiacio de Nossa Senhora ela Ajuda, em 28 ele sctel'Jl
bro ele 1826.=hTANTA. = Para .Jeronymo Vaz Vieira ela Silva ele Mello c Na
peles.>> 
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N. 0 50 

Serenissima senhora: - Entre as geraes c solem nos felicitações que tão justa
mente se têcm dirigido a vossa alteza, e que vossa alteza tão benignamente tem 
acolhido, nós as relig iosas cl'estc mosteiro elo Nossa Senhora ela Assumpção ele 
Faro, reino do Algarve, unidas todas com a nossa digna prelada, deveríamos tal
vez preceder a todos os felicitantes, se a hmnilclade, qno professftmos, nos nào 
obrigasse a sermos elas tutimas . Nós fclicitfLmos, pois, a vossa alteza, porque foi 
vossa alteza para ventura da naç~io portngneza encarregada ela primeira ftmcbção 
da felicidade publica e ventnra de Portugal. O jubilo tmiversal tem attestado a sa
bedoria, da eleiç:Xo feita por mn monarehn, de eternn, samhclo, as im como a con
firmação decretada pelo au,gusto irmão ele vossa alteza, nosso benefi.co soberano. 

Digne-se vossa alteza receber os puros votos d'esta communielacle, que, sendo 
c~e protecção immec1iata ele nossos augustos soueranos, desde a senhora D . Catha
l'lna, que por sua. muita religião fundou este mosteiro, e lhe deu os meios ela sua 
snhsistencia, tem mais rigorosa obriga.ção ele rogar ao céu pcb p1•ospericlacle çle 
vossa alteza, e tamhem mais motivos p&ra rogar a vossa alteza a sua benigna pro
tecção, pois que é vossa alteza q nem por inspiração ·c1ivina prosi lo a nossos desti
nos dm·ante a menoridade ela sol)crana que o céu nos concedeu. 

Deus guarde a sereni.ssima pes:oa ele vossa alteza por muitos e dilatados annos 
como havemos mister para gloria e folicidaclc ela monarchia. Real convento ele Nossa 
Senhora da. AssumpçfLo, cidade ele Faro, reino elo Alga.rve, em 31 ele agosto ele 
1826. = So?'O?' Cathcwina Candiclct do Coraçêio ele J esus, escrivã do convento = 
Soro?· T1icto? ·ia B itct do Laclo de ChTisto, ahbaclessa = So?'Ol' Rosa Joaqu'Ína ele 
s .anta lJi!.cwia, vigaria da casa=SO?'Ol' Gm·trueles The?·eza ele Jestts, madre mais 
d~gna= So 1·o?· Izabel T1ict01·ia elo J.lfenino J estts, porteira mó r= So?'O?' Ge1·tntcles 
l'?·ancisca elo .Nionte Alve?·ne, c1iscrcta = So?'O?' Rosa Apollúw?'Ía Chentb ina elo Cén, 
porteira menor = So?'O J' Ma?· ia Joaquin ct Pm'J!etuct do Comção ele Jesus, discreta. 

N.• 57 

Sereni, sima senhora: - A camara cl' esta ciclaclc de Aveiro, possuida do maior 
resveito e submissão para com vossa alteza r egente, tem a honra ele significar por 
~~01 0 ele sua linguagem pma c cheia ele lisura seus sinceros senlinaentos ele gra.ti

. c ao, _fiel obcdiencia e aclhesão ás paterrl.acs instituições com rrne o augusto e ma
g~al1lmo_ soberano o senhol' D . Peclro IV, por cfreitos ele sua regia munificencia, se 
dtgnon felicitar a nação portugucza, anivelanclo-a a par das nações cultas ela Europa. 
~ Esta camara, serenissima senhora, se lisonjeia, como representante elos cicla

cl.aos e Inais hab itantes cl'cste termo, de ter cxecntaclo fi elmente a carta constitu
cboi:tal desde o solemne jnmmento que lhe prestou, o qual tem sido reciprocamente 
~ servaclo com a maior rclígiosiclaele por ·toclos os povos a que preside, e que go
banclo c~a maior tranqtLilliclacle, retmindo seus votos aos da camara, bemclize111 o alto 
l encficw do suave e paternal governo ele vossa alteza serenissima, congratulan
c o-se ele ter recaído em vossa alteza a regencia pela nova cal'ta constitucional cle-
cretaçla. · 

Deus, como protector inclefectivel elos monarchas justos, prospere a sancle ele 
vo~sa alteza, a heroica vida do nosso augusto e adorado soberano, e por esta ma
~e~ra fi car~o deferidos os fervoro~~s votos cl'csta cam~ra. Av?iro, ~m ~amara. c~o 
cl~ ele. seteml;>ro ele 1826 . = .Seba~two Manuel ele G_owve~a 11lmeula FtgtteznJClo~ JUIZ 

. f<S1a, prcr:nclente= Joaqwm Tmwtheo ele Sousa ela S?,lvlm'Ct, vereaclor = Jose kla
~a ,B1'CIII1CO ' de J.lfe llo, ·yereaclor = F1·ancisco Thomé J.lfa?·qMes Gomes, vereador= 

ose Antonio Bm·bosct, procuraclor =Antonio José das Neves, escriYão. 

Resposta ela infanta r egente : 
. ((~grade'<;o n vossa felicitaçrto e os honrados sentimentos ele que vos achaes 
~~ss1nclos ~ anin.1.~clos pa:·n- c~m o nossc:_ augusto e legitimo rei o senhor D. Pe
~0 IV, CUJas sabms prov1clenmas para por termo aos nossos males merecerão elo

gtos emquanto houver no mundo icléas exactas ele justiça e gl'aticlão . 
19 

'. 
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uFolgo nnúto com ·ubcr qttc reinu c~11t·c vós u mui.· perfeita lu:mnonia c tran
quilliclaclc. Cons rvac tlto gTanclo b m; para o po ·snir c o·osa;· ·um1Jri, como tcn: 
eles feito, c fazci ctm1p-ir a sa.biu constituição que o nosso generoso c legitimo rol 
nos outorgou. Da sua cxistcncia virá a nossa fortuna; ela sua xtincção (se c sn. 
fosse possi>el) a no:sa desgraça. 

«Agratlecenclo-vos igualmente as vossas expressões para com a minha pessoa, 
r ogo u D eus vos tenha em sua santa guarda. 

«Palacio elo ossa. Senhora. da Ajuda, em 28 ele setembro l c 1826. =IN
FANTA.=Para a cama.ra de Aveiro.» 

N .• 5 

Sercnissima :enlwra : - A camara da antigu c scm.pre leal ciclaclc de Bqja, por 
si e em nome ele toclos os fieis habitantes elo seu cl istricto, dirigem <.Í sobcrun1l! 
pr cnç.a. d >O ·a alt za real gratos, expressivos c rcconhc idos votos ele amor, 
ficlclidacle c aclhcsão penetrados toclos elo maior zêlo e cntlmsia mo pelo assigna
laclo c incomparavel beneficio que o nosso magnanimo e imn1ortal rei o senhor 
D. Pedro IV, por cffcitos de sua alta. magnificcncia c bondade, acaba ele outorga:r 
aos seus fieis snbclitos por tng·nezcs, conccelenclo-lhcs uma car ta cou t itncional, ~1 0-
nnmcnto eterno c inclelevcl ele sua incomparavcl bcne:fi.ccncia, que sem cluVl.da 
fará a permanente felicidade da nação portugncza, abrindo a· im uma fonte m
esgotavel, aondu todos elevem beber para o fnttuo a sua propria felicidade . Esta 
camara, pois, por fiel desempenho elos seus clcvcrcs c elos cargos quo occupam, 
ofl:'cr ecc a vo ·sa alteza r eal, com a maior fu·m.cza c clclibcração, as suas v i las, 
faculclaeles c tudo quanto possuem , para a consoliclaçfi.o ele tüo nobre sy. tema, 
obscrvancia das ordens, defeza elos sagrados clireitos do nosso adoraclo monarcha 
c gloria ele Yos. a alteza real, que com a mais inimitavcl constancia tem coope-
rado para o feliz exito de tão sublime mnprcza . · 

Bcj a, em camara ele 2 ele setembro ele 1826.= O D esembaTgado1· J oaquú1: 
J osé Anw;tacio JJiontei1·o de CaTvalho e Oliveira~ juiz ele fóra, pro ·identc = J ose 
P ed1·o de Faria lfia?'qttcs; primeiro vereaclor=Antonio lfianuel XaV'ieor S oa1·es, se
gundo vereador = Antonio J osé de L ima lvicllo A lvine, terceiro vcreaelor =João 
A n tonio B1·anqninlw, promu aclor . 

Resposta ela infanta regente : 
« Acceito com viva sati fação os protestos ele ficlelidaclc, amor e gratidão que 

a camara e os habitantes ela sempre leal e antiqnissima cidade ele Bej a e do s~u 
elistricto dirigem a meu prczaelissimo irmão e nosso incomparavcl c l gitimo re1 ° 
senhor D. P edro IV, não só por ser nosso soberano, mas tambcm }Jclo maior ele 
todos os beneficios qne podia fazer a Portngal, sua patria, dando-lhe a car ta co?-
stitllCional ele 29 ele ab1:il, carta a mais bem calcu.lacla e a mais adaptada ás cll'
cumstancias em que este reino se achava, e contra a qual não prevalecerão as 
portas elo inferno, apesar ele todos os esforços que o inferno faz ! 

«P ara a consoliclação cl 'cste systema 011 conto com o vosso zêlo, coro o vosso 
valor, com as vossas faculdades c com as vos.·as vielas, se ta.ntos sacrifícios forem 
precisos, o que não espero. 

aRogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Pala.cio ele Nossa Senhora da 
Ajuda, em 2 de ouh1bro elo 1826. = lNFANTA. =Para a camara ele B ja. » 

N .0 59 

Serenissima senhora : - Ainda que me queira conservar em silencio, á vist.'l. 
dos meus acanhados talentos, a força elo patriotismo e o excessivo amor que 110 

coração nutro, desde os meus primeiros annos, pela ::t.ugusta clynastia elo Bra%an
ça, m? obr iga a elevar á r cspcitavel presença elo vossa altc:tia as minhas h~~lclo; 
mas smcC\r.as C),.""})rcssões, na certeza ele que vossa alteza, pela sua maguaunn1dae~ 
e cl~mencw., jamais deixará de acolher as vozes ele um pOl'tl1gLlCZ que ha mars 
ele vmte annos se emprega em diversos ramos do real scrYiço . . 

Eucarregaclo por ultimo da iustrncça.o publica, por ser prof'csso1· proprictartO 
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Llas primeiras letras cl' esta villa ele Bcri11gel, clesclo 30 elo abril do 1823, cu não 
tenho cessado ele inspirar aos meus cliscipnlos amor, respeito c obecliencia a essa 
prcclar.issima ~lynastia, que ha tantos seculos faz a felicidade ela nação portugue
za, e agora a colloca .a par cl~s nações livros, o que com gosto continuarei a fa
zet• emquanto estiver n'este laborioso emprego. 

Não posso , ser enissima se:nlwra, deixar de me possuir elo maior prazer por 
ver que o augusto irmão ele vossa alteza e nosso legitimo soberano, o sempre me
mora.vel senhor D. Pedro IV, não ol)stante achar-se em tanta distancia e occlÍ.paclo 
~~ 1:cgcr o vasto imperio elo Brazil, se lembrou com ternura ela sna amada patria, 
fclicl~anclo a familia portugueza com as sublimes instituições orclenaclas na carta 
constitucional ele 29 ele abril elo corrente anuo, com o mimoso penhor ele sua a.n
gnsta filha, nossa rai:nl1a, c com a clocil e sabia regencia ele vossa alteza, soliclos 
0 reaes bens, que nos assegmam immensas ventmas c prosperidade em todas as 
1'~partições p~1blicas; eu a espero, serenissima s\omhora, com bastante confiança, 
11 aquella em que me emprego. 
, Pelo motivo, pois, ele tão alegres acontecimentos, eu felicito · com extraorclina

l'to g~sto a vossa alteza ; dou-me os para bens e a todos os bons portuguezes, ele 
possu1rmos tanta · fortuna, o louvo a Providencia Divina, que se dignou liberalisar-
llos estas daclivas . -

Deus g·ua-rde a vossa alteza por muito<· annos, para bem ela patria. Beri.ngcl, 
4 .ele setembro ele 1826. = Antonio JJ![anuel Teixâm de Almeida, professor pro
pnctario. 

Resposta da infanta regente : 
«Agradeço-vos os sentimentos elo respeito, ele amor c oboclicncia quo tendes 

pa!l:a com a augusta clynastia ele Bragança, e particularmente para com meu au
gusto irmão c nosso legitimo rei o .·enhor D . Peclxo IV, pelo inapreciavel bem 
Ínc fez aos seus· :fieis subditos portngnezes, cbnclo-lhes a sabi a carta constitucional \? ?9 de abril cl'este amHli carta constitucional quo, depois ele instruir vossos 
c tsctpnlos nos principias · da nossa roligifio santa e na doutrina christã, lhes deveis 
l~plicar todos os dias c fazer decorar, expondo-lhes as' vantagens que cl'clla hão 
c 0 r.csultar á nação em geral e a cada cidadão em particular . 
.A_· <cltogo a Deus vos tenha em sna santa g;narcb. Palacio ele Nossa Senhora ela 

Jllcla, em 29 ele setembro ele 1826 . = lNI"ANTA. = Para o professor Antonio Ma
nuel Teixeira ele Almeida. >> 

N." 60 

· d S,crenissima senhora: - Tendo merecido a · honi'a de ser despachado para juiz 
de fora ~' esta cidade p~r decreto ele 17 cle_ ~aio elo presente anno, e v:erifican

, ,, o -s~ a mmha posse no cha 25 ele agosto proxtmo passado, é elo meu dever, como 
;nbcltto fiel e agradecido, assegurar a vossa alteza screnissima, quo eu jurei pe-

::1.Uto a eamam ele Villa Real, aonde me achava no ;memoravel dia 31 de julho, 
ctnuprir c fazer cumprir a carta constitucional, que o in.1Jl1ortal' e magnanimo rei 
0 scnhol' D. Peclro IV clocr etou em sua alta sabedoria para felicidade cl'estes rei
~08 i ~ ao mesmo tempo tributar a vossa alteza serenissima os mais sinceros votos 
t~: l1l~~a _ob_ccliencia, rcspe~to c fielelicbéle ao mesmo augusto senhor, á vossa al-

a ~e1 cmss1ma e seu benefico governo. 
l D1gne-se vossa alteza screnissima acceitar esta minha declaração com a bene

\To encia que lhe 6 innata, ·e como um tributo ela minha lealclacle c submissão . 
. Deus gmtrcle a vossa alteza serenissima tantos e tão dilatados annos como ele

~)~lh . os portuguezes. Miramla elo Douro, 7 ele setembro ele 1826 . = José Cabm~ 
e~::uetra de JJ1omes) juiz de f6ra. 

Resposta ela infantf). r egente : 
l «Recebi o vosso ófficio ele 7 ele setembro. Eu julgo sinceros os votos 'ele obe
c ~encia, r espeito' e ficleliclacle .que consa~r~es a men augusto irmão e nosso mao·na.
.nuno e legitimo rei o senhor D . Peclro IV, por ser nosso soberano e pela s~bia 
cal'ta constitucional que genero ·a.mente deu aos seus fieis subclitos' portugnezes: 
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mas cumpre que a vossa conducta correspomla ás vossas palavras; e se o gmúo 
do mal, se o espírito ela intri~·a chegar a essa cidade, em todos os tempos fi e~, 
desenvolvei todo o zêlo c activiclade em o repcllir ou suffocar; mostrao-vos um di
gno magistrado; ele outra maneira eu me verei na chua ncccssiclacle ele vos den:út
tir, assim como a qualquer outro que faltar aos seus clevcres. Certíssima como 
estou que ela frouxidão, ignorancia, má vontade c perver sidade dos magistrados 
tem vindo a maior parte elos males que Portugal tem ha longo t empo soffriclo e 
está soffi:enclo, eu estou na firmissima r esolução ele nada perdoar n.o que eleve ser-
vir ele exemplo . . 

«Rogo a Deus vos tenhn. em sua santa guarda. Palacio de :Nossa Senhora da 
Aj nela, em 2 ele outubro ele 1826. = INFANTA. = Para o juiz de fóra de Miranda 
do Douro . ,> 

N.• 61 

Sercnissima senhora : -A camara ela villa ele Reclondo, tendo j ::í.levado ao co
nhecimento de vos:a alteza o nobre valor, honrado comportamento e não vu.lgar 
:ficlelidacle que caracterisou e distÍJJguiu os povos ao seu cli.-tricto para com a sua 
patria, para com o seu rei c para com vossa alteza, sua augusta regente, nos sempr.e 
lembrados dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto passaclos, dctestanclo o altamente cl'l
minoso exemplo da mais infame rebellião de dois :wentureiros das proximas villas 
ele Extremoz, Alanclroal e Villa Viçosa, não se deixando illuclir e fa: inru: pelos 
t~to apparatosos c lisonj eiros, como falsos futuros, qu , para crcar prosclytos, pro
mettiam succcder em breve tempo ao enorJJ:Ú ssimo clelicto ele sua r oboleli.a contriL 
o seu roi o contra a sua patria, closprezanelo as suas reiteradas ameaça· e os mes
mos insultos, grosseiramente praticados para com alg-uns elos conciclaclã.os tl'cstc 
cli:tricto, qne transitavam por aquellas villas; o alfim, obog-anclo a ter a corag-e~n 
ele espontanea e sómcnte á voz elo suas auctoriclacles civil e militar conorem as 
armas, pre::;tes a defenderem :ua patria ela invasão projectada pelos r ebeldes, eJJ1 

quo, á similha~.ça elas t r~·as limitrophos, o gotassom seus cofres publicas c a.ta.
cassem a propneelaclc part10ula.r, e a darem ele bom grado a viela pela sua carta, 
pelo seu r ei e pela sua regente : a oamara da villa elo Reclonclo, ser nissima se
nhora, por si e em nome dos honrado: I ~vos que ropre:on.ta, ele novo , tem a du
plicada satisfaç~to e hQnra ele chegar ao::; clcgraLlS elo throno pai'a felicitar a vossa 
alteza pela sua legitima e j nsta elevação á regencia cl' estes reinos, tostemtmhan
do-lhe ao mesmo tempo o: mais pmos votos ele gratidão pelo inimitav 1 zêlo com 
que prom.u·a e promove o bem do estado e felicidade elos portuguczes, e firmando 
com o mais solcmne e sagTado jtuamento os seus mais constantes protestos ele 
amor, obccliencia e fidelidade ao nosso legitimo e immortal r oi o senhor D. Pe
dro IV, rei sem par no. a1maes do mundo, o a vossa alteza, grande o digna re
gente elos portuguezes cli"'nos el'este nome. Coube a vossa alteza, serenissima se
nhora, a laboriosa, mas toda gloriosa sorte elo plantar no luso solo essa mimosa 
planta, que ha pouco brotára do magnanimo coração do melhor dos reis, essa ar
vore de uma justa liberclade, ele que ha tanto tem]_)O nações mais venturosas têeJJl 
colhido tão saborosos como sazonaclos frnctos; a. vo.-. a alteza, ]_Jois, est~t rese~·yado 
o feliz remate da completa ventLwa elos portnguezcs, que, apinhados um d1a c;,u 
roclu. do throuo, pagando-lhe o mais sagrado tributo de sna gratidão, abeuçoarao 
os dias remm·caveis e apreciados da existencia ele vossa alteza, c transmittirão :is 
mais remotas gerações os saudosos e augustos nomes ele Peclro e Izabcl. 

Deus guarde a vossa alteza scren.issima. R.eclondo, em camara ele 9 ele sete])l
bro ele 1826. =Antonio Dua1·te Fen·ei?'Ct do Sottto~ juiz elo fóra, presiclente = 
Antonio Fe?'?ULndes Rico~ primeiro vereacloT =Antonio dct 111ota Ji1 ·eú·e, seguuclo 
vereador = José JJ1a?·ia Queimado~ terceiro vereador= JJ!Janttel José Gomes~ pro
mu·ador. 

N.• 62 

Senhora:- O presidente e officiaes da camara ela villa de VeiTos com o ])laior 
respeito remettem á presença de vossa alteza o auto elo imamento solemue das 
anctoridades civis e municipaes, o elos mais empregados ~1a sua jnrisclicção, CJ.ue 
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em. o dia 31 ele j nlho passado prestaram, nos paços do concelho, ~~ carta consti
t~lcwnal cb monarchi.a portugneza, que a magnanimidade de sua magestade impo
rtai o senhor D . Pech·o IV, rei cl 'estes r einos de Portugal e Algarve, se serviu 
decretar, dar c mandar j nrar ~\. l'ltt.ção portugueza, a quem tomos a honra de per
tencer. 

Digúe-se, pois, vos~a altez;a acceitar os nossos sinceros votos ele submissão, 
respeito e ele aclhesrio que professfLmos á imperial e real pessoa elo nosso sobera
no, como tambem a vossa alteza e a toda a real clynastia ela casa de Brag·ança, 
reconhecendo elll nós, que estamos, por nosso dever ele vassa1los fieis, gostosos 
~111 tributar, como ora tributâ.mos, nossos maiores agradecimentos pelo generoso 
beneficio qne acabfLmos ele receber na sabia carta constitucional, que esta camara 
e povo, a que presidimos, acceitam com todo o prazer, como assignalaclo penhor 
ela nossa fntnra feliciclaele, procmacla e promovida pela bendicencia do nosso au
gusto soberano o senhor D. Pech·o IV, por mão de vossa alteza, tão digno modelo · 
ele sen angt1sto irmão, e aincla quo taes, nossos sentimentos não foram logo paten
tes 3J vossa alteza, como cleveram ser, inaclvertencia nossa deu logar ao descuido 
ele que somos arg nidos, <;le n~'Lo havermos para logo remetticlo, como ora r emette-
11;tos, aquelle r eferido e solemne auto de juramento que havíamos prestado no as
Slgnalaclo dia elo programma, dia em que oom todo o festejo e solemniclacl e jurá
:no~, ~amo igt1almente as a.uctoriclades eccle ia ticas e militares oonstituiclas n'esta 
Jlll'tschcção . 

D ens guarde a vossa alteza por muitos e felizes annos. Veiros, em vereação 
de 9 elo setembro ele 1826.= Fmnâsco João Cosrne, juiz orclinario = Fmncisco 
{osé ~ar;cwto, vereaclor = J osé P edro Ribeú·o, vereaclor = F?·ancisco Xavie?' R1j'o 
ce Olwe~?·a.J vereaclor=Dmnaso Zagallo, procurador elo concelho. 

Resposta ela infanta regente : 
. «~cceito com prazer e viva satisfação os vossos sinceros votos de submissão., 
Dspeito e aclhesão que professaes á sagrada pessoa elo nosso legitin'lo rei o senhor 

· P oclro IV, á· minha pessoa e {L r eal clynastia ela casa de Bragança. 
<<Muito folgo de saber que essa camara, e o povo que ella representa, r ecebeu 

com gosto a carta constitucional, dada e decretada em 29 ele abril passado pelo 
llosso augusto e legitimo rei o senhor D. Pedro IV. Vós mesmos a consicleraes, e 
com rasão, como um seguro penl1or da, vossa fntma felicidade; sustentao-a, pois, 
e clefenclei-a contra os ardis, mentu:as e vis embLlstes elos seus inimigos, cl' esses 
poucos portug nezes degenerados, que, esquecidos elo seu rei, ela .sua patria, e cal
cando aos pés nossa religião santa, e suas maximas, procuram accender entre nós 
0 facho da discorclia e ela guerra civil, unico fim que tem em vista quem lhes 
paga. · . · 

~ . . <<ltogo a Deus vos t enha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Se~~ora ela 
~·lJtLcla, em 29 ele setembro ele 1826. = INFANTA. =Para a camara ele V en·os . >> 

N .0 63 

l Serenissima senhora : - A camara ela villa ele Gollegã, intimamente convencida 
~~s Vantagens que resultam a e~tes reinos ela cartn. constitucional e lei fu~~lamen
be ~ élocr~tacla, clacla e mandada Jurar pelo senhor D. Pech·o IV, nosso legt~un? so-

1.auo, Já teve a satisfacão de levar ao conhecimento ele vossa alteza o Jllbllo e 
~atisfação com que toclo; os habituntes cl'esta villa receberam e juraram aquelle 
lUPortal codigo, que formaní uma' nova epocha na historia nacional; como porém 
al ~·ovidencin., quo decretou aquelle monumento elo saber humano, chama a voss'a l teza para reg·er e governar estes reinos, cumpre a esta camara o levm; aos pés 
c l Vossa, alteza os votos cl'este povo submisso, fiel e laborioso, assegurando a vossa 
a teza que todos permaneceremos firmes na r esolução que uma vez tomámos bem 
l~nvenciclos ele que aquella Prmridoncia., que elo alto elos c6us fixou os cle~tinos 
c estes reinos no clla 29 ele abril do corrente anuo, ha ele continuar a prosperar 
~~ 1nossas primeiras instituições, que o anelar elos tempos tinha aniquilado e redu-

c 0 a moras sombras. 
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Deus guardo a augustn, pessoa elo vossa alteza c se digno concoclcr a voss::t 
alteza uma prospera saudc para nosso bem c satisfação elo todo · os bons portu
guezcs . Golleo·ã, em camara ele 9 ele setembro ele 1826. =Ay1·es li'elix F1·ei?:e de 
Andmde Coutinho B andei1'C"1 presidente= António Felix de M endonçc" A1·1·aes 'Tm·-
?·es de Mesquita=F1·ancisco ele Gouveia Leite =Antonio ,Ca1·los Gavino = José dct 
Ji'onsecet Cm,t·inho =José Antonio Gcmnei?·o) secretario da camara. 

Resposta da infanta reg-ente : 
«Accuso a recepção do vosso officio de 9 do corrente, o muito vos agradeço, 

como cmnpre, os nobres sentimentos ele quo vós e o poYos que r cprescntacs yos 
achacs ummaclos para com o nosso legitimo rei o senhor D . Pedro IV e para com 
a carta constitucional, dom precioso quo o e6L1 inspirou a rricu augusto irmfio para 
fazer a ventura ela briosa, mas ha loDgo tempo dc,.g-raçada, nação portugnez[L. 
Agradeço~vos ignalmente os vo.ssos scntim ntos para commigo. Eu conto cmn o 
vosso brio, ]lolll'a c ficlcliclnclc, bem como vós poclcis contm· commigo para que se 
cumpram as regias c bencficas determinações ele nosso legitimo e immortalrci. 

<<Hogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Cintra1 em 12 ele se
, tcmbro ele 1826. --Para o prcsic1cntc, vereadores, procuradoT c secrctatio da c:.t
mara da villa ela Golleg~ . » 

N. 0 0-1 

Serenissima senhora : -A camara da villa de Cantanhede, composta ele juí:6 
de fóra c vereadores, abaixo as. ignados, animada elo maior amor, zêlo e ele :fielc
licladc, por si c em nome elos povos do seu districto, chega aos p6s ele vossa al
teza r eal a man_ifestar seus sentimentos ele al gria pela felicidade que o nosso le
gitimo r ei o senhor D. Pccb·o IV quiz conceder a Portt1gal, clanclo-lhe a vossa 
alteza por sua regente e uma carta constitucional, co ligo ele sabedoria, onde se 
rctme o csplenclor do throno com a felicicl.::tdc ela nação. Esta camara protesta pe
rante os céus e a terra seu amor, lcalelacle e acThcsão ~t pessoa ele vossa alteza 
real, ao senhor D . P ccb·o IV c <'L carta constitucional dada pelo mesmo · senhor. O 
mesmo protesta em nome elos povos cl'estc elistricto em que ha o maior enthusias
mo, satisfação, obecliencia e tranquilliclacle, c uuw. só vontade em toclos em cun:
pril' c defender u. car ta con.-titucional dada. pelo senhor D. Pedro IV, nosso JegJ
timo r ei, ·l.s altas c sabias determinações de vossa alteza r eal. 

A pessoa de vossa alteza real D eus guarclc por muitos annos, como havemos 
mister. Cantanhcclc, em camara ele 9 ele setembro ele 1826. =Man-uel 1-Iomem Re
bello F1·ei?·e; juiz. ele fóra, presidente= José f?ed1·o Dias Galvão, vereador= Ma
nuel P essoa da ·Fonsecct) vereaclor =José C~·isp1:nicmq da Silveira, vercaclo'r = 
João PmTeira de Sampaio, procurador = F1·ancisco Ribeiro) escrivão ela canH\J.'a, 

Respost9- ·ela inütnta regente : 
«Se por ~ff~it? das melindrosas circumstancias em que Portugal se tem acha·clo~ 

tlescle a sent1dtss1ma morte ele meu allgusto pac, cu tenho passado por tormentos 
que têem dilacerado meu coração, tenho tarnbcm tido momentos ele verdadeira. con
solação e pr azer ; e nrio foi pequeno o que me causou a lcitl.ua do vosso officio ele 
9 elo corrente, que recebi nnú retardado, c no qual protcstacs franca c leahncntc 
vossa :ficleliclaclc, amor c aclhcsão ao nosso legitimo c immortal rei o senhor D. P~
dro IV c à carta constitucional, que generosamente outorgou aos seus :fi eis subdl_
tos portuguczes. Persisti em tão honrados sentimentos; instnú os povos que rcpre
~entaes sobre as vantagens, bens e utilidade que hão ele tirar el'aquclla .. auia ~artf.L 
constitucional; preveni-os contra essa alluvião ele mentiras, ele intrigas C· de 1nÍ~L~ 
~os c criminosas ünposturas com que se. procura illuc1 ir c clesori ntar os po~os 
mnocentes e incautos, abusando atrozmente da rcligiao de um D eus ele paz, que 
altamente conclcmna procedimentos taes e tal condncta. 

«Agradecendo-vos, eomo cumpre, os vossos sentimentos para com a rninl1a P~r 
so~, rogo a Dclls vos tenha. em sua santa guarda. Palacio de No,.sa Senhora c,~ 
1:\Jtlda, em 2ü rlc setem1Jro rle 1826. - l NFANTA. = Para n. caman1. ele Cant, 
nhcclc. » 
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N.• 05 

f3crcnissima senhora : -A camara d'csta villa, por si c em nome dos povos 
d'~stc di tr.icto, vac prestar no mais excessivo jubilo a vossa alteza sua devida 
c JUsta gratidão pela feliz c grata execução da carta constitucional que nos deu 
o nosso sempre grande c sempre imm01'tal r ei o senhor D . P edro IV, que fce; a 
v?ntma elos portuguczc ·. Digne-se vossa alteza receber esta justa, hmnilclc e clc
vrda homenagem ele r espeito, amor e gratidão. 

Deus gua,d.e a vossa alteza r eal. 'I ercna, em c amara ele 1 O de setembro ele 
1826. =O juiz de fóra, presidente, Antonio P m·ei?·a de Azevedo= João Mendes 
Vellacla = João And1·é Jll/.omYtia = Tlwmé Antonio da Rosa = Jl!Iamtel Coelho Vi
cligal. 

Respo. ta da infanta r egente : 
« 'cr fiel ao seu legitimo soberano é um dever sagrado . lHas mn soberano, qual 

0 qt~c a Providencia c o direito de succcssão nos deu, quo nao perde um momento 
de felicitar os seus povos, que para pôr termo a nossos males, volnntaria o gcne
ros~monto nos outorgou tuna sabia lei fm1damental, qual a preciosa carta cousti
tucronal ele 29 ele abril cl' este anno, nfi.o ó ,merece a ficlclidaclc de todos o · por
tnguczes, ellc é digno ele nossa eterna gratidão . A homenagem, pois, de respeito, 
amor c gratidão qu rcnclei · a meu augusto irmão e nosso legitimo rei, o senhor 
D. Pcelro IV é justa c 6 clcvicl:t. Eu espero que c· ·a camara e os povos que ella 
\ 0Pr,cscnta per ·istir?i:o con ·tantos em tão nobres sentimentos o clefcnclcrão, ú custa 
( 0 todo o sacrificio, aqucllc immortal cocligo; a vossa regente vos dará. o exemplo . 

<cRog·o a. Deus vos tenha em sua santa o·uarcla. Pa.lacio ele Nossa Senhora ela 
Ajuda, em 2 de outubro de 182G.=L.W.A.NTA. = Para a cmuara. el e Tcrena. n 

N.0 G6 

. ScrCJussima senhora.-A camara da villa de Trancoso, por si e pelo seu ca
Iacter representativo, tem a hom·a ele felicitar a vossa. alteza, pela alta c justa 
elevação á r g ncia cl'estes rc.ino ·, felizes e já Llitosos pch carta constitucional, 
1~10 espontancaruentc nos deu o nosso sem igunl c immortal rei o senhor D . Po
(u·o IV . 

. A mesma camara, conhecedora. ele -vantagens tão a · igualadas, c que um tal 
regunen só lJÓclc conclL1zu· a nação ao gTau el e gloria., qttc outl·'om teve, transpor
tada. em jubilo, beija a augusta mão ele vossa alteza, e com pm·cza testifi.ca sua 
fidcliclaclc, amor c gTaticlão . Digne-se vos ·n. alt za receber esta cordial homenagem, 
e benigna acolher os nossos votos c1 obceliencia c respeito . 

Deus guarde a vossa alteza muitos n.nnos para felicidade ela monarchia. Tran
e~so, em camara ele 11 de setembro ele 1826_ = ]Iannel J osé de Oliveú·a ]Iala
~ia, juiz ele fóra, presicl cntc = A ntonio Paes li!J.ontei?·o ele Almeicla, vereador = 

ntonio Barata ela Costct7 vereador= Otto José Neves do Valle) procurador. 

Resposta ela infanta rco·ente : 
. . «Üom rasão chamacs ao nosso lcg·itimo rei o senhor D. Peelr·o IV r~i ~em 
Jg u::tl! N acla tno natural ao coração humano como arrogar a si poder c dlrmtos 
~'Jllc lhe não competem. Porém meu augusto irmão, que só tom em Vista, c no seu 
~o~·a~ão n~agnanimo c vcrdacl iramentc real, o bem e v nttu·a tlos ppv~s que a 

_r ovrclcnCia confiou ao seu cuidado c clcs,-clo conhecendo pcb sua propna cxpc
l'Iencia, c pela instrnctiYa lição ela lústoria, q~w nenhuma fórma ele gov~rno é tão 
capaz de fazer feliz mna nação como o governo monarchico representativo, cedeu 
&;cu rosamcutc par te dos üirc.itos que tinha hcr1aclo, porque n'essa cessão ia a 
v~ntnya elos sons fi eis subcl.itos ! Ellc outorgou, pois, aos por tugtleZe a caa:ta con
btttllci_onal ele 2!) de abril cl' cstc armo, monumento cte1:no ele geuero icb.clc, ele ·a
. eclo ~· Ia c de poli ti c a. : por isso com rasão merece o titulo que ll10 clacs -cl -rei 
· 0111 Ig"ua1. 

11 Convcnc.iclos como cstacs elas vantng·cns <1nc imlLllJitavclmcntc hão d r sulla1" 
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á heroica nação portngL1cza cl'aqnclla immortal carta constitucional, etunp1•e q_uc _a 
sustenteis c defcndaes, c que vos não deixeis sccluzir por esses portnguczes mcli
gnos, pagos, vilmente pagos, pm·a cravar punhacs no coração da patria e accen
der entre nós o fatal facho da discorclia e ela gLtcrra civil; entre vós mesmos ten
des um recente exemplo ele pcrficlia c ele :fidelí.dade: ele pm1iclia no infame tenente 
coronel ele milícias cl' essa villa; ele :fideli.clacle verdadeiramente portugueza no co
ronel, officiaes, officiacs inferior es e soldados elo mesmo r egimento : imitao estes, 
c eletestae aq Lwllc incl.igno COllilJLamlantc, cujo nome será execrado at~ á mais re
mota posteridade. 

<<Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora cb 
Ajucla1 em 28 ele setembro ele 1826. = ll\TF.ANTA. = Para · a ca.mara ela villa ele 
Trancoso . » 

N.• 67 

Screnissima ·enhora : -A camara ela villa ele Cclorico de Basto, depois ele 
prestar o jm·amcnto el C1m1prir e fazer cumprir e guardar a carta constitnciona.l 
com que o aug·usto irl1.l ão ,de vossa alteza sercnis .. ima e nosso immortal r ei o se
nhor D . Pedro IV fixou a ventura dos scns r einos elE) POl'tugal, Algm·ves c se1.~s 
clomi11ios, vem aos pés elo throno ele el-r ei fi.clclissimo offerecer o tributo da 1~a1s 
rig·orosa ohediencia, fidelidade e reconhecida graticHio ao nosso leg-itimo e nu
mortal monarcha o senhor D . Pecb-o IV1 a sua augusta filha e nossa rainha a 
senhora D . Mm·ia li c a vossa alteza, a quem o mesmo nosso augusto soberano 
delegou a sua r eal auctorieladc. Sim1 sercnissima senhora, o senhor D. Pcclro ~~ 
dando á nação portugucza aquellc gTanclc codigo político, r evesticlo ele tudo a.qmllo 
que a c:xpericncia elos sccnlos c a htm1ana civilisação haviam authenticado para a 
ftmdação cl'aquclla libcru:dc moral e Lcm regulada, a 1mica verdadeira c eligna 
elo homem, firmou para .-cmprc a immortalidacle elo seu r einado e a prospcriClaclc 
c ventura ela monárclJ irL. , 

A carnara c todo o povo cl'estc clistr.icto qLw represcntà se felicita com o go
verno ele tão grande monareha, e ele vossa alteza1 que felizmente nos rege, a quero 
humildemente supplicâmos nos haja. ele acccitar benigna nossos sinceros votos, c:rn
quanto nós rogfl.mos a Deus que conserve por clilataclo_. annos a preciosa viela ele 
vossa alteza :=;ercnissima, como dcsejâmos c tocla a nação ha mister. . 

Villa de Celorico ele Basto, em camai'a le 12 ele setembro ele 1826.= Don~ln
gos da .ilfota ele Cm·valhf), jruz ele fóra, presiclente=Mm'tinho da Cunhe' 111ou?'f1~, 
vcroador=.il.{anuel Joaquim Teixeirct da Ctmhct Vieira e Silua, vereaclor = Lu1Z 

Antonio Teixeint Pinto, vercaclor=Fernando A lves Machado, prom.u·ador=F,.an
cisco Alves de Zl1ott? 'ct, secretario. 

Resposta ela infanta regente: · 
• << '!Jm monarcha ( Oll m1tcs verclaclciro pae elo seu povo )7 qual o que por legitíJl1~ 

e mdisputavel direito ele succcssão possuímo ·
1 

e qne a Providencia nos concedeu, 
1uu monarcha, que, apenas sobe ao throno, só cuida em extirpa-r nossos males c 11 

sua origem, que só pensa em felicitar os serLs {:ieis suLditos portugncL~cs, dn.nclo
lhcs a. saL ia carta constitucional ele 29 de abril cl' c .. te anuo, merece n. fi.clcliclaclc, 
amor e gratidão cl' essa camara, elos povos que clht representa e a ele todos os 
portnguczcs dignos el'cste nome, e pouco tardará que esses me.-mos desgraç.aclos, 
que uma fatal cegueira n.nastou ao crime, não reconheçam o horror ela sua coucln
cta c situaç~o 1 c não , nspirem por uma patrin. que o-ffcnclcram e por m11 soberano. 
r1nc insultaram. Explicae aos povos as vantagens que precisamente LJLo ele e~anai 
~l'aqn.elle coeligo constitucional, e sobretudo rccommonclac-lhcs que se não deLX~~ 
~lndir com as falsas c criminosas noticias que uns poucos ele vis assalariados fo_:
Jam, escrevem c propagam, para conseguir os clamn::tclos fins a quo se )Jl'OP00 

quem ll10s paga, il1;;nltando o meu muito :unaclo innfio o infante D. lYiigncl, qne 
se ach?' clescansaclo em Vicnna, que já ha mnito declarou que r conhecia seu att: 
~Lt~to 1rmão o senhor D. Pedro IV por seu legitimo soberano, c flue não consen 
tma que pessoa n1gm'na abusasse do seu nome 11ara xcitar em Portugal conuno
çõcs e clcsorcl ns. Acrcclitac a vossa inf::mia rcgcnt~ 1 que nenhum interesse tcJ11 



297 

em vos occultn,r a verdade, e tanto mais quanto ella .està intimamente convencida 
qne é só com a verdade, franquoí.'ía e justiça. quo se eleve reger os povos, e nunca 
com a mentira, com embustes e imposturas. 

. «Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora da 
AJuda, em 29 ele setembro do 1826.= INFANTA. = Para a camara ele Celoxico do 
Basto .>> · · 

N.• 68 \ 

Serenissimá se'nhóra: -A nova camara ela villa ele Olhão ela Restamação, re
presentante elo um povo que, pela sua fidelidade, hom a e valor, se fez digno elas 
~nercês que lhe foram concedidas pelo alvará de 15 de novembro de 1808, e pelo 
alvaní ele 20 ele abril ele 1826, pelo qual vossa alteza serenissima, em nome elo 
ll?sso grande e immortal roi o augusto senhor D. Pedro IV, erig i~l camara n 'estn. 
v1lla; agradecida aos incomparaveis beneficios que tem recebido, vae aos degraus 
elo throno beijar a benefica mão ele vossa alteza sercnissima e testemunhar o seu 
reconhecimento pelo incansavel zêlo que vossa alteza serenissima assiduamente 
emprega em felicitar a nação porh<tgueza, Cl"Ú os interesses incessantemente vigia 
e .lhe promove. Esta camara e os povos que representa ap1:eciam por dever e con
YJCção a carta constitucional com que el-rei o senhor D. Peclro IV nos liberalisou 
e_ eleva · com a nossa ventura a par das mais polidas nações. Vossa alteza serenis
srma, nossa regente, sacri:ficanclo o sou repouso, a sua 1reciosa saucle, não se pou
pando a cu_iclados e trabalhos para felicidade nossa, nos constitue no maior dever 
ele tudo sacrificarmos e as nossas vielas, se necessarias são: o se este povo ele pes
ca~lores, serenissima senhora1 teve a singLuar ousadia e valor de ser o p1;imeiro 
em dar o exemplo em 1808 para a restauração do reino, empunhando os r emos 
e as fisgas 1 acommetter e vencer i:ts legiões de um grande hom.ern1 com a mesma 
fidelidade e valor, serenissima senhora, elles agora derramariam o seu sangue pelo 
seu rei o senhor D. Pedro IV, pela conservaçfio da car ta. constitucional c por 
Y?ss.a alteza serenissima, que tão sabiamente nos r ege . Ordene vossa alteza sere-
1118Slma o que houver por bem, que nó: seremos :fieis em obeclecer . 

. Deus I rospere a preciosa saucle ele vos ·a alteza soreni ·simn, como o havemos 
Tts~er e todos desejam. Olhão ela ~e~.tamação 1 em caroara ext;·aordina~·ü:t, aos 12 
c e setembro ele 1826.= E en, escnvao ela carnara, o suuscrev1, J oaqtmn elo Ó= 
-<'lrttonio J.l1alafaia Freire Telles, juiz ele fóra, presiclente=Joaquún Viegas Espe
?"Ctnça) vereaclor=Estevão Affonso, vereador = Manuel Pe?·eirct Pinha, procurador . 

Resposta ela infanta ·regente: 
((H.ecebi com muito prazer e gratidão o vosso o:fficio de 12 de setembro, no 

qllal não só protcstacs a vossa fide liela le, amor e reconhecimento ao nosso immor
tal c legitimo rei o senhor D . Peclro IV, pelo inn,pr eciavel bem que fez a Portu
~al , dando-lhe a abia carta constitucional de 29 ele a.bri.l d'cstc anuo, mas tam-

cm offereccis vossos braços, vossos bens e vosso sang·Lle para defender o rei, a 
carta constitucional e a minha pessoa. Os habitantes elo Algarve, foram sempre 
f,aJno~os om todos os tempos ela monarchia portngLleza1 e não admira que em 1808 
ossers vós os primeiros a combater e repellü· as legiões francezas que perficla

lllente se apoderaram de Portno·al quando em tempos mais remotos não temeram 
0.s habitantes cl'es ·e reino arro.tm: mares procellosos. e desconhecido~ ! Foi do Al
ga.rye que saíram quasi todas as embarcações clestmaclas a_ clescobnr a costa de 
Afn ca, e á coragem o intrepidez elos algarvios como navegantes se eleve grande 
Parte elas descobertas que fizemos. 

ccHoje ·não se trata de combater francezes, nem ele arrostar mares tormento
sos : h~je trata-se de r epellir e supplantar os inimigos elo r ei e da _carta constitucio
nal, repellindo as suas perficlas sug-gestões, desprezando os seus mfames embustes 
e rejeitando com indig-nação as aterradoras o falsissimas noticias que, sem cessa.r , 
espalham para enganar a gente simples e incauta, a fim de accencler entr e os por
~ll{\'nezcs o facho da cliscordia. Estes são ?s i u~i13·os que mais eleveis Yigiar e com-

atee. Agradeço-vos qua.nto a meu_ resp01~o dtzCls, c cstae certos que eu só clcsqjo 
0 bem ela nação a r:tne tenho mmta glona ele pcrtençcr, e !)_no este bem j amais 
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se conscg-Llinl se não se cmnprircm prompta c fielmente as saLias tlctcrminaçõcs 
de meu augusto ir mão c nosso legitimo re i. . 

<<Rog·o a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhora ela. 
Ajuda, em 2 ele outubt·o ele 1826.=LWAN'l'A.= Pam a camara de Olbão. ,, 

"N." 69 

Senhor: - A camara da villa ele E:itremoz, qne por• uma clilatada serie ele fa
cto ·, nada equívocos, tem sempre protestado a mais firme lealdade c ae1hcsão á 
·agrada pessoa ele vossa magestacle c aos direitos ela lcgitimiclaclc, merecendo por 
isso os gloriosos titnlos ele rmlito nobre c sempre leal, sente hoje cortar-se-lhe o 
coração de dor ao ver acceneler em seu proprio seio o honivcl facho ela cliscorclia, 
sopTado pelo gcnio do mal, que, invejando a tmião e prospcriclacle ele seus pacífi
cos hahita.ntes, inspirou a. esses poucos c maus vassallos o amor da desordem e 
ela clesobcdiencia. · 

Foi com inclignação c horror que esta camara e os verdadeiros lcaes habitan
tes cl'esta villa viram levantar a voz da rcbcllião pelos indignos soldados do e:x.
tincto regimento n. 0 17 no desastroso e infeliz dia 31 ele julho, mas que ll.ão c~
benelo em suas forças rcprin:w: o mal ele mna força superior, nem ainda prcvcmr 
ou conhecer aos primeiros symptomas de descontentamento a natm·eza e exten ão 
cl'aquelle para logo lhe applicar o mais apropriado rcmeclio, pôde só conservar-se 
tranqui.lla no meio elo tmbilhão elos revoltosos e esperar snjcita as determinações 
do s~u lcg·itimo governo. 

E, pois, senhor, firme n.os princípios ele obecliencia, lcalclacle e amor para com 
a pessoa ele vossa magestacle que a camara ele Extrcmoz, por si e mn nome elos 
povos elo seu elistricto, vem hoje aos pés elo throno ele vossa magestacle protestar 
a mais inteira c ina1tcravel fi.cleliclacle á causa ela lcgitimiclacle, obecliencia e adhe
sfi.o á cal'ta constitucionul ele 29 ele a1ril ele 1826, e uma eterna gratidão e rcco" 
nhecimcnto ao sabio legislador o senhor D. Peelxo IV, ll.OSso legitimo rei, que, con
sultando a religião, o canwter, os costumes, a sitnação, extensão e população elo 
territorio portnguez, formou esse digno cocligo em que a lei, á manei.xa ele um es
pelho, refl.ectn:á com a mesma igualclaclc as a.cções çlo pobre c elo rico, elo fraco e 
do homem poderoso, o crime e o beneficio, o opprcssor e o opprimido, e que, wna 
vez g-i'avada no coração ele toelos os homens, fará a felicidade e gloria ela grande 
família portugncza. 

D eus guarde por muitos e clilatados annos a pessoa ele vossa magestacle como 
todos a.nciosamente desejfLmos . E:x.trcmoz, em ca.mm:a cxtraordinaria ele 12 ele se
tembro ele 1826. = Severicr.no Antonio Qtârino Chaves) juiz ele fóra, pre:ielentc= 
Mam~el de Sa~ule .111enezes ele Vasconcellos) primc:iJ:o vereaclor = Joaqui?n José Cot
clei?·o ele ll!latos Zc~galloJ scgtmelo vcreaclor= Ca?·los Ca1·closo/ terceiro vereador= 
Affonso Dua1·te) procm·aclor elo concelho=F?·ancisco JJ!Im·ict ela Silvei?·a e Tm·1·es, 
escrivão ela camara, ajudante. 

Resposta da infanta regente: 
<<A nobre c leal villa ele Extrcmoz deu em todos os tempos decisivas provn:s 

ele fidelidade c amor aos seus legítimos sobcTanos, , c não Cl'a possível que prati
casse agora o contrario para com o seu. actual c legitimo monarcha o senhor 
D. Pedro IV, ao qual todos os portugnczes elevem mais beneficios cl,o que a ne
nhum ele quantos Portug-al tem ticlo. Era,, pois, natn.ral que essa camara c os P?
vos que clia representa se enchessem ele ineliguação c horror ao ver a per:ficlta 
qtl<1 o coronel e o:ffi.cia s elo r egimento ele infanteria n. 0 17, ora c:x.tincto, perpe
tramm. A vo sa inclignação c juspssimo oclio eleve só recair sobre aquclle inrligno 
coronel c officiacs, porque foram cllcs que arrastaram ao crime os seus soldados i 
deve recair sobre esse infame Maggcssi, que o clinhciro.c a ambiçfio ele postos tor -
nou desertor, pc1juro c traidor ao seu legitimo rei c à sna patria. . 

«Estes c outros portnguczcs indignos, não contentes com ser pm:jm·os c t rat
clorcs, pas~a.r'am a instdtar meu qLwriclo ü·rufio o iufaute D. 1\~igncl, qtw, clcscnn
ado em VJcJma, onclc ·c acha,, c p rm::mcccndo fiel a seu atrgnsto irmfio c SC Ll lc-
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gitímo rei, rep1'0Wt altamente, como bom principe, bom il•mão c bom subclito, tudo 
quanto em seu nome se tem feito; e que qua.nclo subir ao throno com sua augusta 
esposa, a senhora D. Maria JJ, no ·sa legitima rai.uha, será o primeiro a fazer pnni1· 

esses portugnezes indigno.· que ultraj a,ram seu nome e prOClll'aram manchar sua gloria. 
. «Rogo a Deus, vos te11ha em sua, santa guarda. Palacio de Nossa Senhora ela 

Ajuda, em 3 de outubro de 1826. =lNFAN'L<\.. =Para a camara de Extremoz. )) 

N. 0 70 

Serenissima senhora: - Os cidadãos d' esta antiga. e mtúto leal ciclacle ele Vi
<~eu, possnidos da nobre ufania ele terem sempre mostrado por provas nada equi
vocas o amor e ficlclicbcle com que p1·ezam a angusta clyna ·tia ela seren.issima casa 
ele Bragança, tendo sido tao expressivos no momento elo jubilo o r gosijo geral, 
como prudentes c moelcraclos nas melinclrosa,s crises ele que têem siclo testemunhas, 
não podiam deixar ele patentear agora seus nobres sentimentos peln. ventlm:t. que 
~es concecleu o incomparavcl rei o sel;lb.or D . Pedro IV, felicitando-os com a sa
bia carta constitLleional ele 29 ele abril pl'eterito, sem incorrerem na nota :infinne e 
desleal, ou ele se haverem cleslisaclo ele sentimentos para com o seu legitimo 1·ci c 
augnst..'t clynastia, ou ele olharem com inq·uietas vistas para a carta constitucional 
qnc liberahnente lhos foi dada. 

Porém, seronissima senhora, nenhuma cl' ostas suspeitas merecem os briosos ci
claclãos ele Vizen; clles professam para com a angnsta família. real a mais pura 
gratidão c para com o immorta.l rei o senhor D. Pedro IV, quo, clignamlo-sc olhar 
compas ·ivo c justo para seus leaes subclitos, lhes q1úz assegurar sua ventlu·a, fazen
do-os livres e iguaes cliantc ela lei, abrinclo-lhes as vedadas portas da indn tria c· 
commcrcio, garanti11clo-lhes a liberclacle e a propricelade, a livre commmlicação ele seus 
pensamentos, :linalmcnte, dando-lhes a carta constituciona.l ele 29 ele abril1Jretcrito . 

. Todavia os· cidadãos ele Vizeu não tinham a.té o presente mostTaclo por este 
tne10 seu reconhecimento ao seu legitimo rei e a vossa alteza scrcnissima, espe
rando que a camara eh ciclacle, este orgão elo povo e ele sua vontacle, fizesse che
gar ao throno, que Yo:sa alteza sorcnissima tanto abrilhantn, c consolida, a expres
são franca e prommciacla elos generosos sentimentos cl'estes sub~litos fi ei·, que ele 
nenhuma sorte queria.m antecipar é preven.ir o dever da camara; até para qnc se 
não., ju]gasse que n'uma e1Jocha, em que tanta mlião deve e:s::ístir entre o povo c as 
a~lctoriclaclcs, aqnelle se abalã.nçava a isobr-se ela sua auctoricladc municipal, indo 
so l)Or si, c em despeito cl' esta, fazer um indiscreto ala.rcle ele seus aliás generosos 
sentimentos. 
- Debalde, porém, ospero1i o povo ele Vizen; a camara ela ciclaclc nrio quiz ter a 
h~nra ele a1)rescntar a Yossa a.ltcza serenissima a devida. homenagern éle seu pa
trwtismo; não qtúz ser mencionada entre as mais camaras elo r eino, que, c1m1princlo 
com o duplicaclo c~ever ele ciclaclaos c orgãos ele cidadãos, têem tido a honra de 
Ouvir as rer;postas ele vossa alteza sereuissima, tão expressivas como instructiyas, 
c que concluzem o nobre enthusiasmo ao cora.ção elos verdaelciros portl1gL1ezes que 
as escutam. E por isso os cidadãos de Vizeu vão elles sós offertar a vossa alteza 
sorenisflima os mais sinceros protestos ela sua inabalavcl ficleliclacle, amor e grati
dão, para que, dignando-se vossa alteza ele acceitar sua offerta, possa ter por certa 
a vontade elos bons cidadãos cl'esta cidade em c1ucrerem auxiliar com quanto pos
s.a~ os heroicos impulsos que vossa alteza sercnissima não cessa ele clar eu: boue
fic~o da sagrada causa ele que está pendente a, vcntm·a nacional, c P.a.ra. CLlJa con
solidação vossa alteza serenissima tanto concorre com a inalteravol firmeza de seu 
magnanimo e r eal coração. . . 

Não prezam mais os cidadãos de Vizeu a ventlu·a ela carta constltl1Clonal que 
lhes foi clacla, elo que a rcgencia ele vossa alteza screnissima, que por bem H.cer
~'l.clas e mtúto energicas mecliclas os livra da a.narchia a qu,e a, malig;túclacle ele de
generados portnguezcs queriam arrastar a nação . 

O céu protqja os preciosos dias ele vo ·sa alteza scrcn.issjma para. o-J01·.ia c 
_Yc~ltLu'a cb nação IJortug Lteza, e amor, r espeito- fiel lic1aclc elo povo vizccnsc. 
VJzcH, 13 le setembro elo 1826. = José E1·neslo Teixeim ele Can:ctllw = Anta-
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nio Tr,ixeim de CaTvalho Sampaio= O Desemba1·gador Antonio Ribei1·o de Lú; 
Teixeira~ thesonreiro mó r ela catheclral =Antonio J.l1cwtins da Costa J.lfenezes, co
nego preLenclaclo = O Bachcwel J osé da Costa Montei?·o = J oão da Cunha Pessa
nhct = O Pad1·e Joaquim José elo Amaml =Antonio Caetano Coelho e CamJJOS = 
Antonio de Almeida Tova?' ]fenezes e Vasconcellos= Custodio José Co1·reia de Al
rneiclct e Vasconcellos== José Antonio Gonçalves F01·te = Jvfanuel J oaCJLGÍ?n B?·an
clão = J osé J.l1cwia da Silveira Vasconcellos = O Pacl1·e José Bento Saiel, professor 
ele grammatica latina = J osé de Alrneidct Fw·taclo = Thomaz J oaquim de 01·da~, 
major elo regimento n .0 15 e commanclante elo deposito em Vizen=F?·ancisco Ass·ts 
J.Vfa1'ia JJ!lou?·a= Antonio Rod1·igues de J.l1ello, cinugião ela camara = J.l1anuel Anto
nio dos Santos=Joaquim lJ!lanttel Lourei?·o=Genezio J osé ele Amtdo= O Pctd1·e 
Antonio Pacheco= Joaquim J osé Gonçalves L ima, negociante e capitão elas orcle
n::mças=Joâo José de J.11mwct Coutinho= 111anuel Fe?"?'eim da Cnnha., alferes elas 
orclenanças=Francisco ele Paula Tavm·es= J Qsé Ribei?·o ele C'a1·vallw, negociante= 
David José da Cunha & C. a= F'rancisco Antonio Viei?·a = Antonio da Fonseca 
G1·illo = Antonio Lotwenco Coelho ele BmYos=Manuel Luiz Esteves= lliamtel Ri
bei?·o ele· Canalha= O Pacl?·e José JJ1aximino de F1· ias= O Bacha1·el João Antonio 
CO?Teia Gomes= JJ!Ianuel José Fm·nandes = O Conego J osé Antonio 1Vogueim Ccw
closo= João ele J.11ello B01·ges e Cast1·o = José Coelho de Sottsa e Silva= Fmncisco 
Antonio Ba1·roso =José Caetano Elem·iqttes dos Reis = Antonio Augttsto da Cunh.a 
C'id = José Antonio .Ba?'?'Oso e Cam.tpos=José Maria Rebello=Joaquirn Antonw 
de Carvalho = F'mncisco ele Almeidct Bcwbosrz e Silvct = J osé Paes ela Siha= J.l!la 
nuel Antonio ele Sottsa = Antonio Cctndido Nwws = J.11antu>.l ele Almeida Bcwbosa e 
Silva= José .Antunes da Silva = Joaquim F en ·ei1·a da Silva= Lino ele Almeida 
'Bw·bosa =Antonio clct Ctmha =José .Nfw·ict de Almeida = Antonio Ntmes elo Cottto 
Azevedo= Joaquim. Ribei1·o de Liz Teixeim =Antonio ele Almeida B cwbosa= F?·ctn
cisco de Almehla R ebello =José C'o1·1·eia ele Lottrei1·o = Luiz A ntonio Fe?'?'eÍ?·a Soa 
?'es = O Bachà1·el Manuel Joaquim ele A lme·ida e Silva= J.11anuel dct Címlw Pa?·e
cles =Antonio ela Bilva~ negociante=Jo~é liJcwia dos Reis= O Pael1·e Joaquim ele 
.Almeida Ccwcloso = F1·ancisco J.Vfanuel Co?'l'eia = Joaqui?n Paes ele Almeida= F?·an
cisco Fm·1·ei?·a clct Cunha= Mctrcos Antoniu Pe1·eú·a =Antonio José ela Ctmha = 
Jihmcisco Coelho ele JJ1atos =Antonio José Pe1·eira = João Lmwenço = Berna?·clo 
de F1:gueú·eclo=Joaquim Alvm·es 111m·ia Sinoal =Francisco Antonio da Silvct J.11en
des = Fntncisco Paes Quellws =Antonio Lttiz de Olivei?·a Doumdo =José Joaquim 
da Bilva Vieim =José J.11a?·ict de Lt'z Teixeim = O Pacl?·e Antonio Venancio ele Al
meida e Silva=Firmino José elos Santos=Estevão Joel Augusto=Antonio José 
Fe·r1·ei1·a Soa?'és, negociante= João de ' Almeida Carcloso= Lttiz José ele Oli·vei?·r:_t 
DoHTado, negociante=O Pad1·e Antonio J.liJaria de Lemos Doumdo= José ele Ol~
veint Bemnlo= J obé A ntonio Co?'?'eia da J11otta= Mcmuel Antonio elo Ama?·al = 
F1·ancisco Fer?·ei?·a=João Pi1·es Fm·?·ei?·a= Se?'Cdim de Almeida= Luiz de A lmeida 
ll1enezes e Vasconcellos = F?·ancisco Antonio ela Fonseca c Sá=Antonio ll,l[w·ques de 
Oli:veÍ?~a =Antonio Pe?·eint ele Chaves ele Sousa e A1·at~jo, capitão= J.Vfamtel de Al
me-ielct e Silvct=Antonio Bm·nardino Nogueim ele Vilhegas, caclçte elo reg-ime~to 
n .0 11 ele infanteria = O Pacl?"~ J oão ele A lmm'dct Menezes e Vasconcellos= J oaqmm 
ele Almeida JVfenezes e Vasconcellos = O Bacha1·el Antonio de Alrneiclct Menezes e 
Vasconcellos=José de Almeida lJIIenezes e Vasconcellos = J osé Pinto ele Sousa Le
nws=Bema?·clo ela Silva Ribei?'O=João de Azevedo Lou1·ei1·o Mello Bo1·ges e Cas

-t1·o, alferes el e milicias = Antonio JI!IcmttellJ([m·ic~ de Cast?·o=M1:guel Fe?Teim d:t 
C'ostct = José Fe?Tei?·ct Hen1"tr]ues dos Reis=João ele 1J1agalhães da Costa Fe?·?·e~
?'a, tenente elo regimento n. 0 15= J oãfJ de A lmeida Bw·bosa = Pecl1·o J.11cwia ~a 
Costa = Fmncisco J.l!f.cwict Ribei1·o ele Vilhegas Nogueim li'e1·?·ão = .Joaquim Ribe~1·o 
Noguei?·a Fe1Tão = J osé Ribeú·o Nogue·im =Antonio José ele Pina e J.l1ello = ~ 
Bachcwel João Ch1·ysogono de Lotwei1·o e Seixas = José Pcwecles da Costct = J ose 
ele Sot~sa do L ou?·eú·o . · . 

Rcspos~a ela infanta reg·ente : 
uH.eeeb1 o vosso officio ele 13 elo corrente c louvo como é justo, a vossa con

c1ucta, manifestando-me directamente o.· voss~s sentim~ntos ele respeito, fic1eliclncle, 
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a~nor e gratidão para com o nosso immortnl e legitimo rei o senhor D. Pel11·o IV, 
VIsto qne a camara d'essa cidade o não tem querido faz er, como devia. N'esse com
portamento ela ·camara ele Vizeu achareis mna,nova prova ela necessidade que os po
vos têem ele escolher com summo cnicbclo, vigilancia, imearcialidacle e pruclencüt 
aquellas pessoas que os elevem represeo.tar e promover os seus interesses mtulicipaes . 

«Acceitae, pois, os meus agradecimentos; permanecei con:;tantes em os nobres 
sentimentos ele que vos achaes animados, e que tanb honra vos fazem; defendei 
e ~ustentae a carta constitucional que o céu, compadecido ele n.ossas desgraças, in
spu·ou a meu augusto irmão e nosso legitimo rei o senhor D.. Pedro IV, que sa-
berá sustentar a sna obra. · 

((Agradeço igualmente os vossos sentimentos para com a minha pessoa; e es
tae certos ele que eu faço consistir toda .a minha gloria em promover a felicidade' 
da briosa nação portugueza, cumprindo e fazendo cumprir as ordens e determina
ções ele meu augusto irmão. Contae pois com a vossa regente, assim como ella 
conta comvosco para defender a nação, o rei e a carta. 

(rH.ogo a Deus vos tenha em sua santa gnarda .. Palacio de Nossa Senhora ela 
Ajuda, em 25 ele setembro de 1826.- Para os habitantes da cidade ele Vizeu.» 

N .• 71 
I 

Serénissima senhora : - O presidente, juntamente com os vereadores e mais 
officiaes da cmnara el'esta villa ele Portel, depois de darem o mais inteiro cumpri
lnento às soberanas m·elens elo senhor D . Pedro IV, jurando c1m1prir e fazer cum
lJrir e gL1.a1:clar a carta constitucional, decretadà e dada pelo augusto irmão ele vossa 
alteza serenissima, vem aos pés elo throno ele el-rei fidelíssimo offerecer a yossa 
alteza serenissima, a quem o mesmo nosso augusto soberano delegou a sua real 
a;1ctoridade, o tributo c\a mais fiel obeeliencia e reconhecida gratidão, cumprindo 
cl este modo com o::; deveres çla honra, que sempre tem caracterisae1o os leaes por
tngnezes, e mostrando cl'esta maneira os seus sentimente>s do maior r econhecimento 
aos incomparaveis . beneficios recebidos pela mão perpetuamente bemfeitora de 
el-rei o senhor D. Peeh·o IV, e que vossa alteza serenissima sabiamente tem posto 
em pratica, felicitando el' este modo os vassallos de tão magnanimo soberano. Di
gne- e VOS.'a alteza serenissima r eceber os pmos votos de fidelidade com que ha
Venlos ele desempenhar os sagrados deveres que nos impõe o nosso juramento, con
correndo da nossa paJ:te com. o m::tior zêlo para manter e fazer guardar a carta 
constitucional que se dignou dar o mag·nanimo r ei d'estes reinos, sacrificando até 
as nossas proprias vida13, quanclo isso seja preciso. 

Deus guarcle a pessoa de vossa alteza serenissima p-or muitos e dilatados an
nos, como havemos mister, para 'g·loria e felicidade cl'estes reinos . Portei, em ca
~ara de 13 de setembro de 1826. = José Ccwcloso J.l!Joniz Castello Bmnco, juiz de 
fóra, presiclente=.Ll!lanuel Fialho To}o) vereador = Leonm·do José elos Sautos Ba
talha) vereaclor = Manuel elo j]([onte Godinlw) procm·aclor. 

Resposta da infanta r egente : . 
«A fidelidade e a honra formaram sempre o caracter elos portugnezes, foram 

8~lllprc a sua divisa, e eu vejo com muito })l'a7.er que o presidente e a camara éfa 
VJlla de Portei; c os })Ovos que ella representa, têem essas bellas qualidades, e que 
se acham possuídos dos mais puros sentimentos ele amor 1.3 gratidão para com meu 
augLlsto irmão e nosso legitimo rei o senhor D. Pedro IV, que, amando a patria 
que o viu nascer, c a m.\jo throno foi elevado, desvela-se em pôr termo aos seus 
males e em tomal-a feliz, danelo-lhe a preciosa carta constitucional ele 29 de abril 
passado·, que vós jurastes cumprir e fazer cumprir. . 

«Tem-se visto povos luctarem contra a escravidão; mas impugnar e combater 
a liberdade, 'e os bens a ella . annéxos, que o seu monarcha generosamente lhes 
o~erecc, para serem felizes, é na verdade um espectacnlo tão novo, que os nossos 
" 1nclom·os o não a.creditarão. l\~as tal e tão gTancle tem sido a illusão de alguns 
desgraçados portuguezes, a mm_or parte dos qnaes eu lamento, c cuja fascinação 
acabará mui breve, como espero. 



302 

· <u.: o emtanto cumpre que ponhacs esses povos em cautela c011tra as suggcs
tUes ele um punhado ele perversos, c1~jo Dons é' o dinheiro ! ! Sou mui sensível a~s 
vossos sentimentos para com a min:ha pessoa, c cstac certos que a tuclo me sacn
ficarei para que se ctunpram as reaes e bcneficas determinações ele meu augu.sto 
irmão c nosso legitimo rei, e com tanto maior gosto, quanto estou convencida 
que ela sua exacta e prompta observaucia é qtw pócle vir a ventura elos portlt
guezes . 

· «Rogo a D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda, em 29 de setembro de 1826.=INFANTA.=PaJ:a a c.'tmara de Portei. 11 

N.• 72 

Serenissima senhora: - O senhor D. P edro IV, legitimo rei d'estes reinos, di
guando-se dar aos portuguezes tuna constittúção que garante ao throno sua estar 
biliclade, á. religião sua protecção e unidade, ás tres classes elo estado seus direi
tos c prcrogativas, dividinclo os poderes de maneira que jamais se podem confundir 
ou destruir, foi, ser enissima senhora, com esta preciosa dadiva, não só generoso, 
ensinando os reis da terra a reger sobre os povos ; mas tambem, segLtinclo o exem
plo ele seu augusto pae o imperador e rei o senhor D . João VI, de saudosa me
moria, foi sabio, foi providente, confiando as redeas elo governo a vossa alteza real; 
poi · que vossa alteza real, sacrificando a sua saude e entregando todos os seus 
cuidados ao cumprimento ela sauchvel constitLuçf~o, assegura aos portugnezcs sua 
felicielaçl e, captivanclo ele tal maneira o coração de todos, C]_UC um eterno reconhe
cimento não é Slúiíciente paga de tantos beneficios . 

· Sirva-se, pois, vossa alteza r eal acceitar benignamente os mais sinceros votos 
ele amor, respeito c fidclieladc que a .camara cl' esta villa ele Caminha tributa a ·vossa 
alteza rc:1l, ao senhor D. Pedro IV c firme aclhosão ~t carta constitucional, qne o 
mesmo senhor foi servido dar-nos . 

Deus dilate por nnutos annos a preciosa vida de vossa alteza real, para felicidade 
elo povo portugnez.-.. Caminha, em camara de 13 ele setembro ele 1826.=F1·ancisco 
ela Costa Mimoso Alpoim, juiz ele fóra, presidente = Bento ele Sousa Bacella1· e lvlos
coso, vm:oacle>r=Ântonio de Â(.:evedo Alme1:cla da Ottnha, vercaelor = Fe1'11ctndo L eite 
Pita Ca1·doso de .Menezes, vereador =Antonio José de Cw·val!w> :procurador. 

H csposta da infanta regente : 
«Pelo vosso officio de 13 elo corrente v~jo, com inexplicavel prazer, que teu

eles lido, meclitaclo e cntcnclido a sabia carta constitucional, que o nosso bom, cx
ccllente e legitimo rei o senhor D . Pedro IV houve por bem dar á sua briosa e , 
heroica nação portugncza, a fun ele que esta seja feliz e volte ainda aos seus an
tigos seculos ele gloria. 

«Vós me faz eis justiça quanclo asseveraes que cu sacrifico a minha saucle ao bem 
elo estado o ao munprimento ela sabia carta constitucional, cpw assegura aos por
tugLwzcs a sua foliciclaelc . Eu tenho sacrificado, é vcrclaclc, a minha sauclc ; eu 
sacrificarei a minha viela,, comtanto que se cumpram as beneficas determinações 
ele meu augusto irmão c meu legitimo rei. Que a nação portugucza, a que tenho 
a gloria ele pertencer, seja feliz, isso par~ mim é tudo; a minha vida 6 nada. 

«Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhora ela 
Ajuda, em 29 de setembro de 182G.=lNFA.NTA.= Para a camara ele Caminha. >> 

N.• 75 

Screnissima senhora:-A ca111ara ele Villa Nova da Cerveira, pertencente á corôa 
C].llC tão dignamente possue o senhor D. Pedro IV, nosso legitimo soberano, c~e
posit~r;a elos mais firmes sentimentos e acU1csão á santa e justa em-ta constituciO
nal, Jnrada no clia 31 de julho, vae reverente e submissa felicitar a vossa alteza 
re:1l como cligna regente, a cujo c111prcgo foi vossa alteza real chamada pelo se
nhor D . PedL"o IV, reconhecendo as sãs vú·tudes que adornam o magnatúmo co
ração de vossa alteza real. 
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Os innnmonwcis bens que sobre nós derrama a carL:t constiLLlCÍonal, juratb. 
sobre o cocligo divino, são um visivcl testemunho ela rnagnm1imicbclc elo coração 
elo senhor D . Pedro IV c ao mesmo tcm1Jo uma. infa.llivcl prova do seu amor I a.ra 
com os portuguczes. 

EntTe todos os mesmos bens que a carta em si encerra não é o menor cl'elles 
a gloria o venhJ.ra que têcm todos os bons portuguezes ele possuírem a vossa al
teza real como r egente c her cleira elas :í:nais soliclas virtudes elos senhores r eis, 
vossos illnstros predecessores. 

É nosso primeiro dever obedecer ás determinações dadas pelo nosso legitimo · 
soberano o senhor D. P edro IV, e commmlicaclas por vossa alteza real aos por
tuguezes dignos ele tal nome ; e se para a execução cl' ellas forem n ecessarias pos
ses, sacri:ficios e viclu.s, será o povo d' esta villa o primeiro a contribuir com tudo 
para, á força de todos estes meios, sustentar em toda a parte as c1otorminações 
elo nosso adorado soberano, .fazendo dm·avel, a ponto elo se tornar eterno, o j1.u·a-

, monto prestado. 
O astro luzente que illnmina o novo pacto social nada o pó ele escm·ecer; ·:fir

mes em nossos Jm·amentos protestâ.mos mantel-o e conservai-o á face dos céus e 
terra como o mais sagraclo dever, Cl.l.lllprin1o quantas vezes elo hoj e em cliante 
nos lembrar os beneficios que o senhm· D. Pecha IV liboralison aos portuguezes; 
outras tantas r atificar ele novo o mesmo jtu·amento prestado a l.l.llla lei ftmdamen
tal e dictada por um soberano digno de possuir um. throno, .ainda mesmo que por 
herança lhe não pertencesse. 

. São estes os pm·os sentimentos que acolhem os corações dos habitantes cl' esta 
V1lla, os quacs não podem j amais ser interrompidos pela continuação elo tempo; 
confiados na magnaninliçlacle ele tão clígna regente esporam quo elles tenhmn I G
rante vossa alteza r eal o acolhimento que cle~cle j á imploram; rog~:mdo ao Ente 
Supremo pela viela e augmento do nosso amabilíssimo soberano o senhor D . P e
dro IV, q no, herclanclo com o throno a virtude, ensina a ser em reis os reis do 
lll1U'tclo; ele vossa alteza r eal que, com as justas instituições elo senhor D. Pe
dro IV, vos tornao· a honxa cb nação lusa e espanto elo 1.miverso, repartindo o 
mesmo Ser Sttpremo suas bcnçãos sobro toda a real familia. . 

D eus guardo a sagrada pessoa ele vossa alteza 'rcn.l, como todos os bo11 s portu
gnezes havemos mister. Villa Nova ela Cerveira, em camara ele 13 de setembro ele 
1826 . =José Pm·eim Leite Pitta de 01·tiguei1·o Neg1·ão, j uiz de fóra, presidente = 
lJt[anuel Antonio Teixei?·a Fiozct de leienezes=José Antonio Gonçalves R ego= João 
da Cunha Pm·ei1·a e CastTo=J.Wamwl José Romeu. 

Resposta da infanta r egenté : 
<<Nenhum soberano tem mostrado mais amor aos seus povos elo que o nosso 

legitimo r i o senhor D. P ecb.·o IV : os factos fa.llam mui alto o a camara ele Villn. 
Nova ela Cer veira 01.unpre um dever sagraclo quando declara á face dos céus o ela 
terra sua ficlelicbcle, amor e acU1osão ::to seu legitimo r ei , ~í.s suas sabias, politicas 
e ben.e:ficas determinações, e á carta constitt1cional que gonero<·amente outorgou 
aos seus :fieis subclitos por tuguezes. 

«L ouvo, pois; os vossos hom·aclos sentimentos, em que espero sejaes constan
tes, _e que rejeiteis com indignação os embustes, as infames mentiras e crimino
s~s Imposturas com que alg1.ms clegeneraclos portugnezes, esquecidos ~la sua pa
tria, da fé jm·acla ao seu legitimo r oi e espesiuhanclo a nossa r eligião santa, a ~onra, 
0 P.u~clonor e a · gloria nacional, procm·am destruir a obra prima ela sabe dona, ela 
pohtlCa o elo amor paternal do immorta.l rei o senhor D . Pedro IV para com os 
seus filhos, os portugnezes. Mas, vãos esforços ! 

«Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhoru. da Ajuda, 
etn 2 ele outubro de 1826.= l NFAN'l'A.=Para a cama,ra ele Villa Nova ela Cervoira. » ,, 

N.• 74. 

Serenissima senhora:-A carta constitucional, co~ quo sua magestade 0 se
nhor D. Pedro IV csrJontan oamonto se dignou brindar a nacã.o IJortuo·neza é mna 

, b ' 

• 
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prova termínaJ~tc, não só ela s{lGt hcroica liberalidade c alta muni:ficencia, mas tam
bem argmnento decisivo c concludente ela mf.),is profunda c elevada politica, de
duzida do exemplo dos estados mais cultos e florentcs elo mundo. 

Uma deliberação tal, serenis ima senh01·a, em sua mesma essencia estupenda 
e portentosa., era incontestavelmente o unico meio qne 1·c ·tava ao nosso legitimo 
rei para salvar a nan ela patria, que, fluctuanclo no tormentoso pélago ele opiniões, 
se apropinquava ao nanfragio preparado pelos exaltados e anarchistas. . 

E sta deliberação, fLmclacla no melhor calculo politico e na mais seria e combi
nada meditação, não só repelle os arbítrios elas auctori cladcs ua diversas r epar
tições, mas tambem r efreia o orgulho elos chamados poderosos, que, reputanclo :se 
imprudentemente um exclusivo ela lei quando sancciona suas infracções, só a m
vocam quauclo lhes 6 propicia, garantindo seus odiosos ]JÚv.ilcg.ios, que muitas ve
zes são fnnclaclos, uão na lei, mas em uma iniqun. e injusta contemplação elos ma
gistra,clos, a quem incumbe cohibil-os, pois qne todos somos portuguezes, subditos 
elo mesmo rei e suj eitos á mesma lei. 

O nosso legitimo e amado r i, anj o tutelar de nossos destinos, incansavel e 
clesvelaelo em solicitar a pTospericlaclc e ventara ele seus povos, reconheceu c1ne a 
sn.lvação elos mesmos era a lei suprema, dando-lhes po1· isso uma fórma ele go
verno analoga ás cil·cLrmstancias da sua representação política, ás luzes do seculo 
e ao exemplo elas mais civili.sadas e respeitaveis nações dos tempos modernos ; e 
não satisfeito ainda com o liberalisar-nos tantos bens, para timbre e remate de tão 
brilhante e preciosa obra, nos concede a vossa alteza para r eger-nos : c esta ca
mara da honrada villa de Albufeira penhorada com tantos e tão grandes ·actos ele 
benefi.cencia, por si e em nome elos habitantes que r epresenta, sempr e :fieis a seus 
legítimos soberanos, ao mesmo senhor clú, com o maior respeito, o.s mais serios e 
verdadeiros agradecimentos, e ao Supremo Arbitro roga pela interessante conscT
vação de vossa alteza, cujo governo r ecto e prudente, tornando-se e.-pantoso en
tre os vinclom·os, immortalisará sua memoria, estampanclo-a no volume elos mais 
r emotos seculos. 

Albllfcil·a, em camara de 13 ele setembro ele 1826 .=Bazilio Cabml Tcixei..,-c,, 
juiz de fóra, presidente= José de A 1·ez J.lieão, primcil·o vereador = Miguel José de 
S onsa L eote Tava1·es, segtmclo vereador=José Fmncisco ele Atluticle JJiascarenhas, 
t erceiro vereaclor= João Lot6renço Callado, procurador elo concelho = José Lopes 
lJ!lousinho, escrivão ela camara . 

Resposta ela infanta r egente : 
((No lastimoso estado em que Portugal se achava nada poclia salval-o do abys

mo em que estava proximo a caír senão a carta constitucional, que o nosso ma
gnanimo, immortal c legitimo rei o senhor D . Pedro IV houve por bem outorg·a.r
nos em 29 ele abril cl'estc anuo . Meu augusto irmão concluiu em um momento a 
obra ela nossa salvação politica, obra que meu augusto pae por vezes tentou, 
mas que trma illfluencia maligna e conselheiros perfi.elos outras tantas transtor
naram. 

cc A camara ele Albufeil·a, segtmclo o seu officio ele 13 ele setembro, sabe ava
liar o incompara:vel beneficio que sua magestade fidelíssima acaba ele fazer aos 
portuguczes, dando-lhes aquella sabia cart..'l. constitucional · ella conhece as precio
sas vantagens que a nação incontestavelmente ha ele , til·ar ele tnna tão sabia c tão 
política instituição. Consequcntemente, estou segura que essa camara 0 os povos 
que ella r epr esenta serão seus constantes defensores, e só o nfi.o será quem a não 
entende ou, por egoísmo, corrupção e perversidade, a não quer entender. 

~Agradecendo-vos , como é j usto, as vossas expressões para com a minha pes
soa, r ogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora 
da Ajuda, em 3 ele outubro de 1826.=lNFANTA. ~Para a. camara ele Albn-
feira . l> · 

N.• 75 

Serenissima senhoTa : - A camara cl' esta sempre leal villa ele M:onchiqne, pos
sui ela elo maior prazer pelas sabias disposições com que o nosso amado e imroor-
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tal rei o senhor D . P edro IV felicitou est es r einos. e seus clomiuios, tanto p ela sua 
ahclicação na r eal pessoa ela ficlelissima senhora D . .Maria II e carta constitucional 
que nos outorg-ou, como pela judiciosa e benofica conservação ele vossa alteza so
r enissima na regencia. el 'estes r einos, vem r espeitosamente perante vossa alteza 
serenis. ima formar os mais puros votos ele acThes[to, fielelielacle e respeito ás or
cl~ns ele sua magestacle, rogando a vossa alteza ser enissima se clig-ne r eceber be
U1gnamente os seus puros e .·inceros protestos ele cooper a.r quanto estej a ela sua 
parte na defeza elos inauferiveis direitos de sua magestade ficlelissi:ma, ele guardar 
e fazer g uardar a carta constitucional que jurou nos transportes da maior alegria, 
e ele prestar a vossa alteza scr enisr;ima aquella fi el obecliencia e amor ele que vossa 
alteza é credora a todos os hom·aclos e bons portuguezes . 

lYionchique, em camara ele 13 ele setem1Jro ele 1826. = J oão L eite Duarte, juiz 
ele fóra, presielente=José dos R eis Ma?Teims, primeiro v ereaclor= José Ignacio 
Ftt1"tado, segundo v erea,clor = A ntonio José Pacheco, tei:ceiro veroaclor= José MaT
tins Ft!-?'rei?·a, procnraclor = José S ebastião Cex ado, escrivão ela camara. 

Resposta ela infanta regente : 
.. ((Os protestos ele r espeito, ficlelielacle e aclhesão á sagrada pessoa de nosso le

gltuno rei o senhor D. P edro IV, }Jrotestos e votos que fazeis em o vo s o o:flicio 
ele 13 ele setembro, faz em-vos m1.úta homn. e eu espero que persistireis .constantes 
em tão nobres sentimentos e que desprezareis com indignação as mentiras, embus
tes, falsas e aterrador as noticias que a perversidade e a ineligião propagam para 
faz er desgraçada a nação, precipitando-a em uma guerra civil. O Algarve é a 
nnica parte d'estes reinos cl 'oncle não tem desertado um só soldado ou paizano: 
que vergonha para as outras províncias e que gloria para o Algai·ve ! Ntmca em 
Portug·al se viram scenas tão escandalosas ! 

«Sou sensível ~t • vossas expressões para cornmigo, que muito vos agracleço, e 
rogo a D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, 
em 3 ele outubro ele 1826. = I NFANTA . = Para a ca.mara ele Monchique . J) 

N.0 7 6 

Ser enissima senl1ora: - O jLliz; c1e fóra, presidente, vereadores e mais o:fficiaes 
d?' camara cl' esta villa ele Sabugal, por si e em nome ele to elos os habitantes cl' este 
cl1stricto, t êem a maior satisfação, a mais sublimada gloria ele beij ar respeitosa
lU.entc a bemfeitora mão ele vossa alteza e offertar a vossa alteza seus coracões 
gravados com a mesma ficleliclaele que, sem mancha, herdaram ele seus mu.io~·es . 
E. to penhor sagrado, est:iL .alfaia preciosa, g narelacla sempre elas ruínas elo tempo 
pelos habitantes d'este cli::;tricto, se é para elles nobre e mtu to inter essante,' são 
:mais cli.gnos cl 'ella a alta regencia que nos prospera, o augusto .. soberano que nos 
f:licita. A carta constitucional qne el-rei nosso senhor o senhor D . P edro IV fe
hzmente nos decretou, e que vossa alteza com sublime virtude e energia faz e:x.e-· 
C~ltar, clomancla com grande urg·encia em todos os portuguezes a mais exacta obe
dtencia e a mais religiosa veneração e r espeito . 

Os habitantes cl'este clistricto, scientes cl' este seu dever, unico meio ele sua 
"Ventm·a, augmentarn a offerta ele sua ficleliclacle com sua constante obeclienci~, e · 
se COJ1gratulam no séu harmonioso socego e per eune tra:p.qui.llidacle . 

. Digne-se vossa alteza receber com agrado estes puros o sinceros votos ; e se é 
pequena offcrta, por natureza será maior e m1úto granel e com a estima ele vossa a.lteza. 

D eus guarde, prospere e felicite a ser enissima pessoa ele vossa alteza e augusta 
pessoa ele el-rei nosso senhor; corno a nação portugneza ha mister. Sabugal, em 
cam.a;ra ele 14 ele setembro ele 1826. = Je1·onymo J.ldo?·ei?·a Vaz, presidente= José 
H abaes Calcleim, vereador = J o~'to J.Vla 1·tins V asco, ver eador = 1l1amtel Gonçalves~ 
"Vereaclor = Antonio ele P1·oençcb, procurador= Francisco Igncuio da Costa Quin-
tella, escrivão ela canÍaTa . ' 

Resposta ela infanta regente : 
cc Ageacleço os protestos ele obecliencia e ficlelidacle que profcssaes ao nosso le-

20 . 
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gitimo e augusto soberano o senho1· D . P edro IV, bem como a vossa aclhcsão ú 
carta constitucional, que, pelo amor que tem a Portugal, sua patria, sua ma.ges
tacle houve por bem dar ao's seus :fieis subditos portuguezes . Sustentao aquolle mo
munento ele sabedoria c ele politica, se quereis mn dia ser felizes, vós, vossos 'filhos 
e vinclom os . Repelli com inclignação as infames suggestões cl 'aquclles que desejam 
arrastar-vos á percliç;!'t0 e ao abysmo ele males, •a que á sabedoria e amor elo nosso 
immortal soberano quiz pôr um termo . N'uma paln.Vl'a1 sêcle verdadeiros portu
guezes . 

«Rogo a D eus vos tenha em sua santa gLlarcla. Palac~o ele Nossa Senhora da 
Ajuda, em 6 ele outubro ele. 1826. = LWANTA. = P~ra a ua.mara do Sabugal. J) 

N .0 77 

Serenissima senhora : - A camara da villa de Paus, da real casa de Bragança., 
em seu nome, e do singelo e sempre submisso e pacifico povo que representa, faz 
e clirige a vossa alteza serenissima os sen::; mais sinceros e indefectíveis protestos 
de adhesão, respeito e obecliencia ao grande, ao regio heroe que n. fama immorta.
lisa, el-rci o senhor D . Pedro IV, a vossa alteza serenissima., sua a mais digna, a 
mais :firme e fiel repr esentante, e á carta (penhor supremo e ba.se indestructivel 
das lusitanas ditas), carta constitucional decretada, dada e mandada jurar pelo 
mesmo augusto e r eal senhor aos 29 ele abril, e pela. mesma ca.mara e povo sole
l11nemente jcuada em 31 de julho elo presente anuo. 

Digne-se vossa. alteza acceitar esta pura offerenda. de corações despidos ele tocl~• 
a prevenção e fingimento, com aquelle magestoso, ben igno e cordial agrado que 
na. voz, na vontade e no r econhecimento publico memoravel faria perpetuamente 
o excelso e augusto norne de vossa alteza serenissima. 

Deus preserve, dilate e felicite a preciosa viela de vossa alteza screnissiu1a 
pelos annos que vossa alteza deseja, e de que visivelmente clcpencle o apm·o e con
sistencia da felicidade nacional. Amial, concelho da villa de Paus, em ca.ma,ra c:s:
traordinaria ele 14 de setembro de 1826.= Manuel B emcwdes P estcma Goulão, 
presidente = F1·cmcisco F e?'?·ei?·a, vereador primeiro= José Alves do Alma, verea
dor segundo= José Correir.t de jJ([ello, vereaclor terceiro = J osé + C'on·eia, pro
curador do concelho = jjfanuel J osé Som·es, escrivão ela camara. 

Resposta da infanta r egente : 
«Üs povos ele POl'tugal foram em toclos os tempos fieis e amantes dos seus le

gítimos soberanos ; se alguma vez (mui mra) faltaram ao· seus es:enciaes dever es 
para com os seus monarchas, foram sempre induzidos e fascinados por agent~s 
que deviam ser os primeiros a dar exemplo de veneração, respeito, amor e :ficleh
clacle a seu r ei natural. O mesmo acontece agora. lVIas eu espero que essa cama
ra, bem corno as mais do reino , esclarecerão os povos sobre os seus deveres, e os 
porão em cautela contra as infames suggestões ele quem não tem rel-igião, neJ)J. 
amor ela patria, nem :fi.cleli lacle ao seu legitimo rei. 

<cRogo a D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nor,;sa Senhora ela 
Ajuda, em 6 de outubro de 1826:=IID'ANTA.=Para a camara ele Paus .» 

N. 0 78 

Serenissima senhora : - A camara da villa ele Cez:imbra, por si e em nome da 
povoação que representa, vem ante o r egio throno, 'qne vos;a alteza tão clign~
mente occupa, patentear e depor os protesto· dos mais puros, nobres e p<Ltriotl
cos sentimentos que a animam pela causa em que a nação tão gloriosamente se 
acha _empenhada. A camara, sercnissima senhora, se lisonj eia ele saber avaliar e 
aprec1ar o complexo de vantagens que para o tlu·ono, para a naçan, para cadll , 
uma de suas classes, e incliviclualmente para cada um dos seus memlJros, res'llltll 
ela_ aclopção da carta constitucional clacla pelo immOTtal rei o seubor D . Pedro IV, 
po1s que, vigorisando e ampliando nossas antigas e saudaveis instittúções politic.as, 
que pelo espaço de varias secu.los :fizeram a llaçl:io portngueza tão distincta em tUU 
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' e ontro nmudo, nos prepara nova e brilhante epocha na hístoria elas nações; 
acrescendo, para complemento ele nossa ventura, O· contarmos a vossa alteza por 
sua primeira }Jrotectora e defensora. ' 

Sim, serenissima senhora, nem outros podiam ser os sentimentos d~est a bem 
conhecida povoação ; laboriosa por industr.ia, humilde por índole, :fiel e patriotica 
por convicção, julga seu principal dever amar o rei, obedecer á lei e res1Jeitar as 
au?toricl.acles, as quaes, quando necessario fosse, á custa elos maiores desvelos e sàcri
iiclOs, a saberiam conter no exereicio elo que eleve á religião, ao rei e á sociedade . 

O céu pros1Jere e felicite a vossa alteza pot clilataclos aúuos. Cezimbr-a, em 
camara, 14 ele setembro de 182G. = lJ!Ianuel Gjj1'illo ~la Esperrcmçct F?·ei?·e) presi
dent~ da , camara e juiz ele fóra = J.osé da SilvcG Aldx~~ vereador primeiro = .José 
Pe,rewa} vereaclor segundo = P aulo José Farto de J}[endonça~ vereaclor terceiro = 
lYiamtel Ribeú·o) procurador. 

Resposta ela infanta regente : 
. « 0:;; sentimentos que manifest::Les no vosso o:fficio de 14 do corrente foram-me 

ll1L~l gratos : elles são dignos dos verclacleiros portnguezes, dignos ele vós, que, 
fie1s ao. nosso legitimo r ei o senhor D. Pech·o IV, e apr eciando com justiça as van
tagens que hão de resultar da sabia ·carta constitucional, que houve p or b em ou
~orgar aos seus :fieis subclitos portuguezes, não -vos deixastes seeluzir, nem pelas 
lllfam.es mentiras, nem pelas crimu1.osas insinuações ele vilissimos assalariados, 
pura os quaes (e para quem assalaria), patria, religião, homa e hmnanidacle são· 
nomes vãos ! ! ' 

<<Agradeço, vois, e m1iito louvo os nobres sentimentos ele que essa camara, c 
0:~ povos que ella r epresenta, est ão animados, sentimentos em que elevem persis-
tn· como subditos :fieis e verdadeiros portuguezes . · 
A' «Rogo a Deus vos tenha em sua santa gnarda. Palacio de Nossa Senhora ela 

Jtlcla, em 28 ele setembro ele 1826. = lNFANTA. = Para a camara de Cezimbra. )) 

N. 0 7 9 

Ser enissima s<mhora : - O juiz presidente e os mais membros do senado da ca
lnara ele Vizeu, em desempenho elo seu mais sagrado dever, e como orgão elos 
honrados sentim entos dos habitantes cl' esta cidade, vão expor na presença de vossa 
alteza serenissima os respeitosos protestos ele adhesão, lealdael e e .obecliencia ao 
seu legitimo soberano o senhor D . Pedro IV; e cheios do mais profundo r espeito 
r~gam a vossa alteza serenissima q rLeira acceit~tr as :fieis expressões ela sua grati
~a? , que cordialmente tTibutam áquelle augusto senhor, que, depois de ter-nqs fe
l;c:t~do com a carta constitucional, que foi. servido dar-nos, quiz ainda para maior 
fehc1d::~,de nossa, que fo ssemos r egidos pelo sabio , vigilante e feliz governo de vossa 
alteza serenissima até que chegue o feliz tempo ele vermos entre nós a nossa au
gusta soberana a senhora D. Maria da Gloria. 

O céu prospere por dilatados, annos tocb a r eal família ela casa de Bmgança, 
e clê a vossa alteza serenissima agu elh perfeição de saude, que todos constante
~eu.te lhe desejâ1:q.os. Vizen, em camara ele ] 5 de setembro ele 1826. = João da 
, tonseca Otmha Fe?Tei?·a} vereaclor, presidente = J osé de Na:poles 'Tello de ~l1ene
ze.8> vereador · Bento José Ccwdoso de 111etlo L emos e 111enezes, vereador= Anto
l!to Ccwdoso de S uusa Liz, procurador. 

Respôsta da illfanta regente : 
«Recebi o vosso o:ffi.cio de 15 ele setembro, ele m~j o conteúdo :fico intei rada . 

A
. <cl1.ogo a Deu.s vos tenha em sua santa, guarda. Palacio de Nossa S0nhora da 
Jllda, em 3 ele outubro ele 1826 . = INFANTA. = Para a camara ele Vizeu. » 

N .0 8 0 

d~ Sereuissim~ senhor~: - O jui_z de fór~ e~ mais mem~ros do senado da camara 
Ponte de L1m~•, che1os ela mawr snbm1ssao e entlmsmsmo, se prostram aos pés 
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de vo ·sa alteza r eal c respeitosa.mente offerecem os seus protestos ele obecuencia, 
:fidcliclacle e aclhesão ao seu legitimo monarcha o senhor D. Pee1ro IV, á augusta 
clynastia ele Bragança e á carta constitucio11al, que a.rrcbataclos de jubilo jnrnram. 

Esta camar a e os povo: el'esta villa e termo se rcgosijam de ver a vossa alteza 
á te ·ta da felicidade I ublica, mantendo a sabia carta constitucional, que derrama 
sobr e os portuguezes mil b ens, e a esperança de muitos outros, e roga humilde a 
vossa alteza real queira benignamente acolher os puros votos de corações sinceros, 
c1~ja maior gloria é serem subclitos elo grande r ei o :enhor D. Pedro IV, e de v~ssa 
alteza renl, a quem a Providencia, para felicidade ela nação portngneza e acbp_u·a
ção elas outras, r etmiu todos os elotes que podem fazer uma imperante amada e 
r espeitada. 

Deus guarde a vossa alteza r eal muitos annos, · como bem desejam toelos os 
bons portuguezes. Ponte ele L ima, em camara de lG de setembro ele 1826. = An
tonio Xav ie?' Oso?·io P e?'eÍ?'Cb Ne_q?·ão; juiz ele fóra= Diogo ele Ab1·eu de Sá so~utO 
J.l!Iaio?·; vereador mais velho=ll1anuel da Gama de Anwjo Azevedo; segunclo ve
r eador= Gaspa1· J.l!Ialhei1·o de Sousa e Menezes; terceiro vereador= lihmcisco An
tonio dct Rocha, procurador. 

Resposta da infanta r egente : 
aRecebi a vossa felieitação de 16 de setembro e muito vos louvo os vossos 

protestos ele obediencia, :fidelidade e aclhesão ao nosso legitimo monarcha o senhor 
D . Pedro~rv, á augusta elynastia de Brag·ança c á carta constitucional, que arr~
ba,taclos de jubilo jurastes, e que espero defender ei,; con ·tantes contra os seus im
migos, que são todos aquelles que até agora viviam dos abusos e do suor dos po
vos, e para os quaes patria, religião e legitimidade são nomes vãos. 

<<Agradeço as vo:sas expr essões para com a minha pes:oa. Se nada me tenho 
poupado para que se cumpram as sabias e utilíssimas instituições e ordens de 
meu augusto irmão e meu leg·itimo rei, faço o meu dever. Eu elevo clar exemplo 
aos povos; eu o darei sempre. 

«Rogo a Deus vo · tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senh ora da 
Ajuda, em 6 ele outubro ele 1826.=il"'FANTA.=Para a cap:mra de Ponte ele Lima.>> 

N.• 8 1 

Serenissima senhora : - O juiz ele fóra e mais membros da camara cl' esta villa 
ele Eixo, por si e em nome ele todo o povo que r epr esentam, cheios do maior res
peito e submi. são, vem pelo modo que lhes é possiv 1 perante vo ·a alteza fazer 
os ml;liS puros votos de obediencia, :fidelidade e adhesão ~\. augusta dynastia ele Bra
gança (a cujo estado sCTenissimo tem e te concelho a distincta honra ele pertencer) 
e a protestar firmemente que, :fieis ao seu dever c ao solcmne jtu·amento que ale
gremente prestaram à immortal car ta constitucional ela monarchia portugLleza, coll1 
que o seu legitimo soberano e maguanimo rei o senhor D. Pedro IV se dignou ele
val-a iL sublime categoria elas nações livres mais c.ivilisadas ela Emopa, saberão 
cumprir e fazer sempre cumpri r {L r isca, ainda a clispenclio ela propria fazenda e 
viela, as sabias e providentes instihúções que nos foram oLüorgadas na mesma con
stihução para no. sa prosp rielade e gloria . 

Sim, serenissima .'enhor a, o juiz ele fóra e mais membros cl'esta camara, reco
nhecendo por esta guisa tantos e tão r emarcaveis beneficios que nos liberalison a 
a.ughsta e dadivosa mão do excelso monarcha, que o mundo aelmira não menos 
apreciam, antes têem na devida conta e especial consieleração, a ml~ singular e 
mui assignalada ventma ele ver á testa do governo d'estes reinos, chu·ante a me
noridade ela soberana que o céu lhes concedeu, a vossa alteza como nossa ado
r ada r egente. 

Digne-se, portanto, vossa alteza · acolher com nquclla benignidade, qnc é 
p~:opria de SCLl real cora~ão, a expressão sincera ele tão pmos sentimentos, e a.cre
~h~r que o juiz ele fóra e mais membros d' esta camar a, e povos q Lle lhe e. tão sn
Jeltos (e~tre os quaes tem r einado o mais exemplar socego e tranquilliclacle), con
sagram Igualmente a. vossa alteza o maior respeito e cega obecliencia, e incessan-
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temente rogam ao Altis ·imo pela conservação da interessante vida ele vossa alteza, 
por tão longo tempo como todos os bons portuguezes desejam e hão mister. 
· Eixo, em cmnara, 16 ele setembr o ele 1826. = Jl!Icmuel Be?'·Jw?·des P estana Gou-

. lão) jniz de fóra, presidente = José Fe1·7·eint Alves) vereador = José Dias Viei1·a, 
ver~ador = ilfmmet Gonçalves ele Figueú·edo Caupers) vereador elo anno passado, 
no 1mpeclim . nto elo mais velho = lJ!Ianuel Joaqtdm de Ab?·ett, procurador do con
celho = Clmtdio Jo sé de PúTtugal; escrivão ela camara. 

Resposta da infa,nta regente: 
:<Os puros ·votos ele obecliencia, fidelidade e aclhesão que fazeis á augusta dy

nastla de Brao·auça, a Cl~j o estado esse concelho pertence, são mlÚ gratos ao meu 
eoraçã_o, e não o é menos a alegria com que jm·astes cumprir fielmente e fazer 
cumpn r a immortal carta constituc.iona.l, que o nosso augusto e legitimo r ei o s~
nhor D. Pedro IV outorgou generosamente aos seus fieis subditos· portuguezes. E 
por meio cl'esta sabia carta constitucional que Portugal pócle ein breve voltar aos 
sens . antigos tempos de prosperidade e gloria . Sustentae pois e defendei esse dom 
precwso que o céu, compadecido elos nossos males, inspirou a meu ang LLsto i rmão 
e nosso legitimo rei o senhor L>. Pedro IV, que jamais se esquecerá ele· faz r di 
tosa a patria que o viu nascer. 

<(Sou mui sensivel e grata aos sentimentos de que vos aehaes animados para 
com a minha pessoa, e estae certos ele que a nada me pouparei para que se cum
pram as sabias determinações ele meu augusto irmão c meu rei . 

. «Rogo a D eus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhor a ela 
AJuda, em 6 ele outubro de 1826. = lNFANTA. =Para a camara de Eixo.». 

N.' 83 

d Rerenissima senhor~: - O juiz ele fóra1 presidente, vereadores e mais offi ciaes 
~ c~mara d'·esta villa elo Touro, por si, e em nome de todos os habitantes d'este 

t<~tr10to, têcm a maior satisfação e gloria de beijar com a devida rever encia a bem
eltora mão ele vossa alteza, e offerecer a vossa alteza seus corações gravacl os com 

a 1;nesma fidelidade, con ·taute obediencia, que sem mancha herdaram de seus 
llla1ores. 

A carta constitucional q'ue el-rei nosso senhor o senhor D. Pedí·o IV feliz ,e 
~ent~wosamcntc nos decr etou pela consummada jnstiça, profunda sabedoria e provi
c enc1a em que é fundada; pela legi.timidacle da suprema magestacle de onde ema
na; pela excellencia das virtudes ela regencia, que a faz progredir e executar ; pela 
santa religião, que sustenta; pela seg·ura conservação ela monarchia, que promette 
: . aJi.ança, g nardaclas as regalias essenciaes da magestacle e soberania, na prospe
ltclade e garantia elos direitos elos snbditos, pela mais r estricta obrigação d' estes, 
e POl' sua propria natureza se faz digna, e com a maior m·gencia demanda tocla a 
attenção, veneração, r espeito e obediencia dos portuguezes . 

. Os habitantes d'este districto, promptos executores cl'este dever, como unico 
lllelo da sua ventura, com elle c seu resultante socego e tranqlúllidacle, se congra
tnlam. 

1 l Digne-se vossa alteza r eceber com a.o·rado estes plu·os sentimentos, que, alem 
c a b · 0 

· • h b' ' 0 l'lgação, têem 'mais sua origem no amor e aclhesão que a camara e mat.s a t-
tautes d'este distric.to têem a honra de consagrar a vossa alteza e a el-rm nosso 
senhor. 

,?eus guarde, prospere e felicite a serenissima pessoa ele vo;sa alteza, como a 
~açao portugneza ha mister. Villa elo rrouro, em camara de 16 el e setembro ele 
1?,826. = Jm·onymo ilfO?·ei?·a Vaz, presidente= Manuel Nob1·e) vereador = 111anuel 

ebolo, vereador= JJ!Ianuel Low·enço, vereador= Manuel F é·rnandes S imões, pro
curador= José ela Costa Teixei?·ct; secr etario . 

Resposta ela ínfanta regente : 
. «Muito prazer me causou o vosso officio ele 16 de setembro, não . só pelos sen

ttmentos ele respeito, venemção c fidelidade que consagraes a meu angnsto irmi'io 
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c nosso legitimo rei o senhor D . Pedro IV (sentimentos que são innato~ nos cor~
ções de todos os bons portLlguezes), mas tambem porque pela leitma d' elle v_eJO 
que formaes uma clara íclea elas vantagens que Portugal ha de tirar cl'aquella nn
mortal carta constitucional, que o nosso magnanimo soberano outorg·ou aos seus 
fieis subclitos p01·tugnezes . Estou, pois, segura que haveis de sustentar e defender 
os incontestaveis dirci~.os do nosso legitimo soberano, e a g-rande obra da sua sabe
doria c alta política. 

<<Rogo a; D mu; vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda, em 6 de outubro de 1826 . = INFAN'l'A . = Para a camam do Touro . 11 

N.• 83 

Serenissima senhora:- A camara cl' esta villa de Arronchcs, por si e em nome 
de todo o povo" que r presenta, vae respeitosamente tr.ibu.tar a vossa alteza real 
os sentimentos ele sua gratidão pelo beneficio que do alto tlu:ono, de seu 11.1otu }JrO
prio, livre vontade e poder real, enviou á nação portugueza o augusto irmfio ele 
vossa alteza. real e nosso legitimo rei, o senhor D. Pedro IV. 

Este monarcha, modelo elos reis do universo, sempre solicito pelo bem de seus 
subclitos, seusiv l aos male · que os opprimiam e conbecemlo que elles eram e:rn 
parte devidos ao abandono ele suas antigas instit1.úções políticas, que ex.ig·ia.m u:rn · 
prompto e effi.caz remeclio, que viesse pôr termo aos males ele um povo, que fôra 
ontr'ora o assombro do univm·so, lá d'essa cli::;tante r egiao, estendendo suas vistas 
bemfazcjas sobre a na.ção portugueza, se dignou enviar-nos, para no .· ·a felicidacle 
e promover nossos interesses , a ·abia e bem organisada carta constitucional que 
jm·ámos, e que entr e outro: bens nos traz a regencia ele vossa alteza r eal. 

rrão extraorclinarios beneficios penhoram sobremaneira o reconhecimento d' esta 
c amara e elo povo qne ella r epresenta; em seu nome, poi., ella não pócle clei:s:ar 
de beij ar tão bcmfazeja e liberal mã.o, que tantos b neticios lh procligalisa, c não 
tendo expressões para agradecer a vossa alteza real o zêlo que tem· mostrado no 
desempenho ele sua r cgencia, se limita a supplicar a vossa alteza real se digne 
acceitar os votos ele gratidão, r espeito e ficlclidacle á pe:soa de vossa alteza r eal, 
que De~1s conserve por longo.s e dilatados annos para felicidade de todos os por
tuo-nezes . 

.Arronches, em camara ele 16 ele setembro ele 1826 .= Antonio de Gamboa e 
Liz~ jtúz de fóra, prcsiclente= Antonio Gonçalves Espada~ primeiro vereador= 
1!'1-cmcisco Dias~ vercaclor = João God·inho~ procm·aclor elo conselho = Leona?·do 
José Fe-r·1·eirct L1tta1·io~ escrivão ela. camar::~,, interino. 

Resposta ela infanta regente: 
«Se Portugal, com o anelar elos tempos, nao t ivesse graclualmente 1 erdiclo seus 

antigos usos, seus louvaveis costumes e suas sabias instittúções políticas, não te· 
ria cheg·aclo ao apuro c desgraça a que chegou; mas tal é a soTte elos ostarlos ! 
Sua viela, é verdade, é m::~,is longa que a dos inchviduos, e sua duração está na 
rasão clir ccta ela sabedoria das suas leis fimdamentacs c r egulamentares, c dà sna 
observancia; mas, como o individuo, elles nascem, crescem, chegam ao seu estado 
viril, envelhecem c morrem, se a tempo lhes não applicam remcclios apropriacl?s. 
Portugal estava rri1.ú proximo ao seu fatal aniquilamento, .·e a Proviclcncia, cw~s 
fins .e meios são sempr e imperscrutaveis, não inspirasse ao nosso augn:to c legül
mo rei o senhor D . Pedro IV a sabia carta constituci011al de 29 ele abril, com que 
vciu pôr termo a nossos males . E s:a cama.ra tem m11a icléa exaota. ela sabedoria e 
bondade cl'aquella carta constitucional e das Yantagcns que cl 'ella hão de r esultar 
{t briosa e leal nação portugneza; por conscqucncia, estou mtú certa que essa ca
mara e os povos que ella representa a clefen.c1erão elos seus infames irúmigos, qne 

· o são do estado . Cumpre qne essa cmuara. previna os povos contra os cmlmstos, 
vis intrigas c fa1sissimas noticias que os ag nto. elo uma facçfio infame, sem ces
sar, espalham para aterrar os fracos, lllnclir os incautos e precipitar-nos em roua 
guerra civil, facçãõ tanto mais temível quanto clla invoca para pcrpetnu· seus hor
rendos crimes a rcl igil'io santa rlc nos..:os pac. , religião ele paz c rcligifio de CJLLC 
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t5.o escandalosa e torpemente. abusam para levar ao fim seus damnaclos intentos; 
mas o céu, que é justo, porá termo a ta,nto escandalo. Dizei aos povos que r epre
senta(=\s que estejam tranquillos, e que só creiam no que a sua r egente lhes disser : 
ella nunca faltou á verdade, e s~1rbe que só com_ a verdade e jnstiça é que se go
\Ternanl ós povos. 

<<Sou grata ás vossas expressões para com a minha pesso.a, e rogo a Deus vos 
tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhorn, ela Ajuda, em 3 de outu
bro ele 1826. = INFANTA. = Para a camara de Arronches. )) 

N.• 84 

Serenissima senhora:- O dever, honra c patriotismo imperiosamente impõem 
a . esta camara a rig·orosa obrigação ele felicitar a vossa alteza r eal, a quem sub
n:ussa tributa com o mais profundo respeito a ma,is cega obecliencia e mais eterna 
graticlf(o pelos altos beneficios que de vossa alteza real ha recebido e espera receber. 

Estes r;ão, serenisr:;ima senhora, os puros votos d'esta camru:a e a ingenua con
fissão que todos os membros que a compõem têem a excelsa ventura ele r -speito
samente pôr na real presenço. ele vossa alteza real, a quem com o maior acata
ll1ento offerecem SlULS vielas para defenderem a carta, as liberdades publicas e a 
patria. 

Digne-se, portanto, vossa alteza real, dispondo de seus fracos braços e de suas 
clebeis forças, acceitar generosa a homenagem que a graticlã.o de sem; cor ações 
Consagra ao magn~mimo soberano o senhor D. Pedro IV, a quem vossa alteza, pe
las ma.is relevantes virtudes e as mais exaltadas e reaes qualid.aclcs, tão digna
lUente representa. 

Denfl guarde a preciosa vida de vossa alteza real por Ja1·gos e dilatados annos, 
como a nação precisa e a patria reconhece. Souzel, em vereação ele 16 ele setem
bro de 1826. = José Pa?TeÍTC6 Co?·tez de Lobão1 juiz ele fóra, presidente= Luiz José 
MeneZes Bisccwclo1 primeiro vereador = João ela Costa Telles1 segLmclo vereador= 
F'?·ancisco Xavie1· Teixei1·a1 terceiro vereador = José Lon1·enço Co?Teia, procura
clor=José JJIIcwtins ela Costa, escrivão ela camara. 

Resposta da infanta r egente : . . 
<<Acceito o louvo, como cumpre, a homenagem de ficleliclacle, amor e gratidão

que rencleis a meu aug·usto irmão e nosso legitimo soberano o senhor D . Pedro IV, 
que, para tornar venturosa a nação portugueza, lhe outorgou, apenas subiu ao 
throno, a imÍnortal ca.rta constitucional ele 29 ele abril cl' este anno. 

«Folgo com que me façaes justiça e ele que estejaes sempre persuaclidos qu.e 
a nacla me pouparei para fazer feliz a minha na.ção, e o consegnil·ei, cumprindo 
e ~·az.enclo- cumprir a carta constitucional e as determinações do nosso magnanimo 
l'e1 o senhor D. Pech·o IV . 

. <<Rogo a Deus vos tenha em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhora ela 
.1\Jucla, em 3 ele outtlbro ele 1826. =INFANTA.=Para a camara de Souzel.JJ 

N.0 85 

Sereuissima senhora: - Quando esta camúa, pelas lJessoas dos seus deputados, . 
te-ve a honra de beijar a mão a vossa alteza serenissima, no dia 12 de abril do 
corr~rite anno, recebendo m tão as }Jrovas mais clecisivtls ela sua ~enigna b_ene~
celíl.Cla e mao·nani.m0 acolhimento l)rotestou de viva voz a sua subm1ssa obecliencw, 

o ' J: l . e vassallagem ,a vossa alteza serenissima e ao gov ruo que nos c ommava em nome 
ele sua magesta,cle; e tendo os nossos sentimentos sido .sempre os mesmos em to
das as epochas é do nosso rio-oroso dever protestar ele novo agora, por esta fórma, 
a vossa alteza ~erenissima qu~ está camara, depois de rend~r ~s devidas graças a 
su~ _magcstacle pelo incompa.ravel beneficio ela carta constltucwnal com que· nos 
fe~1citou, lhe jura a mais ~·e~peitos~ obeclien:i~ e :fic1elic1ac1e,_ cujos juramentos sup
]Jhca a vossa alteza seremss1ma seJam prop1c1mnente receb1clos na sua respeitavcl 
}Jl't:r>ença. · 
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Digne-se vossa alteza serenissima ele acceitar os sinceros votos cl'esta cmuara, 
que, com toda a submissão, pede a vossa alteza serenissima r epetidas occasiões 
de obedecer a tudo que for ele serviço ele el-r ci nosso senhor e elo agrado ele. vos: a 
alteza serenissima. Setubal, em camara, 16 de setembro de 1826 .= 1i1·ancisco A1·-
1·aes de Vilhena> juiz cle fóra= Lm'z dos S antos Pacheco = Joào Manuel Fe~Tei1·a 
da Silva= José JJ!fct?'V1. Xavier Cobellos de Andmde = Fmncisco lt!lanuel BO?ja= 
J oaquim Thomaz da J:Jilva = Antonio Joaquim dct 111otct. 

Resposta da infanta r egente : 
«Foi-m!.l presente o vosso officio de 16 elo corrente, e muito lottvo a vossa obe

diencia e fidelic1ac1e ao nosso magnanimo e legitimo rei o senhor D . Pedro IV e tí 
sabia carta constitucional ele 29 ele abril, monumento eterno ela sua sabedoria e elo 
vivo interesse que sua magestade fidelíssima toma pela. ventura elos seus fieis sub
ditos portugttezc ·. 

«Rogo a D us vos tenJ1a em sua santa guarda. Palacio de Nossa Senhora cb 
Ajuda, em 2 ele outubro ele 1826. = hTF.ANTA.=Para a camara de Setubal. >> 

N. 0 86 

Serenissima senhora : -Não é sem justificados motivos que os augustos proge
nitores de vossa alteza screnissima e seJJhores r eis cl 'estes reinos têem permittido 
a esta villa os pomposos e significantes títulos de leal e valorosa, porque a holll'a, 
patriotismo e caracter ele seus habitantes, não t endo oub:o fim mais do que o nruor, 
respeito e obecliencia aos s U:'> l gitimos soberanos e t'ts leis em seu nome w·omt~
gadas, não t êem deixado perder qualquer occasião em que tenha sido necc:sano 
mostrar que, sendo a lealdade o timbre e divisa do todos os bons portugnezes, o 
é tambem para elles aquelle valor que os tem distinguido . E como seria possível 
que a camara el' esta mesma leal e valorosa villa poclesse deixar ele exulta.r com 
tnmsportes de nm bem r egulado prazer ao ver que a clla lhe pertence a homa de 
representar mn tal povo e significar os seus sentimentos, principalmente n'aquell~t 
occasião em que perante vossa alteza serenissima ll1c cumpre tributar os mais pu
ros e sinceros votos ele· amor , r espeit€> e gratidão de que todo este povo se ach~t 
possuido para com o muito alto, poderoso e legitimo rei cl'estes reinos o senhor 
D . Pedro IV, pelos grandes beneficios que toda a nação reconhece, ao momento 
de se lembrar que sua magestacle fidelíssima, tendo em si quanto podia rcmlÍ~ , 
quiz voluntariamente ceder elo que era necessario para nos dar uma carta consti
tucional que ha de fazer a felicidade da nação portngueza ! E n'isto, sermús ·ima 
senhora, o augusto irmão ele- vossa alteza fez mais em um moinento do que t ê D1 

feito grandes c poderosos soberanos 'em cl ilataclos anuos ; porquanto, reservando do 
seu poder quanto é bastante para consummar e aperfeiçoar ssa mesma tao dese
j ada felicidade, reuniu debaixo de um só ponto as vistas e interesses ele todos os 
que se presumem ser amantes ela boa ordem e da publica felicidade, deixando a 
todos na rigorosa obrigação ele ser portuguezes ou ser ingratos . Serenissima se
nhora, a Providencia é sempre constante em vigiar sobre os destino: elos portu
gnezes, porque quando lamentâmos a falta e perdemos o aff~cto e amor paternal 
que devíamos ao f?empr e saudoso imperador e rei o senhor D . J oão VI, r ecebemos 
um novo monarcba que, desde logo, nos felicita; e vossa alteza sercnissima, que 
sempre mereceu uma tão particular e fn'ande parte cl 'esse affecto, é quem, a w?s
ma Providencia põe ti. frente dos grandes destinos, que desde jú. começam ru raHtl' 
para uma nação que é digna ele merecer a grandeza e generosidade elo mtúto alto 
e poderoso rei o senhor D . P edro IV, c1ljo nome, sendo hoje grande em todas as 
partes do mtmdo civilisaclo, é tambem a augusta pessoa ele quem descende a s~
nhora D . Maria TI cl'estes r einos , delicias dos portugu ezes, por isso que será di
gna imitadora das acções qLle, distinguindo seus augustos antecessores, ta.ro.beJU 
immortalisaram a primeir a c1' este nome; e, finalmente, a quem devemos a vcnttu·~L 
d~ :r:os d~· uma carta con ·titncional, que, climananclo da legitiJniclacle, afiança os 
clu·mtos e mteresses de todos os portuguezes c um fntmo sempre digno elas potlc
rosas e grandes mãos que a preparam. • 
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Digne-se, portanto, yossa alteza sor enissima de receber e faze{. elevar }Jer ante 
o throno elo poderoso. e magnanimo rei que nos r ege os sentimentos ele que se aclm 
possui da a camara cl' esta leal e valorosa villa, e que r espeitosamente emmcia em 
nome ele todos os seus habitantes. Campo Maior, em camara de 16 ele setembro 
cl~ 1826 .= E eu, José Custodio Galiano> escrivão ela camara, o subscrevi=Pl"an
c~sco de Paula Cast?·o e Lem.os> juiz ele fóra, presidente =Joaq~~im José de Sef]1~ei
?'a> primeiro vcroador=.lJ{anueZ 1J1exia de F1·e·itc6s> segundo vcrea,clor = Fe1·nando 
de Sousa Ciguens> terceiro vereador= Jl1.anuel. F1·ancisco Queimado, procurador: 

Resposta ela infanta regente : 
ccA felicitação que em data ele 16 ele. setembro clirigistes à minha presença en

cheu o meu coração elo mais vivo prazer e .·atisfação . A villa ele Campo lYia.ior, 
famo sa em todos os tempos ela monarchia portugueza pelo seu denodado va.lor, 
P: la sua acfisolacla lealdade e amor para com os seus legítimos sobeTanos, cleixa
l'la. de ser o quo t em si elo se, :~+'esta epocha (em que a historia. tem ele mencionar 
grandes >rirtucles e, por vergonha ela nação, grandes crimes), não mostrasse a mais 
decidida graticl~i.o para com o :o;eu grancle; generoso e legitimo rei o senhor D . Pe
dro IV, que, apenas subiu ao throno ele seu augusto pae, foi seu primeiro cuidado 
dar aos seus fieis subcli.tos portuguezes uma carta constituci:onal tão b em calculada 
que, posta em y.igorosa ob:ervancia, como espero e o desejam toc1os os bons por
tuguezes, fará incontestavelmente a felicidade d 'esta nação briosa, cuja gloria al
guns ~legeneraclos portugue.zes têem quericlo manchar. 

ccE vosso dever não só cumprir e fazer cumprir aqnella immortal ca.rta con ·ti
tncional, mas expliç;ar ao povo, que representaes, as :vantagens que cl' ella podem 
e elevem esperar. E igualmente ela vossa obrigação r epellir vigorosamente as sug
g~st?es, as mentiras, os infames embustes e aterradoras noticias com quo uma fac
Çao mimiga ela ordem, ela legitimiclacle, elo throno e da religião ele que tão esean 
c1rulosa e torpemente abusa, proccu·a seduzir e, desorientar a gente incauta, para 
semear entre nós a cliscordia e precipitar -nos em uma gnei·ra civil. Cmnprinclo tão 
santos deveres .vós dareis ao nosso magnanimo e legitimo rei, á Eui·opa e ao 
mundo uma incontestavel prova ele que sois vúdacleiros portuguezes. 

«Agracleç0-vos os sentimentos de que vos achaes animados para com a minha 
pessoa, e rogo a Deus vos tenha em sua ·anta gtta.rcla. PnJacio ele Nossa Senhora 
da Ajtlda, em 2 ele outubro ele 1826 . =INFAN'l'A. = Para a camara ele Campo 
Maior. >> 

N." 8 7 

Serenissima senhora : -O senado cb ca.mara ela cidade ele Braga, como repr c
s~ntante elos povos ela 1ucsma ciclacle e seu termo, tem a hom·a ele levar ao l·onhe-
01mento de vossa alteza os niais puros e sil1ceros sentünentos ele r espeito, amor e 
fideliclacle, pelo clisccrnimento e sabias providencias com que vossa a1tcza se tem 
desvelado em promover e fazer prosperar as novas in'stituições ela monarchia, na 
conformidade ela cartà constitLLCional decr etada e dada pelo nosso augusto e ex-
celso monarcha o senhor D. P edro IV. · 
. Digne-se vossa alteza por esta occasião acceitar benig·namente o testemlmho 

sntcero e corclial cl' este senado e elos cidadãos bracharenses ela ma.is íntima ac1he
são ao no~so sobe1~ano o senhor D. Pedro IV, á nossa adorada rainha a senhora 
~ · Maria II, a vossa alteza, que tão sabiamente nos governa, a to ela a clynastia de 
b raga~ça, e finalmente á carta. constitncional com que Sl~a magestade holr~Te p~r 

1 
em elevar a nação portugueza á categoria das nações ma1s celebres e r espmtavms 

c a Elu-opa. 
Este senaclo se lisonj eia muito em poder assevera.r a vo_ssa alteza. que. os tra.- , 

charenses j amais desmentirão o ca~·acter ele fideli.dacle, antlg~t e partlcul~•r divisa 
qne ainda alem dos tem}JOS ela sober ania portt1guez;a semlJI'e os distinguiu nó mais 
Prompto e fiel desempenho ás leis, <mo~· e lealdade aos soberanos. Porém agor a 
~e:·enissima senhá::", guan~lo .a ~~becloria c1o imJJ?-ortal rei o senh or D. Pedro IV 
~z renascer as pnmen·as rnst1tmçoes ela monarclua, com aquelle esplendor e n-lo 

l'ta CJ.ltc pormittc o espaço ele s ·te scculos, para r eproduzir a, nação n'aqnelle g~·au 
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ele elevação e respeito em c1nc outr'ora se viu collocada; este senado, firme em seu 
juramento, nada ele melhor póde fazer que repetir incessantemente aos seus con
cidadãos aquellas mcmor:wcis palavras com que v o. ·sa alteza por tão si.ngn!ar, e . 
extraorclinaúo motivo se dignou e:xhortar a nação inteira: q União e obed1enma as 
leis . Imitemos as heroicas vixtndes de nossos ma,iores, nós seremos, como elles fo
ram, o assombro e a <J.dmiração elo universo>>. 

Braga, em camara ele 16 de setembro de 1826. = Feliciano José da Cunha7 
escrivao do senado ch camara o subscrevi. =Joaquim, Jacin to de Almeida Cor· 
1·eia = Fmncisco B e?·na?'(lo ele Sá Sotto Jl1ai01· = Antonio Gaspct1' Salgado Clw· 
ves = Femando Jacome ele S ousa Pm·eint ele Vasconcellos= João A~ztonio dos Sem· 
tos B1·aga. 

Resposta da infanta r egente : 
«A gratidão é uma das primeiras virtudes que caracterisam o homem ele bem ; 

se ella falta as ontJ.·as virtudes desapparecem. Louvo por isso muito os vossos sen
timentos de gratidão para com o immo1;tal anctor da carta constitucional, decre
tada em 29 de abril c1'este anuo; e os sentimentos de respeito, amor, fidelidacle c 
atlhesão que tendes ao nosso legitimo e magnanimo soberano são justos, e f11zem· 
vos muita hom·a ; conservao-os, pois, e mostrl'tc a todo o reino, qu n m a camara, 
n m os •povos que ella representa, tiveram parte n'algumas desordens que n'~ssa 
cidade tem havido; desordens su ·citadas por mãos estranhas, e que as auctoricla
cles civis e militares teriam facilmente prevenido ou castigado, se quizcssem. _ 

<< Agracleço-vos os vossos sentimentos para com a minha I cssoa. Palacio ele 
Nossa Senhora ela Ajuda, em 6 ele outubro de 1826. = IN"F.AN'l'A . =Para a cama-ra 
ele Brag-a. » 

N .• 88 

Senhora : - A pr.ioreza c mais religiosas elo convento com a invocação elo Di
vino E spírito, estabelecido na villa ele Lou1é, reino do Algarvé, penetradas pelo 
maior jubilo, acompa.nl1adas elo maior respeito, ela mais prof"lmcláhumilhação, não 
poclcnclo, pela clau:m·a em qLLe se acharu, pessoalmente pTostrar-se ante vossa al
teza sereni:sima, apcna: com estas pLua: e humildes ;-ozcs vem declarar os sen
timentos d.e rcgosij o de qnc estão possuídas pela fortuna ele pertencerem á nação 
portugueza, que 6. defendida e amparada pela mui sabia, mui hnmana c mui ma
ternal regencia de vossa alteza serenissima; bem persuadidas que, com o divino 
auxil io de um Deus Omnipotente, foi vossa alteza serenis ·ima, pelo nosso augusto 
imperador e rei o senhor D . João VI, aug·usto pac de vossa alteza screniss~~~ 
fallecido, nomeada reg-ente, mãe c protectora d'estcs reinos; este clivino aux1lio 
voou rapiclo ao mündo onde, felizmente, existe o nosso augnsto invicto monarchl'L 
e legitimo rei o senhor D . Pedro IV, augusto irmão de vossa alteza serenissiroa, 
q ne confiTmou aqnclla acertada nomeação . O mesmo angnsto monarcha e lcgitú.uo 
rei nosso senhor D . Pocb·o IV previu que só vossa alteza screnissima é capaz e 
pócle faz er executar c conservar com :firmeza invencível o bem geral espalhado 
sobre estes reinos pela carta constitucional, dada pelo mesmo augusto senhor elll 
29 de abril elo presente anuo aos subditos portugnezes ; ella em si mesma enc~rra 
e contém a felicidade de todas as classes ele cidadãos. Da mesma carta constltn
cional e ela sabia e maternal r eg ncia. ele vossa alteza serenissinla e perâmos que 
vo. · r;~a alteza sercnissima acceite os pm·os, hum ilclct;, constantes e obedientes votos 
d' estas religiosas subdita.s, como a mais cordial felicitação por tão conheciclos be
n ficios a todos e ás humildes representantes que, não se jactando de virtu~sas,. 
~omtLllo são assíduas nas suas orações ao Deus T odo Poderoso para que ass1sta, 
1Jlumine. e inspire a vossa alteza serenissinla todos os acertos elo sabio governo 
que vo ·sa alteza serenissima dignamente occupa e rege, e que o mesmo Senho_r 
I?ens conserve illesa · a real pessoa de nosso augus Lo e acloraclo monarcha e legi
tnuo rei o senhor D. P edro IV, a real pessoa de vossa alteza ser enissima e ele 
toda a real família e dynastia da real casa ele Braganea. . 
. Deus guarde a vossa alteza sercnissima por muitos ~e dilatados annos . ConYcJÜO 

rln Espi1·ito Santo rle Lotüé, em 17 ele setembro de 1826. = .Mad?·e so1"0'1' I-Ielena 
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· G_ertn1des llfanvela) abbaclc:sa= Jlfacll-e S01'0?' Jlicwict Benta ela Pw·ifícação) v.iga
l'la = Mael1·e soro1· Ge1·t?·ueles R ita Joanna ele Santa The1·eza) cx-abbaclessa=So
?'o?· Antonia J ose f a Rita) macb-e discreta = So1·m· Anton-ia The1 ·eza) escrivã e cus
ereta = So?'O?' Ignacia. Je1·onyma do Comção de J esus = So7'0?' .Ll1cwia .Albe1·ta = 
So1'01· Ignacia JJ1m"ia ele Jes~~s = So?'O?' Jl1m·ia Cazimin~ ele Jesus= So?'O?' Jl1a?·ia 
The1·eza de J esus=So?'O?' Arma Rosa do C'omção de Jesus . • Resposta ela infan1ia regente : 

«Foi mui grata ao meu coração a felicitação qn.c me dirigistcs em data ele. 17 
ele. setembro. E, pois que coru1CCei: o inapreciavel beneficio que o nosso legitnno 
re1 o senhor D. Pedro IV fez a Portugal, cmnpre que rogueis ince santemcnte a 
Deus pela, sua precio~a viela, pela tTanquilliclaclc cl' estes reinos e pela. conservação 
0 exacto cmnprimento ela sabia carta constitucional, que o mc:mo augusto sobe
rano honve por bem conceder aos seus fieis subclitos portugtlczo ·. 

«Agradeço-vos os sentimentos elo que vos achacs animadas para com a minha 
pessoa, e rogo a Deus vos tenha em sua anta gnarela. Palacio ele Nossa Senhora 
ela Ajuda, em 3 ele outubro ele 1826. = lNFANTA. = Pará as religiosas elo convento 
elo Divino E.·pirito.)) 

•
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. 'crenissima senhora : - O juiz ele fóra, camara, cloro, nobreza e povo cl'esta 
Yilla? depois do haver com a mai01; satisfação jnTaclo a cart::t constitucional, que 
ol-re1 o senhor D. Pedro IV liberalmente cleu e clecretou para ostcr.; r einos, c ter 
conohúclo as eleições parochiaos na maior harmonia e socego, Yào aos pés elo throno 
cong.ratular-so por tão faustos motivos, patenteando a vossa alteza que a opini~io 
P~1bhca elos habitantes d'esta villa é adclicla, e com affinco, ao novo systema con
lti~ncional, protestando pela mais inteira o fiel obsernncia aos principias cstabe-
001clos em o novo cocligo, em que se YÔ combinada a magestacle c esplendor elo 

t!ll'ono com a clignielacle ela 1mção ; mn cocligo clado livremente pelo soberano legi
tnno, c n~(o alTaucaclo pela. força ou pela revolução; um cocligo, finalmente, que 
~ssegura toclos os clireitos adqtliriclos, c que por conseguinte ha elo fazer a felici-
c acle elos 1;ortug11eze. . · 

1 
}=>igue-so, pois, vossa ·alteza acolher benig:nn. os votos qt1e cordialmente tri

)lltamos. 
] Deus gmtrde a preciosa viela elo vossa alteza, para nos. a pro'spericlacle, corno 
l'v~mos mister. Alcacer elo Bal, em camara ele 20 ele setembro de 1?26. ·-:-
us~ JJ:IaTI·a de Azevedo Cottti??lw Ge11t1'l; j1úz de fóra =.Antonio J osé Fe1Te~1·a) pn

l'Ucn·o voreaclo1' = Manuel Coelho, capitfio mór= JooqiLÍ?n Jo sé Gla Cofda; capitão= 
Joa.q~dm Alberto F1·agoso, procuraclor do conoelJ ,o e capitão ele ordenanças = An
tumo. José de A?'Cllljo e Seixas Sotto Jllfaim·) synelico ela c amara= 111.amu:l de J esus 
M~Ll'Ut L obato) j uiz ela orlem, prior ela matr.iz= José Antonio Fe?·?·ei?·ct de Jl1atos) 
P~'JOr de S. Thiago = O BenPjidado Jllfanuel Joaquim Con·eict Cm!Vo = O B enefi
ctado Joc~quim da Sili:a Nzmes ~O Beneficiado Antonio Polyccwpo de Oliveú·a Pi
~;e?:t~l. = O Beneficiado. fi'm~wisco Cc~rva~lw da Fonseca= O P ad1·.e J~sé 1J1au?·ici.o 

e1 e~? a = O Pad1·e Jose Dws Loba to Ptmtntel = O Pad1·e Antomo Vtcente P e?'C'l.
?'h = 111anuel José CO?'?'eÍa de F1·eitas e A b1·et~) capitão mó r reformaclo· = O Ba
c cwel lvlanuel de Sot1 sct Palenno de Amgão = fi'elim'ano Ant01u'o Pe1·ei?·a) guarda 
rnór = HipzJolyto U1·brrno Nob1·e) me clico elo partido = José Cor1·eict de F1·eitas e 
~lb?·eu) capitão elo milioias da quarta companhia = .Antonio Julio dcL Fonseca) tc
~nte ele milicias cl'esta villa= Antonio José de Sousa1 escrivão elos orphãos = 

•
1·uno 111anuel J.Vlontei1·o escrivão elo cclleiro real = Het·culano Roel1·igues - .. , ca

P7tão elo ordenanças =Ágostinho José da Costa) cinu-gião elo partido = João Igna
~~0. da F1·ota = José P ed1·o da Silva Leão =José Hippolyto Gla Fonseca Fo7.7mnan = 
~0~gue~ José de S equeiTa ) a:jnelantc cl~ rclonanças =.Ant~nio Jo~é . da Cunha= 
h anc'tsco Elov L ojJes da Fo·nseca) oscnvão ela conservatona, aclmliustracão ele ta
. ~cos e saboar.ia =José Nicolcm ele Ag'wim· = João Evangelista P e1·ei?·;, thosou-

1 °1 ~'0 ela matriz = Leandro José de Andt·acle = Cttstoclio J o é de Olivein/ coTroio 
asslstrntc = João Antonio de Oliveim) professor rcg-io de primeiras lctr;'l = Jua-

. , 
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quim Pecl1·o Ca1·doso ele L eão Soa1·es~ couteiro mór =Antonio José Coelho~ escri: 
vão de armas = José Ped1·o ele~ Silva~ alcaide= .Mamwl do Cm·11W = iliamtel Jose 
de Sousa = João Baptista Botas= José Alves de A1·ot~ches = Ántvnio ele Jli[atos = 
José Antonio lhuctuoso =João Be1·nm·do de Sottsa = Joaq_ltim José da Sil·w .= 
Antonio Jus tino= Fnmcisco da Costa Pacheco = Jlianuel Joaquim Ribeú·o ~ segundo 
sargento da quarta <.'.ompanhia. 

Resposta ela infanta regente : . 
<<Foi-me presente o vosso officio de 20 ele . ctembro, e folguei muito saber que, 

tanto o juramento prestado á sabia carta constitucional, liberalmente dada pelo 
nos ·o grande e legitimo rei o senhor D. Pedro lV aos seus fieis subc1itos portn· 
guczes, como as eleições, se fizeram no meio do maior socego e harmonia, e ou· 
trosim que os habitantes d'essa villa e seu termo são aferrados, e com affinco, ao 
novo systema constitucional. Louvo, como devo, tão bons sentimentos, e c ·pero 
que sustenteis sempre o juramento qne prestastes e os inauferiveis direitos elo 
nosso legitimo rei o senhor D. Pecho IV. 

((Rogo a Deus vos tenha em sua santa gua.nla. Palacio ele Nossa Senhora ela 
Ajuda, em 6 de outt1bro de 1826. = INFANTA. =Para a camara ele Alcacer elo 
'al. » 

N.• 90 

n1.mo e ex.rno sr.-Depois de illustrados pelas mais justas e sabias proviele~
·cias com que SlUL alteza a serenissima senhora infa.nta regente, em nome ele el-rm, 
-firmava a nossa inclepenclencia, cumprindo e elefenclendo a carta, que felizmente 
nos rege, era do nosso dever na parte que nos toca, e povoaçao que representft· 
mos, felicitar o vigilante zêlo, v01·clacleiro garante ele tão abalisaclo eclilicio. Tal ele· 
monstração teve logar pelo presidente el'esta camara em 2 ele ago.sto passado, 
acompanhando o sagrado juramento que prestúmos. Não produzindo, porém, esta 
11m testemunho que, lisonjeando nossos sentimentos, os patenteasse a toda a na· 
ção, forçoso era repetir um passo justificativo, o:fferecendo a na alteza, a sercnis· 
sima sen11ora infanta m11 limitado tributo do nosso r econhecimento. E por isso 
que com sentimentos não menos gratos que sinceros, recorremos a v . ex.", a :fim 
ele que, pondo na presença ele sua alteza a screnis:ima senhora infanta os nos· 
sos mais pm·os e :fieis votos ele respeito e gratidão, lhe faça presente o patriotico 
fogo que nos anima, e que j amais vis interesses ou frívolas discussões nos poderão 
desviar ela estrada ela obecliencia e 1mião. 

Deus gnarcle a v . ex. a Le.iria, em camara de 7 de outubro ele 1826. = Anto· 
nio Venancio Viei?·a ela Silve~, escrivão ela camara, que o escrevi= José Pinna Jh··, 
naut, juiz ele fóra =José de Fa1·ia Gomes de Olivei?·a~ vereador · João José d~ 
Souto Rod1·iques, vereador= Mi_qw1.l Tava1·es de B1·ito~ vereador = Antonio Jose 
de Barros il!J.achado~ procurador elo concelho= Joaquim José de Ba?TOS~ mestur= 
Joaquim, José Fer1·ei?·a~ mester. · 

Resposta trausmitticla pelo ministro dos negocias elo reino : 
«Tive a hom·a de levar á presença ela serenissima senhora infimta r egente, e!l1 

nome ele el-rei, a carta qu.e a camara ele L eiria me dirigiu na data ele 7 do cor· 
rente, por motivo do jm·amcnto que havia prestado á carta constitucional dada por 
seu augu:to irmão o senhor r ei D. PeelTo IV; e sua alteza se dignou l e receber 
com o maior agrado os votos ele gratidão, fidelidade e respeito que a camara lhe 
manifesta e qtle espera ver sempre desempenhados. O que participo {t mesma ca· 
mara para sua intell:igencia e satisfação. 

((Deus guarde a v. m.cês Palacio da Ajuda, em 11 ele outubro ele 1826. ==:= 
F1·ancisco Manuel T1·igoso de Amgão il1omto. =Para o juiz, vereadores e roaJS 
o:fficiaes ela camara ele L eiria. » 

* 
Os protestos acima transcriptos estavam longe de exprimir o voto unanime ela 

nacão a favor clu. cansa constitllcional, como se cleprehencle elos factos aqui enun
cüt'clos; nem o governo ela rcgeneia podia tet• completa confiança em similhnntos 
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mu.nifcstações, quando parte elas auctoriclaclcs n'um tlio curto pcrioclo haviam tru.hi
do o seu juru.mento á carta. P roseguinclo, pois, na exoneração c tra:i:tsfereuciu. dos 
militares superiõres que consiclerava suspeitos ou pouco energicos para manterem 
a necessu.ria disciplina entre a tropa, o ministro ela guerra r efer endou as cartas 
regias J e 2 el e outubro, insertas em ordem elo dia 9, p elas quaes foi encarregado 
o governo elas armas ela côrte e província ela E xtremacluru. ao conde ele Sampaio 
(Manuel), o elo Alemtej o ao visconde ele Beire, e o elo partido elo Porto ao mare
?hal ele campo Thomaz Guilherme Stnbbs, assim como tambem (na ordem ele 2) 
mcumbíra o commanclo interino ela Beira Baixa ao brigadeiro Francisco ele Paula 
Azereclo, individuas estes que durante a gtwrra civil combateram sempre em ele-
feza elos mesmos principias politicos. ' 

. Approximanclo-se o praso para a r eunião elos corpos legislativos, a Gazeta pu
bltcou em 12 elo referido mcz o decreto c instrncçõcs regulanclo o ceremonial da 
abertura elas côrtes geraes, e o qne determinava quem devia exercer o cargo ele 
conclestavel elo r eino n'aquelle solemne acto·, precisamente quando o governo, in
formado ele uma sublevação na cidade ele Tavira, e receioso ele que o contagio 
r~volucionario se espalhasse por mais pontos do paiz, expedia pelo respectivo mi
~lsterio ordem para se organisar sem demora uma divisão de operacões com des
tlno ao AJgarve, collocan lo-se á frente d' ella o proprio secretario ele estado João 
Carlos de Saldanha Oliveira e Dmm, c1.~jo embarque se effeituon na,manhã ele 14, 
ficando interinamente os negocias ela guerra a cargo do ministro da marinba, Igua
cio qa Costa Q1.úutella .. 

A r evolta, a que alludimos, adhcriram dois corpos ele primeira linba, e o concle 
:le Alva t eve de r etirar-se para Mertola, onde estabeleceu o" quartel general. Na 
Junta provisoria instaurada em T avira comprehenclia-se um vogal que foi eleito, 
P~la provincia do Algarve, ele1mtaclo ás côrtes, Manuel Chri.stovão ele Mascarenhas 
FJgneireelo, circumstancia originaria ele vigorosos debates no ]Jarlamento. 

Sendo muito extensa. a correspondencia entre as auctoridades coustitucionaes 
relativamente ao m~vimento ele t ropas e outras noticias políticas, mas convindo 
clar uma snccinta icléa d 'ella para melhor se avaliarem os su.cccssos ele tão tumul
t"?-o.sa opochu., resoJvemos transcrever tambem os cxtractos das participações di
rtgJclas á secretaria ele estado elos negocias da guerra e por esta publicados desde 
outubro, quando a importancia elo assumpto não nos obrigue a preferir a integra 
ele algum o:fficio . · 

Eis alguns elos elocumcntos comprovativos elo que fica expo. to, reservando os 
restantes para outros capitulas cl'esta obra., segtmclo a ordem dos fhctos. 

Decreto 

1'enclo creu.clo, por decreto ele 6 ele setembro proximo passado, uma junta, para 
o fim ele me propor o r egulamento elo cer emoníal para a abertm·a da primeira ses
são real elas duas camaras reunidas, e apresentando-me a mesma j1.mta os seus 

· tra~alhos, que me pareceram muito conformes aos nossos antigos usos e estylos 
nac10naes, e aos subsidiarias elas nações em que actualmente existem consolidados 
e estabelecidos os governos representativos : hei por bem, em nome ele el-rei, ap
provar as instrucções que r egulam o dito ceremonial, as quaes fazem parte cl'est e 
decreto e bu.ixam e.ssig naclas por Francisco Manuel Trigoso-de Ara~·ão Mor~to, 
actual conselheiro ele estado; ministro e secretario de estado elos negocws do remo. 

O mesmo ministro e .·ecr etario de· es tado o tenha a:s·im entendido e faça exe
C~ltar. Palacio ela Ajuda, em 8 ele outubro ele 1826. = (Com a n~brica da se?·enis
s~ma senhom infanta 1·egente.) = F 'rancisoo ,JII[cmuel T1·igoso de Amgão J:Vfomto . 

l:nstru.cções que reo-ú.lam. o c eremonial para a abertura da Pl'imeira sessão 1•e al 
I=> das clt1.as cam'u.ras r e unidas 

. Artigo 1.0 No dia 27 ele outubro se celebrará na santa igreja. pa.triarchal a 
llllssa solemne elo E spirito Santo, á qL1al assistirão os pares e deputados que se 
acharem na côrte. 

Art. 2 .0 Tenclo-se j{L pnblicaclo o decreto que fixa o clia para a sessão real da 
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abertura clM chtas camaras reuniüus, estando este j<l. participado a ca.cln. um dos 
pares ·elo reino, qne não são menores elo vinte e cinco anuas, por serem os qu.e 
podem ter assento na camarn., expedir-se-hão portarias n.os pare.· c üeputaclos, em 
que se lhes cleclaraní. a hora e o lagar ela dita sessão ; para este fim elevem os de
putados, logo que chegLlem a esta côrte, remetter á . ecr etar.ia de estado dos nego
cios elo reino a declaTn.ção elos seus nomes e da casa em que residem. 

Art. 3. 0 O · pares elo reino, á proporção que forem chegando ao palacio em 
que se ha ele celebrar a sessão r eal, deverão entrar para uma sala e os Ll eputaLlos 
para on.tra, e ahi esperarão a introclucção no salão da sessão r eal. Á hora mar
cada sedL annunciaeb esta inb:odncção a uns e outros pelo porteiro ela real c::t
mm·a, e serão acompanhados pelos maceiros ela mesma camara. 

Ar t. 4 . 0 Introduzidos os membros, elas respectivas c amaras no salão ela sessfio 
r eal, o presidente ela cmuara elos pares ír{L occupar a sua cadeira, que será no 
estrado pequeno, abaixo lo ultimo cleo-rau elo throno, e os pares sentar-se-hão no 
lado que lhes compete, seglmclo a carta, e pela ordem o assentos usaelos nos dias 
ele côrte, na fórma seguinte : os clnqLtes, marquezos e condes sentar-se-hão em 
duas linhas, ficando os duques e marqnezes ~L direita, os arc.obispos :1baixo elos 
marquezes, segui.mlo-:c os condes e logo os bispos; e na direita ela primeira li
nha, e no primeiro lagar, a cadeira rle ~spalclar elo cardeal patriarcha, vice-pre
siclcutc ela camara. 

Art. 5 . 0 Os deputados, n'essa primeira se: são real, sentar-se-hão sem prece
clencias no lado determinado pela carta constitucional e em assentos cobertos de 
panno verde. 

Art.· 6. 0 Logo que as camaras houverem occnpaclo os seus respectivos lagares, 
na conformiclacle do: artig-os 4 . 0 c 6 . 0 , o presidente nomeará uma deputação com
posta ele doze· pares e doze eleputaclos, a qual deverá ir r eceber sua alteza na es
cada que chí serventia para a sala ela reunião, e acompanJ1arão o cortej o, ·tomanclo 
os pares n direita de sua alteza c os deputados a esquerda. 

Art. 7. 0 Sua alteza a r egente elo reino se cliJ:igirá então ao salão em qne se 
celebrar a sessão real ela aberhu·a elas camaras, sendo acompanhada pelo veaclor 
ele semana, que faní. as vezes ele camareiro mór , levando-lhe a cauda, pelo mor
domo múr c· pelo mestre sala, os quaes ficarão em pú, o veaelor atraz da cadeira 
ele sua alteza, o mordomo mór {L direita ela cadeira ele el-r ei e o mestre sala á es
querda ela mesma cadeira, nos lagares marcados na planta; e a camareira mó r, 
donas de honor e clamas que acompanharem sua alteza, se collocarão em pé em 
um elos lados do throno, onde houver lagar mais commoelo. 

Art. 8. 0 Os ministros ele estado acompanharão sua alteza a r egente e tomarão 
assento no Jogar que lhes for elestinaclo, qu.e deverá ser no meio elo ~aHto , voltn.- · 
elos para o throno . 

Ar t . 9 .0 Na sala ela entrada elo palacio em que se celebrar a sessão real, se 
acharão os reis ele armas, arautos e passavantes com as suas cotas ve ·tidas e os 
seis porteiros ela camara ele cava.Uo, com as suas maças ele prata e a musica an
tiga ela casa real, ~t qual clevedL tocar, logo que sua alteza entrar, e o cort~j o 
mm·chaní. até á porta elo salão real, elo modo seguinte : 1. 0 , os seis porteir os ela 
camn.ra ele cavallo com as suas maças ; 2 .0

1 os reis ele armas ; 3.0
, os passavau

tes ; 4 . 0 , os arautos c logo os o:fficiaes móres ela ca a real, e a deputação elas clu ... 'tS 

amaras c mais pessoas que acompanharem sua alteza, e indo a camareira mór, 
donas ele honor c clamas fechando o cor tejo . 

Art. 10. 0 Sua alteza se clirigirá ~ssim, com o cortej o acima clesignaelo, aos~
lão ela sessão r eal, c ali occupar{L a cadeira proximo ÉL ele el-rei, no mesmo pavl
mento e debaixo elo mesmo clocel. 

Art. 11.0 Logo que sua alteza entrar no salão ela sessão r eal, o porteiro mó r 
se collocará {L portc.'l. para não deixar entrar outras pessoas mais elo que aquellas 
a quem competir a entrada, sendo assistido ele dois reis ele armas com as suas co
tas, que se collocarão um ele cacla laclo ela porta. 

Art. 12 .0 Os o:fficiacs móres elo reino, que n'este dia exercem ftmcções, não 
h N o J: • N l 1 OJ: ac?mpau arao o corteJo, c os que 10rem pares 1rno oecupar os seus ogares cte ! -

fictaes mores elo reino com o vestn;1rio de pares. A ·sim, o que ser vir ele condes-
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tavel elo reino ti.caní em :pé com o estoqne levantado, e á direita, no estrado gran
de; á e ·querda o mcil'.inho 1núr com a sua. vara na mesma linha. do conck~tavel, 
e o alferes mór com a bandeira. elo r eino enrolada., do lado esquerdo acliante do 
meirinho mór, em pé no mesmo estrado. _ 

Art. 13.0 Os officia.cs móres da casa r eal, q Lle n' este dia tê em ele exercer fnnc-
çõcs, sendo pares, serão snbstitu.iclos pelos immecliatos ou parentes mais chegados. 

Art. 14.0 A família real occupaní uma tribmut. elo lado direito elo tlirono. 
Art . 16.0 O corpo diplomatico occupad mna tribuna elo lado ~squenlo elo throno. 
_Art. 16.0 Pocledio ter ingresso no sa.lão da sessão rea.l, no logar que lhes for 

desJgnaclo, todas as pessoas que qnizcrcm assistir a este solcmnc acto, comtanto 
qne vão vestidos ele g:=t.la e que tenham rocebiclo bilhetes ele entrada, rubricados 
pelo porteiro mó r . 

Art . 17 .0 Logo que sua a.lteza se senta.r na cadeira que lhe est<1 de·-tinada, 
Ina.udará pelo mordomo mór que se sentem os pares, os cleputaclos e os ministros 
e secretarias de estado. 

Art. 1s·.o Então se seguirá o discur; o elo throno, que sua alteza r ecitará ou 
mandará recita.r por um elos ministros de estado, e, acabado elle, anmmciar<'t. um 
dos ditos ministros, em nome ele sua alteza, que estú aberta a sessão das camru·as 
elo anuo de 1826, e que os membros ele ca.da uma cl'ellas se retm.irão no dia 31 
ele outubro, pelas nove horas ela manhã, no logar que lhes está destinado . · 

Art. 19. o Sua alteza então prestará o juramento ela fórma que está prescripto 
na carta constitucional, na mão elo presidente ela camara elos pare:, para o que 
~ste subin.'L ao throno e apresentará o missal, que scr[L sn ·tentado por dois moços 
fidalgos, e o mordomo mór apresentará a tabella, pela qual sua alteza ler{L a for
mula do jm·amento, e e11tretanto estarão todos em pé. 

Art . 20. o Sua alteza, q11ando se r etirar, serà acompanhada pelo mesmo cortejo 
e elo mesmo modo com que entrou no salão da sessao r eal. 

Art . 21 .0 'l'anto á entrada ele sua alteza, como á saída, haverá as salvas do 
costume. 

Art. 22. 0 Os pares deverão comparecer na ses rio real com mn vestnario ana
l~g? ao antigo costume nacional, e conforme tambem ao que se acha em uso nas 
drfrerentes monarchias r er r esentativas em que exi.,t e esta elignidatle, ob:er va.nclo 
portanto o modelo q1.1e sua alteza approvar. 

Art. 23. 0 Os P.eputaclos irão vestidos n'esse dia ele seda preta, com capa e 
v-?lta, e espadim, por ser o traj e nacional antigamente, e ainda hoje adaptado nos 
dias e funcções mais solemnes, e chapéu de cocar. 

Art. 24 .0 Os ecclesiasticos, ou sej am pares ou deputados, irão com os vesti-
dos pro1Jr.ios do seu estado, sem outra nova insignia. ' . . 

Art. 25.0 'l'oclos os officiaes móres elo reino e ela easa real, assin1 como as ma.is 
pessoas que concorrerem a este acto, apparecerão vesti dos de grande gala.. 

P~Iacio da Ajucla1 em 8 de outubro ele 182ti . = Fmncisco J.l fantLel T1·igoso de 
A?·agao J.VIontto. 

Decre-to 

t Attenclenclo ás circumstancias que concorrem na pessoa ele D .• hyme Cae-
~110 Alvares Pereir~ ele :Mello, par elo r eino, meu muito prezado primo, e ao de

V'J.do qu e tem com el-rei, meu augusto irmão : hei por bem, em nome ele el-rei, 
nomeai-o conclestavel elo reino, para o acto solcmne ela se:são real da abertm·a 
das dtlas camams rmmiclas

1 
ao qtw.l acto assistirá, no lagar que lhe competir, com 

0 estoque levantado . 

1 
O mesmo D. J ayme Caetano Alvares Pereira de Mello o :fique assim enten

~:ndo e ~:s::?cute . Palac.i? da Ajuda, em 8 ele outt:bro le 1826. . (Com. ct ntb1·ica 
~:. se1·eruss~ma senho1'a ~nfanta ?·e,qente.) =F-ranczsco JJ!Iantwl Tngoso de Aragão 

"-r..t.07·ato. · 

Aviso 

Manda a senhora. infa.nta reg~nte, em nome de el-rei, participar ao marquez 
· de Abrantes1 D . P ech·o 1 pa.r elo remo, que hon\e por bem approv-ar, tara o dia ela 

, 
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se. são real üa abertura elas camaras, o seguinte vcstnario, que fica sendo proprio 
ele cada um elos pares, a saber : gibão compl'iclo ele velluclo preto com as mangas 
golpeadas, botões brancos, forro ele seda branca, e sobre os canhões a renda re
corta la; capa curta ele velluclo preto forrada ele branco, ficando ao arbítrio ele cada 
um usar de forro ele seda lisa, ou bordado, ou de arminhos, e a rp.urça ele par 
toda de arminhos ; coleira ele rendas, bancla larga ele setim bl'anco com laço grande 
ele roseta, franjaclas as pontas ele franja ele cordão ele seda; calção de seda. preta 
com liga de roseta; meias brancas e sapatos pretos com roseta branca larga; es
pada antiga ele cruz branca, chapéu ele cocar com a aba ele diante levantada, c 
phunas grandes brancas; a fim de que o mesmo marqnez ele Abrantes, par do 
reino, fique n' , ta intelligencia. , 

Palacio üa Ajuda, em 10 ele outubro de 1826. = Francisco MumGel Trigoso de 
Amgão JJ1omto t. 

Officio 

ru.mo sr.-A jtmta provisoria do governo d'cstc reino elo Algarve ·participa a 
v . s. a que no dia 8 elo corrente mez, ~ís nove horas da manhã elo me. mo dia, fôra 
acclamaelo rei ele Portugal, Algarves e seus domínios o sercnissimo senhor in
fante D . lV.lignel, c regente do mesmo reino, durante a ausencia elo nie mo senhor, 
a augusta imperatriz rainha, sua mãe. 

A acclamação foi feita na praça publica. cl' esta cidade, pelos corpos militares, 
o batalhão ele caçadores n.0 4, o regimento 14 ele infanteria, milícias e orde
nn.nças, com assistencia elo senado, clero, nobreza e povo da mesma cidade, do 
que se lavrou au.to, cuja copia transmitto a v. s .a, assim como a do juramento 
prestado pela mesma jtmta1 que assás confiando na firme adhesão de v . s. a a uma 
tão importante causa, espera que v. s. ", ele mãos dadas com as auctoridacles ec
c.lesiastica,s e militares cl'essa villa, e povo ela mesma, hajam ele seguir fielmente 
o exemplo que esta cidade acaba ele dar a todos os povos d' este Algarve, para ser 
por elles imitado, ficando v . s.a responsavel, na parte que lhe toca, pela execução 
elo referíclb exemplo . 

Deu guarde a v. s. a Sala elas sessões da junta, em Ta vira, 8 ele outubro ele' 
1826. = José da Rosa e S01tsa, tenente coronel ela força = lldámtel Tava1·es pa,es 
e Sottsa = D?". He1·mogenes Antonio ela Conceição Ribei?·o = Antonio Joaquim Tei· 
xeint de Oliveim = Antonio Pedil·o Baptistct Machado = Domingos Salvado?" daS iZ,va 
8amfana =José Antonio Pinto ela Silveim, secretario = João ele Sousct Carvalho, 
secretario . = Sr. juiz presidente e mais officiaes da camara de Castro Marim. 

Auto a que se refere o officio supra 

Aos 8 dias do mez de outubro de 1826, n'esta cidade ele Tavira e casas ela 
camara da mesma, ahi se acharam presentes o commanclaJlte da força {lormacla, 0 

tenente coronel de ca.çaclores n.0 4, José ela Rosa e Sonsa, o major commauclante 
elo regimento de infanteria n. 0 14, Bernarelino Coelho Soares, o major comman
dante elo batalhão ele caçadores n .0 4,· Gonçalo Carao,.o Barba ele Menezes, o te
nente coronel commanclante elo primei.J:o batalhao de milícias cl'esta praça, Manuel 
Jo,.é ela Conceição lVIatos, o capitão mór elo terço elas ordenanças cl'c .. ta cid~de, 
Pedro Manuel Tavares Paes e Sousa, c todos o· officiaes cl' estes corpos reun1clos 
com o fim ele elegerem uma junta g·overnativa, para, em nome ele el-r ei' o senhor 
D. Miguel I, nosso senhor, cleciclu: e tomar o governo cl'cstc reino do Algarve; e, 
procedendo-se logo tí. votação, saíram eleitos membrós ela referida junta govern~
tiva os segtúntes : presidente, o ex.mo e rev.'"0 sr. bispo cl'esta diocese; vice-presJ
dente nato, o commanclaute ela força armada, o tenente coronel ele qaçaclores u.o 4, 
José ela Rosa e Sousa, ou aqnellc em quem-recaír este commando; vogaes, o clr. II~r 
mogenos Antonio da Conceição Ribeiro, desembargador Manuel Christovão c e 
Mascarenhas Figueiredo, o capitão mór Pedro Manuel Tavares Paes ele Sot:sa, 0 

dr. provedor elas eomarcas el'estc reino Antonio Joaquim Teixeira de Olivmra, 0 

1 Na mesma conformidade se expeüiram avisos para os mais pares do reino. 
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Llr. juiz de fó1::1 Domingos Salvador ela Silvn. Sarafana, o (le:embargatlor Antoni o 
Pedro Baptista Machado; sccrctm·io com voto, o clr. J osé Arsenio ; seereta1·io "'ra
cluaclo, João de Sousa .Can ralho. E logo t:iO aocorclou, sem clisercpancia ele votos, 
qnc a referida junta tomasse provisoriamente o mando elos negocias emquanto não 
houvesse a certeza que as cidades e villas cl' este reino adhcl'iam a esta causa, por
qRanto as qLle se unissem ao partido ela legitimidade de cl-rei o senhor D . Ilfi
?nel I deviam mandar os sens representantes em numero que a junta governativa 
J t~lgar conveniente . E se accorclou 'que os membros d'ella fo ssem chamados immo
, cltatamente, para desde logo começar em :;t. funceionar. = Ignacio J oaquim ele M~ello 
Pe?·ei? ·a, escrivão ela camara, o escrevi.=( Assignctdos os membros, otficialiclacZe dos 
C07'J.Jos, cle?·o, nob?·eza e povo.) ' 

Fo1•mula do juramento 

Juro manter, guardar e fazer g uanlar os inclispntaveis e inauferiveis direitos 
cl~ legitimidade elo senhor D. lVIiguel I, rei ele Portugal, Algarves c seus clomi
nws, ao throno el a m onarchia por tugueza, e .empregar -me em -seu real serviço e 
no ela imperatrilli rainha r egente, nossa senhora, cmquanto durar a ausencia elo 
mesmo senhor, como membro que sou ela junta governativa d'este r eino elo Al
garve . 

. Circular 

T endo-se reunido na praça ele Tavira, na maelrugacla elo dia 8 elo corrente 
mez, o regimento ele infanteria n. 0 14, assim como pouco tempo depois o batalhão 
ele caçadores n. 0 4, para acclt•ma.rcm. rei ele P ortugal o senhor infante D. Miguel, 
e tendo a officialicbclc cl' estes elo i. · corpos, depois el' esta reuniao feita, conv icla.clo 
0
. governador elas armas el' este reino elo .Algarve par::t se unir úquella cansa e con
tt~uar a gov J'nar em nome elo senhor D. Miguel, o governador elas m·mas, não só 
~ao acceitou ,aquclla o:fferta, mas protesta cm1tra aqnelle acto como nullo e opposto 
a_ legitimidade ele el-rei o senhor D. Pedro IV, nosso legitimo 'soberano, reconhe-

E
Clclo não só por toda a nação portug uezn, mas por todas as nações ela Europa. 
i ste acontecimento, inteiramente novo na hístoria elo AJgm·ve, vae an·astm· estn 
p~·oviucia ao maior abysmo ele males; portanto ordena a todas as auctoriclaclcs cí
VJs e militares qnc não obedeçam a ordem alguma qu e lhe mande o intrnso go
" ?rno que se estabelecer em Tavira, porquanto este govcl'no é illegitimo e formado 
80U1ente l)Or uma facção m ilitar; e ontrosim respoüsabiliso as auetoriclacles, a qnem 
esta se apresentar, pela fi el execuç~io elas minhas ordens, COl?J.O governador elas 
armas que sou cl'cste r eino, por ordem ele sua magestacle o senhor D. Pedro IV . 
. , Qum·tcl g ncral elo Villa Real ele Santo Antonio, 8 ele outubro ele 1826. = 

Conde ele AZ.vct, ,o·overnaclor elas armn.s . 

Procla:.nação 

Habitantes ela cidade ele F m·o :'--Constando-nos etue o regimento de infanterin. 
n.o !4, aquar telado em Tavira, se atreveu a commettcr o horroroso crime ele r e
bellião contra a lcgitiw iclaclc do senhor D. Pedro IV, nosso legitimo· soberano , 
Proclamando um governo a seu sabol' e arbítrio,- as auctoriclacles civis, militares 
c ccclesiasticas cl'esta cidade vos eommunicam este desgraçado acontecimento, cle
~laraudo -vos que est:'l.o dadas todas as providencias lJara r epellir a força com a 
orça, e que cada um ele .vó · em caso urgente, eleve dar provas ele ciclaclao hon-
~~~lo. , patriota fi el, e que sab~ ~. r1nanclo soj a pre~iso, ~xpor a vid~ em cle~e~1sa elos 

11 ettos saoTaclos que elevem l1 gar o homem so01al. E stae tranqmllos e v1gilantes 
11'as clesca~sae nas providencias qne tôem cl'aclo as auctoriclacles e que hão ele ela;· 
em l)cneficio commum. Não só a honra, a probidade e o caràcter ele cidadão vos 
~):>rigam ~ manter firmes c ~eis ao gov:e1:no ele ol-r ei; ma~ é este até mn elos prin
Ctpaes e fuuclamcutaes prece1tos ela rebg1ão ele Jesus Chnsto, que profossfLmos. 

F aro, em camara geral ele 8 ele outubro ele l 826.=Antonio Nicolau Sabbo 
escl: N l . }~1 rn1 A t . M . > i lvao c a eamtt.ra, o escreVI = "J.Omem = .L tW?1Wz n onw a1·t~ns supcrinten-
c ente= S ousct = -= Scmches e Costa = JJ1atos Alvellos = lf1·eitas P anto}a ' Alves Frei-

21 • 
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1·e = Grego1·io J.l[a1·ques = Cmnillo José = lv!atos) governador elo bispado= J.l1asca1·e
nhas Ji'ig1tej1·eclo) capitrí.o múr . 

Pro cla:tnaQão 

Habitantes elo reino elo Álgarve Í-Uma facção militar fez apparecer n'e?~c 
l>ello paiz uma revol•1ção, a qual se dirige a atacar os sagrados direitos ela legiti
midade de el-1·ci o senhor D . Pedro IV, nosso soberano . Falsos decretos, pr ocla
mações incendiarias e tudo quanto a maldade humana tem suggm·ido paTa enganar 
os incautos, foram os instJ.·nmentos de que se serviram o.· malvados para transtoT
narem a prosperidade ele que este paiz gosava. O genio do mal, raivoso ele ver 
reinar aqtú a paz, a abundancia. e obediencia üs leis, e prevendo tambem a pros
peridade 'futura. que se lhe preparava pelos estabelecimentos que se deviam crear, 
quiz levantar entJ.·e vós o maior ele todos os :fl.agellos ; e por isso suscitou a ho
mens desmoralisados a idéa. de uma revolução, perda inevitavel ele todo o paiz ero 
que ella. apparece. E ia., pois, algarvios ! O conde ele Alva, govcrnaclor das a.rroas 
cl'este re!no está entJ.·e vós, e vae pôr termo ás afHicçõcs que clilacerani o vosso 
coração . E lle tem j á r eunido os bravos regimento: ele artilher:ia n . 0 2 e ele infan
taria elo mesmo numero, que não quer endo annuir á infnme cansa ela revolta, e~ 
tão promptos a derramar toclo o seu sangue pelos inmúeriveis cljreitos ela lcgitinl;1-
clacle de el-rei o senhor D . Pedro IV. Pelo alto Alemtejo \o~em marchando Já 
batalhões ele infanteria, esquadrões ele cavallaria e parques de artilhcria; tudo isto 
vae caír sobre os malvados que se atrever am a attcntar contra a legitimidade elo. 
soberano, e um castigo exemplar Vfloe mo. t rar para o fnturo qnal 6 a sor te dos 
perversos, e desgraçado cl'aquelle que coadjuvar a sua causa, ou ele a.Jgum modo 
lhes der auxilio ou refugio. O concle de Alva, conJ1cccnclo o honrado car::t.Ctcr dos 
algarvios, não duvícla que n'este lance o a;juclem ele todo o coração, e do moclo 

. possível, apprchenclenclo os revoltosos, não obedecendo ás suas ordens, resumindo 
o pequeno numero das suas resm·ças, cbuclo em{im as mais evidentes pr ovn,s p~r 
este modo do seu zêlo pela causa ele el-rei, c das virtucles sociaes que lhes consl
dcra. O conde de Alva afiança a todo o solJaclo que se apresentar armado em .Al
moclovar ou em Ülll'iqne, dentro ele seis dias, coutaclos ela. publicação d'esta, que 
será perdoado elo . eu extravio c admittielo novam nte ás fileiras . 

Quartel general de Mertola, 12 de outubr o• de 1826 . = Concle ele A lva) go~er
naclor das armas do Algarve. 

OrdeUJ. do dia 

O r ganisação provisoria da d i v i são de oper a ç ões 

Artigo 1.0 A divisão será composta de dt~as brigadas de infanteri.a, uma de 
cavallaria e outra ele artilheria montacb.. 

Art. 2 .0 A primcü·a brigada será formada do 1.0 r egimento de infanteria e do 
batalhão n.0 6 ele caçadores . 

Art . 3 . 0 A segi.mcla brigada forma-se do 4 . 0 ele infanteria .e elo 8. 0 de caça
dores . 

Art. 4.0 A brigada ele cavallaria compõe-se elos r egimentos n .05 1, 4 c 7 da 
mes:Ip.a arma. . 

Al't. 5 .0 Quatro peças e dois obuzes ele campanha formarão a brigada de artl
lher ia montada. 

Ar t. 6 . 0 Ordena sua alteza. a senhora infun'ta r gente qu e o cor onel conde ele 
Lnrniares torne o commando ela primeira brigada de :infanteria., o coronel roar
quez de Valença da segtmda e o coronel barão de Sabroso da brigada de caval
laria. 
. A brigada ele ar tilheria montada será commanclada pelo tenente coronel de ar-

trlher.ia J osé Baptista ela Silva ~opes . . · · 

'ua alteza a senhora infanta regente manda qtte os officiaes abaixo declarad~S 
exerçam interinamente na divisão ele operações os empregos para que vão destl
naclos. 
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Estado n1aiol." gen eral cln. nJ..f3SU'la divisfío 

Chefe do estado maior, o tenente coronel, chefe <la primeira cli.recção, Roclrigo 
Pinto Pizarro . . 

. Deptlt~clos, o major ele infantaria José Pereira Pinto c o capitão chefe ela ter. 
ceu·~ re_partição ela primeira clirecção do nunisterio ela gllerra, Leonardo Severo . 
·Xav1er .Pereira. · ' 

Assistente deputado, o tenente do exercito, José Lucas Cordeiro. 
Acldicl.o ao estado ma.ior da divisão, o capitão elo real corpo ~lo engenheiros> 

Bernardo ele SEl Nogueira. - · 
N Secretaria ele estaçlo elo.s· negocios ela gueÍTa, em 12 de outubro ele 1826. ~ 

Joao Cw·los de Saldanha Oli·ve·t:nt e Dazm. 

Aviso 

A junta governativa pi·ovísoria cl'este reino do AJgarve .ordena que v . m.cu, 
?em perda ele t empo, venha a estn cidade de Tavita, p[~r?o · tratar com a mesma 
.Junta certos negocias ele importancia, e de todo o interesse para o mesmo Algar
ve. A junt::J,1 confiada nft sua honra· e probiclade, espera que v . m.cê se prestará elo 

• prompta vontade ao que ella lhe ordena. . 
Deus guarde a. v .. m. cê J)ala elas sessões ela junta, 12 de outubro ele 1826. = 

Antonio Ped1·o Baptista .Ll1ctchaclo = Ma?wel Chí·istovão ele JJ1asccwenha8 Figuei1·eelo = 
lJ.r. I-Jeq·mogenes Antonio da Conc,.eú;ão Ribei1·o = Domingos Sctlvaclor Samfana = 
Antonio Joaquim 'l'eixeim ele Oliveim =José A1·senio Pinto elct Silveim = João da 
Sousa Car·valho, secretario.= Sr. Manuel José ele Figueil'eclo, 

A jtmta, provisoria do governo d'este reino do Algarve ordena que, para v. m.cê 
~?der marchar ao seu destino, entrqgue a administração elo assento cl'essa villa a 
Silvestre Ribeiro I,amim. · 

Deus · guarde a v. lll.cc Sala elas sessões da junta, 1.3 de outubro de 1826. = 
' ~ntonio Pedro Baptista 111'achaclo = JJ'/[ambel Clwistovão ele 111asccwenha:s Figzu3ú·úl? N 

:dro .Ll1amtel Tavcwes Paes ele Soztsa = D1·. Hennogenes Antomo da Conce~ÇLW 
.Rl~ei~·o =Domingos Salvcbdo?• clCt 'Silva Sa?·afana = Antonio Joaquim' Teixeim ele 
Olwez1·a = José A1·senio Pinto ela Sil,veú·a, secretario = João de Sousct CarvalhoJ , 
secretario.= Sr. Manuel José de Fi•gueireclo. 

Officio 

. Dl. mo e ex.mo s1•. ~ Havenclo.se erecto uma junta n'este reino elo Algarve
1

. de· 
l)Ols ele terem os corpos ele infanteria n. 0 14, caçaclores n .0 4, :milícias e ordenan
Ças acclamaclo solemnemente o serenissüno senhor infante D. Miguel rei de Por
tLlgu~, Algarves e seus do~inio ·, a mesma junta, entre o.s seus pri1ueiros trabalhos 0. Ctnclaclos, se apressa a com111nnicar a v. ex. a este acontecimento; e po1:que a re-
01Pl'ociclac1e de sentimentos e circumstancias entre v. ex. a e o estado actual d'esta 
~·~vinci~. n:cntuamente' nos interessa, espera portanto _n dita jt~lta ' que v . ex.. a se 

· gu~ chngu·-lhe, pelo p~n·taclor d'esta1 as suas concmtuosas e mtcrcs ant?s com~ 
~unlcações, bem como lhe indique os meios ele mais frequente e estabelec1cla co1.·~ 
lesponclencia, que nas presentes circumstancias tanto interessa á presente causa; 
paa:ecenclo stimmamente util que, a ser possivel, as forças portngnezas n'esses pon
\os se approxi.ma.ssom n. esta raia e at6 gne se ~·etmEllm ao~ seus companheiros 
c e arrmas n'esta provincia; obrando em tnc1o na rasão elo mteresse por que se 
pugna. , , 

Deus guarde a v. ex. a Snla das . essões ela j unta, 13 ele outubro ele 1826. ~ 
1ll.mo. e e:x:.1110 sr. Antonio Ta.vmre · Maggessi. =Antonio Pecl1·o Baptista .Ll1.achaelo = 

1{~amtel Chr·istovão ele JJ1ascaq·nn?ws Figuei?·~c~ = I!e~1·o .Ll1annel Tavw·es Paes ele 
0~tsa = D?·. I-Jeq·mogenes Antonw ela Conce~_gcto . R~beo?'O = Domingos S alvaclm· clct 



32J 

Silva Samf anct = A 11 tonio Joaquim Teixeim ele Oliveint =José Anenio Pinto dct 
8-ilveint, secretario= João de S ousa Ca1·valho, secretario. ' 

Officio 

Ill.m0 e ex. mo sr.-Em offieio de 11 elo corrente, ]Jecli ser clesoneraclo elo go· 
verno d'esta provincia, considerando-a em perfeito socego, assim como o Alga.rv-e 
(pois só no clia 12 pelas oito horas ela manhã soube o infausto acontecimento de 
Tavira, por um officio U.o conde de Alva); porem agora peço continuar a ser em
pregado no governo cl' esta provincia, e ele nenhmu modo desejo ser clesoneraclo 
cl'elle. E ·pero que nenhuma cleliberação se tenha tomado a este respeito, porem 
se infelizmente a sererrissima senhora iufanta regente tiver assentido ao meu r e
querimento, rogo e espero que revogue as suas cleterminações, e que me conceda 
a graça ele continuar no governo ela provincia, protestando fazer todos os esforços 
para merecer a approvação que até agora tenho obticlo; o que rogo a. v. ex:.a 
queira levar <Í presença da senhora infanta regente. 

Deus guardo a v . ex. a Quartel general ele Extremoz, 16 de outubro elo 1826:
I ll.mo e ex. mo sr. J oão Carlos ele Saldanha Oliveir a e Dmm. = Visconde ele Be~Te, 
marechal ele campo o governador do Alemtej o. 

Oflicio 

Ill.mo e ex.mo sr . - Tenho a honra elo pa.rticjpar a v . ex.a que no clia 11 el o 
corrente, chegando a. escmu do meu comma.n lo ela ba.hia. ele Gibra.ltar {t bana cl.e 
Fa,ro, recebi a noticia em como o commanelante da csquacb-ilha elo Algarvo ,·c ti· 
nha rotiraclo no cahiquo Piedade IJara o porto ele Lisboa, em consequoncia ela. l:c
vo]uçã.o que fizera o regimento n .0 14 n'esto reino; motivo por qne conservei a os· 
cuna elo meu commanclo em obsçrvaçno n'esta costa, lJrompto sempre a defender 
a legitimidade do nosso soberano o senhor D . Pech·o IV. 

Em o dia 15 entrei a barra ele Faro, o dei fundo, com a escuna elo meu com· 
mando n'este rio, fóra elo alcance ela artilheria do castello cl'esta praça (pois aincl::t 
n.li se achavam os rebeldes), e como manclei n'essa occasião salvar e ombanc1e1rar, 
dando j tmtamente vivas a el-rei o senhor D . Pedro IV, á serenissima senhora in
fanta regente e á carta constitucional, clirigiu-mo immecliatamente o ex-governador 
da praça ele, Faro, nomeado pelos rebeldes, o officio incluso, que por copia re
metto a v. ex. a, a· ·im como a resposta que lhe clirigi. 

Os rebeldes evacuaram esta cidacle o foram para Tavira em o clia 16 do cor· 
rente, levando o dinheiro que encontraram nos cofi·es ela alfandega o portagem· 

Teria m.ais que dizer a v . ex. a 1 por6m o correio est.í a partir . . 
Deus gnarcle a v . ex.a mtütos annos . Bordo da O.'Clma Nympha) surta. no ~·10 

de Faro, em 17 de outubro de 1826. - m .mo e ex.mo sr. Ignacio ela Cóstn. Qlllll

tclla. = F1·ancisco Xavie1· Aufj'd~ene?·, segtmclo tenente commanclante . 

Offi.ci os a que se r efere o anteceden te 

1. o 

ru.mo sr. - Em consequoncia ela di:fferentc opposição ele que v . s .a esüt reve~
tido contraria á que n'este .Algarve se segue presentemente, sirva-se v . s.a sall' 
el'este I orto immeeliatamente, por assim convir ao socego e tranquillicbde cl'este 
povo. 

Deus guarde a v . s. a Q.uartel ele Faro, 15 le outubro ele 1826.-DL mo sr. 
commandanto da escuna Nyrnphc~ . =José Fmncisco ela Fonseca, governador ela 
praça. 

2.• 

Ill."'0 sr. - Acabo ele receber o officio ele v . s .n, e sinto dizer-lhe qne o nã_o rc· 
conheço auctorisaclo para mandar saír a osClma elo meu commando d' este no i e 
:fique v . s.a na certeza que farei o que bem mo parecer ; estou bem certo que.a :~
tada da esclma do meu commanclo n'oste rio não transtornarà ele corto o soco,o 
c1' esse povo . 
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Dons guarde a v. s.a Borclo ela escuna Nymplza~ .smta no r1o ele Faro, em 15 
de ontnbro ele 1826. - m .mo sr. ex-governador elo for te ele Santa Catharina. = 
}i>rctncisco Xavier Aujfaiene1 '~ segundo tenente ela armada c commanclante. 

Portaria . . 
Manda a senhora infanta regente, em nome ele el-rei, communicar ao coronel 

commanclantc elo regimento ele infanteria n . 0 2, que lhe foi presente o sen officio 
ele 12 elo corrente, trazido pelo ma:jor graduado Pedro Alexancb:ino Pereira ela Sil
va; sua alteza viu com a maior sati -fação a leal e briosa conclucta elo dito regi
mento, que, fiel ao r ei c á patria, soube resistir ao exemplo e ás insinuações elos 
maus portugnezes, com o mesn1o valor com que na guerra da península. resistiu ás 
armas elos inimigos estrangeiros; e dando ao referido comma.nclante o primeiro lou
vor, como chefe de um tão digno éorpo, e aos ens officiaes que o coadjuvaJ:am 
P~r::" t~o J1onracla acção, determina que assim o faça constar a todo o r egimento, 
d~stmguinclo entre os officiaes inferiores aos primeiros sargentos Francisco Anto
lllo ela Silva c João Bernardo, a quem infames secluctores intentaram, ma.s não 
conseguiram, extraviar elo caminho ela homa e ela lealdade. 

Palacio ela Ajuda, em 17 de outubro de 1826. = Ignacio da . Costct Quintella. 

Portaria 

A seuhora infa.nta rcgeute, em uome ele el-rei, manda certificar ao marechal 
de campo encarregado elo g·overuo das armas ela província elo Alemtej o, em res
P?sta no sen officio de 16 elo corrente mcz, que medidas ueuhmnas se Lavia.m 
aancla tomado sobi'e a ulterior pretensão elo referido marechal, em que pcclia ser 
c:x:oncrado · cl 'aquelle governo, por ser muito conveniente ao b em elo r eal serviço 
une ello continue no cxcrcicío de regel-o, com toda aquella honra c lealcbelc que • 

te. são proprias, e em todas as occasiões tem sempre mahifestado; louvando 
11~11lto sua alteza os novos sentimentos que a ·tal respeito lhe manifesta no men-
Cionado officio. , 

Palacio ela Ajuda, em 18 de outubr.o ele 1826 . =lgnac·io da Costa Quintella. 

Portaria 

. Manda a senhora infanta reo·ente, em nome de. el-rei, significar ao governador 
Interino ela torre ele S. Julião,

0 

que não exceda a severidade elas medidas estri
cta:rnente necessarias para a segurança ·clàs pr esos confiados á sua guarda; senclo 
lenes oelio.·a a sua n,itcza a preguiça ela relaxação cTo que a malícia ela cruclela
c .e i não devendo clle governador pôr-se no caso ele necessitar ele sua real clemen
Cla para conscrYar o-seu commando. 

Pahcio ela Ajuda, em 20 ele outubro de 1826. = Ignacio ela Costa Quintella . 

Extracto 

l O general ministro da guerra, commandante ela divisão ele ?perações, participa 
c e V enclas N OYas a 17 elo corrente que a divisão marcha arum.acla elos melhor es 
sentimentos · a i~fantoria pernoitav~ n'aquelle dia em S. Thiago ele Escoriai e à 
d~v-aUaria .e~1 V enclas Novas : remette un: ?~cio de 16, elo gener~l :la ~r~vinci~ 
1 

AlemteJo o qual IJr stanclo-sc ás reqtw;rcoes do general elo AJgmve, fez mal-
c lai B' ' , f' . N • .!Y!. • t b '. · pa:ra ej a, ~t clisposição cl' este general, mna orça e mumçoes sn=cr.en cs para 
0 r.ar con~ra os r ebeldes, sendo preciso ; esta força deverá chegar a Beja, quando 
allnto, até ámanhã 19. Todas as tropas da província elo Alemtejo estão possuídas 

0 melhor espírito. 
. As nltimas' noticias ela província elo norte são ele 13 c 14 do concntc, asscve
lanclo não ter ali siclo alterado o soccgo. 

O general do Algarvc participa de Almoclovar, a 15 do corrente, que no dia 
19 contava marchar, com todas as forças que esperava c quo devia relmir no dia 



tttiteceqcntc, para :Faro c ir sobre Tavira, onde estabeleceria o seu qu.::ti't<:ll gene• 
tal; que o enthnsiasmo c1a tropa 6 o maior possível, bem como de todo o Algarve 
em geral, como affu·mam os magistrados elas cliversas tonas, que se lhe têcm 
apresentado com as camaras ihteiras, c os officiaes de milícias elo Ta vira; que re• 
cebêra noticin. elo :tne os facciosos se juntam em Tavira b tencionam marchar a 
Castro Maritn, pata espi'eitarem occasião de evaclil·~se para Ayamoute; que da 
parte d' elles j ~L começa a cleserçfio, e que caclEJ, Ycz irá a mais, pois que vão co• 
nhecenclo a cavilosa falsidade com que foram enganados . 

Secretaria de estado dos 'hcgocios da guctra, em 18 ele outubro ele 182G. = 
Ped1·o Pa,ulo ele Sottsct1 major, chefe interino ela primeira clirecção. 

Ex'tracl:ó 

O gehei'al elo Algtt~·v,e pa1'ticipa ele Almodo~ar, a 17 tlo cmrente, que te~1 dado 
ordens para que todas as tropas :lnarche:ln a 19 pata Faro, onde elevem chegar no 
dia 21 ; a sün. entr ada e:!:n 'ravira será no cl1a 23: sabe que os facciosos se têero 
retirado ele todos os pontos pata Castto Marim e Tavira, e se stttJpõe quererem 
fazCI'"Se t?rtes n' esta l)r'Íineir a praçn., J1?'ra onde O general tem_ d~tepni~ado mar· 
char 110 din. 24. Em toda a ttopa e habitantes do Algarve contmua a temar o me· 
hor espirito. 

De Lag•os está já abe1'ta a corl'espondencia com Lisboa., e participa o coronel 
governador t1'aqtwl~a praça, e:tn 15 do corrente, qtw fez publicar uma proclama· 
ção elo general conde de Alva> a qual proclnziu ine:kl)licavel alegria no povo; do
tam-se salvas ele attilheria, etc. ; o socego publico achava-se ali r estabelecido .. 

O corregedoi" c o juiz de fóra de Faro participam, a 17, qüc ho dia ante:·1?r, 
pelas tl'es hotas da tarcle> ~inha saíclo d'ali a ultitna fotça dos 1'ebeldes, diTigl~
tlo-se acceleradameM~ para Jlavira, depois tle ter em extorqcutlo elos cofres pub~l
cos o dinheiro que acha.ra1n : têetn:se dado p1'oviclencias para guatclar e tranq'lnl· 
]isa.r a ciclaclc, o qüc se conseguiu na melhbr ordem. 

As noticias do Mibl10, fl\az os Montes e Alemtejo continuam a asseverar qnc 
o socego publico bão havia ·ido altetadb. 

Secreta1'ia ele estado elos ne~·ocios da gnorra, em 20 ele outubro ele 1826. = 
.l?edro Paulo de 8ottsa1 major ; chefe interino da ptimeira c1irecção. · 

o:tlicio 

Íll. mu e ex. 11 '0 s1' . -0 batalhão elo caçadores n. 0 1, estacionado em Villa Ponca, 
rmblevou~se no dia 21, ~s dez horas ela noite; CJUÍz maütr os offtciaes e fugiu ll~ 
tlirocçào de EMpanht~.. 'I1Gcru=sc reu:r)idó algcms officiaes que se lhe13 poderaro es~ 
tlapa.r j ~t na thar'chn.; estes são o m1"0or Fi•cderico, o capitão Nogueira, o alferes 
llharco e nove soldn.clos . Por ota esta teri'a cstà socegncla c o destacamento obe· 
di ente. 

D eus gttai'de a v . cx.a muitos mmos . Villa Real, 22 de ouii:tbro ~ts dez horas 
da manhã.-Til.mo e ex.mo ·sr. 'rhomaz Gtúlhermc Stubbs.= O jluz de fól'a de 
Villa Reál ·er~indo de corregeclm;, Manuel JYim·ia Coutinho de .Albe?·ga?·ia F?·e~'i[=;; 
Manuel Joaqtmn de llfenezes; maJOT co:th1nanclantc do destacamento do batalhao 
caçadores n. 0 9. 

A multiplicidade de docU~entos ~obre um detcr1nihado as;utnpto, mas de ~~ 
versas datas, obriga-nos mlútas vezes, como já dissemos, a relmil-os com pretell 
ção da estriota orclep1 c!u·ohologica_, para assim o leitor pocle1· melhor ava!iar .~~ 
su~cessos ~ por isso, clepo1s ele tnenmonarmos o que occotren durante dez clia~ 1 _ 

l~tlvaruehte a ü1na elas ihsurreições· l;nilitares, temos tle rettog-rac1ar, a fim. ele ms~ 
i'.1r as }?l'oclaml:LçÕes publicacl::ts n' este curto ihtervallo tle tempo com a ass1gnattu ~ 
c~o governacloi· t1as âtmas do pattido elo Potto e ele ttes dos ptincipaes che~es re~ 
bstas, e as noticias que estl:ls 11ltimos ou os seus particlarios mandaram mrc:-Jall 
hota~clo~~c entre o tltros ])Ontos inexactos. o ela ac?lamação do infant,_e D. ~11.ft8 
em 'Iavn a a 6 ele ou.tubto e o elos corpos ali revoluciOnados.() qtte se lu a·pag. _v2 ' 
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sob o titulo de Noticie~ officictl;, foi feito ecoou licencia, na im_trenta de Alvarez», 
prova de serem conniventos em taes actos alguns hespauhoes. 

N'um impresso diz-se o scgtúnte : 
. «A Est1·ella, per.ioclico ministerial ele França, ele 7 ele outubro corrente, diz no 

artigo ele Vienna, ele 27 de setembro, o seguinte, que litteralmente traduzimos elo 
proprio : «Sabe-se que havendo 'recebido o sm·enissimo senhor infante D. Miguel 
«u~a intimação de sua irmã a 1Jrinceza regente ele Portugal, para que se deci
«cllSse no preciso termo ele tres elias sobre prestar ou não prestar o j mamento á 
«carta constitucional ele · seu irmão o senhor · D. Pedro, -aespecliu a sua resposta 
«em.17 de setembro . Sua alteza real, sem protestar formalmente contra o estabe
«lecimento ele uma constituição, declara que se tem clirigiclo clirectq.mente a seu 
«angu.sto irmão o imperador do Brazi.l1 1·eclamanclo seus eli.reitos pessoaes á r e
«genCla, de qualquer ansencia prolongada e chu·ante a menoridade de qualquer 
«~oberano, e qne esperava que sua mage:tade imperial lhe faria conhecer suas 
«Intenções . Sna alteza real declara mais, que, antes de obrar, quer tomar conse
((lho de seu augusto protector o impera:clor de Austria (n'aquella epocha achava-se 
q Uit~sente) e que se -conforman'L com a decisão cl'aquelle monarcha. O barão de 
(( Villa Secca, 'lllinistt·o de Portugal na côrte de Vienna, despachou no mesmo dia 
(( 17 de setembro um COlTeio a Lisboa- com 'a resposta do senhor infante. )) 

~((Hoje recebemos · a interessante noticia o:fficial ele que os regimentos ele infan
terta u . os 2 e H: e batalhão ele caçaclores n. 0 4, estacionados em cli:fferentes pon
tos elo nosso reino elo Algarve1 se reuniram no elia 6 elo correntê em Tavira e 
ncclt~maram a el-rei ·o senhor D. Miguel I, e todas as eamaras os applaudiram e 
segun·am. Quando mais circumstanciaclamente tivermos a relação cl' este tão feliz 
acontecimento se fará publico para conhecimento geral, tanto elos nacionaes, para 
qtte o sigam, como elos estrangeü·os, para que o não ignorem. 
, c(O marqnez de Chaves entrou nos reinos ele .Hespanha a 6 elo corrente, pela 
r:i'trte ele v erirn, e toma o cornmanclo ele to elas as tropas realistas residentes em 

espanha e que ele ora em diante se lhe reun.irem; o que se faz publico para ge
l·al alegria e conhecimento de todos.» 

Procla1naQão 

Manuel da Silveira P into ela Fonseca, marquez de Chaves, segtmdo conde de 
A.marante, · clecimo senh'or ela honra ele S . Cyprianol de N ogucira, grau-cruz 
ela ordem da 'l'orre c Espada, e gran-crnz ela ordem real e militar ele S. Lu.iz 
re i ele França, eommenelador elas ordens ele Christo e ele Aviz, do conselho ele 
sua rnag·estacle e do ele guerra, condecorado com todas as medalhas da guerra 
}Jenins11lar

1 
general em chefe elo exercito realista e presielente do governo pro

visional ele PortugaJ. 

Portngnezes, qne em todo o tempo tendes dado provas as mais clecicliclas da 
Vossa :ficleliclade ao r.ei e ao altar! Continuae a ser firmes n'estas virtudes, que eu 
~os afianço o justo premio que por ellas tendes mereciclo ou em breve serão vi~
gaclo.· os vossos elireitos com o sano·ne e1'esses usürpaclores ele vossos bens e arbl
tros ele pessoas, como est:o't soberan~mente decretado. Vivei, pois, tranquillos e so
cegaclos; sê le inviolaveis em vossos voto ·, que não tarda.rà o resgate : todos os 
que qnizer em escapar no emtanto ao furor cl'esses verdugos da Jmrnaniclacle, des
orgauisaclores ela boa 'ordem cow~i a vir que alem do bom acolhimento , que 'SUa 
lUa d ' ' . J · gesta e catholica manda prestar aos honrados portugnezes emJgractos, eu vos 
~gasalharei, uao só como chefe, ma.s como pae; nada vos faltarú, qne cu vos as
seg:tn·o não só pela horu·a e caracter que professo, mas pela que herclei de meus 
llla,ores, que nunca desmerecemos a confiança publica que lhes tendes tributado 
e .n'esta certeza repeti alegres : viva o nosso legitimo rei o senhor D. Migllel I~ 
"

1Y?- a clynastia da casa ele Bragança ; vivam os homaclos poTtuguezes ; viva o fôro 
tnüitar . 
., Quartel crn ·Vcrim, 9 de outubro de 1826. - (Logar elo sêllo elas armas.) = 
~ ,![cwfltbez ele Clw~.:es. 
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Proclarnação 

ITonraclos La]Jitantcs elo Porto, bravos militares da guarn,ição cl' esta cidade:
O vosso general se congratula comvosco, erupenhaclo em fazer sobresnír o esplen
dor elo n,nnivcrsario natalício que a historia portugucza abre hoje nos seus fastos 
reaes elo muito alto 0 mtúto poderoso senhor D . Peelro IV. 

Não são as milihas palavras as de mn cstylo usual em eommcmorações el'esta 
natureza; é a convicçãQ que as dieta, 6 o reconhecimento quo as inspira, será o 
rc peito que as agasalhe. Devedores á soberana generosidade do mna carta con
stitucional, que deu às trcs cla:scs da nação a considern,ção independente que uma. 
1·epresontação política exigia, bc~udigamos ao céu o di~ r1uc viu nascer 0 nosso 
Pedro grande, em legitima succcss~io do throno, para ventma extrema de Portuga.l. 

Habitantes elo Porto, a attituclc patrioticà qnc aprcsontacs para· manter as . in
stituições dadas e decretada: pelo legitimo herdeiro c succe,;sor cl' estes reinos e:u 
linha ele primogenitura e em CX]JTessa vontaelc elo cloftmto rei que santa glorH.t. 
haja, é digna los dcsccnêl.ontes elos antigos dominadores ela monarchia e elos mo-
dernos restauradores elo throno ele Bragança ! . 

Soldados, a gloria que mostraos em serclcs defensores (la legitima aucto,ricladc 
do filho mais velho elo monarcha qne Deus cham.ou á sua p1;esença, cl'esse prín
cipe n•al que foi sempre o ídolo ela nação, faz honra aos closcenclcntes elos guer
reiros elo Campo ele Onrique e dos assaltaclorcs .elos muros ele Li: boa; él' essa mos
ma Lisboa ele CL~jas forlniclaveis linhas ele clofcza até ás mm·alhas elo Tolosa ainda 
tendes prese11te tuna marel1a e um triumpho! 

O espírito ele nação indepemlente 6 clig11o ele corações generosos; o serviJ.isu10 
é apanagio elo cgoi. tas o ele refalsados; o nosso proprio r ei auctorisa este orgulho 
nacional, em nos libcralisar um systema como o que possuem cultas c grandes na
ções ela Europa; systoma c1ue clle protege no Brazil, aonde impera, o quo deu e~1 
dote :i filha primogouita, em quem abcli.cou, villClo assim a lilatar sua inflncnc1a 
de generosa ma.gnanimiclaclc em ambos os mundos : no velho, que o viu nascer 0 
que mmca lhe pócle esquecer como patria querida, c em o novo, que o chamou 0 
adaptou por :cu perpetuo defensor. , ' . 

N' este epílogo elas virtudes reacs praticadas até os vinte e oito annos, quo ell0 
hoj e conta, encerra-se o elogio mais encrgico c capaz ele nos convencer ela exten
são assombrosa ele sua r egia muniücencia. 

Convido-vos, pois, a segcmclar-me na manifestação geral de nossa alegria, que 
hoje particularmente exige quo .exclamemos : viva o senhor D . Pedro lV, nosso 
legitimo rei; viva a carta constitucional, que cllc nos liboral.ison; viva a senhora 
D . Maria TI, em quem clle abdicou; viva a scnJ10ra infn,nta regente cl'es'to reino i 
vivam os portngtlezcs fieis á causa ela lcgit.imiclacle. 

Quartel general elo Porto, em 12 ele outubro ele 182G. = Tlwmctz Guilhe1·me 
Stubbs) govemador elas armas. 

Proclamação 

Cantate Domino cantictt?n novum qu·ia m'i?Ytbilia f ecit. - Habitantes c1o Alem
tcjo, Beira e Traz o· Montes : -A causa ele Deus c elo tln·ono levantou seu csta~
clarte no reino elo Algm·vo, este: povos reconheceram 1manimemcntc a legitinu
clacle ele sua magestacle o senhor D. Miguel I ·om transportes ele smnmo prar.er c 
alegria; toda a tropa cl'aquclle reino, em 1mião com os sou,· habitantes, proclam~
ram os inclisputavcis direitos elo nosso adorado soberano, e com as armas na .mao 
se acham cleciéliclos a defcndel-os. Transtaganos, bcirões c trasmontanos,· ha.bltan
tes ele Elvas c AJmcidn,, militares bravos, correi ~ís armas, olhae qne o tempo fogo 
e pouco r esta ainda a fazer, porque a grande obra ela fcliciclaelc lusitana vae ele 
prompto consmnmar-se . . Sabei, pois, que a divisão realista estacionada em S~rc~a 
vae a completar os seus lom·os, empunhar a palma. Sim, o general JV[aggcssl n:o 
se demora com valor e coragem, e passa a entrar em o territor.io port·uguez; v ao 
ha temp_o ~ pcnlcr, a salvação ela patria exige determinação c ccleridaclc> porque 
toêla a Üuull1.a port11gucza em [LgouÜL r clama os a,uxilios qnc ele direito ll:cs. cl.c- , 
Ycmos. I-Ialntnntcs ele El nu,; c Almeitla, rcflot'ti qnc se cont.inunnlos na mcltflc-
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rença: o apathia, quo quereis quo vos chamo a IJostericlade ? T endes estimulas, não 
vos falta valor, ó ela vossa honra, brio c fidelidade que n ' esses baluartes inex
pug1_1aveis se acreditem os seus defensores., e que 'tomando uma parte n' aquclla 
glon a c le~:ótima acclamacão, seJ·aes reconhecidos como fieis bencmel'itos e trium-
h ~ ' . ; . 

P a~tos ; 11.ni, pai ·, vossos esforços á bravm·a algarvia, imitae e ;egui a divisão 
realista, que vos convida c chama, e vamos todos sem demora firmar no throno 
portngLlez nosso leo·itimo rei o senhor D . l\lio·ucl I e livrar elo OIJIJrobrio e vi-l' . b ' b 1 J~encliG elo captivejro a nossa augusta imperatriz rainha regente. Viva a r eli-
g'Iao santa; viva .·ua magestatlc o senhor D . Migtlel I; viva a imperatriz raillha 
1D·cgentc; viYam suas altc:<&as rcacs a .senhora princeza ela Beira e o senhor infante 

· Sebastião. 

l 
Villa NaYa ele Serena, 16 de outubro ele 1826. = ltlfaggessi) gener al comman

e ante. 

Proclan1a ção 

Portuguezes, companheiros elo armas e patrícios no. ·sos: - O genio tl o mal, 
que t?m anelado enante pela maior par te elas nações cm·opêas, cansando n'eJla · 
os ma1or es estragos, semeando a clesmoralisação elos costume.·, atacando a relig ião 
elos nossos maior s, espargindo doutrinas perigosas e elo mau exemplo, indispondo 
as famílias reaes e clesaereditanelo os homens mais benemeritos com o fim sinistr o 
de riscar até os sentimentos gravados em nossos coraçõo ·, elo submissão ao Auctor 
ele todo o croaclo, ele re ·peito ás anctoricla.des e do amor e benevo1encia para com 
1}0 ~s.o.- irmãos i ~ste , fSOnio malefieo tem . fi:X:aclo seu assento c m~r.acla em a n~ssa 
c esg~·açaela patna. Sim, portuguezes, aht. o 'tendes, conwosco esta,. e bem pro:s:nno 
0 pa1z da ficlclidacle :1 seus r is tZio con118cicla ; e o mundo inteir o se conver t01·á 
?m .paiz elo execraçã.o, ~ em o·~j ecto e alvo ela ira geral, que attrahirá sobre si a 
f chgnação e a colera ele toclas as potencias armadas, que não podem ver com in
c •fl:'orença que se abl'ignem em nenhum ponto ela terrn. as sementes ela r ebelli.ão, 
t n e, com o colo ergtuclo, ameaça a Em·opu inteira, j m:anclo não desistir elos seus 
llnc~_;; e tem~rarios p ·qjectos ~lc acabar com toclos os thronos1 e ele extingtur , se 
clle, fora possivel, ate a :nemona,_clo nome ele D~us . E os gene~·osos quanto .hon:·~
• 
08 portugnezes consentn·emos nIsto? Ou nos cl01xaremos alluomar com as lisonJei

~~s palM7J.·.as ele l~berclaclo c igu~l clacle com qn? eng::naram as outras na~õo.· ? Ah! 
L::ae a vtsta em a desgracacla F ranca, correi o remo ele Napoles, o P1emon te e 

tllt > ' l l . c lnlamente a He:panha, e vos .assombrareis elos estragos ·e c eso ações que Yere1s _ 
/n tocla a par te, causaclos pelo fLU"qr e frenesi el'.esses homens, que, chamando-se 

1'rres, são inimigos ele D ns e elo ocego publico . Qnereis qne a nós outr os nos tr a
tem melhor ? Não, por tugnezes i tempo é j á ele desenganarn.1o-nos e conhecer esse. 
1~0nstros . Em os annos ele 1808 e 1820 foi faoil enganarem-nos ; porém a expe
l'teuci~ elo passado torna impossiYcl que sejamos enganados em 1826. 
D E1a, pois, compatl;iotas; lembremo-nos ele nossas antigas glorias, c fieis ao 

?11s a quem aelori1mos, como leaes a nos: os legit'imos reis, deixao essa terra abo-
. 1l Dlavel no cU a elo hoj e, para elcvarmol-a logo á ·grandeza que sempre teve. Aban
e ouae essas bandeiras ela rebellião, o passae-vos j á a esta terra hospitaleira, em a 
c~nal encontrareis amigos fieis, r ealistas a toda a pr ova e os . occorros que neces
Bltaes . Vi.ncle press1.uosos a r eunir-vos com os yossos irmãos e companheü·os ele ar 
lllas, qtte vos esperam com os braços abertos, IJara que toel os jtmtos e reunido: 
'tolteJnos trimnpl1antes ú 11ossa amada patria com o nosso novo e leg·itimo rei o 
senhor . D . Miguel I, quo mui ccclo tor cmo · a gloria ele o ver entr e nós, obrigando 
ao.- })erfidos e t raiclores a render-se ao esforço ele nossas bayonetas ou a precipi
tar-se desesperados em o mar que os rodeia . 
.A.l . Qnartél goDcral ele Palencia, 17 ele outubro de 1 26 . = Visconde ele Monte 

eg1·e, brig-adeir o ge~eral commandante em chefe. 

~oLicia o fl&ci al 

No clia ' 6 do corr ente, remüclos no reino elo AJgarvc, em a cülade de Tavira 
01; rog·imcntos ele infao.toria n. 05 2 c 14, c o batalhão ele ca.çaLlor es 11 .o .J, quo ;~ 
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achavam estacionados em clíversos pontos d'aquelle reino, acclamaram por seu le
gitimo rei ao senhor D . Mio·nel I, sendo logo applaucliclos e seguidos p elas .cama-
i:as elo mesm ó r eino . , 

Que illustre ex mplo ele hom·a, :ficleliclade e va1or não deram n.s kopas e ca
lnaras do reino elo Algarve no d ia 6 do corrente a todas as hom·adas, :fieis e va
lm·osas tropas e camaras ele todo o reino ele Portugal? Se a continencia tle :nn 
homem, Zeno, philosopho eleatense, . passou em proverbio Zenone continentw?·, 
com quanta maior rasão cleverá ficai' em. proverbio tt liom-a, a :üclel~chcle e o valor 
de todas as tropas, camara.; e habitant s elo reino elo Atlgarvc ? 

Quartel general ele P~tlchcia, 20 de outubro ele 1826. =Visconde de Monte 
AlegTe1 brigadeiro general commamlaute em chefe. 

Á medida que ía appal'ecenclo maior clissiclencia nas fileiras elo exercito e que 
portanto ·c croavam graves ombáraços ao governo liberal, mui conkariaclo com a 
fi·equento revolta ele corpos a quem confi.àra a manutenção ·ao socego publico en
tre os povo: chs províncias elo reino, na cÔ1'te brita.unica o marquez de Palmella 
redobrava ele esforços para que o respectivo gabinete removes:;c os obstacnlos ele 
outras potencias a reconhecerem os direitos ele D . Pedro IV e ele sua filha primo
genita ao throno portugncz . Pelos ineiaclos ele Olüubro o ministro elos negocias es
trangeiros recebia cl'aquelle cliplomata o seguinte 

O:flacio 

(N .0 8 7 r'cscrvado) • 

ru.mo e ex . mo sr . -Na auscncia ele mr . Canníng tem mr. Phmta cbntinuaclo, 
por orclem elo setl chefe, f1 communiç:ar-me a parte mais essenci~Ll ela col'l'espon
dencia cl' esta secretaria ele estado dos nego cios estrangeiros, pelo que toca aos uc
gocios ele Portugal. D'es'k'l. maneiTa tiVe ho;n.tem occasião ele ler varias despachos 
(lirigiclos por mr. Canning a mr. Lamb e a Sll' Henry vVellesley, datados de Paris 
em 4 do corrente e cujo conteúdo me pareceu smnmameute import~nte . Julgo, 
portanto, dever r eferil-o a v . cx.a em substancia, visto que os ditos despachos só 
hoj e chegarão a Madrid e não serão talvez trmi.smitticlo: ·a sir :William A'Cou~·t 
senão depois ele algtms dias, ele modo que não seria impossível que este offic1o 
chegasse primeiro às mãos ele v . e:s: .a 

O primeiro despacho dirigido ao ministro qritanníco em Madrid é todo r elativo 
:{L questão dos clesertores portng twzes . N'elle r ecapitula mr. Oanning todas as pro· 
vas ele moderação dadas pelo nosso governo, o qual se contenta com a r estituição 
elas armas, cavallos, etc., sem insistir na extracli ção elos fugitivos, como segundo 
os princípios ele direito publico teria direito a exigir, ainda quando não existissem 
convenções especiaes a esse respeito entr e os dois governos; faz menção igual
mente ela prompticlão com que a · , ereni ssima senhora infanta regente se prestou à 
offerecor pela sua pa.rte ao g·ovcrno hespanhol, por occasião ela: deser ções ele Hes
panha para Portugal,'a mesma satisfação que reclamámos ela Hespanha. E, final· 
mente, obsen7 a a delicadeza com que sua alteza r eal se apressava fL enviar a su.a 
lnagestade catholica mu ministro, cnja escolha Jhe parecia a mais propl'ia por nnu
tos motivos para conciliar as disposições e grangear a confiança cl'aquelle roona-;·
cha .. Não era, poHanto, de esperar , observa mr. Canning, que uma r ecla:maçao . 
tão justa, tão moderada e tão singela, como a ele que se trata, experimentasse de
longas em Madxicl e ainda mellOS uma :Üual cl enegação . O governo ele Lisboa tem 
feito tnclo quanto cl ' elle se podia espel"ar, ele accorclo e conforme aos conselhos do 
embaixador britannico, para terminar amigavelmente, e conforme aos interesses 
·do ambas as nações, esta clesagTaclavcl discussão ; nem poclel"ia já agora sn~ ~a~ 
gestade britannica ver com i.ucliffer.eúça mcnosculmclo o seu alliaclo pelos fiwolo~ 
pre~extos que allega a côrj:e ele Mad.ricl. Acrescenta mr. Canning algmnas obsei_
vaçoes sobr e a importancia ele se saber em Lisboa, antes ela reuni ão elas camaras, 
o exito d'e~te negocio, a fim ele que o ministerio l)ã'o possa ser argtúclo ele fl·otu>:O 
'OU ele rennsso em sustenta-r o decoro elo reino. E por este motivo qne elle toma 
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sobt•e si, aincla úntos cld poder consultar sobl'e este passo o seu pi'oprio ga1incte 
d_e ordenar a mx. J~amb que, se çlcpois de havex feito energicamente ao tninistc~ 
no~ hospa_uhol e· se necessario for a sua magestade catholica mesmo, as r eiir cscn
taço\')s ac1ma indicadas, não produzirem estas immecliatamente effeito , haj a de saír 
logo de Madrid, som ser mesmo necessario desp edir-se de sua magestacle, deixando 
Co1no encan•ega:do ele uegoci9s o sou secretario do legaç~io e aHegando a r ecepção 
de_ uma licença para se ausentar de Hespauha . 
. Espera mr. Canniug -qu.e esta demonstração publica baste em primeira instan

Cla para induzir o gabinete hespanhol a fazer ma.is seriÇLs r eflexões ; e cle:sej a muito 
1ue se observe por agora, sobre a expedição el'estas orclen ·, o maior segr edo, a 
tt~ de não eles tnur ele antemão a impress[io qu.€\ ellas poclCI·âo produzir, ou ele u.s 
nao assoa,lhar inutilmente no caso ele não ser necessario leval-as a effeito . 

~111 outro despacho; de.· tinado a mostrur-se ao ministro ela Russia e ao embai-
·. Xador de Franç.a em lVIach•id, manifesta mr. Canning alguma smpreza da falta de 

cooperação que mr. Lamb tem enc0l1trado no ministro ela. Russia, por não parecer 
1lilla tal eonducta coherente com as instru.cções decisivas que elle hav:ia· de recc
~er elo seu governo e que foram communicacb :s pelos embaixaclores da' Russia em 
~gh.terra e França. E spera, porém, que, com a, r ecep ção dos officios qllle· lhe eli

rtge o conde ele Pozzo ch Borgo, ello mudarit de systema ; assim como espera que 
1U:"· de M:entiers, logo qtw lhe chcg·uem as instrucções que yu,e expedir mr. ele 
Vülele, reconhecer ei. a necessidade elo obedecer ao seu goYemo e ele cooperar effi
cazmente para fazer entender a rasão ao gabinete ele Madrid. N 'nma pahwra, pa
rece que mr. Canning confia plenamente no -accorclo ela França e ela Russia. 

N'um terceiro despacho insinua mr. Canning que, mna yez superada a cliffi
culclaele ela satisfn.ção a r espeito dos desertare·, não seria tal.Yez conveniente, nem 
Dlesmo decoroso 1mra ·o conde ele V.illa R ec"l, contimu~r a clemorar~se em Madrid, 
quando não fosse r ecebida a sua creclencin.lna fórmn. d_o e.·tylo . A discus.'ão d 'essc 
P?nto poderia, com um goyerno t ão pouco r asoavel, como o de H espanha, lm)tra
hir-. ·~ l)Or muito tempo destruir o bom effe.ito que ali::'Ls r esultaria ela concessão 
publica da reparação pedida. Parece, em conclusão, a mr. Canning que seria mais 
00UYenien te deixar em oscm·o a que. ·tão ela n.prcsentação elas crecleuciae ·, pondo-se 
0 conde ele Villa Real a caminho para Pa.d s, onde deve r esidir permanentemente, 
~~g-o que possa dizer que se concluiu airosamente o obj ecto essencial ela sua mis
sao t~rnporaria ern. Maclúcl. No ca ·o, l)Orém, contrario, isto é, não se conseguindo 
a sat: sfação pcelida, eleve mr. L amb, como já :ficc" dito, saír ele Maclricl; e ao conde 
do VI!Ja Real comiJcte aeloptar a seu proprio respeito a resoluçã-o <)_UC j ulga.r ' mais 
c?nvcniente. Affirma rnr. Canning que o ·eo11de ele Viila Real será recebido em Pa
l'ls _€lo· maneirL1 a não deixar a menor impressão elos dissabor es que possa ter ex
P0l'llllentaclo em l\'Iadricl; e auctorisa mr. Lamb L1 dar-lhe copia elo despacho ele 
que estou tratan.clo, para que à vista d 'elle possa .-olicitar ordens elo seu governo . 

. Entre os despachos clirigidos a .-ir H enry vV cllesley ha um muito comprido, c 
c:lJo extracto me seri~L impossível faz er ngora ele memoria, em que mr. Ca.nning-, 
discorrendo sobre a clemom que tem havido por parte elo senhor infante D . Mi
g'U.el na prestação elo juramento, e sobre ·as clu:viclas que se t êem suscitado {tcerca 
~o clevolvi~uento ela r egencia, duvidas que elle attr~bu~ ·í inspiração elo_ príncipe 
c e Mettermch, analysa com smmna agudeza c persp1 caCldade to elos os cliffer entes 
ponto. d'esta qnestfi.o, sobre os quaes as potencias da Europa j á se achavam de 
accorclo; e laneamlo com delicadeza em rosto ao gabinete anstriaco a sua propria 
~lontri.na, ·clemü'n.· tra que sua alteza real não pócle ju ·tificaclamente ch fferir o sen 
.l~ll'am.onto ; faz entrever os perigos que elo 1_1111a tal dilação podep1 :·esulta.r , espe
Clalmente quando vfio a r eunir-se as camaras portuguezas, sugg·ermclo que, em
quanto à questão dL1 r egcncia, nà'.o poderia haYcr h esitação em se r eservarem a 
favor do mesmo senhor os direitos que pos .. am pertencer-lhe, depois ele haveJ.' ju
raclo a carta constitucional, , na qual sómente pócle com legalidade fundar q·naes
quer direito.' que pretenda; 'e, finalmente, propõe ao gabinete austl·iaco de r es r 
Var ~sta questão para _ser decidida pelo senhor D . P edro lV. 

. E esta uma das peças mais magistraes que tOJJho v isto ela pe1ma de mr. C[tn
llmg-; por6m, parece-me mais calculada para levar, por assim di~cr, á p:n·edc o 

' I 
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governo austríaco, e intimiclal-o, elo que para o proprc1ar, pois não deixa ele sm· 
concebida em termos ele alguma altivez; e, ele quando em quando, el e ironia . . 

As gazetas inglezas c francozas têem feito menção ele uma r esposta elilatona e 
qnasi ncg·ativa, que se stcppõe dirigida pelo sorcnissimo senhor infante á ·ua au
gusta irmã; e no Times ele hontcm encontrará v . ex:. a mn artigo fr~,nclaclo sobre a 
supposição cl'ossa n:.·posta, cuja traclucção me parece poderia convir nas nossas 
gazeta: . Em masso separado r emetto o sobredito numero elo Times . . 

Julgo, porém, que não é cxacta, ao menàs por agora, a clita noticia., por me 
haver asseverado o barão ele Itabayana, que em cartas de Vienna, ela mesma data, 
nada se lhe dizia a tal r espeito . 

Chegou, tinalmentc, sir Charles Stuart e hontem o tive a j antar n'esta casa, 
conjunctam nte eom o novo encarrcgaclo ele negocios no Brazil, mr. P lanta, e 
outros inelivicluos elo corro cliplomatico. Achei-o alg um tanto desgostoso ela rece
p ção que o espera aqui, que elle qualifica ele mui inju:ta,, manifestanclo sempre 
muito interesse pelas cousas ele P01-tugal. 

Hoje appareceu o muppa elas rendas elo ultimo trimestre, no qual me parece 
que se encontra mna elíminuição ele perto ele 900:000 libras na rcncla publica, com
parallClo-a com o trimcstr correspondente elo anuo passaelo . 

Deu· guarde a v . cx.a Londr es, 11 ele outubro ele 1826 .- lli .1110 e ex.1110 Sl' · 

D. Francisco ele Almeida. = lJf[a?·quez de Palmella. 

* 
Na Gazeta de 16 appareccram os clccrotos, com data ele 13, "pelos· qnaes era 

concedida a demissão que peclíra José Antonio Guerreiro elo logar ele ministro in
terino elos ncgocios ccclesiasticos e ele justiça, e cucan egado da mesma r epa.rtição 
o cle!:iembargaclor Carlos Honor:io ele Gouveia Dnr.Lo, emquanto não chegasse a 
L isboa o effectivo, P ecb:o c1c Mello J?reyner :1. . 

Tcnclo conchúclo os seus trabalhos a commi ·são nomeada em 6 ele setembro, 
os quacs subiram à pre ·onça do governo, este decretou os regimentos internos dai> 
camaras legislativas, 01\io teor é eomo segue. 

Decre-to 

cnclo necossario que •a composição elo regimento interno ele cada uma clus ca
roaras preaccb. á installação cl' cllas, para se facilitarem c ordenarem , os seus tra
balhos clescle o principio ela proxima ftltura sessão, e paTa se esta,belecer a fó1·m~ 
elas relações das camarus entre si e a ele cacla uma cl'ellas com o governo : hel 
por bem, em nome lo cl-rei, approvar_ o pr~jccto elo regimento ela camara elos 
deputados, que baixa assignaclo por Francisco Manuel Trigo ·o ele .fu:agão Morato, 
actual conselheiro ele estado, ministro c secretario ele estado elos negoeios elo reino, 
para servir provisionalmente ele Tcgimcnto ela clitu camar a, cmquauto não for con-
venientemente alterado . . 

O mesmo ministro e 'secr etari..o ele estaclo mande imprimu· o mesmo decreto 
com o projecto a que elle se refere e o faça clistribtúr a cacla um elos membros cb 
camara elos clc1mtaclos, remettenclo dois exemplares para o archivo ele cada uroa 
elas camarus. Palacio ela Ajuda, em 23 ele outubro ele 1826. = (Com a ?'7.tb?"ÍW dct 
se?·enissima senhom i?ifanta 1·egente.) = F1·a?tc-isco JJ1anuel Trigoso de Amgão Jvfo
?'ato . 

Projecto do r egimento interno para a camar a dos deputados 
du nação portngu rza 

CAPITULO I 
DA VEUU'IO.AÇÃO DOS PODE!tES DOS ME~lllROS DA CAMARA 

Artigo 1.0 No dia indicado para a primeira sessão ela camara elos deputados, 
pelas nove horas ela manhã, todos os membros ela camara que se acharem na ca-

1 Este ministl'o entrou no exercício das suas funcçues a 14 de novembro. 
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pital elo r eino comparecerrio na sala das sessões , munidos de seus titulas ele elei
çfio, e t0121arão ~sscn~o i_nc~stinctamente no amp.hitheatro ela mesn:-a· sala, ond~ se 
cou.-ervarao em macçao, ato qnc se achem reun1dos metade e mms um dos mem
bros que compõem a totalidade ela camara. 

Art. 2.0 Quando aconteça quo at6 ás on'!le horas ela manhã o referido munero 
se não ache 'r etmielo, os clepntnclos retirar-se-hão o com1mreoer!io no seguinte clia, 
clesimpecliclo pela mesma maneira ; e se então ainda até ás onze horas não estiver 
l'etlllido o numer o predito, começarão os seus traballios os membros presentes, como 
se effectivamento e.- tive.·sem em maioria. 

Art. 3. 0 Retmido que seja na sala o numero ele memLros inclicaclo, ou dispen
sada esta concliçt'io da maueira referida, o decano em idade .-ubiiá a occupar a 
cadeira de 1Jr esiclencia e os dois deputados mais moços os lagar es ele secretarias, 
ficando cl' estes o mais velho á direita e o mais moço á esqu erda elo presidente. 

Art. 4. 0 O qecano presidente, imposto silencio {L assembléa, r ecitará então a 
formula seguinte : ccEm nome ela carta, a camara elos cl eputaclos, presidida pelo 
seu decano , vae proceder á verificação elos pocleres elos seus memba•os}). . 

Art. 5 . ° Feita a intimação, o presidente dará ao secr etario ela direita o seu di-' 
ploma ele deputado, que o clito secr etario lerá em voz alta á ~ssemhléa, e, lido, o 
passa•n\, ao secretario ela esquerda, que v · rificará tambem a sua legalidade ; e 
quando o cliploma for achado r~gular o secretario ela esquerda o passará el e novo 
ao secretario ela clir eita, o qual o r estitnir á ao presiclente, declarandó á camara 
que o titulo cl'aquelle membro se acha r egular. Quando no iliploin!L elo decano 
llouver duvida, ou visível irregularidade, o immediato em idacle tomará a pr esi
clencia e assim successivamente . 

Art. 6. o V crificaclos pela m:meira predita os poderes, elo decano presidente, o 
secretario . ela direita lhe entregará o seu proprio cliploma, que eU e, presidente, lerá 
<Í ~amara i e, lido, O passadL aO secr etario ela esquerda., obsérvamlo-se em tudo O 

lllt111 s o que :6.ca disposto na verificação elos pofleres elo clecano presidente ; e o 
l.Uesmo se executará quanto a.os poderes elo ·ecretario ela esquerda. 

A.rt . 7. 0 Logo que os poderes ela mesa provi.soria tiverem sido verificaclos pela 
111~nena preclita, o lec.ano presidente tirará~\, sorte, ele entre os membros presentes , 
~lllitze deputados, cinco por cada vez, os qnaes formarão trcs commissões ele ve
l'Ificaçã.o de poeler es, cada uma elas quaes teÍ·á por presidente o mais velho dos 
delJlltaclos que a compozerem e o ·mais moço por .-ecretar.io; e a mesa ver ificará 
08 poderes elos quinze membros que as compõem . · 

Art. 8 . Q E ::;tas commissões, apenas formadas, retirar-se-hão cacb lUJla a tuna 
sala separada e examinarão a legalidade elos cliplomas elos membros presentes que, 
Para este fim, se cli:vidirão em tres partes, sensivelmente iguacs; e , feito isto , o 
decano presidente levantará a sessão, indicando a reunião para o dia seguinte ás 
nove horas ela manhã . 

Art. 9 .0 As tres commissões, no intervallo ela sessão , examinarão os títulos 
~os membros presentes e, na sessão segninte, a}Jl'Cscntarlio :i camara, pelo orgão 
c os seus presiá.entes ou secr etarias, o r e. Ttltaclo d' este exame. 

~~rt. 10. 0 .A prescntaclos os r elatorios das commissões ele verificação, o decano 
Pl:esHlente proclamará deputados fla nação os membros, c11j os cliplomas as com
lll~ssões achar am r egulares · c a camara votar:i por cscnüinio secreto sobre a acl
l~lssão cl 'aquelles, cl~j os titL.J.os o:ff'er ecemru ehtviclas ou inegular iclacles ás co~is
soes ; e o presidente proclamará o r esultado elas votações la camara, cletermmado 
p.elo voto da maioria dos membros, cujos poder es. se acham verificados . 
fi ~rt. 11 .0 I sto co_~1cluiclo? a se.gumla c ter~eir~ c01~unissões nomeadas pm·a .veri-

caça.o elo poderes :Jicarn cll.'solvu:la.s; e a pnmmra :fica enearregacla ele .contnmar 
na verificação elos poderes elo. membros que, successivamente, se apresentarem á 
assembléa. < _ • 

l Art. 12. 0 As commissõcs ele verificação, concluiclos 9-~te s~jam os seus traba
t~los, depõem nas mesas elos secretan os as actas das venficaçoes ele poderes e os 
_
1tlllos ele eleição dos deputados, para serem guardados no archivo el a camara, 

sendo as actas assignaclas por todos os membros de cada uma das comnfissões. 
Art. 13 .0 Então aquellcs cleputaclos r1uo, por não ser em em.pregaclos publicos, 
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n~to prestaram o juramento prescripto no programma ele 21 de ju1ho elo col'l'eJlt'B 
:11mo, o prestarão na mão do presidente decano . 

CAPITULO li 
DA llANEIItA PE PROCEDER l!<A OUGANlSAÇÃO DEFINITIVA DA OAM.IRA DOS DEPUTADOS 

Art. 14 .° ConCluídas as verificações acima mencionadas, logo que o numero 
dos deputados proclamado.· chegue ao de metade e mais um dos que compõem a 
totaliclacle ela camara nos reinos de Portugal e Algarve , começar-. ·c-hão os t ra.ba
lhos de orga.nisação ddinitiva, recitando o decano presidente a formula segtünte : 
«Em nome ela carta., a .camara elos cl~putaclos, presidida pelo seu decano, procedo 
{t sua org~tnisação definitiva e começa por 'eleger cinco membros para que a se
nhora infa.nta regente, em nome de el-rei, se digne ele entre elles escolher o seu 
presidente e por nomear dois secretarias>> . 

Art. 15.0 Immecliatamente os contínuos da camaJ.·a collocarão sobr e o:; peclcs
taes ela tribuna duas m·nas, mna á direita e a outra {t esquerda da mesma tribu
na; e os .deputados, passando um a um diante elos ditos peàestaes da. direita para 
a esquerda, l:mÇarão na urna ela direita cada um uma lista com os nomes elos 
cinco membros que propõem para a presiclm1cia ; e na urna á. esquercla o1üra lista 
com os nome. elo' dois membros em quem votam para secrétarios . 

Art. 16. 0 Logo que os deputados houverem lançado as suas listas, o decano 
pr~sidente, seguido elos dois secretarias, descerá ela presiclencia e cada um cl' elles 
lançant nas urnas a sua respectiva lista., voltando logo a occupar os seus logares. 

Art. 17 .f Concluída a votaÇão, um continuo tomant a m·na ela direita e a en
tregar{t ao decano presidente, e proceder-se-ha ao sen despoj amento sob a inspec
ção elo decano e servindo ele escrutinaclox o secr etario ela direita c de secretario o 
secretario da esquerda, e pela phu·aliclacle absoluta se formará a lista ele cinco 
membros, que serão. propostos a sua alteza para a escolha de um presidente. 

Art: 18. o s ·e o primeiro escrutínio não completar a lista pela pluraliclade ab
soluta, procecler-se-ha a segundo escrutínio iclentico para completal~a ; e se este 
aincla não preench er a proposta, procecl er -se-ha a um t erceiro escrutínio, no qual, 
porém, sení vahcb. a pluralidade relativa. 

Ar~. 19.0 N'estq. e em todas as nomeaçvcs por votação, apparecenclo dois meJ)l-. 
bros ela camara, igualmente votados, o mais velho será preferido, mencionando-se 
na acta o nome d'aquelle que r euniu o mesmo numero ele votos. 

Art. 20.0 D espoj ada a urna ela direita clespoj ar -se-ha pela mesma maneira a 
da esquercla, correndo-se, se for necessario, tres e .. crutinios ; e se ·se recorrer ao 
terceiro n' elle se attenderú. á phll'aliclacle relativa. 

Art . 21. 0 J'estas, como em todas as votações de eleição, toda a lista: achacla 
nas m·nas com mais ou menos nomes que os exigidos para a votação, ou indicanclo· 
membros ela carnara, cujos poderes não tenham ainda sidn· verificados, sed repu-
tada n fi.o existente. · 

Art . 22 .° Concluido o despojamento das urnas e apumçào elo resultado, o de
cano presidente proclamar{t os nomes elos ciJ1co membros, propostos pela camaJ.·::t, 
para a escolha de presidente .0 elos dois eleitos para secrct~io ·, e acrescenta.dt a 
formuln. seguinte : ((Em nome ela cm·ta, a camara elos deputados, presielicla pelo 
seu dccano

7 
procede á, proposta ele cinco membros pa.ra ser em presentes a sua al

teza em nome ele el-rei, a fim ele que se digne entre elles escolher o seu vice-pra-
s-idente, e-procede tambem a nomear clois vice-secretarios>J. · N 

Art. 23 .0 N'esta votação executar-se-ha o mesmo que fica exposto na votaçao 
antecedente, e o decano presidente proclamará o seu resultado . 

A.rt . 24 .° Findas que sejam as el'eições precedentes, o decano presidente elege 
á sorte seis membros ele entre os presentes para, presididos por clle, levar e))). á 
senhora infanta regente, em nome ele 'el-rei, as listas ele cinco meml.51;os propostos 
para a escolha elo presidente e vice-presidente da camara. 

Art. ~õ. ° Formada a deputação, e entregLle elas listas pelos secretarias, o ele
cano pres1eleute levantad a sessão7 inclicanclo a hora ela r eunião seguinte. 

Art. 26 .0 Reunida a camara na hora indicada, e lida e approvac1a a, aota ela 
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ses:flo antececlente, o J ecano pTeBi.clentc entregará ao membro mais moço ela cle
plltaçfio, enviada a sua alteza, o diploma ela nomeação elo presidente e viee-presi
d~nte , que deverú ter r ecebido e g·nardado sem a abrir, e o referido membro su
birá á tribuna, abrirá e lerá em voz alta o dito diploma, e descendo ela tribuna 
o entregará ao presiclerite, que então proclamará presiclente e vice-presidente ela 
camara, por todo o t empo ela legislatm a, os deputados nomeados por sua alteza 
em nome ele el-rei. 

Art. 27 .° Feita esta procl::tmação, o decano presidente levantar-sé-ha,· e, ~om 
e~le , os dois secr etarias e toaa oa assembléa, e r ecitará. a formula seguinte : <cEm 
V1Ttuc1e cb carta, da nomeação ele sua alteza em no'me de el-rei e da vossa elei-
9ão a mesa provisoria t em concluiclo as sun,s fnncções e ló\Cha-se dissolYicla)) . Dito 
Isto, tanto o decano presidente como os dois secretarias provisorios deixam os seus 
logares, e o presiclente e secr etarias definitivos passam a occupal-os, ficando d' es
tes nltimos o mais votado á direita e o menos votado á esquerda elo presidente ; 
e, no caso de numero ignal de votos; preferir{t a maior idade. . 

Art . 28. 0 Os cargos ele présidentc c vic -iJresiclente cb camara permanecem 
nas mesmas pessoas por todo o tempo ela legislatura e são suppridos pela mesma 
r~ane.ira por que pela primeira ve7; são providos nos casos ele morte ou de impos= 
Sibilidacle permanente elos membros da. camara, a quem foram confiados; porém, 
os ele s~cretarios e vice-secretarias são renovado s em cada sessão ela legislatura. 

Art. 29.0 Logo que o presidente e secretarias da ·camara houverem tomado os 
seus lagar es, um continuo collocarú um missal sobre a mesa ele presiclencia ; e, es
tando toda a camara em pé, o presicleüte, pondo ·a mão d·ireita sobr e o missal , 
proferirá o seguinte juramento : ccJllTo ser inviolavelmente fiel it r eligião catholica 
apostolica romana, a el-rei, ú nação e ~\, carta constitucional, e c.oncorrer quanto 
em mim couber para a formação de leis justas e sabias que hajam de fazer a 
i!,1l.·oslJeridaele dos povos, a gloria ele el-rei e o esplendor elo estado. Jmo outrosim, 
,corno presidente ela camara, desempenhar , quanto me permittirem minhas facul
dades, os deveres que me impõe tão honroso cargo>> . 

. Art. 30.0 Entfio o presidente clefirirá um jm'amento igual ao seu, excepto o 
nlt1rno perioclo, a cacla um elos. secretarias, os qua.es descerão logo elos seus loga
l'es e se collocarão á clirel.ta e esquerda ele uma mesa situada di aJ.>lte ela tribm1a, 
e sobre a qual o continuo colloeará, o missaJ, e cada um elos membros v.irá prestar 
o seu juramento na mesma fórma que o presidente, excepto o ultimo perioclo. 

Art. 31.° Concluída a prestação. elo juramento ele todos 'Os membros presentes 
os secretarias subü·ão aos seus Iogar es e o presidente recitará a formula seguinte : 
(<A cn,mara dos deputados ela nação portugueza está definitivamente constituída>> . 

Art. 32.0 E scolh.er-se-ha então :á sorte uma cle1Jutação ele sete membros, que 
fará saber a ·sua alteza que a cam.ara elos deputados se acha constituída. Simi
lhante participação será officialmente enviada por esta ca.mara á elos pares. 

Art . 33.0 Todo o aeputaclo que se r eune á assembléa, passadas as formalida
des preditar;; , ao entrar na camara, depois ele verificados os seus poder es, presta 
nas · mãos elo presidente o j nramento prescripto. 

Art. 34.0 O p,nsiclente ela camara, log·o depois ele nomea.clo, se occ~1pará . ele 
lWepa.rar a r esposta ao discurso real ele abertura ; e logo que a r esposta t1ver s1~o 
approvacla pela maioria da assembléa, em essão se~reta, farto nomear á sorte seis 
l1l<;!mbros ela ca;mara, que comporã.o a deputaÇão destinada a levar perante o tb.rono 
a r esposta ela c~mara, que será repetida pelo seu presidente . 

' CAPITULO III 
DEVETIES DO PRESIDENTE E DO VICE·I'TIESIDEN'l'[~ 

Art. 35.0 Ao presidente ela camara elos cleputacl0s , incumbem os seguintes de~ 
v-eres : 

1.0 Dirio·ir os trabalhos ela camara e manter n'ella o decoro, o socego, a or
denl e o res~eito, e obseryancia elo seu regimento interno; 

2.0 Receber e fazer communicar <Í ca.mara todos os despachos officiaes a ella 
relativos; 

I' 
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3. 0 Assignar todos os diplomas e actos cman::tclos da cam::tra, c recitar todos 
os cli.-mn·sos em nome ela asseml;>léa, c segnnclo o seu voto ; ' 

4 . ° Conceder ou negar a palavra aos m embros que a solicitarem, na fórma do 
regimento interno ; 

5. 0 Propor c resumir as questões, as discussões e fazer proceder á votação 
nos casos e pela m::~,P.eira cletermiriacla pelo. regimento, e proclamar cJs resultados i 

6. ° Chamar á questão todo o membro que d' ella se afastar, discutindo, e á or
dem, todo aquelle que por qualquer maneira pêrturbar o socego Oll faltar ao ele-
coro devido ; 

4 

7. 0 Impedir que as galerias tomem parte actíva na acção ela camara, seja com 
palavras, gestos ou Olltro signal qualquer. . 

Art. 36 .0 O presielente ela camara póclc, quando o julgar necessario, assnro.u· 
a palaVTa para discutir; porém, n'este caso, abandonar{~ a ' presiclencia ao vice
presidente, e só a poderá reassumir clepois de terminada a cliscussao em que· to
mou parte. 

Art. 37. 0 O vice-presidente· da camara exerce as fLmcções ele presidente quan
do este não occupa a cadeira; ele resto não tem mais que as nmeções de simples 
deputado. 

CAPITULO IV 
DEVERES DOS SECRETARIOS E VICE·SECRET.ARIOS 

Art. 38 .0 Aos secretarias ela camara elos deputados incumbem os seguintes ele
veres : 

1. 0 Verificar no começo ele cada sessão o numero ele membros presentes; 
2.0 Tomar nota de todas as prO])Osiçõcs, cliscus.-õcs, resoluções ou acliamcntos 

feitos ou determinados no clecm·so c1c cada sessão ; 
3.0 Inscrevm· os nomes elos deputados que se propõem fallar pró ou contr[L 

qualquer proposição, segmtdo a orclem elas suas declarações ; 
4 .° Contar os votos pró ou contra qualquer proposiçfio, nos casos em que têel11 

logar votações osteusivcis; despojar os escrntinios e aptú>ar os votos nos casos 
'elas votações secretas ; 

5. 0 Dirigir a r eclacção das actas ela camara, fazer el'ellas leitma á assemblén. 
c apres ntal-as, depois ele approvaclas, á assignatm·a elo pre.·içlcntc ; 

6. 0 Separar e dirigir ás commissões os papeis que a ellas forem remetticlos 
pela camara 1 

7. 0 Dar expediente a todos os nego cios ela secretaria da cam::tra e a tocb a 
sua corresponclcncia. 

Art. 39 .0 Se um elos secrctarios tomar parte na cliscuss~o em qualquer sessão, 
será substituiclo no resto d'ella pelo vice-secretario respectivo . ' 

Art. 40 .0 Os vice-sccrctarios supprirão a falta do~ secretarios no~ seus iJn~e
cumcnto,., e coadjuvarão estes nos seus trabalhos todas as vezes que estes ass1l11 

o pedirem e lhes for concecliclo pela maioria ela camara. 

CAPITULO V 
ORDE~l DAS SESSÕF.S DA CAMARA 

~t\.rt . 41. 0 Nenhuma sessão ela camara poderá ter logar sem que se achem p~·e
scutes, ao meno,., metaclc e mais um elo numero total elos membros ela asscmblea. 

Art. 42. 0 Heunidos os membros em numero sufficiente, o presidente abrirá a 
sessão, tocando a campainha e proferindo a intimação : «Está aberta a scssfLo '' · 

Art. 43 .0 Aberta a sessão, o secretario ela direita lê a acta ela sessão antece
dente, c, lida ella, o presidente convida a fallar todos os cleputaclo · que tcnhalll 
qualqum: reclamação a fazer sobre a r eclacção ela acta; se ha clcputaclos que 1:?. 
clamem, são ouvidos, e a camara vota, por assentados e lcvantaclos, se tem ou n~LO 
logar a aclopção elas reclamações ou emendas propostas, as qnaes são feit.-'tS 110 

caso de aclopção; c, concluielo isto, a camara vota segnnda vez, por assentados e 
levantados, se a acta é ou não acloptacla, conclniclo o que, o presidente n. reveste 
cl~L SUa assignahu-a. 

': 
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Art. 44.0 Approvacla e as.·ignacb, a acta ela sessão antecedente, o presidente 
entrega n.o secretn.rio ela esquerda todos os officios do governo ou. da camara dos 
p~re s, relativos ~í. camarn, que Jhes houverem sido dil'igidos no intervallo das ses
soes; o secr etario faz d' elles leitura e são remettidos aos seus respectivos desti
nos. T erminado o que, não havendo negocias extraorclinarios, passa-se á ordem 
do clia. 

Art . 45 .0 Nenhum trabalho de commissões pó de t er logar no decm·so da ses
são, excepto em caso el e urgencia, reconhecida pela maioria da camará. 

Art. 46.0 Nenhum deputado póde comparecer na sala das eleliberações sem 
ser r evestido do seu uniforme, ou sem o vestido talar, sendo ecclesiastico . 

. Art. 4 7. 0 :Nenhum deputado pó de fallar ele outro algmn logar que não seja a 
tnbuna, e sem que tenha pedido a palaVl'a do seu log-ar ao presidente e esta lhe 
tenha sido concedida. 

Art. 48 .0 Nenhum deputado, no decmso ele uma oração, póde manifestar por 
modo algum approvação ou r eprovação elas opiniões do orador. 

Art. 49. 0 Todo o insulto, toda a personalidade são rigorosamente prohibidos, 
e bem assim toeb e qualquer especie de acclamação . 

Art. 50.0 O presidente chamará á m·clem todo o deputado que d'ella se afas
tar, seja orando, seja interrompendo o orador, ou seja por qualguer outro modo, e· 
O cleputado chamado á Ol'clem eleve acquiescer immediatamente ao chamamento. 

Art. 51.0 Se qualquer deputado não acquiescer immecliatamente ao chama
mento á ordem, o presidente fará inscrever o seu nome na acta. 

Art . 52.0 Se o deputado insistir ainda, o seu nome sen1: inscripto na acta com 
censtu·a da camara, e o deputado será obrigado a sair da sala pelo r esto da sessão. 

Art . 53 .0 Se a camara tomar uma attitude inattenta ou tumultuosa, o presi
dente tocará até tres vezes a campainha; se isto não for bastante, cobrir-se-ha, 
e se o tumulto proseguu: ainda, levantará a sessão por uma hora, recolhendo-se 
08 membros da mesa à secretaria, os deputados commissarios ás suas respectivafl 
co1nmissões e cvacuanelo os demais o local das sessões. Expirada a hora, a sessão 
abre -se outra vez el e direito. 

Art. 54.0 O presidente não pó ele recusa:r a palavra a um membro que, cha
mado à ordem, acquiesceu ao chamamento e a pede para justificar-se. 

~rt. 55.0 Todas as vezes que qualquer orador sàír da questão que discute, o 
P:·esldente terá a faculdade de o chamar a ella, e poderá, quando assim seja pre
ctso, assumir a; palaVl'a pa.ra expor e J.'esltmil· a questão. 

Art. 56.0 E igualmente licito a todo o deputado pedir a palaVl·a para expor 
e resumir a questão, para invocar o l'egnla.mento ou a questão preliminar , isto é, 
a proposição de que não ha los·ar de deliberar. A exposição da questão principal, 
a Invocação do r egulamento e a cb questão preliminar t em sempre a preferencia 
sobre a questão principal, e a sua discussão suspende a cl'esta ; o mesmo acontece 
eorn as justificações elos membros chamados à ordem. 

Art. 57 .0 O presidente não pó de dar por fechada qualquer disc~lssão sem con
s~ütar a camara por n.ssentaclos e levantados, nem por conseguinte pôr uma ques
tao en1 votação sem que seja apoiado pela maioria ela camara. 

Art. 58 .0 N enhuma questão , uma vez entrael a em discussão, póde ser n.diada 
seln que no adiamento vote a maioria ela camara. . 

Art. 59.0 O presidente fecha as sessões, inclic::mdo, de accordo com a assem
bléa, a hora ela r eunião seguinte e a ordem elo dia da filtura sessão 1 que deverá 
ser affixada na sala. 

Art. 60.0 No deetuso de cada sessão ela legislahu·a as sessões da ca.mara elos 
deputados t erão logar todos os dias, excepto os domingos, dias santos e ele grande 
âala, e esta di ·posição só poderá sel' alterada em mais ou em menos pelo presi.

ente, apoiado p ela maioria ela eamara. 
Art. 61. 0 A camara póde formar-se em sessão secreta sobre a proposição de 

qualquer dos seus membros, apoiacla pela mesa. 
Art. 62 .0 Todo o membro da camara que propozer a formação em sessão se

cretn: fará a proposiç-ão da tribuna e o seu nome será inscripto na acta da sessão 
Ptlbhca. 

22 
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Art. 63. 0 Adoptacla a formaçrLo da camara em .;esstLO secreta, o presidente o 
intíma ás galerias pela formula segtlinte : ccA camara dos deputados, por bem do 
estado, vae formar-se em sessão secreta v . 

Art. 64. 0 Immec1iatamente todos os inc1ividuos não membros da camara eva
{!uam a sala, cujas portas são fechadas. 

Art. 65. 0 Em sossão secreta os deputados faliam dos seus respectivos logares. 
Art . 66,. 0 As actas elas sessões secretas são escriptas em separado elas actas 

<las sessões publicas e li clas e approvadas no fim ele cada uma elas mesmas ses
sões. 

CAPITULO VI 
DAS PROPOSIÇÕES FErTAS PELOS DEI'UTÁDOS 

Art. 67 .0 Todo o deputado que pretender fazer á camara uma proposição, 
qualquer que seja o seu objecto, cleverà previamente inscrever-se na mesa do se
cretario, e o presidente lhe assignará dia para ser ouvido com toda a brevidade 
que permittir a marcha elos negocios. 

Art. 68. 0 No dia assignalaclo o membro proponente exporá da tribm1a a suíL 
proposição, pura e simplesmente, e sem discussão . 

Art. 69 .0 Descido o proponente ela tribuna, o presidente poda votos, por a~
sentaclos e levantado·, se a proposição feita é ou não attenclivcl, c logo que s~J ~ 
apoiada por 11m terço elos membros presentes, será aclmitticla, . quando não, sera 
in lin,~!·ne rejeitada. 

Art. 70. 0 Se o prO})Onente houver feito a sua proposição pura e simplesmente, 
c sem mais clausula, esta será por elle escripta e assignacla, entregue ao secreta
rio, que a fará passar á commissão ,das proposições, que a examinará para apre
sentar sobre ella o seu relatorio, e n'este meio tempo um exemplar impresso c~~· 
mesma proposiç~io será entregue a cada um dos deputados e aberto na secretana 
por e~ paço ele tres dia.s, a contar da entrega do impresso, o catalogo em que ele
vem mscrever-:e os membros que se propozerem fallm· pró ou contra a propo
sicão. 

,' Art. 71. 0 A commissão das proposições, logo que houver conclniclo o exaJlle 
ela lJroposição, pedirá a palavra para apresentar o seu relatorio, c, ouvido este; 
os membros ela camara inscriptos para fallar, terão alternativamente a palavra p~·o 
e contra a proposição, na ordem das suas inscripções, seguindo-se em tudo o ma.~s, 
quando a proposição tem por objecto uma lei, o que se acha disposto na carta 
constitucional. , 

Art. 7~. 0 Nenhum clcputaclo .poderá fa.llar mais ela duas vezes ~>obre a mesn1a 
qllestão, é à segunda só por e:xplica,ção; excepto o auctor da J?roposição, ao qual 
é licito fallar tres vezes sobre clla. 

Art. 73. 0 Todo o membro ])roponente pó ele retirar a proposição feita antes de 
começada a discussão; porém, depois de aberta esta, só o poderá fazer com o con

" sentimento ela maioria. ela camarn,. 
Art . 74. 0 A todo o cleputaclo é pcrmitticlo, no decurso da discussão ele qual

quer proposição, pedir a palavra para propor ern.encbs, e a discussão cl'estas se 
antepõe sempre á da questão principal e passa antes . d'ella . 

.Art. 75. 0 As questões ele prioriclacle, ele invocação elo regulamento e da ques
tão preliminar passam tambem sempre antes da questão princi1)al. 

Art . 76. 0 Sufficient emente discuti ela a questão, o presidente· poclení fechar a 
discussão, na fórmn, prescripta no artigo 57 .0

1 e a todo o deputado inscripto pa:r.\1. 
fallar sobre nma proposição é sempre licito remmciar a palaVl·a, quando, pelos dts
cm·sos que tiver ouvido, julgar o que projectava dizer clesnecessario ou reelun
clante. 

Art. 77 .° Fechada a discussão, o secretm:io fad uma leitura ela proposição, 
com emendas ou sem ellas, conforme se houver venciclo, e a mesma leihu·a repe; 
tirá em tres sessões successivas, e, terminada a ultima leitm·a, o presiclente .far~L 
proceder· á votação por escrutínio secreto ou ~:1. votação nominal, quando n,ssun ° 
propozer algum elos membros, apoiaclo pela maioria ela camam. 

Art. 78. 0 Se o membro proponente, depois ele expor pura e simplesmente a 
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sua J?roposição, declarar qne, por· urgente, lhe pal·eee nfio dever passar pelo exa
me da commissão, o presidente porá a votos a questão de urgencia, e só se di.s

. pensará o exame da commissão quando a urg'encia for reconhecida pela maioria 
da camara . 

. Art. 79. 0 Reconhecida a urgeuc[a e clispemaclo o exame ela commissão, a pro
posição, se o sen objecto for a solicitação ele unia lei , serú discutida no· fim ele 
tres leitmas, feitas com inter v alio de tres dias entre uma e outra; se }JOré;m for 
outro o. objecto da proposição, poderá esta eliscutir-se-no fim ele tres leituras fei-
tas em dias successivos . · 

Art. 80.0 Tocla a proposição definitivamente acloptacla pela camara toma o 
nome ele resolução ela camara elos eleputados . 

. Art. 81 .0 A nenhum membro ela camara ou collecção ele membros inferior ~í 
~natwria ela camara é licito protestar contra as resoluções ela assembléa; só podem 
lnserir na acta o seu voto não moti-vado. 

CAPITULO VII 
DAS PllÜl'OSIÇÕES ORlGINAIUAS DO GOVERJ\0 

Art. 82. 0 Os ministros e secretarias ele estado de el-rei têem na camara um 
logar distincto em frente da tribuna, e n'ella uma entrada fi:anca, quer seja em 

, ses~ão publica, quer secreta, excepto nas occasiões ele votação, á qual só podem 
asststir sendo deputados. • ' 

Art. 83.0 Os ministros podem fazer as proposições á camara pelo mesmo modo 
que os cleputados, isto. é, verbalmente e ela tri]?nna, tendo para o dito fim obtido 
a palavra; podem tambem fazer as proposições por officio dirigido ao presidente. 
b Art. 84. 0 Na discussão os ministros são sl'0eitos ás mesmas regras que os mem-

ros ela camara elos deputados. · 

1 . Art. 85. 0 As proposições feitas pelos ministros, pai.· a objecto ele solicitação ele 
01

S! passam sempre pela commissão ele proposições, para se lhes dar a fórma de 
ProJecto de lei (carta constitucional, artigo 46. 0). 

CAPI'l'ULO VIII 
~ \ 

DAS l'!WPOSIÇOES ORIGINARIAS DA CAM,~RA. DOS PARES 

Art. 86 .0 Todas as proposições originarias ela camara cl0s pares passarão :relo 
e:x.a,rne na commiss?~o das proposições, e o rel:atorio da dita commissão precederá 
~etnpre a discnssã~ el'estas ]Jroposições! ~cancl~ :llas_, emquanto ao r esto, sujeitas 
· for~nulas prescnptas para as propostçoes ongmanas ela cama.ra dos deputados. 

CAPITULO IX 

DA CO~fi\IISSÃO DAS PUOPOSIÇUES 

Art . 87 .0 A cama.ra elos deputados, apenas se achar constituída, elegerá, por 
escrtltinio de · listas, a commissão das proposições, Cl~jos membros serão renovados 
~o. começo· ele eacla sessão ela 'legislatura, podendo ser r eeleitos por toda ella inde- , 

111tlamente . . · ·. 
, Art. 88. 0 A commissão das proposições será · composta de um presidente ge
b~l,. ele. e~oi:'.l secretarias geraes e ele dois relatores geraes, e de máis trinta me~
d, os, chv1cl:dos em seis secções ou mesas, cada u_ma das quaes el~gerá,_ á plurah
. acle r elativa de votos, .de. entre os seus propnos membros, um pres1elente, um 
secretario e um relator. 
, ~rt. 89. 0 As seis mesas, ou secções ela commissão das proposições, terão as 
segnmtes clenominacões, tiradas das ma terias de que cada uma cl ' ellas conhece lU' ~ 

ais particularmente: 
1. a Mesa elos nego cios ela economia e prosperidade intenia; 
2 ·" Mesa elas relações externas; 
3. a Mesa elos :nego cios ela marinha; 
4. a l\fe.'a dos negocios da guerra; 
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5.a J\tlesa elos negocias de justiça c ecclesiasticos; 
6. a lVIesa dos negocias dá fazenda. 
Art. 90. 0 Para proceder á formação ela commissão das proposições, a cllimara., 

depois de eleger por :um escrutinio ele listas o pxesidente, secr etarias e r elat?res 
geraes da commissão, procederá a seis escrtltinios, cada um de listas de mnco 
membros, para comror as seis preditas mesas ou secções. 

Art. 91. 0 Todas as proposições enviadas pela camara á commissão serão r e
cebidas pelos secretarias geraes e lidas á commissão remlida, a qual decidiriL á 
phualidade de votos a que. mesa ou mesas pertence o seu particular exame, e 
a proposta sení enviada á mesa, ou mesas designadas, fu·anclo-se }Jara isso as co-
pias necessarias . . 

Art. 92 .0 Logo que a mesa ou mesas houverem terminado o seu trabalho, 
apresentai-o-hão á commissão retmida pelo orgã'"o dos seus r espectivos relatare~, 
c, aeloptaclo o parecer ela mesa ou mesas pela maioria da commissão, o relatono 
será feito á camara, ou pelos r elator es geracs, ou pelos especiaes elas mesas, con
forme for pela cornmissão julgado mais conveniente. 

Art. 93.0 A todo o membro ele qualquer das mesas ela commissão, ven,cido e~ 
votos sobre o r elatorio, é licito na cli.·cussão cmittir e sustentar uma opinião ch
vcrsa, e até contraria da emitticla pela maioria ela commissão no seu relatorio. 

Art. 94.0 'l'odo o membro proponente pócle ser chamado pela commissão cl~s 
proposições, ou por qualquer das suas secções ou mesas, para fornecer esclarem
mentos nos clesenvolwmentos precisos para o l)erfeito exame ela proposição. 

Art. 95 .0 Quando a proposição for originaria elo governo, ou ela camara dos 
pares, a commissão ou as mesas el' ella solicitarão os mencionados esclar ecimentos 
ou desenvoluções pelo orgão elo presiclente da camara, que os peclll·iL ao ministro 
proponente ou á camara dos pares . 

Art. 96. 0 A commissão , quando assim o j ulgar necessari0 paTa o perfeito e:x.a
me dos negocias, póde pedir á camara a r eunião de um ou mais membros exter
nos á mesma commissão nomeadamente, ou ainda a formação ele mna nova com
missão especial; e, sendo-lhe concedido este auxilio lJela maioria ela camara, pro
ceder-se-ha á eleição dos membros da commissão especial por escrutínio ele lista. 

,Os membros externos e as commissões especiaes cessam nas suas ftmcções coma 
ultimação do obj ecto para que foram nomeados. 

Art. 97 .0 O r elator elas commissões tem, bem como os deputados proponentes, 
a faculdade de fallar tres vezes sobre a mesma proposição. 

CAPITULO X 

COmUSSÃO DAS PETIÇÕES 

Art. 98.0 Logo que a camara dos deputados estiver coristittúda nomeará, p_or 
escrutínio de lista á plmalidade r elativa, nove membros que formarão a coJll))115-

são das petições, que elegerá de entr e os seus membros um presiclente, um rela
tor e um secretario . 

Art. 99 . o A esta commissã.o serão remettidas todas as petições dirigidas á ~a
mara, e a commissão dadL a todas as que pertencerem ao poder executivo on Jl~
dicial os sElus devidos . destinos, e apTesentará á camara aquellas cujo con.hecl
mento lhe competir, acompanhadas elo seu parecer. 

Art. 100. 0 A commissão das petições terá em uma casa aberta ao publico u11l 

registo das petições r ecebidas, com cleclaração dos destinos que lhes foram claclos 
ou ela r esolução sobre ellas tomada pela camara, nos casos em que esta tome so
bre si a decisão . 

Art. 101.0 A commissão de petições é r enovada no principio de cada mez. 

CAPITULO XI 
COMMISSÃO AD~!INISTRATIY A 

Art. 102.o Na mesma epocha em que se nomearem as commissões anteceden
tes nomear-se-ha igualmente, e pela mesma maneira, nma commissão administri.L· 



341 

tiva, composta ele um presidente, Upl. secretario, um thesoureiro e dois inspectores 
do palacio da cama.ra. 

Art. 103.0 Esta. commissão tení. 0 inventario de todos os moveis pertencentes 
á camara., administrará as prestações destinadas ás suas clespezas, e, no :fim ele 
cada sessão ela leg-islatura, tempo em que expira a sua administração, dará á ca
mara um relatorio exacto ela sua g-erencia. 

CAPITULO XII 
DAS DEPUTAÇÕES 

Art. 104. 0 A camara não recebe deputação alguma, nem acccita felicitações 
de quaesquer inclivicluos ou corporações que lhe não sejam dirigidas e apresenta
elas pelos ministros secretarias de estado de el-rei . 

Art. 105.0 As deputações feitas a el-rei ou r egente serão compostas ele sete 
l~embros . O presidente ou o vice-pnlsidente ela camara e um dos secretarias ou 
VICe-secretarias serão sempre membros elas deputações; os outros serão nomeados 
por sorte. A deputação deverá achar-se r eunida no paço, sem que jamais faça. em 
prestito o transito ele um a outro logar, excepto quanclo faz parte elo cmtejo reaL 

CAPITULO XIII 
DA FÓmiA DAS VOTAÇÕES 

Art.. 106. 0 Reconhecem-se na camara quatro fórmas ele votação: 
1. a Votação por assentados e levantaclos; 
2. a Votação ele escrutínio secreto por bolas ; 
3. a Votação nominal; , 
4 . a Votação ele listas para eleição . 
Art. 107.0 Para ])roceder á votação por assentados e levantados o presiclente 

propõe ele uma maneira clara e precisa a questão sobre que pede os votos, e, pro
post~ esta, acrescenta : <<Os · srs. deputados que adoptam a proposição queiram le
vantar-se >J. Os deputados cl' este parecer levanta!lll-se e o secretario ela direita conta 
0 numero elos deputacTos que se acham em pé e o secretario da esquerda o numero 
elos cleputaclos sentados, e o escrevem. Então o presidente cliz : ,«Os senhores que 
são ele parecer contrario queiram levantar-se>>. E pratica-se o mesmo pelos dois 
secretarias ; então passa-se ::'t comparação dos dois r esultados, que devem forçosa
lllente ser complementares e coincidente~'? na somma ele votos pró e contra com o 
numero total elos votantes. Nos casos ele duvida r epete-se a prova, e, no :fim, o 
presidente proclama o r esultado ela votação. 
. Art. 108.0 O presidente, colhida por qualquer fórma que seja a votação posi

tLVa ou negativa ela camara, a anmmciará pelos termos simples: «A camara dos 
<lep:ntados aclopta ou rejeita tal proposição>>; e os secretarias escr everão logo a 
clec1são proclamada sob o titulo ele «resolução ela camara>>. 

Art. 109.0 Na votação por escrntinio secreto, proposta e resumida a questão 
pelo presidente, cada um elos membros presentes r ecebe quas eS})heras, uma 
?l:anca e outra preta, elas quaes a primeira exprime a aclopção, a segtmcla a_ re
Jelção ela proposição. Os deputados, · municlos elas espheras, passam success1va· 
lllente diante ela tribtma ela cli.reita para ~t esquerda e lançam na urna, collocada 
~o peclestal_ ela direita, a esphera que for expressão do seu voto, e na do pedestal 
á esquerda a esphera resiclua. . . . 

Logo que todos os membros têem votado, a urna ela chrmta é, pelos contmuos, 
entregue sobre a mesa elo secretario ela direita e a urna da esquerda na mesa do 
secretario corresponclente; e os tres membros ela mesa lançam então nas urnas a 
sua propria votação . 

Feito isto, o secretario da direita despoja e apm·a o escrutínio da m·na da vo
tação e o secretario ela esquerda o ela urna dos r esíduos; a existencia ele i·esulta
clos complementares nas duas m·nas e a comparação do numero elas espheras em 
cada uma com o elos votantes serve de verificação, e, no caso ele fallcncia cl'esta · 
condições, o presidente ordena a repetição da prova. . ' 
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Art. 110. 0 A votação nominal só tem logar quando é requerida por um ~em
bro e concedida pela , maioria da camara; e, para proceder a ella, o seCl·etano da. 
direita nomeia successivamente cada um elos membros presentes que, ao ser no
meado, exprime O seu voto pelas palaYTaS adapto OU rejeito~ O secretariO ela es· 
querela escreve o nome do deputado nomeado e adiante o seu voto. Terminada a 
chamada a lista é lilla, e, se não ha reclamações, contam-se os votos, tira-se are· 
solução tomada e a lista ela votação é consig·nacla na acta. 

Art. 111.0 Na votação ele listas para eleições procede-se como fica dito no ar
tigo 15. 0 e seguintes em mna ou duas lnnas, conforme a natureza da eleição . 

Art. 112.0 Nenhum deputado póde ausentar-se ela camara quando' se proceder 
á votação , nem eximir-se ele votar estando presente. 

CAPITULO XIV 

DO UNIFORi\IE DOS DEPUTADOS 

Art. 113.0 Os deputados usarão ele dois uniformes, a saber : 'o grande e pe
queno uniforme. 

Art. 114. 0 O grande uniforme servirá unicamente nas sessões reaes e sen~ da 
fórma prescripta pelo decreto ele 8 ele outubro elo corrente anno . 

Art. 115.0 O pequeno uniforme servirá ei:n todas as mais :fimcções ela camara 
e el'elle poderão usar os deputados fóra da camara quando o j ulgarem a pmposito, 
e será da fónua seguinte : casaca ele panno azul com a gola e canhão bordados 
ele qrrinas e castellos de prata,' e botão branco liso; collete branco, não havendo 
luto; calças · azues justas e botinas ; chapéu armado com laco azu.l e encarnado, a 
presilha de prata; sem e:pada. ' 

CAPITULO XV 

DO TRATA)IENTO DOS ~IE1•1BROS DA MESA NO EXERCICIO DB 8UAS l'\JNCÇÕBS 

Art. 116.0 O presidente, e, na sua falta, o vice-presidente ela camara dos de
putados terão, no exercício das suas funcções, o tratamento de excellencia. 

Art. 117.0 Os secretarias e vice-sccretarios ela camara elos deputados, no ex eT
c i cio de suas ftmcções, ~erão o tratamento de senho1·ia . 

Art. 118.° Com a cessação das funcções preditas expira toda a .prerogativa. 
de tratamento. 

CAPI'l'ULO XVI 

l'OLIClA DA CAM.Al\;~ 

Art. 119.0 A policia da camara é dirigida pelo presidente, que, para este :fiJJJ., 
dispõe elos contínuos, porteiros e gtlarda-portões ela camara, e ela guarda militar 
da mesma câmara, que cl'elle, presi<lente, recebe as suas instrucções . . 

Art. 120.0 Haverá na camara elos deputados os seguintes officiaes de poliCia : 
dois guarda-portões, dois p01·teiros ·ela camara, um continuo em chefe com qua
tro continuas subalternos. 

Art. 121. 0 Os guaTcla-p01·tões occuparão : um, o portão de entrada da escada 
principal da sala, e só permittirá a passagem aos membros da camara, aos eJJJ.· 
pregaclos da mesma e aos mensageiros ou correios, portadores ele officios; o outro 
occupa·rá a porta ela escada elas galerias, ele que permittil:á o ingresso a todas as 
pessoas que se apresentarem sem armas, e só o recusarGÍ a qualquer pessoa <1110 

se apresente armada. · · 
Art . 122. 0 O primeiro elos porteiros da camara occupará a sala interior da 

mesma e responderá pela sua policia,· impedindo ali toda a especie de ~tjuntaroento 
de pessoas externas, recebendo os officios e despachos que lhe forem apresenta
dos, e communicanclo-os aos contínuos interiores para serem entregues á mesa. O 
segundo p01-teiro estará na casa ele fóra das galerias . 

Art. 123.o O continno em chefe e um elos seus ajudantes occlLpa.m om baüco 
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os lados da presidenci~t 1 promptos a executarem as ordens do pr esidente ou dos 
secr etarias; e, no caso ele ses.·ão secreta, fecham as duas entradas ela sala elas 
s_essões e vigiam em que a ellas se não chegue pessoa ·alguma. 

Art. 124.0 Outro cont1mro ajnclantc franqueia aos pares, conselheiros ele estado 
e n~e:nbros do corpo cliplomatico a entrada nas suas r espectivas galerias, e fecham 
e V1g1am as portas cl' ellas nos casos ele sessão secreta. 

Art. 125. 0 Os outros dois contínuos ajudantes existem na galeria publica e 
n'ella mantêem a ordem, vedando a entrada a todas as pessoas que quizerem pe
net~·ar, depois ele cheia a galeria, impondo si1encio e fazendo saír os pertnrbaclores 
elo socego e ela OI·clem. Nas sessões secretas os dois contínuos fecham as portas da 
galeria e impedem qne pessoa algmna cl'ellas se approxime. 

Art. 126. 0 O uniforme dos contínuos eb camara sed. o segu.:inte :. casaca pretn., 
véstia e calção preto, meia preta, sapato c fivella ele prata; e ao peito uma me
, clalha de prata com as armas elo reino, pendente ele uma cadeia do mesmo 
llletal. 

Os po~'teiros e os guarcla-1Jortões usarão ele fardas azues direitas com galões 
de prata. Os guarda-portões terão os seus bastões de casião ele prata. 

CAPITULO XVII 
DA SECRETAJUA. D.A. CAMARA. 

Art. 127 .0 Haverá na secretaria da camara os empregados seguíntes ; 
. 1. 0 Dois officiaes redactores que, debaixo elas ordens e inspecção elos secreta-. 

l'los ou vice-secretarias, redigirão os papeis de serviço da cama.ra; 

1 
2.o Quatro muanuenses, destinados a copiar, registar e a outros misteres ana

ogos da secretaria; 
l 3. 0 Um archivista, que, igualmente debaixo ela. inspecção elos secretarias, cui
c ará elo arranjo elo archivo ela camara e cl' elle terá o catalogo regular; 

4. 0 Dois mensageiros ou correios ela camara, destinados a levar as mensagens 
por ella enviadas a quaesquer estações. Estes mensageiros terão por divisa na ca
~ac1a uma chapa de prata com as armas elo reino e a legenda «Camara -elos elepu-. 
ac os>J. 

CAPITULO XVIII 
ORDENADOS DOS EMPREGADOS DA CAMARA 

Art. 128 .0 Os officiaes e mais empregados externos da camarp. serão l!l.omead'os· 
pela lllesa e vencerão os salarios segtúntes: 

Cada um elos officiaes redactores vencerá annualmente o ordenado ele 7006000 l',. , 
els, pagos aos mezes ; 

Cada um elos amanuenses 400~000 réis ; 
O archivista 7 00 t)000 reis ; 
Cada um dos mensageiros 2ooaooo réis ; 
O primeiro continuo vencedL 3008000 réis ; 
Cada um elos quatro contínuos vencerá 200~000 réis ;. 
Os porteiros ela camara vencerão 20oaooo réis, e, alem d'isso, lhes será dado 

0 seu tuliforme ; ' 
Cada um elos gtmrcla-portões 15oaooo réis, e o fa1:·clamento e alojamento. 

' . 

CAPITULO XIX 
AR'.J:IGOS CONCERNENTES Ás GALERIAS 

Art . 129 .0 Os artigos seg·túntes, concernentes ús galerias, serão affix~clos na 
entrada cl'ellas para conhecime:ato e observancia de todas as pessoas que n'ellas 
entrarem. . 

l 1.~ Os cidadãos na galeria ela camara são essencialmente mudos espectadores 
c as cl1scussões, votações e mais actos ela caniara . 
. . 2.o Como taes, tocla a acclamação ou rninor, Íl1clicio ele approvação ou desap-
Piovação lhes é rigorosamente prohibiclo . · 
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3. 0 Todo o cidadão intimado pelos contínuos existentes na galeria para evacuar 
·a mesma deve immediatamerite fazel-o sem a menor r esistencia. 

4. o Nenhum cidadão, q.ualquer que seja a classe a que pertence, pó ele penç
trar armado no recinto ela camara nem na galeria, excepto as sentinellas c os offi
ciaes ou o:ffi.ciaes inferiores que vem r enclel-as ou ronclal-as. 

5.0 Todo o ciéhdã.o ao entrar na galeria eleve descobrir-se e n'ella permanecer 
eles coberto. 

6. 0 Não haverà na galeria pub~ca logares privilegiados nem preceelencia al
guma ele logares e assentos. 

7. 0 Os pares do reino, os conselheiros ele estaelo e o corpo diplomatico têero 
na sala elos deputados uma galeria particular e reservada, cujos assentos poderão 
ceder, quanclo não comparecerem, às pessoas con.-picuas que lhes parecer, de uro 
e outro sexo, munindo-as ele bilhetes seus, que serão verificados pelos contínuos. 

8.0 Toclas as pessoas existentes nas galerias elevem evacual-as immecliatamente 
e em silencio apenas pelo presidente é proclamada. a. formação ela camara ero ses· 
são secreta. 

Palacio ela Ajuda, em 23 de outubro ele 1826.=Fmncisco JYianuel TI·igoso de 
Amgão Momto. 

Decreto 

Senelo necessario que a composição elo r egimento interno de cada . uma elas ca
maras preceda :t installação cl'ellas, para se facilitarem e ordenarem os seus tra
balhos, desde o principio ela pro:rima futma sessão, e para se estabelecer a fónna. 
das relações elas ca.ma.ras entre si e a ele cada uma cl' ellas com o govemo : hei por 
bem, em nome ele el-rei, approvar o projecto do regimento ela camara elos pares, 
CJ.Ue baixa assignaclo por Francisco Manuel Trigoso ele Aragão Mm·ato, actual con
selheiro de estado, ministro e secretario ele estae\o elos negocias do r eino, para ser
vir provisionalmente ele regimento da dita cámara emquanto não for conveniente· 
mente alterado . . 

O mesmo ministro e secretario de estado mande imprimir o :tnesmo decreto 
com o projecto a que elle se refere e o faça distribuir a cada um elos membros cb 
camara elos pares, remettenclo clois exemplares })ara o archivo ele cada uma elas 
ca.mara.s. Palacio da Ajuda, em 23 ele outubro ele 1826. =(Com a n~b1·ica da 
sm·enissirna senhom infanta ?'egente.)= Fmncisco lll!anuel T1·igoso de Amgão Mo1·ato. 

Projecto do regim e nto interno da camara dos pares 

TITULO I 
DA VERIFICAÇÃO DOS D!PLO~úi.S 

Artigo 1.0 No dia indicado para a primeira sessão cl.,., camara elos pares, pelas 
nove horas ela manhã, todos os membros ela camara quo se acharem na capital elo 
reino comparecerão na sala elas sessões, munidos com as suas cartas regias peJas 
quaes receberam a nomeação ele pares elo reino, c tomarão assento inclistinctamente 
no amphitheatro ela mesma sala, onde deverão esperar que se acho reunido t~ 
terço ela totalidade ela camara. Se poT acaso se não reunir até ás onze horas1 saJ.-
rão ela sala e voltarão no dia seguinte. , 

ATt. 2. 0 Se então acontecer que um terço ela camara se nao r etma, começa1:ao 
o~ seus trabalhos os membros presentes, como se effectivamente existisse a maiO· 
na. 

Art. 3 .0 Reunida assim a camara, o presidente chamará como secretarias pro· 
vis?rios os do1s pares mais moços que se acharem presentes e que tiverem V"oto 
clehberativo, ficando o mais velho (L direita do presidente e o mais moço á. es· 
querela. · 

Art. 4. 0 Então o presidente recitará a formula seguinte : «A camara elos pares 
vae proceder á verificação elas cartas ele nomeação ele seus membros». 

. Art. 5. ° F~ita a intimação, o presidente dará ao secretario ela dil·eita 0 sctt 
cliploma, que o dito secretario lerá em voz altn o verificará a sua lcgaliclaclo i 0

' 
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sendo achadQ regular, o entregará ao secretario da esquerda, que o r estituint ao 
presidente. 

Art. 6. 0 Verificado assim o diploma elo presidente, o secrE;tario ela direita en
tregará o seu ·ao secretario ela esquerda, que o lm·á elo mesmo .modo em voz alta 
e ? restituiní depois ao dito secretario, e passará então o seu ao secr etario da di
reita, no qu .. e se observarão o.· mesmos termos . 

Art. 7. 0 Logo que os diplomas elo presidente e secr etarias 1)rovis9rios estive
rem verificados pela maneira predita, o presidente chamant então nominalmente 
todos os pares pela r elação official que tivel: elas cartas regias pelas quaes sua ma
gestade houv-e por b em elevai-os ~t cligniclacle ele pares do r eino ; e os secretarias, 
tom~<tnclo nota dos que se acharem presentes, r eceberão os diplomas que lhes cle
vcr~o entreg·ar e farão a sua l~itma nos termos que ficam prescriptos, lavrando 
no fim a acta cl'esta veri·ficação, que cleverà ficar no archivo ela camara . 

TITULO li 
DA NOMEAÇÃO DOS Sl;:CRE'.rARIOS 

Ar t. 8. 0 Na segtmcla sessão a camara nomeará por escrutinio de lista simples 
e pela pluralidade absoluta, dois ele seus membros para preencherem, durante o 
cleqtu·so de cada sessão, as funcçõcs ele secretarias. 

Art. O. 0 Declaranclo o presidente ela camara que se vae proceder á nomeação 
dos secretarias, os contínuos ela camara collocarão immecliatamente .sobre os pe
clestaes ela tt'ibuna duas urnas, uma {~ direita e outra á esquerda; e os pares, pas
sando um a um diante dos ditos dois peclestaes, lançarão na 1Jrna ela cbreita cada 
um a sua li ·ta com os nomes dos dois membros que elegem para secretarias . 

. Art. 10.0 Logo que os pares. houverem lançado as suas listas, o presidente, se
flltdo elos dois secretarias provisorios, lançarão na m·na as suas listas, voltando 

· ogo a occuparem os seus lagares . 
Art. 11.° Concluicla a votação, nm continuo tomará a urna da direita e a en

tre~arà ao secretario ela clirejta e este IJroceclerà ao seu despojamento, e o seCI·e
tano ela esquerda tomaní nota do numero cle 'votos que obteve cada um dos mem
bbros nomeados, e por esta nota formará a lista elos que obtiveram plmalidacle 
a soluta. 

Art. 12.0 Se o primeiro escrutinio não completar a lista pela plmaliclacle abso
h~ta, procecler-se-ha a segundo escrntinio identico para completal-a; e se este ainda 
l~ao preencher a eleição, procecler-sc-ha a um terceiro escrutínio, no qual porém 
será valida a pluralidade relativa. 

Art . 13.° Feita a eleição, um elos secretarias provisorios lavrará a acta e os 
nome.aclos irão occupar os seus lagares na mesa, ficando o mais velho á dir eita e 
0 n1a1s moço à esquerda. 

Art . 14. 0 Então um continuo ela camara collocará um missal sobre a mesa ela 
presiclencia e, estando toda a camara em pé, o presidente, pondo a mão direita 
~0~1·~ o missal, proferirá o seguinte juramento: <e Juro ser inviolavelmente fiel á 
1 ehg1ão catholica . apostolica romana, a el-rei, á nação e á carta constitucional , e 
concorrer quanto em mim couber para a formação de leis ju~tas c sabias que hão 
de fazer a prosperidade elos lJOvos, a gloria ele el-rei e o esplendor elo estado . Ju1·o 
O~tt · ' J: • ' 1'0strn) como p1·esidente ela cctmct?'ct elos pcwes) desempenhm·) qttanto me pe?·nnttt -
?'em minhas fac~tldarles) os cleue1·es qne me impõe tão hom·oso w1·go)) . 

. Art. 15.0 O presiclente então deferirá logo igual jmamento, excepto o ultimo 
Penoclo que vae sublinhado aos clois secretarias; e logo depois os pares, dos seus 
respectivos logares, estende~do a mão direita, dirão : «Assim o j m·o)} . 

. Art. 16.0 Ooncluicla a prestação elo jm·amento de todos os membros presentes, 
0 presidente dirá a formula seguinte : «A camara elos pares está clefinitivamente 
constituída)} . 
b. Art. 17.0 O presidente nomeará. então uma deputação composta ele sete mem

ros, a qual fanl. saber á sc~~ra infanta regente, em nome ele el-rei, que a ca
Ulara elos pares se acha constltmda. 

Art . 18. 0 Todo o par que se reunir á camara., passadas as .formalidades pre-
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scriptas, depois ele verificada a sua carta ele nomeação á cbgnidade de par, pr cs · 
tará nas mãos do presidente o juramento prescripto . 

Art. 19 .0 O presidente ela camara se occupaní. de p1·opor n'esta segunda ses
são a resposta ao discm·so real da abertlua; e, logo que tiver sido app1'ovacla pela 
maioria da camara em sessão secreta, nomeará sete membros ela camara que ele
verão compor a deputação destinada a levar perante o tbrono a resposta da ca
mara,. que será repetida pelo presidente . 

TITULO III 
DEVERES DO l'RE8fDENTE E DO VICE - PRESIDENTE 

Art. 20 .0 Ao presidente da camara elos pares competem os seguintes deveres, 
alem dos q.ue lhe estão designados e prescriptos na carta : 

1.0 Dirigir os trabalhos da camara e manter n'ella o decoro, o socego,· a ordem 
e o respeito, assim como a observancia elo seu regimento interno; 

2.0 Receber e commmücar á camara, por si ou pelos secretarios, todos os des
pachos officiaes a ella relat ivos ; 

3 . 0 Assignar todos os diplomas e actos emanados cb camara e recitar todos os 
discursos em nome ela assembléa; · 

4 .° Conceder ou negar a palavra aos membros que a pedimm na fórma cl'este 
regimento; 

5. 0 Propor e resumir as questões, as discussões e fazer proceder <Í. votação nos 
casos o pela maneira determinada pelo regimento, e annunciar os l'esultaclos ela 
mesma votação ; 

6.° Chamar á questão todo o membro c1ue cl'ella se afástar discutindo, e á or
dem todo aquelle que por qualquer maneira perturbar o socego ou faltar ao clecol'O 
cleviclo; 

7. 0 Impedir que as ga,lerias tomem par te activa nas discussões ela camara, sej a 
com P.alavras, gestos ou outro qualqu,er signal. . 

Art. 21. 0 O presidente ela camara póde, quando o jttlgar a proposito, assumn· 
a palavra para discutir; porém n'este caso tomará o seu-logar o vice-presidente 
e só elle o poderá reassumir depois ele terminac1a a discussão .em que tiver par te. 

Art. 22. 0 O vice-presidente ela camara exerce as funcções do presiden.te; 
quando este não occupar a cacleira e, não se dando este caso, não tem mais que 
as fu:ncções que ll1e competem na qualidade ele par. 

TITULO IV 

DAS FüNCÇÕES DOS SECl!ETARIOS 

Art. 23 .0 Os secretarios ela eamara dos pares são essencialmente obrigados a 
preencher as seguintes obrigações : . 

1.0 Verificar no começo ele cada sessão o numero ele membros presentes; . 
2 .0 Tomar as notas ele todas as proposições, resoluções ou adiamentos feitos 

ou determinados no decurso de cada sessão e observar o resultado elas delibera
ções finaes; devendo, dar conta: ao presidente logo que elle sobrEi este assumpto os 
consultar; 

3. 0 Inscrever os nomes dos pares que se propõem fallar pró ou conti·a qual
quer proposição, segundo a ordem das suas declarações; 

4 .° Contar os votos pró 011 contra qualquer proposiÇão nos casos em que 
têem logar as votações ostensiveis; despoj ar os escrut·iníos e apurar os votos nos 
casos ele votações secretas; 

5 .0 Dirigir a redacção elas actas, fazer el'ellas leitura á camara .e apresen-
tal-as, depois de apuradas, á assignatura elo presidente ; · . 

6 · 0 Separar e elirigir its commissões os papeis que a ellas forem remettlclos 
pela camara ; . 

7 · 0 Dar expediente a todos os nego cios da secretaria ela camara e a toda a 
sua correspondéncia. 

Art. 24. 0 Se l,lm elos secrcta.rios tomar parte na discussão, será substituído, P0 r 
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chamamento elo presiclente, pelo par mais moço que existir na camara, o qual farê'L 
as funcções ele secretario cllU·ante a discussão. , 
. Art. 25. 0 No impedimento dos secretarias o presielente nomeará para secreta

l'l~s provisorios os dois pares mais moços1 que existirem na camara1 os quaes cmn
pnrão com as obrigações clesignaclas para os secretârios. 

TITULO V 
DA ORDE.If DAS DllLilJERAÇÕES 

Art . 2G . 0 Á hora inclicacla para a sessão, se estiver p1·esente um terço ela ca
ll:).ara, o presidente cleclarará que a sessão está aberta. 

Art. 27. 0 O presidente orclenad então a um dos secretarias que proceda ~í, lei-
tura da acta ela sessão antecedente . · 

Art. 28. 0 A reclacção ela acta será então acloptacla se não houver r eclamação. 
. Art. 29 .0 Se houver reclamação, e que esta s~ja sustent<tcla, :um elos secreta

l'los tomad a palavra para dar os esclarecimentos necessarios . 
~rt. 30.0 Se não obstante esta explicação a reclamação subsistir snstent.acla, o 

}lre::nclente aeloptará o parecer ela camara. · 
Art. 31.0 Se a reclamação for acloptada, os secretarias deverão apresentar na 

proxima ses::;ão uma nova redacção conforme com a decisão ela camara. 
Art. 32.0 A pprovada que seja a acta da sessão antecedente o presidente en

tregará a 'um dos secretarias todos os ofE.cios elo governo ou ela camara elos clepu
t:dos, relativos á camara., que lhe houverem sielo d-irigidos no inten rallo elas ses
soes, c o secretario os lerá á eamara e os remettedL aos seus respectivos destinos . 

Art. 33.0 O presidente annuncianí então a ordem elo dia. 
Art . 34.0 Os projectos ele lei que forem r emettidos á camara dos pares pela· 

dos deputados serão liclos, e o presidente ordenará, sem que haja de consultar a 
?~•ruara, que a lei proposta seja impressa e distribuída ás commissões, e ordenará 
Igualmente que as r esoluções, enviadas á camara elos pares pela camara elos depu
tados, el:Jl virtude elo artigo 50.0 da carta· constitucional, sejam distribui das its 
"Co~unissões depois d ' estas resoluções ter em sido lidas á camara por um dos secr·e
~~l'lo~· · ~stas proposições ele lei e estas resoluções serão alem d'isto impressas e 

1Stnbmc1as pelos pares. 
Art;, 35. 0 Todos os projectos ele lei1 bem como as proposições em que a ca

lJlara haja deliberado dever occupa.r-se, sedio examinados nas commissões antes 
de serem discutidos na camara. O presidente determinará então o dia em que ele-
Verá occupar-se ela cliscussão. ' 

Art. 36 .0 A ordem elo clia chamará então os. r elatorios das commissões sobre 
as proposições de lei que lhes têem sido enviadas. · 

;Art . 3 7. 0 Estes r elatorios se seguirão pela ordem · elas datas pelas q uaes fdra.m 
011V"laclos pela. camara ás commissões, excepto quando por causas importa.ntes a 
camara não julgar a proposi.to o dever alterar esta ordem. · 

Art . 38.0 Quando a camara tiver deliberado sobre os relatoTios concernentes 
a_o~ projectos de lei, a o,rclem do dia chamará os das commissões sobre as propo
Siçoes ele uma e de outra · camara, feitas conforme os aTtigos 48. 0 e 50. 0 da carta 
constittlcional, que lhe tiverem sido enviadas . Seguir-se-hão as proposições feitas 
011 a fazer pelos membros da camara. 
. Art. 39. 0 Os ministros e secretarias ele el-r ei têem na cama.ra um logar dis
~i~cto defronte ela tribuna e n' ella uma entrada franca, quer seja em sessão pu

Ica, quer secreta, excepto nas oceasiões ele votação. 

TITULO VI 
DAS PROPOSiriÕES FEITAS Á CAMARA Í'Oll UM DOS P.AitES 

Art . 40.0 Qnalquer membro da camara dos pm·es tem o direito ele fazer uma 
Proposição á c~•mara. 

Art. 41 .0 Depois de ter indicado smnmariamente o objecto e motivos ele sua 
Proposição, assignal-a-ha, e depois ele a ler a colloca1·á sobre a mem. 
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Art. 42. 0 O presidente perguntará então á ca.mara se se deve p,clmittir a pro
posição . 

Art. 43. 0 Se a camara decidir que seja aelmittida, aquelle par que tiver feito 
a proposição anmmciará o dia em que poderá desenvolver os motivos da dita pro
posição . 

Art. 44.0 O iniervallo que deverá ter para motivar a sua proposição sen~ pelõ 
menos de ires elias, durante, os quaes a dita proposição poelerá ser retirada pelo 
membro que a fez. 

Art. 45 .0 No dia indicado, se a proposição não for retirada, será lida por uDl 
dos secretarias, e o membro que a propozer produzirá os motivos . 

. Art. 46. 0 Logo que forem lidos os motivos da proposição por quem a fez, na 
conformidade do artigo antecedente, o presidente abrirá a discussão sómente para 
saber se a proposição será tomada em consieleração pela camara. 

Art. 4 7. 0 .S.e a proposição for tomada em consieleração, será distribuida á coDl
missão elas proposições, para ali ser examinada ela mesma fórma que são os pro-
j ectos de lei . -

Art. 48. 0 A cOmmissão elas proposições, logo que houver conchrido o exa1ne 
ela proposição, pedirá a palavra para a.presentar o seu relatorio, e, ouvido este, os 
membros ela camara terão alternativamente a palavra pró e contra a proposição, 
seguinclo-se em tudo o mais, quando a proposição tem por objecto uma lei, o que 
se acha disposto na carta constitucional. 

Art. 49. 0 Se no dia indicado para ouvir o exame da proposição, com o ele~en
vol vimento dos motivos, se acharem outros nego cios dados pa.ra o ordem do d1a e 
que ;por terem prioridade não seja possível á camara occupar-se ela proposição, esta 
será dada então para a ordem elo dia mais proximo. 

Art. 50.0 Toda a proposição que depois da primeira leitura e depois elo r el::t
torio summario da commissão, como fica disposto no artigo 48. 0 , a camara juJg·ar 
que se não eleve occupar cl' ella, não poelerá ser novamente proeluúclá na mesDla 
sessão, porém sim em qualquer outra da mesma legislatura, observando-se toda-
via as formaliclades prescriptas. ·. 

ATt. 51 .0 Logo que as pxoposiç_ões feitas á camara forem acloptaclas, tomarão 
o nome ele « resoh1ções da camara dos pares». 

TITULO VII 

DA FÓRMA DAS DISCUSSÕES 

Art. 52. 0 Um par não poderá tomar a palavra, sem que lhe seja permittído 
pelo presidente. 

Art. 53. 0 No caso de contestação sobre a ordem da concessão ela palavra, -o 
presiclente decicliní a quem compete fallar. ' . · ~· 

Art. 54.0 O pi·esiclente interromperá o opinante que se separar çla questa_o, 
que infringir qualquer disposição elo regulamento, que offencler por qualquer Dla
neira que s~ja as considerações geraes ele civilidade ou os respeitos devidos ~\. ca
mara e aos membTos que a compõem. 

Art. 55.0 O presidente poderá chamar o opinante á ordem, se o julg·ar conv-e
niente, e em caso de r eclamação consultar a camara para saber se o opinante está 
ou não no caso ele ser cl1amaelo á ordem. , ·á 

Art. 56 .0 O opinante que se submetter á aclvertencia elo · presiel ente podei 
conseTvaT a palavra. . , 

Art. 57. o S~ qualquer par não acquiescer immecliatamente ao chamamento a 
ordem, o presidente fará inscrever. o seu nome na acta, e se insistir o seu noJJle 
seTá novamente inscripto na acta com censura ela camara. .. 

Art. 58. 0 Aquelle que fallar duas vezes na mesma sessão sobre uwa questa.o 
não poderá obter ele novo palavra sobre ella na mesma se;:;são, excepto se a ca· 
mara, consultada pelo presidente, consentir em ouvil-o pela t erceira vez. . d _ 

Art. 59. 0 Um par que pedir e obtiver a palavra pal'a ratificar um facto, e 
ve7á ser ouvido sobre aquelle objecto sómente, o que não privará ela l~alavra 0 

· opmante qtle discute a questão principal. · 
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Art. 60.0 Dnrante o curso da cHscussão se algtlem reclamar a questão prelimi
nar ou a invocação do r egulamento, e que esta questão · ·seja sustentada estas 
questões inciclentes deverão ser postas ::t· votação e decididas pela camara a~tes ele 
continuar a discussão sobre a questão principal. 

. Art. 61. 0 Quando uma questfto parecer complexa e que for pedida a sua di
VIsão, esta divisão deverá ser precedentemente clecidicla pela camara .. 

Art. 62 .0 A camara póele formar-se em sessão secreta sobre a proposição ele 
qualquer ele seus membros sustentacla pela mesa. 

Art. 63 .0 Todo o membro ela camara que propozer a formação em sessão se
creta, o seu nome ser á inscripto na acta ela sessão publica. 
. . Art. 64. 0 Acloptacla a formação ela camara em sessão secreta o presidente o 
lntunará ás galerias pela fórma seguinte : «A camara elos pares por bem elo estado 
vae formar-se em sessão secretaJJ. 

Art. 65 .0 lmmediatamente todos os inelividuos que não são membros ela ca-
mara evacuarão a sala, cujas portas serão logo fechadas. . 

Art. 66. 0 As actas elas sessões secr etas sedio escriptas em separado elas ~ctas 
das sessões publicas, e lidas e approvaclas no fim çle cada uma das mesmas sessões. 

Art. 67. 0 Se por qualquer casualidade a camara i.omar uma -attitnde tumul
tnosa, o presidente tocará até tres vezes a campainha e se isto não for bastante 
levantará a sessão por uma hora, recolhendo-se os membr~s ela mesa á secretaria 
e os :pares empregados nas commissões ás que r espectivamente lhes tocarem, eva
cuando os demais o local elas sessões . Acabada a hora a sessão abrir-se-ba outra 
Vez ele direito . 

Art. G8 .0 Não se poderá fechar discussão alguma sem que o presidente sobre 
este ::tssumpto haja consultado o ]Jar ecer ela camara. 

TITULO VIII 

DA FÓ!!MA DAS VOTAÇUES 

Art . 69.0 Reconhecem-se na camara quatro fórmas ele votação : 
1. a V o~ação por assentados e levantados ; 
2. a Votação ele escrutínio secreto por bolas; 
3·.a Votação nominal; 
4. a Votação ele listas para eleição. 
Art. 70. 0 Para proceder á votação por assentados e levantados o presidente 

Pl"Opõe ele uma maneira clara e precisa a questão sobre que pede os votos, e pro
posta ,esta, acrescenta : <<Os dignos pares que adaptam a proposição queiram le
vautar-se>J . Então os pares cl' este parecer levantar-se-hão e o secretario ela direita 
contará o numero c[ e pares que se acharem em pé, e o secretario ela esquerda o , 
numero ele pares que ficarem sentados ; então o presidente clirá : «Os dignos pares 
9lle são de parecer contrario, queiram levantar-seJJ . E praticar-se-ha o mesmo pe
los-dois secretarias; passar -se-ha então {L comparação elos dois r esultados, que ele
verão ser forçosamente complementares e coincidentes 1~a somma elos votos pró é 
contra com o numero total elos votantes. Nos casos ele duvida r epete-se a prova, 
e no fim o ]Jresiclente proclama o r esultado da votação . 

!trt. 71. 0 O presidente, colhida que seja por qualquer fórma a votação affir
lUattva ou negativa 'ela ca.ma.ra, a anmi.nciará pelos termos simples : ccA camara dos 
Pares adopta ou rejeita tal proposição v . E os secretarios escreverão logo a clecisao 
:Proclamada sob o titulo ele r esolução da camara. 

"' Art. 72 .0 Em toda e qualquer deliberação, se doze pares reclamarem a vota
Çao por escrutínio, esta formula sedt necessariamente acloptada. 

Art. 73 .0 Na votação por escrutínio secreto, proposta e resumida a questão 
T)elo presidente, os contínuos ela camara são chamados á sala elas sessões e clistri 
Jlt~m a cad_a membro dt:as espheras, uma b1:a~c~ e outra pr~ta, das quaes a pri
lllen·.a expnme a. adopçao e a segun~la a reJClÇ~O ela prop?stção. Então os pares 
llllll1Jclos das espheras passam success1vamente cltante ela tnbuna da elireita para a 
esquerda e lançarão na urna ela elireita a esphera expressiva el e seu voto ele acl-
0Pção, e na ela esquerda a esphera de r ej e~ção . 
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Art. 74.0 Durante todo o tempo em que 'as espheras são distribuiclas ou dei
tadas nas urnus toda a especie de discussão é prohibicla. 

Art . 75 .0 Logo que todos os membros tiverem votado, a urna ela . clireita sen~ 
posta pelos contínuos sobre a mesa elo secretariq_ ela direita e a da csquercla na elo 
secretario correspondente; e os tres membros da mesa lançarão então na 1.1,rna a 
sua ]_Jropria votação . . . , 

Art. 76 .° Feito isto, o secretaiio da clireita despojará e apuran't o escrutuuo 
da urna da votação e o secretario da esquerda o ela outra urna : a existencia elos 
resultados complementares nas duas urnas e a comparação elo numero das esphe
ras em cada uma com a dos votantes serve ele verificação; e no caso ele falhar 
alg-tmla el'estas circumstancias o presidente ordenará a r epetição ela prova. 

Art. 77 .0 A votação nominal só t em logar quanclo for r equerida por um mem
bro e concedida pela maioria ela camara; e para procecler a ella o secretario ela 
direita norueará succes~:;ivamente cada um dos m embros presentes, que ao ser no
m eado a exprime pelos termos adapto ou ?·ejeito j e o secretario da esquerda es
creve o nome do par norueaclo e adiante o seu voto . T erminada a chamada, a ]jsta 
é lida; e se não ha reclaruações, contam-se os votos, tira-se a resolução tomada e 
a lista ela votação é assignacla na acta. 

Art. 78. 0 Na votação ele listas para eleições procecler-se-ha na conformidade 
elo Cllle fica disposto no titulo rr, ela nomeação elos secretarias, com uma ou duas 
urnas, conforme a nahu·eza ela eleiçao . 

Art. 79 .0 Nenhum par pócle ausentar-se ela camara,, quando se proceder á vo
.tação, nem eximir-se ele votar, estando presente. 

Art. 80. 0 Toda a protestação contra uma clecisão da pllll'aliclacle ela camara 
será prohihicla; mas permitte-se qúe se lance na acta o voto em contrario sem ser 
ruotivado. 

TITULO IX 
D.A COMMISSÃO D.AS l'ROPOSIÇÕES 

Art. 81.0 A camara elos pares, logo que se achar constituída, eleg·erá por es· 
crutinio de listas a commissão das proposições, ct~jos m embros serão r enovados no 
come9o de cada sessão da leg-islatura, podendo ser reeleitos por toda ella incle:fini-
damente. _ 

Art . 82.0 A commissão elas proposições será composta de u;m presidente geral, 
de dois secretarias geraes e ele dois r elatores geraes; e ele mais trinta membros, 
divididos em seis . secções ou mesas, cada uma elas quaes eleg-erá á phu·alidacle r e
lativa ele v otos, ele entre · seus proprios membros, um presidente, um secretario e 
um relator. 

Art . 83.0 As seis mesas ou secções ela comruissão elas proposições t erão as s~
guintes denominações, tiradas das materias de que cada mna cl' ellas c,onhece m::us 
particularmente: 

1. a Mesa dos n ego cios de economia e prosperidade interna; 
2. a lVIesa elas relações externas; 
3. a Mesa elos nego cios da marinl1a; 
4.a l\fesa elos negocias da guerra; 
5. a lVIesa elos negocias da justiça e ecclesiasticos ; 
6. a 1\{esa dos negocias ela faz enda. 
Art . 84.0 Para proceder á formação da commissão das proposições, a camara, 

depois de eleger por um escrutínio de listas o presidente, secretarias e relatores 
g-~raes da commissão, procede a seis escrutínios ele listas ele membros para occupar 
as seis preditas mesas. 

Art. 85 .0 Todas as proposições enviadas pela camara ~í commissão serão rece
bidas pelos secretarias geraes e lidas á commissão reunida, que decidirá pela plu: 
ralidade a que mesa ou mesas pertence o seu particular exame, e a proposta ser~L 
enviada á mesa ou mesas desig-nadas, tirando-se para isso as copias necessa
nas. 

Art . 86 .0 Logo que a mesa ou mesas. houverem ultimado o seu trabalho, apre
sentai-o-hão á commissão r eunida pelo orgão de seus respectivlos relatores; e 

. ' 
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adaptado o parecer ela commissão o relatorio será feito á camara pelos reélactores 
especiaes das mesas. 

Art. 87. 0 A commissão, quando julgar necessario para o perfeito exame dos 
negocies, poderá pedir á camara a reunião ele um ou mais membros externos á 
mesma commissão nomeadamente; ou ainda a formação ele uma nova commissão 
especial por escrntiú.io de listas. Porém os membros externos e as commissões es
peciaes acabam suas funcções com a ultimação do objecto para que foram no
meados. 

A1·t . 88. 0 As commissões não podem trabalhar no t empo ela sessão, excepto 
em casos extraorclinarios. 

TITULO X 

D.l). COi\mrrssÃo DAS PETIÇUES 

Art. 89. 0 'Logo que a camara dos pares estiver constituída nomeará. por es
{)rntinio ele lista, :t plm·alidacle relativa, sete membros, que formarão a commissão 
elas petições,. que elegerá de entre seus membros um }Jresiclente, um relator e um 
secretario. 

Art. 90.° Compete a esta comm1ssao o receber e examinar as petições dirigi
das {t camara dos pares, e bem assim as que lhe forem entregues pelos pares a 
quem tenham sido clirigiclas, e cla.ní o devido destino ás que pertencerem ao poder 
ex~cutivo ou judicial e apresentará á camara aquellas cujo conhecimento lhe com-
}Jetn·, acompanhadas elo seu~parecer. · 

Art. 91. 0 Logo que a cênnmissão o julgar necessario, peclirú ao presidente ela 
c~mn.ra lhe indique uma sessão para fazer o seu relatorio 1 a qual não poderá ser 
drfferida para mais de oito dias . ' 

Art. 92. 0 A commissão não fará relatorio algum elas petições, et~jas assignatu
ras não vierem sufficientemente legalisaclas e cujo objecto s~ja alheio ela camara. 

Art. 93 .0 Toda a }Jetição aclo}Jtacla por um par e sttstentacla pqr dois mais será 
considerada como proposição, e segtúr-se-hão em consequencia os t ermos prescri
ptos no titulo VI. 

.Art. 94. 0 A commissão elas petições t erá em uina casa aberta ao publico um 
:reg1sto elas petições recebidas com declaração dos destinos que lhes foram dados 
ou das resoluções sobre ellas tomadas pela camara1 nos casos em que esta tome 
'>obre si a clecisri.o. ' 

Art. 95 .0 A commissão elas petições é renovada no principio ele cada mez . 

TITULO XI 
DAS DEPUTAÇÕES 

Art. 96 . a A c amara elos pares não recebe deputação alguma nem felicitações 
que lhe não sejam dirigidas pelo governo . 

. Art. 97.<> Quando a camara elos pares tiver ele mandar uma deputação a el-rei 
011 r egente, o presidente ou vice-presidente, i;ndicanclo aos membros ela deputação 
0 logar c hor~l. em que · clla se deverá r eunir, esta deputação só se formará em 
corpo no paço, sem que j amais faça em prestito o transito ele um . a outro . logar, 
excepto quando fizer parte do cortejo real. 

Art. 98 .0 O presidente ou vice-p'resiclente será sempre o orador da deputação, 
Porque só elles podem ' fallar em nome da camara. 

TITULO XII 
DAS ÁCTAS DA CAlii.A.llA 

Art . 99 .. 0 As actas elas sessões ela camara elos pares contêem a exposição sum
Jnaria das operações da camara duraJ?.te cada sessão . N 

Art. 100.0 Nenhum dos discursos PJ.'ofericlos na sessao, nem p eça alguma que 
lla. mesma tenha sido lida, serão bnçados na acta, excepto se a camara ordenar 
a sua inserçã:o : fóra cl' este caso indicará só mente o titnlo e a remissão ao registo 
o·a clepor;ito em ·que se acha.r no archi.vo da camara.. 
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Art. 101.0 As actas serão sempre . assignaclas pelo presiclente e pelos dois se
cretarias. 

Art. 102.0 As actas da camara elos pares serão impressas depois de cada ses
são, para serem distribuídas especialmente aos membros da camara e ao mini:o-
terio. ' 

Art . 103.0 Os p:tres poderão sempre ·examinar as actas da camara, bem como 
os documentos do archivo ela camara. 

Art. 104.0 Não será valiclo extracto algum elas actas da camara que não sej_a 
feito COID permissão da mesa, e sendo esta assignacla pelo presidente e pelos clolS 
secretarias . 

' TITULO XIII 
DA Am!ISSÃ.O E RECEPÇÃO DOS PAHES 

Art. 105.0 Logo que um par for nomeado cliriginí ao presidente da camara a 
carta regia ele sua nomeação e o presidente informará a camara cl'esta nomeação 
na proxima sessão. , 

Art. 106.0 Tres pares, designados pela sorte, serão encarregados ele verificar 
a carta r egia ele nomeação de novo par, bem como a idade e mais circnmstancia~ 
expressas na carta constitucional. E sta commissão fará depois o seu r elatorio na 
mesma sessão, e, se não houver reclamação alguma, o presidente ordenará que o 
novo par s<:;ja aclmitticlo na seguinte sessão. 

Art. 107. 0 No dia cletermiDaclo, immecliatamente clepojs ela leitura ela acta, .o 
presiclente amiunciará que o novo par ·Se apresenta para ser admitticlo. Então doiS 
membros designados pelo presidente irão r eceber e buscar fóra ela sala o novo 
par e entrarão com elle precedidos ele dois contínuos ela camara. 

Art. 108.0 Ordenará então o presidente ao secretario da direita que leia a 
carta r egia da nomeação elo novo par, o qual se conservará em pé e pa-ssará logo 
a prestar o juramento prescripto no artigo 14.0 do titulo n até á palavra estctdo e 
irá tomar logar entre os· outros pares . 

TITULO XIV 
DO VESTUAHIO DOS PAHEB 

I 
Art. 109. 0 Os pares usarão ele dois uniformes, a •saber: de grande e pequeno 

uniforme. 
Art. 110.0 O grande uniform.,e ·Servirá unicamente nas sessões r caes das côrtes 

gCI:aes e será ela fórma que se mandou observar para a primeira sessão r eal da. 
abertura das côrtes geraes do anuo ele 1826t. 

Art. 111 .0 O pequeno uniforme servint em todas as mais fnncções ela camara, 
e poderão os pares usar d' elle em todas as occasiões que assim o julgar em a pl~
posito, e será pela fórma seguinte : casaca ele panno azul com a gola e canba.~ 
bordados .ele quinas e castellos r eaes ele oiro, e botao ele oiro com as qcúnas reaes ' 
collete branco, não havendo luto, e calças azues justas e botinas ; chaJJéu arruado 
com presilha de oiro e laço azul e encarnado ; sem espada. 

TITULO XV 
DA POLICIA DA CAMARA 

Art. 112.0 A policia ela camara elos pares é dirigida pelo presiclente7 que para 
este effeito dispõe elos contínuos, porteiros e guarda-portões ela camara, e da 
guarcla militar, que elo mesmo presidente deverá receber as suas,instrucções . . 

Art . 113.0 Haverá na camara dos pares os seguintes officiaes ele policia: clOJS 

gua1;cla-portões, dois porteiros da camara, um continuo em chefe com outros quartro 
subalternos. · 

. .t\rt. 114.0 Os guarda-portões occuparão: um, o portão ela entrada ela escada 
prrnClpal ela sala e só permittirá a passagem aos membros ela camara, aos ernpre-

l. ~ide o aviso elo ministerio elos negocios do reino, de 10 ele outubro, a pag. 319. 
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gaclos da u1esma e aos correios portadores ele officios; o outro occupará a porta 
da escada elas galerias, ele que permittirá o ingresso a todas as pessoas que se 
apresentarem sem armas . 

. Art. 115.0 O porteiro da camara oecupará a sala exterior ela mesma, e r espon
derá pela sua polici a, impeclinclo ali toda a especie ele .ajuntamento ele pessoas e.-
t~rnas, recebendo os officios e despachos que lhe forem apresentados, c os commu
lllcará aos contínuos interiores para serem entregues á mesa. 

Art. 116. 0 O continuo em chefe e um elos seus ajudantes occupam em baixo 
os lados ela presidencia, promptos a executarem as ordens elo presidente e elo s se
cretarias . 

Art. 117. 0 Outro continuo ajudante será sempre encarregado ele franquear aos 
deputados, conselheiros el e estado e membros elo corpo cliplomatico a entrada nas 
suas respectivas tribunas, e deverá. fechar e vigiar as pOTtas cl' ellas no caso ele ses-
são secreta. · 

· A:r:t . 118.0 Os outros dois contínuos ajudantes existirão nas galerias ·publicas 
e .n' ellas manterão a ordem, vedando a entrada a todas as pessoas que quizer ern 
ah penetrar depois ele cheias, impondo silencio e fazendo saír os perturbadores da 
ordem. Nas sessões secretas fecharão as portas ela galeria e impedirão que pessoa 
algtlma cl'ellas se approxime. 

Art. 119.0 O uniforme elos contínuos ela camara será o seguinte : casaca preta, 
véstia branca, calção preto e meia preta, sapato e :fivella amarella, e ÇLO peito uma 
1nedallia ele prata domada coín as armas elo reino pendente de um collar tambem 
de prata dourada. 

Art. 120.0 O porteiro e guarda-portões usarão ele farclas azues direitas com 
g·alões ele oiro . Os guarda-portões t erão os seus bastões com castão ele prata. 

TITULO XVI 
DA SECRETARIA E ARCHIVO DA CAMAUA DOS PARES 

Art. 121.0 Havenl. na secretaria ela camara elos pares os segtlintes empregados : 
. 1. 0 Dois officiacs rcdactores que, debaixo elas ordens e inspecção elos secr eta

riOs, r edigirão os papeis elo serviço ela camara; 
2. 0 Quatro amanuenses destinados a copiar, a registar e a exercer tocla.s as 

outras fnncções que lhes forem incumbidas no expediente ela secretaria; 
3.0 Um archivista que, debaixo ela inspecção elo presidente e secretarias ela. 

c~mara, deverá Cllidar elo arranjo, guarda e segurança elo archivo ela camara, c 
cl elle t erá o cata~ogo r egular ; · 

4. 0 Dois correios da camara, destinados a levar todos os papeis que se lhes in
cumbirem ás cliversas estações . Estes correios vestirão casaca azul com um galão 
ele oiro na gola e nos botões amarellos t erão a lege~cla: cccamara elos pares)) . 

TITULO XVII 

DOS ORDENADOS DOS EMPREGADOS DA CA~lARA DOS PARES 

Art. 122.0 Os o:fficiaes e mais empregados internos ela camara elos par es serão 
l10111eaclos pela mesa e vencerão os salarios que se seguem. 

Art. 123.° Cacla um elos officiàes r eclactores vencerá annualmente o ordenado 
ele 7007$000 r éis, pagos mensalmente. 

Art. 124.° Cada um elos amanuenses vencerá annualmente ele ordenado r éis 
4001~000, pagos mensalmente. 

Art. 125.0 O archivista vencerá annualmente 700r$000 réis, pagos mensal
lU.ente. 

Art. 126.0 O chefe elos contínuos vencerá mmualmente 3007$000 réis, pàgos 
lllensalmente. 

Art. 127. 0 O porteiro vencerá 200t\000 réis, pagos mensalmente e o seu uni_ 
forme. 

Art. 128.° Cada· um elos quatro contínuos vencerá 200i$000 réis, pagos men
sahuente. 

23 
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Art. 129.0 Os clois guarda-portões vencerão 1501$000 réis c os fardamentos c 
alojamentos. 

TITULO XVIII 

AllTIGOB CONCEJU.'ENTES ÁS GALERIAS 

Art. 130.0 Os m:tigos ~oncernentes ás galerias serão affixaclos na entrada cl'el
las, para conhecimento e observalicia ele todas as pessoas que n' ellas entrare~. 

Art. 131.0 Os indivíduos que forem ás galerias da camara serão essencial
mente mudos espectadores das discussões, votações c mais actos ela camara, e, 
como tacs, toda a acclamação, movimento ou menor indicio de approvação ou des-
approvação é rigorosissimamente prohibiclo . · . 

Art. 132. 0 Todo o individuo intimado pelos contínuos existentes nas galenas 
para as evacuar devent immecliatamente sair sem a menor r esistenm:a. 

Art. 133.0 Nenhum individuo, qualquer que seja a classe a que pertença, p~
clcrá penetrar armado no r ecinto ela camara nem nas galerias, excepto as senti-
ncllas, os o:fficiaes e os officiaes inferiores que vem mudai-as ou r endel-as. . 

Art. 134. 0 Todo o inclivicluo é obrig·ado a descobrir-se ao entrar nas gnlenas 
c n' ellas dever:t permanecer descobel'to. 

Art. 135. 0 Nas mesmas galerias publicas não e:xistem logares privilegiados neDl 
prececlencia alguma ele legares e assentos. 

ATt. 136.0 Os deputados ela nação portugueza, os conselhe:U:os ele estado ~ o 
corpo cliplomatico têem na camara elos pares tribuna particular e reservada, Ct\l os 
assentos poderão ceder, quando não comparecerem, ás pessoas conspícuas que lhes 
parecer, munindo-as de bilhetes seus, que serão verificados pelos continues. 

Art. 137. 0 Todas as pessoas existentes nas galerias as deverão evacuar imme
cliatamente e em silencio logo que pelo presidente seja cleclaraclo que a caroara. 
vae formar-se em sessão secreta. 

TITULO XIX 
DA COllaO:SSÃO ADM!NIS'l'RATlVA DAS SOiilllAS DEST!N.ADAS AO SERVIÇO 'DA C.M!A:RA 

Art. 138. 0 O archivista e os dois officiaes r eclactoi·es terã.o a aclmilústração dos. 
fnnclos destinados ao serviço ela camara elos pares, debaixo ela inspccção ela mesa, 
sendo o archivista thesoureiro e os o:fficiaes reclactores inspectores . elo palacio da 
camara. 

ATt. 139. 0 Os o:fficiaes empregados n'esta comm.issão só serão exoneraclos da 
sua r esponsabilidade pela exhibição de ordens assignaclas pela mesa. 

Palacio 'ela Ajuda, em 23 cl<? outubro de 1826.=Fr-ancisco J.l!lamtel T1·igoso de 
Aragão J.l1omto . 

Pelos ministerios dos negocies elo reino e ela guerra expeclii·::lim-se mais os se
guintes diplomas e noticias relativamente a assumptos políticos. 

Decre-to 

Attendenclo a que o indulto que fui servida conceder por decreto ele 5 de 
agosto elo presente anno aos cabos de esquadra, anspeçadas e soldados que n'estcs 
ultimes mezes haviam desertado para r eino estrangeiro, não tem chegado á sna 
noticia pela astuciosa malícia elos mesmos superiores que os induzü·am a aband?~ 
nar as bandeiras: hei por bem, em nonJ.e ele el-rei, de prorogar até ao ultimo cll:J. 
elo mez ele novembro pro:ximo futúro o mencionado indulto para todos aquell~s 
supraclitos cabos de esquaclra, anspeçaclas e solcl~clos que vierem apresent?-r-se -as 
auctoridades militares ou civis elas fronteiras cl' estes reinos, a fim ele receberell1 

cl'ellas attestaclos em boa fórma, elos quaes conste o clia da sua apresentação, pas
sando depois, sem perda ele tem}) O, ao quartel general ela província,, por onde en
trarem, para cl'ali serem remettidos aos seus corpos .. 

Ignacio ela Costa Quintella, elo conselho ele estado, ministro e secretario ele es
tado elos negocios ela marinha e ultramar, e interinamente encarregado elos nego
cios ela guerra, o tenha assim ent!=lndidó e faça expedir as ordens necessarias. Pa-
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lacio ele Nossa Senhora clà Ajuda, e1lÍ 23 do outubro de 182.6. =(Com a 1"ltb7"icti. 

da senho1·a inj'anta Tegente.) = Ignacio da Costa Qz~intella. 

Extracto 

O general ministro da guena, con~manclante da divisão ele operações, partic1pa 
do seu quat"tel general de Beja, a 20 elo corrente, que, tendo chegado ali no dia 
1~, encontrou os habitantes d'aquella cidade possuídos dos sentimentos mais deci
didos de sustentar a toclo o custo as instituições que el-r ei o senhor D. Pedro IV 
se dignou outorgar aos seus subclitos portuguezes; o enthusiasmo que patenteára 
~Jor occasião da entrada da divisão na cidade, o que se verificou até ao dito dia 
~0, excede tudo guanto se possa dizer i:t favor ele tão benemm:ito.s eúb.rl~os. O 
mesmo general dá parte de que havia expedido as suas ordens ao general conde 
de Alva, para, de accorclo com elle, marcharem ambos sobre os rebeldes, os guacs 
~upplulha tomariam o partido de refugiar-se em Ayamonte, porque haviam mandado 
Juntar no Guacliana o maior numero de barcos que pocleram encontrar . O espirito 
da divisão continuava a ser o melho1·. 

As noticias ele Traz os Montes chegam até 17 do corrente, as da Beira Baixa 
até 18, as elo l\'Iúilio até 19, as elo partido elo Pm·to e Beira Alta até 20, e as do 
A..l?mtejo até 21; em todas estas províncias não tinha ulteriormente hayido acon
tecimento algum que poclesse iJifl.uir na tranquillidacle ele que se gosava. 

Secretaria de estado dos negocias ela guerra, em. 23 ele outubro ele 1826. = 
Ped1·o Paulo de Soltsa~ major, chefe interino da primeira clirecção . 

Decreto 

Sendo expresso no artigo 38.0 da, carta constitucional que os deputados clu
~ntc às sessões vençam um subsidio pecuniario, taxado no fim da ultima sessão 

a legislatm·a antecedente; c que, alem d 'isto, se lhes arbitre uma inclemnisação 
· P~ra as cles1Jeza.s da vinda e volta; não podendo, por conseguinte, esta taxa ser 

feita. pela actual legisl~ttn·~jt: hei por bem, em nome de el-r ei, que cada deputado 
v-c.nça diariamente, emquanto durar cada uma elas sessões, a quantia ele 3{;750 
l'é1s, pagos no fim de cada mez pela thes01u·aria da respectiva camara. Emqum.1.to, 
Porém, ú inclemnisação para as despezas da vinda e volta os deputados elos reinos 
de Portugal e Algarve vencerão a mesma quantia diaria, calculando-se a distancia 
cl? lagar ela sua r espectiva residencia el'esta côrte e regulando-se para aquelle ven
Cltb.ento a jornada ele 6 leg·uas por dia; e os ,eleputaclos do ultram:1r7 alem: ele lhes 
ser paga a passagem, no caso em que a não façam em navios ela corôa, r eceberão 
~or gratificação em cada uma das viagens de ida e volta : os da ilha da JYiacleira, 
d 00~000 réis; os dos Açores, 200{;000 réis; os ele Cabo Verde, 240{;000 réis ; o 
1 ° Angola e S. Thom6, 3601$000 réis; o ele Moçambique, 4001)\000 róis ; o de Goa, 
vOO~OOO réis; e o ele Macau, 600{;000 réis. ' 
t . O barão do Sobral, Hermano, actual conselheiro ele estado, millistro e seCl·e
ar~o ele e ·tado dos negocias da fazenda, e presidente elo thesouro publico, o tenha 
~ssun entendido ·c o excClüc com os clesp::t.chos necessarios. Palacio da Ajuda, em 
~ele outubro de 1826 .= (Com a 1·ubrica da senhora úif'anta 1·egente.)=F?·ancisco 

ctnztel T:r·i_c;oso de Amgão J.l!Iomto. 

Portaria 

11: M:ancla a senhora infanta regente, em nome de el-rei, participa.r ao principal 
enclonça, r eformador reitor da universidade de Coimbra, que, senclo-llw presente 

d seu offi.cio ele 21 elo corrente sobre a cleputaçii.o que os estudantes da lmiversi
. ~ele enviaram ao vice-reitor cl'ella : ha sua alteza por bem que o dito reformador 
leitor faça constar, elo modo que lhe parecer mais opportuno, que ao mesmo tenipo 
~tle lhE!' são muito agradaveis os sentimentos que os estudantes ela mesma univer
Dc ade manifestn.m ele amor. e ficlelidacle. ú pessoa de sua magestacle o senhor 
. · Pech·o IV, e ;i sua propna pessoa, ass1m como os de aclhesão á carta constitu-

0101lal, que felizmente nos rege; comtndo, não julga a mesma senhora nec.essario 
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c1ue os ditos estudantes façàm a este respeito uma expi·cssa r epresentação por cle
putação1 ou por cseripto1 e menos que esta seja. acompanhada elo offcrecimcnto ele 
se alistarem e pegarem em armas para defeza elo estado1 porquanto ·o interesse 
d'este o que exige dos estudantes da universidade 6 que elles se appliquem ás suas 
obrigações acaclemicas, e só pelo cumprimento d' ellas, pelo respeito devido aos seus 
superiores e pelo exemplo que elevem clar de obediencia ás leis que mantêem !-" 
ordem publica é que poclem merecer a benevolencia de sua alteza, que não dei
xará ele castigar severamente todos aquelles que se houverem ele desviar el'este 
caminho. 

Palacio ela Ajuda, em 24 ele outub1·o ele 1826. = F?·ancisco jJI[anuel Trigosõ de 
A1·agão Momto. 

Decreto 

NILo tendo produzido o resultado que era de desejar o con'Curso pub]ico ele ta
ahygraphia, a que se procedeu no dia 18 do corrente na casa ela livraria elo r eal 
mosteiro de S. Vicente de Fóra, em virtude elo artigo 10. 0 cbs instrucções que fa
zem parte elo elecreto ele 28 ele agosto; e nl:l.o se podcnclo prover os lagares ele ta: 
cllygraphos m·eaclos nas mesmas instrucções, nem, por conseguinte, proceder-se .1L 

composição e impressão elo Dia1·io das cô1·tes : hei por bem1 em nome de el-rei, 
determinar o seguinte: 

1.0 O tachygrapho Angelo Ramon lYiarti continuaTá a clar, durante o tempo 
d'esta sessf110, duas horas de aula por dia, e poderá estabelecer entre os discípulos 
mais acliantaclos decnriões, que o ajudem n'este trabalho . No intervallo das ses
sões dará de aula quatro horas por clia; e ::Í. proporção que os discípulos mostra
r em que estão promptos para occupar os lagares de tachygraphos serão n'elles pro
vidos no principio da sessão seg1linte, por concm·so1 ria conformidade do disposto 
nas mencionadas instrucções . 

2. 0 Dura?-te este primeir o periodo ela re1mião ela camara o tachygrapho Angelo 
Ramon lYiartt escreverá os extractos ele cada sessão ele uma elas camaras ; e tende~ 
obticlo das secretarias da camara a r elação elo expediente diario r emetterú tudo ao 
administrador geral ela impressão regia para ser inserido immecliatamcnte na Ga
zetct ele Lisboa. 

3.0 O tachygrapho ajustartí um escripturario que escreva os extractos debai::;:o 
ela sua direcção e um moço que leve as folhas elo Dia1·io :.'t impressão regia, e lh~s 
pagará o que com elles ajustar, recebendo em adclição ao seu ordenado a quantHl. 
de 60t$000 rúis em cada um elos mezcs que dmar a sessão, fazendo as mais cles
pczas miuclas á sua custa. E tanto o OTÔ.enaclo, como a aclelição, lhe será pago pela. 
secretaria ele estac1o dos negocias elo reino. 

4 .0 Na outTa camara servirá ele tachygTapho Pedro Barinaga, o qual vencel:D. 
o onlcnaclo que com elle for convencionado no fim elo primeiro mez do seu ser~l
ço, sendo-llie pago em todo o caso n' este primeiro mez a quantia de 72{;000 réiS· 

5 .0 O que se estabelece . nos artigos antecedentes para os extractos feitos elas 
sessões na camara em que está .Angelo Ramon Marti se observará similhantemente 
nos ela outra camara em que serve Pech·o Barinaga. E stes dois tachygraphos pocleJll 
alternar o seu serviço ele maneira que sirvam OTa em uma, ora em outra caro~u·a. 

Francisco lYianuel Trigoso ele Aragão lYiorato, actua.l conselheiro de estado, 
ministro e secretario de estado elos negocias do reino, o tenha assim entencliclo e 
faça executar, expedindo para esse fim as ordens necessarias. Palacio ela Ajuda, 
em 24 ele outubro ele 1826.= (Com a ?'ub1·iw da se1·enissima senhom infantcL 7·e
gente.)=F?·ancisco JJI[anuel T1·1'goso de Amgão Momto. 

Decreto 

Estando determinado nos regime~tos internos elas cama1·as que os empreg:UJdos 
em cada 1m1a cl'ellas sejam nomeados pelas mesas respectivas ; e sendo cm1Vellle~te 
que,. emqnanto e. tas n~LO forem con tituidas nem procederem á dita nome~uta.o, 
haja pessoas que sirvam os lagares m·eaclos pelos ditos regimentos: hei por beill, 
em nome ele el-rci, a11ctorisar a Francisco lYianuel Trigoso ele Aragão J.VIorato, 
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actual conselheiro de estado, ministro e secr etario de cstaclo elos negocias do 1~eino-,. 
pa.ra qLw clesigne as pessoa~ que, provisoriamente, hão ele servir os ditos loga1:es 
e. para que logo que as mesas elas camaras estejam constittticlas reiJ;letta aos pre
Sidentes cl' cllas os requerimentos que existem na secretaria de estado elos negocias 
elo reino elos pretendentes' áquelles logares, para que possam requerel-os. 

O mesmo ministro e secretaóo ele estado o tenha assim entendido e o execute. 
~alacio da Ajuda, em 25 de outubro ele 1826. = (Com a 1·ttb1·iw da senlwm in
Janta ?·egente.)=FJ·ancisco J.1famtel T1·igoso de A1·agão JJI[omto. 

E:x'trac'to 

b general ministro da g nerra, commandante da divisão de operações, participa 
:lo seu quartel general ele · lVIertola, em 21 elo corrente, que acaba de chegar 
jquclla villa, onde soube que os facciosos tinham fugido a 20 para H espanba, em
:>arcando em Castro lVIarim para Ayamonte. Em consequencia d'esta fuga t em 
dado ordens para que as tropas da divisão contramarchem umas para Beja e ou-· 
t~·as vão acantonar-se em differentes pontos da fronteira elo Alemtejo; tenciona par
tu· a 22 sem tropas para Castro Marim e d'ali para Tav.ira, onde ch.egará a 23, e 
ordenou ao general concle ele Alva que avançasse logo para esta ultima cidade; 
rna~1clou licenciar as milicias ele Bcja, que se achavam em Mertola e haviam feito 
Intnto bom serviÇo: ultimamente declara que o espírito elos povos por onde t em 
passado é o melhor qne se póele clesejar. 

O general conde ele Alva officia elo seu quartel general ele Loulé, a 21 do COJ:

rcnte, dizendo que chegou ali, a 20, com a divisão do seu commando, na qual se· 
tem conservado a mais firme adhesão ús instituições que felizmente nos r egem, 
bern como na generalidade elos habitantes elo Algarve e elas terras da província do 
Alomtejo, por onde transitou, principaltnente a villa ele Almoclovar; acJi'esc.ent~ r1e os facciosos embarcaram todos ás nove horas ela manMi elo clia 20 e se· eva
c tram para Ayamonte, facto contra o qual protestou ao governador militar cl'esta 
Praça. Em officio ele 22, tambcm de Loulé, participa o dito general que acaba 
~c receber uma parte official ele que os soldados elos corpos r evoltosos, infante
~~a 14 e caçadores 4, foram j á desarmados e o m:·mamento. depositado no forte 
as Angustias, tendo isto acontecido um dia depois de chegarem a Ayamonte. 

A_s participações officiaes elas outras províncias chegam até 22: n'ellas reinava 
0 rna1s completo socego. No JYiinho não haviam feito sensação alg·uma as desordens 
elos corpos levantados no Algarve. Na Beira Alta os espíritos inquietos pelas ulti
lU.as occorrencir.s vão soceganclo, por lhes ser já, bem patente a falsidade elos boa
tos , que os r ebelcles r efugiados em Respanha não cessam de lhes transmittir; o zêlo 
elas auctoridacles tem produzido estes felizes r esultados: elas noticias que o gene
ra~ cl'esta província r ecebeu de H espanha consta que os rebeldes portuguezes, de
P?ts ele um dia de marcha de Salamanca . para Palencia, voltaram :iquella primeü·a 
Cidade, sem que soubessem o motivo; estão muito clesanimaclos, porque já conhe
ceram por falsos os pretextos com que os illucliram : fez-se-lhes ultimamente um. 
Paga,mento, e asseverava-se qtle não r eceberiam outro. 
1? Secretaria de estado dos negocias ela guerra, em 25 ele outubro ele 1826. = 

eéltro Paulo de Sousa~ major, ch efe interino da primeira clirecção. 

Ofti.cio 

Ill. tno e ex. mo sr '. - T enho a honra de dar parte a v. ex. a que no dia 23 cl' este 
~cz entrei n'esta cidade, tendo n'esse mesmo çlia ,parti_clo ela yilla ele ~oulé, en

aclo em Faro e pernoitado :finalmente aqui . E inexphcavcl o cnthus1asmo com 
~118 eu e a divisão elo me1l commanelo fomos recebiclos em F~ro e Olhão. No dia 
4 entrou aqui toda a minha divisão, que é composta do regm1.ento ele infanteria 

~-o _2 , do regimento ele artilheria do mesmo numero, com um parque montado., do 
l ~gnuento de milícias de Lagos, elo 2. 0 batalhão elo r egimento ele milícias de T a
VJra c elo regimento ele cavallaria n .0 5. 

No dia 22 chegou a Castro 1\brim o cx.m o ministro ela guerra, commanclantc 
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da dívis~io do operações, c hontem entrou n 'esta cidade. Já se tem procmdid~ a. 
prisões dos membros de que se compunha o governo intruso cl'este reino, ass1~ 
como se vae proceder a devassas para se conhecer elos criminosos e serem castl
g·ados com todo o rigor das leis. Está finalm ente r estabeleciela a anctoridade do 
governo elas armas, e por toda a parte reina o maior socego e se observa o bom 
espírito ela generali,lacle dos algarvios. . 

Os facciosos, temendo o justo castigo elos seus clelictos, logo que souberam da 
minha chegada a Loulé, passaram para Ayamonte, servindo-se n' esta passagem 
dás barcas . canhoneil:as, assim como elo corsario que se achava sm·to n'aqlcelle por
to; mas os marujos das ditas barcas, sendo mais honrados e :fieis do que elles, eva
diram-se n'aquella mesma noite para a nossa costa. Não aconteceu assim ao .cor
sario, que sendo .commandaclo momentaneamente pelo segundo t,enente de mannha 
Kverai·cl, não só se não JJôcle evadir , mas o metteu para o ancoradouro mais re
moto que ali ha, chamado o Esteira . O governador de Villa Real passou igual
mente para Hespanha e commetteu os maiores attentados que se podem imaginar, 
levanelo polvora e bala, e inutilisando algumas peças ela guarnição; mas tudo está 
já g,narneciclo com tropa, e dadas as providencias necessarias para se remecliarolll 
todos os prejuízos occorrielos n ' esta o ocasião. . 

É quanto tenho que participar a v . ex.a, para subir ao conhecimento ela sere
nissima senhora infanta regente. 

Deus guarde a v . ex. a Quartel general de Tavira, 26 ele outubro ele 1826.
Ill. mo e ex. mo sr . Ignacio ela Costa Quintella. = .Conde de Alva_, governador elas 
armas. 

Extra c-to 

O major commanclante elo batalhão ele caçadores n. 0 7 participa de Villa Real, 
a 22 do coTrente, que havendo-se levantado o batalhão em a noite ele 21, dando . 
gl'itos ele rebellião .e por tando-se com a maior insubordinação, abanclonou os s~u s 
o:fficiaes, Os quaes foram maltratados, e conduzido pelo cirurgião m6r saíu. ele V1ll9> 
Pouca ele Aguiar e suas immediações, onde se achava, o tomou o caminho de 
Hespanha. Todos os o:fficiaes se portaram n' este acto com o melhor espírito e :fu•
meza; nenhum acompanhou o batalhão, e r etiraram-se com o seu commanclan~c 
para Villa Real, aonde tampem recolheram :fieis um sargento quartel mestre, dols 
primeiros sargentos, um seg1mclo, dois cabos ele esquadra, um anspeçada, tres rott· 
sicos, dois cornetas e trinta e dois soldados. O total elas praças com que o bata-
lhão fugiu é ele clLtzentas e dez, a IJ,ão terem :ficado algumas refugiadas. d 

O general elas armas de ·Traz os Montes participa ele C)laves, a· 21, que e 
toda a yarte ela província se lhe contiml.a a communicar que .a tranquillidacle pu
blica não havia sido até então alterada: as noticias que t em podido obter de Ile;
panha concordam em que os r ebeldes de Verim se retiraram com o marqnez 0 

Chaves para Lugo; e pelo lado ela frontf')ira ele Bragança corre por certo que elll 
Hespanha não se admittiriani. portugue.zes alguns q11e não levassem passaportes 
legaes elas auctoriclacles . 

· Os officios ela Beira Alta e partido elo Porto são ele 23 e 24 elo corrente, .e 
apesar ela r ebellião elo batalhão ele caçadores n . 0 7, ele que já se sabia, tudo se 
conservava em socego. . . 

Da Beira Baixa ,e M;inho chegam as noticias até ao dia 22 e 23 ; a tranc1nilli· 
daele publica não havia sido ali interrompida. 

Sec1:etaria ele estado elos negocios ela guerra, em 27 ele outubro de 1826. = 
PedTo Pa~Glo de Sousft_, major, chefe interino ela primeira direcção . 

. Aviso 

Manda a senhora infanta regente, em nome ele el-r ei, que o brigadeiro enca.r- , 
r egado do governo das arm~s ela província de Traz os Montes dê ao major 00fi: 
:na~clant~ e mais o:fficiae~ do batalhão ele caçadores u. 0 7 o_s._, louvores ele que se. to 
zm am elignos pela :ficleliclacle que patentearam por occasrao ela r evolta çlo di 
batalhão em Villa Pouca ele Agniar1 clescnvolvcuclo todos os meios que estava!ll ao 
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s~m alcance pam manter a subordinação n'este corpo. Sua alteza quer que o i"efe
l'tdo COillillanclantc e ofliciaes conl1cçam que lhe foi mui grata a noticia da firmeza 
do_ seu caracter e leaes sentimentos, na certeza ele que tão briosa conducta não 
deL'(ar{L de obter a devida consider,ação na augusta presença de el-rei o senhor 
D. Pedro IV. , 

Palacio ela Ajuda, em 27 ele outubro de 1826. = lgnacio dct Costa Quintella. 

Portaria 

Manda a senhora infanta regente, em nome de el-rei, que o conde ele Almada, 
:tnestre sala da casa real, no dia ela proxima sessão real ela abertura elas camaras 
das côrtes geraes, declare aos arcebispos e bispos que se acharem presentes, que não 
pod~uelo formar corpo distincto e separado dos pares seculares, como antigamente se 
prat1cou em algmnas occasiões entre os prelados e titulares, em consequencia elo 
log·ar determinado na carta constitucional p:.tra os pares assim ecclesiasticos como 
~emporaes, tomarão n'esta solemniclade os assentos designados no artigo 4. 0 das 
lUstrucções juntas ao decreto de 8 do corrente mez, no qual sua alteza conciliou 
0 disposto na mesma carta, com as prececlencias e honras de marquezes ele que 
g_osam os arcebispos e elas ele condes de que gosam os bispos; declarando outro
s~m a estes ultimos e aos condes, que as mesmas instrucções não alteram nem ele
Ciciem a antiga questão ele prececlencia entre os mesmos bispos e c<;mcles, ficando 
portanto subsistindo em seu-vigor o disposto no aviso ele 4 ele dezembro ele 1723. 
O <Jlle tuclo sua alteza mamla participar ao mesmo mestre sala para sua devida in
telligencia e execução. 

Palacio ela Ajuda, em 28 de outubro ele 1826. = Fmncisco JJ1amtel T1·igoso de 
.ÁJ·agão JJ!J.omto. 

* 
C? general commandante em chefe da clivisfio de operações no r eino elo Algar

'Ve, mformanclo quem o substituía na gerencia dos negocios da guerra, durante a 
sua ausencia de Lisboa, enviou dois officios, que se transcrevem com a competente 
resposta, posto seja ele ou:tro mez . · · 

Officio 

TIL mo e ex. mo sr. - Tenho a honra ele informar a v. ex. a, para que seja pre
sente a suá . alteza a senhora infanta regente, que hoje entrei em Faro, tendo pas
!3aclo em Olhão, e que não tenho termos com que possa explicar o regosijo e os 
transpo~·tes · de alegria com que os povos ele Olhão e Faro festejam o r estabeleci
lU~nto elo governo ele el-rei o senhor D. P ech·o IV, e os repeticlos signaes ele res
Pelto e obediencia que manifestam á pessoa augusta, e ao g,overno ele sua alteza 
it senhora ÍIJ.f~mta r egente, e o mais decidido enthusiasmo pela carta constitucionaL 

lU 
Deus guarde a v. ex. a Quartel general em Faro, em27 de outubro de 1826.

. mo e ex. mo sr. Ignacio da Costa Quintella. = João Ca1·los de Saldanha Oliveú·a' 
e Daun. 

Officio 

III.mo e ex. 010 .sr. - Ha seis clias que estou no Algarve, tenho ouvido a maior 
paQ·te das auctoriclacles militares, civis e ecclesiasticas, e grande numero de outras 
Pessoas; tenho atravessado muitos povos, e feito alguma demora nas villas e cida
des mais remarcaveis, e penso ter adquirido informação bastante para clizer a 
:"· ex._a, a fim de que seja presente .a sua alteza a senhora infanta rege~te, que a 
t ebelhão ele Tavira foi unicamente militar e auxiliada por alguns magrstrados e 
0.lltros empregados publicos, pela maior parte filhos ele outras províncias, não ch e
g~ndo talvez a vinte o numero ele algarvios, não empregados, que estejam com-· 
Plicados na rebellião. 'O espírito dos povos foi sempre bom, ainda mesmo domina
elos pela foxça e ameaços; merecendo ' partictllar considreração a conclucta dos 
eccl:siasticos ; podendo o clero d' este r eino servir ele modelo ao clero ele Portuo·al. 
~ ~1~po, que é respeitado, . é tamben:. o primeiro on:t cl~r exemplos de lealclaclc a 
c -1e1 o senhor D. Pedro IV e adhesao á carta constltnc10nal, e, auxiliado pelo ca-
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b-.iclo ele F ar o) tem feito relevantes Sel'V1ÇOS . A conclncta ao reg.imento n . o 2 ele 
artilheria, n . 0 2 ele infantaria, regimento ele milícias ele Lagos e 2 . 0 ba;talMí.o 
do regimento de milícias de 'l'avira, e da officialiclaele ele todos estes corpos, é di
gna ela contemplação de sua alteza; porém, com muita especialidade o major Cba
teauneuf, commanclante elo 2. 0 ele artüheria, o coronel Simões, elo 2.0 ele inf~mt~
ria, os cm·oneis el e milícias ele T avira, Marçal H enrique ele Azevedo e Luiz Garma 
de Bivar, e elo coronel ele milici.as ele Lagos, José ele Mendonça ele Almeida. Da 
mesma sorte se conduziram muito bem os corregedores de Ta vira e ele Faro; o 
superintendente elas alfanclegas, bem como os juizes de fóra ele Olhão, Faro e Al
b:nfeira, e muitas outras pessoas cuj os nomes levar ei n' outra occasião á presença 
ele sua alteza, e a quem julgo dignas ela sua bencfica contemplação. 

D eus guarde a v . ex.a Quartel general em Faro, 28 ele onttlbro de 1826. = 
Ill. mo e ex. mo :ar . Ignacio da Costa Quintella. · João Gados ele Saldanha Oliveú·a 
e Datm. 

Offi.cio 

TIL mo e ex. mo sr . -Foram presentes á senhora infanta regente, em nome ele 
el-r ci, os officios ele v. ex.a, clataelos ele Faro, de 27 e 28 do corrente; e sua al
teza me ordenou que eu communicasse a v. ex. a que lhe foram mui agradaveis as 
noticias, que v . ex. a clá, ele que os paci:ficos e fieis habitantes elo r eino elo AJgar.v.e 
não tiveram parte na rebellião, felizmente extincta, a qual fôra llllÍcamente m!li
tar, auxilia(la por algumas auctoriclacles civis e empregados publicas; e a mawr 
parte cl'estes, filhos ele outras províncias, contra os quaes sua alteza mandou pro
ceder na fórma ela lei; podendo v . ex. a assegurar, em nome ele sua alteza, a to
dos os que n' esta occasião, cumprindo com os seus deveres, foram fieis ao rei e á. 
carta que jurámos, qtle seus nomes e seus serviços serão r ecommendaclos com bre
vidacle na augusta presença de el-rei o senhor D. Pedro IV, a fim ele serem r e
compensados como merecerem. Sua atlteza approva as medidas que v. ex. a tomou 
a respeito ela distribuição dos corpos da divisão elo seu commando. 

Deus gttarcle a v . ex. a Secretaria ele estacló elos negocias ela guerra, em o 1. 0 

ele novembro el e 1826.-m.rno e ex.010 sr. João Carlos ele Saldanha Oliveira c 
Dann. = Ignacio dct Costa Qtântella. . 

* 
Des~jando dissipar a má impressão produzida no animo ela tropa e mais h~bi

tantes elo Porto pelas intrigas e boatos que circulavam r elativamente ao partrclo 
constitucional, o chefe superior militar d'aquella cidade mandou cxpeelir a se
guinte 

Orden1 elo dia 

Quartel general elo P orto, 28 ele outubro ele 1826.-O govemaclor das arJl1 l1S 
cl'esta cidade e partido declara á tropa ela g uarnição que, tendo che'gaclo a.o s~ll 
conhecimento os perfidos intentos elos malvados, clesejanclo promover a sizanta. 
e a cliscorclia entre a tropa e os habitantes, fmj anclo para conseguirem tão e:s:e
crando fim quantas aleivosias e mentiras que em taes corações podem caber, que
rendo manchar a honra elos bravos defensor es da })atria com o vil ameaço ele se
rem desarmados pela l)opulaça, o governador elas armas penhora para com os 
seus camaradas a sua palavra ele honra que taes boatos são falsos, clestituiclos elo , 
m.ais leve fundamento e absurdos em si mesmoi'i, não tendo os perversos outro 
o~jecto em vista senão a anarchia, para por ella adiantarem os seu.· cliabolicos pla
nos. O governador elas armas afiança que j amais aclmittidt que tropa que elle co.ll1-
mancle receba o mais pequeno insulto. Parte cl'esta guarnição, que elle teve. a 
honra de coll1manclar clmante a gloriosa campanha contra os inimigos ela patria, 
'bem pócle conhecer se elle é ou não capaz ele sustentar o que promette . 

. Porquanto, soldados, não vos deixeis illuclir, desprezao como merecem as tcn
tat~v~s dos i11fames ; e, pela vossa conclucta briosa e obeclienci.a {ts ore~ens elo noss~ 
~egt~Imo soberano o senhor •D. F echo IV, mostrao quanto so1s supenores a esse 
mdlgnos elcsorganisaclores que premeditam a vossa rujna e clcshom·a: sirva.-vos ele 

' exemplo os vossos desgraçados camaradas, j::í illudiclos por taes monstros, que 'con10
-
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vagabundqs e desarmados mendigam o triste pFto em paiz estrangeiro, desprezados 
até pelos seus proprios seductores e victimas elas mesmas intrigas com que agora 
tambem vos querem engana~: l 

E vós, honrados habitantes, tão conhecidos pela boa ordem e socego que ten
des mantido com a tropa e o bom agasalho que em todas as occasiões lhe haveis 
dado, clescobri nas actuaes circm11stancias as tramas que urdem para vos desuni
rem dos vossos defensores; desmascarae com aquella franqueza que compete aos 
honratlos que outi·a lei não conhecem senão a ela obediencia ás determinações ele 
~eu soberano, a vil caterva que premedita todos os males provenientes de um pro
Jecto tão nefando, qual o ele semear a sizania entre cidadãos que precisam ele mu
tua_ confraterniclade; e cl'esta maneira triumphareis e gosareis d'aquelle socego e 
Iua1s beneficios que resultam das sabias instituições que tão liberalmente nos são 
.dadas pelo nosso legitimo soberano. 

O governador elas armas manda transcrever o § 2. 0 das participações officiaes 
recebidas elo ministro dos negocias da guerra, com data ele 25 elo corrente mez, 
para que os soldados não ignorem a maneira ignominiosa com que os rebeldes são 
recebidos em Hespanha. = Tlwmaz Guilhame StubbsJ marechal ele campo, gover-
nador das armas . · 

Extracto a que se refere a sobredita ordem 

O general concle ele Alva officia elo seu quartel general de Loulé, a 21 do cor
rente, dizendo que chegou ali, a 20, com a divisão do seu commmido, na qual se 
tem conservado a mais firme aclhesão ás instituições que felizmente nos r egem, 
bem como na generalidade elos · habitantes elo Algarve e elas tetras ela província elo 
Ale:nt~jo, por onde transitou, principalmente a villa ele Almoclovar; acrescenta que 
os facciosos embarcaram toclos ás nove horas ela manhã elo clia 20 e se evadiram 
ka.ra A!~monte, facto contra o qual protes~o.ll ao g?vernaclor militar cl'esta praça .. 

m officw ele 22, tambem ele Loulé, part101pa o chto general qu:-e acaba ele rece
ber uma parte official ele que os• soldados elos corpos revoltosos, infanteria 14 e 
c_açaclores 4, foram já desarmados, e o armamento depositado no forte elas Angus
ttas, t endo isto aconteciclo um clia depois ele chegarem a Ayamonte . = Saaved1'c~} 
tenente ás ordens. · 

* 
Apesar ela linguagem energica elos generaes ao serviço da cal!lsa liberal, a cles

con~ança e discorclia subsistiam, porque elo campo contrario não era menor a te
naclclacle, como provam os tres clocumentos subsequentes, aos quaes acrescentf~mos 
tlrnas noticias derivadas ,da secretaria ela guerra. 

Proclan-..ação 

b Conimbricenses: ~Aonde está o vosso valor e fi~1eliclacle ao vosso legitimo so-
erano? Aonde estfio aquelles votos que em 4 ele Julho ele 18·23 tão solemne

J:Ucnte fizestes? Aonde o enthusiasmo elo sempre memoravel dia 30 de abril de 
1824? l Quereis obstinacla.mente e por vossas proprias mãos cavar o abysmo de 
\l"ossa eterna sepultura? Quereis desgraçadamente }Jerecer cobertos ele infamia e 
de eterna execração? Dizei valorosos conimbricenses IJretencleis perseverar em 
t~ ) • ) 
ao \l"ergonhosa .apathia? ... A h! Não, conimbriccnses; correi · ás armas, apressao 
Yo~sos passos, proclamae vosso legitimo soberano o senhor D. Miguel r, e ani
quilae esse monstro ela liberdade que insensivelmente vos conduz ao cadafalso . 
Não vos deixeis ilh:Clir com falsas promessas- attenclei que essa carta constitucio
nwl, com que tanto vos têem querido illuclir, nÉto é outra causa mais elo que um r c
SUU:to ela infame constituição' ele 1820. Os auctores de uma são os fabricaclores ela 
outra, e o .·en.hor D. Pedro I não fez mais elo que assignal-a em virtL1cle ela falsa 
representação que em nome ela nação lhe fizeram. O senhor D. 1\iiguel I (a quem 
pelas leis fundamentaes ela monarchia pertence a corôa cl' este reino) ainda a não 
confirmou. A 10 de agosto prometteu-nos a GGtzeta o jm·amento official cl'este au
gnsto príncipe, e até hoje ainda não appareceu. Amnmcia-se na Bo1·boleta do"Porto 
0 clcgTcdo elos ·vossos concidadãos refugiados na Hespanha., c. uma noticia tão es-
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tronclosa ainda se não publicou na Gazeta! Prohibe a carta constitucional a con
fiscação de bens, e ha poucos dias o g-overno mandou confiscar os elos r efugiaclos 
na Hespanha. Mas em breve acabarão tantos abusos e tanta impostura; depress~ 
chegará o dia ela vossa ventura e em que clevaes mostrar vossa fidelidade . Aprom: 
ptae-vos, que brevemente ha ele a patria precisar ele vossos braços, e clireis. ~oro 
enthusiasmo : Viva :;1, nossa santa religião cathulica romana; viva o noss.o legü1mo 
soberano o senhor D . Miguel I; viva a immortal rainha a senhora D . Carlota Joa-

. quina; vivam todos os portuguezes fieis a seu legitimo soberano. Morram todos os 
pedreiros livres ; mon.·a a constituição 1• 

Proclamação 

Valorosos transmontanos: - A vós tem commctticlo a Providencia a clefeza ela 
religião e elo throno . E com que heroismo o tendes desempenhado! E será possí
vel que n' esta occasiâ:o deixeis adormecer vosso valor e clesmintaes vosso cara
cter? Vós nfi.o ignoraes que m:na trama maçonica urdiu essa maldita constituição, 
r1ue faz o opprobrio ela fiel nação portugneza. Vós sabeis que todas as desgraças 
que ha tantos annos opprimem Portugal são causadas por esses esp:iJ:itos pertm·
baclorcs, que agora f01jaram a constituição. O senhor D . JYiiguel, o mais aroavel 
elos príncipes portugtlezcs, não eleve o seu desterro a outra origem, e os amar~os 
sentimentos ele sua augnsta mãe têem nascido elo mesmo principio ; ele manen·a 
que não ha calamiclac1e que tenha vexado Portugal, que não eleva attribuir-se á 
perversa seita maçonica, inimign. ele Deus e elos homens. Eia, pois, amados trans
montanos; é chegado o tempo ele quebrantar es:es ferros vergonhosos que vos ca
ptivam, e ele vos restituir á vossa cligniclacle. As nossas fieis e valorosas tropas, 
que emigraram á Hespanha, estão já ele marcha para a nossa querida patrin. . ? 
_reino elo Algarve se acha j á com as armas na mão, sustentando a indepenelencHL 
portugueza contra a facção tenebrosa elos malvados constitncionaes. N'estas cir
cum ·tancias abri os braços aos vossos valorosos compatr1Ótas, que não vem tr~
zer-vos a guerra, mas a paz. Guarclae-vos da mínima resistencia se não qtter ets 
ser rcspousaveis pelas victimas e estragos, que em tal caso seriam inevitaveis. 
Vós elerru~astes a constituição no anno ele 1823 ; esta não é melhor que aquella; os 
defensores zelosos cl'ella são os m,esroos que foram cl'aquella; os deputados são os 
mesmos, como estaes vendo; portanto detestae-os e aborrecei-os da mesma sorte, 
e dizei commigo : Viva a santa r eligião cathoJica, viva toda a augusta familia r eal 
e morra a constituição . 

Alcaniças, 29 ele outubro ele 1826. 

Proclamação 

Manuel ela Silveira Pinto d~ Fonseca, clecimo senhor ela honra de S . Cypriano 
ele Nogueira, marquez ele Chaves, segundo concle de Amarante, elo conselho 

· ele sua magestn.de, e conselheiro elo guerra, gran-cruz ela Torre c Espada, gran
cnlz ela ordem militar e r eal ele S . Llúz rei ele França, commenclaclor das 
ordens ele Christo, ele Aviz e Torre e Espada, condecorado com a ·cruz ele caro
panha, tenente general elos r eaes exorcitos ele sua magestacle fidelíssima e co:Dl
manelantc em chefe elas divisões r ealistas estacionadas em Hospanha, etc. 

Realistas portuguezes : -Está a chegar por momentos a hora ela vossa gloria 
e ela vossa felicidade; já se affixou a vos: a sorte, que por tanto tempo pende a~
bigua e quasi inclinada á núna pela intercessão ele pessimos emissarios, qu? pl.l1-
tavam a vossa heroica resolução como uma rebelliã.o ao throno e á lei, clicta~a 
pela magestacle; clescobriram-se os neg-ros mysterios ela sua iniquiclacle, e j{L raua 
sobre nós a brilhante luz elas nossas vü-tucles e heroismo. A Europa se penctroll 
da espírito elas leis ftmclamentaes ele POTtugal, e conhece, a.pesar das s'orobras 

1 Sldda ~los prelos da imprensa de Trovão, em Coimbra, e mandada pelo conegedm· da dco~ 
marcfl. de Co1mbrn. em oilicio de 24: de outubro de 1826 a J osé Teixeira de 8ousa, g overna 01 

das justiças da cidade do Porto, e por este ao intendente. 
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~t1e sobre ella espargiam os malvados peclreÚ'os livres, que o impm·io clà Brazil 
e absolutamente incompatível com o throno de Portugal, não sómente isto, mas 
tambem que a carta constitucional, que elles dictaram e acclamaram para fazer 
Üe novo resurgir o republicanismo, foi assignacla por sua magestade imperial o se
nhor D. Pedro, imperador do Brazil, violentando-o, seduzindo-o e enganando-o, 
qt:anclo sobej amente conhecida a sua regia vontade de não querer dar leis. a um 
remo que livremente abclicára durante a vida elo augusto rei o senhor D. Jofio VI, 
de sa11closa memoria . 

. S:im, honrados portugnezes, amantes ela religião e da legitimidade, marcha
reis após de vossos honrados paes, e vós sois iguaes na gloria, se os não ex
cecleis, e aos maioi·es heroes elo mundo . Não vacilleis, zombae dos boatos que os 
anarchistas têem espalhado entre vós, ele· que os revolucionarias portug·uezes hou
vessem conseguido do . melhor dos reis do m1mclo, o senhor D. Fernando Vil, meu 

· amo e senhor , o serdes clesannàclos e conduzidos presos para Portugal. Não, vós 
marchareis com a espada em uma mao e com a oliveira em outra, fazendo a 
~nerra aos traidores e offerecendo a paz aos leaes. Eu vol-o assegm·o. Eu, , que 
J~mais vos enganei, mas antes vos conduzi sempre pelo caminho da honra e da 
vutucle . Eu recebi uma preciosa letra elo senhor D . Fernanclo .VII, o protector 
dos realistas portuguezes; elle se dignou acceitar os meus e os vossos votos con
stantes e inalteraveis ele fidelidade em defeza do throno do nosso amaclo rei o se
nhor D. lVIiguel e do throno ele Hcspanha. Tranquillisae-vos, pois i. confiae ele mim, 
qt~e eu não descanso eniquanto vos não conduzir victoriosos ao seio ele vossas fa
müias, e este clia está a chegar; exultemos, pois, e cheios de gratidão digamos 
de nosso coração: Viva a sagrada religião, o nosso amado rei i viva sua mages
tade catholica o senhor D . Fernando VII; viva a nossa aclarada regente a senhora 
J? · Carlota J o·aquina, rai.nha imperial e real i morram os q11e dizem querem ser 
lrvres (como ele facto assim lhes ha de acontecer) . ' 

Quartel general em Lugo, 29 de outubro ele 1826. = Jl{m·quez de Clwvesl. 

Extra c-to 

H ontem ás quatro horas e meia da tarde chegou a este .ministerio um expresso 
com officios elo general ministro da guerra, commanclante da d~visão ele operações, 
llns de Castro lVIarim, de 23 do eorrente, outl'os elo Villa Real de Santo Antonio, 
ele 24, e outros ele Ta vira, de 25 e 26 : este general dá parte dos meios que tem 
Posto oro pratica para fazer voltar aos seus deveres os cabos, anspeçadas e sol
dados seduzidos e desertados, bem como dos obstaculos <1ue a isso tem encontra
do i alguns · elos clitos desertores, que já se têem apresentado, affirmam o gmncle 
desej o que todos elles têem ele abandonar os seductores .e chefes ela rebellião;' po
rém estes, com os officiaes que os acompanharam, têe.m tomaclo as mais violen
tDJs m0clidas para evitar o regresso cl'aquelles desgraçados, e no dia 24 os fizeram 
marchar desarmados, como estavam, de Ayamonte com destino para Ecija, na 
Andaluzia. , 

Em officio de 25 elo corrente participa o j1úz ele fóra ele Serpa, que no dia 21 
entrára :1li a primeira brigada ele infanteria da divisão de operações, elo commando 
elo coronel concle ele Lumiares, , com paTte elos esquadrões ele cavallaria n.os 1 e 
4 i que metade d' esta força ele cavallaria retroceclêra para B~j a e a outra metade, 
com o batalhão de caçaclores 6, partíra p:lJ:a Moura. Estas t:opas deram a sua 
entrada em Serpa no meio elas mais decisivas pTovas ele jub1lo ele todo o povo 
cl' aquella villa. 

O general da província ele Traz os lVIo:ates participa ele lVIontalegre, a 23, que 
tenclo recebiclo tarde a noticia da sublevaçã0 do batalhão de caçadores 7, e co-
11ikecenclo que a direcção que este corpo seguiu para Hespanha era a da esquerda 
c~e Chaves, marchou com uma força de infauteria e 1rm destacamento ele cavalla
l'la para aquelle lado, e chegando a lVIontalegre soube que os revoltosos tinhau1 

b 
1 O documento está assim. authenticado: ccÉ o que· continha o dito pasquim incencliario q~1c 

. e~1 e :fielmente aqui copiei c em fé me assignei. Alandroal, 20 de novcmbTo ele 1826. E eu' Au
t.onw Ricardo Moreira, escrivão do geral, o escrevi. = Antonio Ricm·clo 111orei1·a,. 
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avançado cl'ali a Paclroso, unico povo omlG descansaram muito pouco 'tempo, saindo 
logo .para Galliza, na clirecção ele Ginço. O general voltou a Chaves, d'oncle par~ 
ticipa, a 25, que as tropas que o acompanharam na perseguição elos rebelcl~s 
mostraram, pela sua excessiva fadiga, o zêlo .com que se empregaram n' esta dl
ligencia. O batalhão fugitivo ía commandac1o pelo sargento de brigada, levando 
sómente tres sargent.os e o cirurgião mór. Alem elos officiaes e mais praças que 
ficavam em Villa H.eal tinham-se apresentado no quartel general o capellão, cinco 
musicas, dois furrieis, um anspeçada e seis soldaclos. Entretanto a província acha
va-se em ·socego. 

As noticias ela Beira Baixa são de 25, do lVIinho de 26, do Porto e Beira Alta 
de 2.7; n'estas provínCias não havia sido alterada a pública tranquillidaele . 

Secretaria de · estaelo dos nego cios da gnerra, em 30 de outubro de 1826. = 
O chefe interino ela primeira direcção, Sousa. 

Acerca dos conselheiros de estado e do subsidio da presidencia da camUJra 
electiva promulgaram-se estes diplomas: 

Decreto 

Não se podendo differir por mais tempo a nomeação dos conselheiros de esta
elo vitalícios, e1·eados pelo artigo 107.0 ela carta constitucional: hei por bem, em 
nome ele el-rei, nomear para o referido emprego o cardeal patriarcha de Lisboa, 

. vice-presidente da camara dos pares ; o dt1que de Cadaval, meu muito prezado 
primo, presidente da dita camara; P edro de lVIello Breyner, ministro e secretari_o 
de estaelo dos nego cios ecclesiasticos e de justiça; lgnacio ela Costa Qt1intella, lUl

nistro e secretario de estado dos negocias · da marinha e ultramar, e o marechal 
de campo Carlos Frederico de Callla. 

Francisco lVIanuel Trigoso de Aragão lVIorato, actual conselheiro de estado, 
ministro e secretario de estado dos negocias do r eino, o tenha assim entendido e 

· o faça executar, expedinclo as participações neccssarias. Palacio da Ajuda, em 30 
ele outubro ele 1826. =(Com a ntbriw da sm·enissima senho1·a infcmta ?·egente.)= 
Francisco J.l1.anuel 'D·igoso de A1·agão JJ1a?'Cbto. 

D ecre-to 

T endo nomeado por decreto da data ele hoj e os conselheiros de estac10 vitalí
cios, na fórma do artigo 107.0 ela carta constitucional, e querendo homar aquell~s 
que actualmente occupavam este eminente cargo: hei por bem, em nome de el-re1, 
conservar-lhes as honras que têem de conselheiros de estado. 

Francisco Manuel Trigoso ele Aragão Morato7 conselheiro de estado honorario, 
ministro e secretario de estado dos negocias elo reino, o tenha assim entendido e 
expeça as participações riecessarias. P alacio ela Ajuda, em 30 ele outubro ele 
1826. = (Com a ?'t6b?·iw da senhom infanta regente.) = F1Ymcisco JJ!lanuel T1·igoso 
de Amgão Momto. 

Decreto 

Attenclendo a que o eleptltaclo que ha de ser nomeado presidente ela camara elos 
deputados deve vencer·, por causas assá.s conhecidas, maior subsidio do que os ou
tros: hei por bem, em nome ele el-rei, que, durante o tempo da actuallegislatura, 
vença cada anuo a quantia de 6:000 cruzados, pagos :QJ.ensalmente. · 

O barão do Sobral, H ermano, conselheiro ele estado honoraúo, ministro e se
cretario de estado elos negocias ela faz enda ·e presidente do tbesonro publico, o te
nha assim entendido e faça executar. Palacio da Ajuda, em 30 de outubro ele 
1826. =(Com a ?"Ub1·ica da senlwm úifanta ?'egente.)= F1·ancisco Manuel Trigoso 
de A1·agão lliomto. 

Na data supra p.ublicou a Gazetcb ele Lisboa a relação nominal elos deputados 



eleitos no continente do r eino, a que acr escentâ.mos desde já os das ilhas adjacen
t es e poscsssões ultramarinas, para mais facil consulta. 

' 

Depu.:tados eleitos para a leg·islatu.ra d.e 1S.26-1S.2S, 

Continente elo reino 

Alemtejo 

Carlos I-Ionorio de Gouveia Dmão. / 
Francisco da Gama Lobo Botelho. 
Prancisco Xa-vier de Sousa Que:iroga. 
Joaquim P lacido Galvão Palma. 
João Ale:xanchino de Sousa Queirog-a. 
José Ignacio Pereira Derramado. 
José Victorino Barreto Feio. 
José Xavier Mansinho da Silveirn . 
Luiz Antonio Rebello da Silva. 
Luiz José R ibeií·o 
Luiz Manuel de Moura Cabral. 
Manuel de tlousa Rebellu R aivoso. 

Algarve 

André Urbano Xavier da Fonseca. 
Ant.o11io José de Lima L eitão. 
José Antoi:rio Ferreira Braklamy. 
Manuel Christovão de MascareMhas Figuei

redo. 
Rodrigo de Sousa Castello Branco. 

Beira 

Agostinho ele Mendonça Falcão. 
Antonio Camello Fortes de Piua. 
Antonio Julio de Frias Pimentel. · 
Antonio Vicente de Carvalho e Sousa. 
~ntonio Vieira 'Tovar de Albuquerque. 

B
ernardo José de Abrantes e Castro. 

. ern:l!relo J osé Vieira ela 1\lota. 
Caetano Rodrigues de Macedo. 
~ranci sco de Almeid a Portugal (D.). 

F
' rancisco Antonio de Campos. 
'raucisco Manuel Gravito. 
~raucisco Manuel 'l'rigoso ele Aragão Morato. 

I
' 1:anciseo T a vares ele Almeida. 
Zldoro José elos Santos. 
~oaquim de Almeida Novaes. 

oaquim Antonio de Aguiar. 
~oaquim Antonio de Magalhães. 
/~quim José de Queiroz. 

oa? de Campos Barreto. 
Jose Antonio Guerreiro. 
José Caetano ele P aiva P er eira. 
Jos~ Cu1Jertino da Fonseca. 
Jose Homem Correia T elles. 
i osé de Macedo Ribeiro. 

osé de Mello Freire. 
J osé Ribeiro Saraiva. 
iJsé Victorino Barreto Feio. 

1 
anuel Borges Carneiro. 

~}anuel de Macedo Per eira Coutinho. 

1 
anuel ela Rocha Couto. 

~iauuel de _Se~·pa Macb_aclo. 
lanuel Teueu·a L eomJl. 

edro Alves Diniz. 
~;dro Paul? ela_ Cunha .. 

.lvestre Pmheu·o Ferre1ra. 
VIcente Nunes Cardoso. 

Extremadura. 

Antonio Manuel ele Noronha. 
Antonio. Marciano ele Azevedo. 

Barão ele Quintella (Joaquim P edro Quintella 
de Farrobo). 

Barão elo Sobral (Hermauo J osé Braamcamp 
elo Sobral). 

Bento P ereira do Carmo. 
Carlos Honorio de Gouveia Dmão. 
Conde ele Sampaio (~Janu el Antonio ele Sam

paio Mello e Castro Mouiz Torres ele Lusi
gnano). 

Francisco Antonio de Campos. 
Francisco ele Bm:ja P ereira de S;1. 
:F'ritnci sco ele Lemos Bctten court. 
Francisco ele Paula Travássos. 
Francisco Soares Franco. 
:F'rancisco Xavier ele Sousa Queirogn. 
João F erreira da Costa Sampaio. 
João H enriques elo Couto. 
José Antonio Guerreiro. 
J osé Joaquim Cordeiro. 
José Victorino Barreto F eio. 
Luiz Antonio R ebello. 
Luiz Manuel de Mou1·a Cabral. 
Manuel Antonio de Carvalho. 
Manuel Gonçahes Ferreira. 
Manuel P ires de Azevedo L oureiro. 
P edro Mousinbo ele Albuquerque. 

·tlilves tre Pinh eiro F erreira. 
Visconcle el e Fonte Arcada (Antonio J acqucs 

ele .Magalhães) . 
Minho 

Antonio Maia. 
Antonio Ribeiro ela Costa. 
Bento Ferreira.Cabral Paes elo Amaral. 
Cuetoclio José Leite P éreira. 
Filippe F erreira de Araujo _e Cas tro. 
Florido Rodrigues P ereira F erraz. 
Francisco Antonio ele Abreu e Lima. 
Fmucisco Barroso Per'eira. 
Francisco Portunato L eite. 

- Fra.ncisco J oaquim Maia. 
Francisco el e S. Luiz (D. Fr.). 
Francisco W anzeller. 
Francisco Xavier L eite Lobo. 
Francisco Xavier Soares de Azevedo. 
Gonçalo X avi er el a Silva. 
J erouymo J osé ela Costa Rebello. 
Joaq uim Bernardino Roclrigues Coimbra. 
João Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun. 
João Elias da Costa Faria e Silva. 
José Antonio Guerreiro. 
José Joaquim Gcrardo de Sampaio. 
J osé Machado ele Abreu. 
J osé Ma:ximo Pinto ela Fonseca Rangel. 
José das Neves Mascarenhas e Mello. 
Luiz T avares ele Carvalho e Costa. 
Manuel Alberto ela Ctmlm Macedo. 
Mmmel Jgnacío ele Matos Sousa Cardoso. 
Màrcellino Maximo ele Azevedo e Mello. 
Rodrigo ele Sousa Machado. 
Visconde ele t;. Gil de Perre (Sebastião Cor

reia ele Sá) . 
Traz os Montes 

Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento. 
Antonio José Clauclino de Oliveira Pimentel. 
Ant~n~o Lobo de Barbosa P en eira 'Teixeira 

G1rao. 



Antonio Pinto Alvares Pereira. 
Francisco Antonio ele Almeida Moraes Pcssa-

nha. 
Francisco J gnacio Pereira de Cerquei1·a Ferraz. 
J oão Antonio Ferreira de Mmua. 
José Alves Pinto Villar. 
José Camillo F el'l'cira Botelho Sampaio. 
José Pimentel Freire. 
Manuel Gonçalves ele Miranda. 

Jlhas adj acentes 

Açores 

Eugenio Dionysio de Mascarenhas Grade. 
F rnanclo Affonso Giralcles. 
João Carlos L eitão. 
João Maria f:ioares de Castello Branco. 
João Medeiros Borges de Amorim. 
Leonel T avares Cabral. 
Manuel Alves elo Rio. 
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Ma.deira 
Caetano Alberto Soares . 
J .ourenço J osé Moniz. 
Luiz :Monteiro. 
Maimel Caetano Pimenta de Aguiar. 

Possessões u ltramarinns 
Angola. e Benguclla. 

João Joaquim Pinto. 

Cabo Verda 

Bispo de Cabo Verde (D. Fr. J el'Onymo d>t 
Barca) . 

João da lllata Chapuzet. 
Goa 

Bernardo Peres da Silva. 
S. Thomé e Príncipe 

J oão Maria Xavier de Brito. 

N . B. O deputauo João E lias ela Costa. Faria e Silva, eleito llelo Minho, teve empate com 
João .José ela Silveira Aguia1·, mas preferiu a este por ser de mais idade. · 

* 
o cl.ia 30 de outubro ele 1826 celebrou-se a sessfio real ele aberhu·a elas côrtes 

geraes, segundo o disposto nos artigos 18.0 e 19.0 ela ~arta constitucional c instrnc
çõcs approvaclas por decreto de 8 do r cf rido mez, r euniclas ambas as camaras le
gislativas n'uma sala do palacio ela Ajuda. 

duque ele Caelava1, na qualidade ele presidente ela camara elos dignos pares 
elo reino, nom ou uma grande deputação para ir r eceber a screnissima infanta re
gente D . Izabcl lVIaría, seguindo-se em todo o cercmonial rigorosamente o r espe
ctivo programma. Sua alteza r ecitou na presença elos r er rcseutautes do paiz o se
g túnte 

Discurso 

Dignos pares elo r eino c senhores deputados da nação porh1gueza :- V m1clo-11os 
r euniclos n'este memoravel dia em roda elo tJn·ono ele meu augusto irmão e rei o 
senhor D . Pedro IV, eu me congratulo comvosco c com a nação inteira, porque 
aprouvc á Divina Providencia consolidar ele um modo tão authcntico c solemne 
aquclla: . abias instit-uições que em diversos tempos têem feito a prosperidade ele 
muitos povos e que farão brev mente a ela nossa amada pah·ía. 

vós sabeis que o solo' que hoj e cham5.mos Portugal, não coruleCCU c1csclc se
cu los r emotos outro governo político que não fo. ·se o monarchico-rcprescntativo. 
Prelados e grandes seculares formavam múcamente esta representação; o povo não 
tinha. Yoz, nem acçao, n'um regimen quasi feudal. Os r eis portuguezes, pouco d~ 
pois elo princil)ÍO ela monarchia, concecleram ao terceiro estado os direitos e a di
gniclacle que seculos barbaros lhe haviam negado. Floreceu então Porh1gal á sorn
bra ele um governo completamente representativo; porém, não havendo leis que 
fixa sem ele mn modo invariavel as instittúções adaptadas pela pratica e tradição 
dos maiores, vieram estas a cail· em sensi\el esquecimento ; emmuclcccrrun as côr
tes ela nação; e estava reser vado para os nossos d.ias 1·enoval-as J.JOr meio de es
tabelecimentos sabias e permanentes. T al foi o projecto que na sua r ealmente 
concebeu meu augusto pae, cuja memori.a será sempre cara aos portug11ezes; e 
tal foi o que com gloria immortal executou meu augusto irmão, felicitando esta 
nação com a nova carta constitucional. 

amos, portanto, chamados para preencher os mais altos destinos, para .fazer 
a f~licidacle ela patria. Esta idéa nattm:tlroentc nos eleve conduzir a segwrmos 
che1os ele esperança e alento o difficil caminho que nos leva a um tão nobre :fi.Dl, 
onde só poclemos esperar honra e gloria. 

O sentimento do grande numero ele individuo · que formam uma nação nunc.a 
póclc ser uniforme ê'tcerca elos princípios em que se fLmcla a arte ele governar os 
estados, nem elos meior; por que estes podem eonscgnir a sua prosperidade ; sue-
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cede. isto principalmente quanclo diversas e succcssivas r evoluções políticas se têem 
mamfestado ·na mesma naçã.o. Comtttdo, na portugueza, essencialmente clotacla ele 
um caracter doce e moderaclo, c ele trm grande amor e :fidelidade aos set1s proprios 
monarchas, não pócle aquella desunião ele sentimentos ser permanente e muito Íne
nos produzir funestos r esultados. Têem-se levantado, é verdade, entre nós homens 
perversos e traidores, degenerados ele si mesmos ele seu antigo valor e :fidelidade; 
mas estes apenas podem desviar da verecla ela honra os titnidos e incautos, per
suadindo-os ele erros grosseiros e criminosas falsidades. Felizmente, o numero ele 
uns e outJ::os não é crescido; e a grande maioria elos portuguezes permanece firme 
na devida obecliencia ao seu monarcha. 

Não posso deixar de. augurar trm bom resultado elas disposições elas nações es
trangeiras a nosso respeito; e o tempo não desmentirá este fausto agouro . Liga
dos pela fé elos tratados e pelas mais exuberantes provas ele amisacle, nunca in
terrompida, com trma elas grandes potencias europêas, em paz com todas, eu conto 
com o clecicliclo apoio d'aquella, e com a benevolencia e fraternal correspondencia 
cl' estas. Todas conhecerão IJela experiencia que o actual governo representativo 
ele Portugal é verdadeiramente justo e moderado, isto é, que não pretende inquie
t~r. os outros estados por causa ela diversidade elas instituições, e que apenas se 
hmita a clefender com energia e constancia as suas proprias. 

Porém os factos, mais elo que as palavras, assás têem j{L manifestado a pru
clencia e boa fé do govel'l;I.O: elles acabam de diminuir em grande parte as appre
hen.sões de trma nação vizinha e o seu governo tem já conhecido q1.1e a clifferença 
ele mstituições políticas não eleve alterar a amisacle e mutua confiança que os tra
tados mais solemnes e os vínculos ele sangue e vizinhança têem ha longos annos 
consolidado. Que mais nos restaria ainda para fundamentar a esperança .ela nossa 
futura felicidade ? Ha poti.cas horas recebo ele Vienna ele Austria a noticia ele ter 
meu muito amado e prezado irmão, o serenissimo senhor infante D. Miguel, pres
~~o .o juramento puro e simples ~t carta constitucional no dia 4 elo corrente mez, 
c ngllldo-se logo depois cl'este acto a sua santidade para obter a necessaria dis
pensa, depois ela qual se elevem segtúr os esponsaes com minha augusta sobrinha 
e senhora, a rainha D. Maria II. . 

Os actos legislativos conconerão eminentemente para ma'llter o 'socego publico 
elo estado e consolidarão o systeina politico estabelecido na carta constitucional; 
elles erlificarão nas solidas base~ elos codigos civil e criminal, o alcaçar ela j11stiça; 
regularão os corpos mmúcipaes e as administrações elas províncias; e clarão um 
novo a,ugmento á inclustria, co;mmercio e agricultura, a bem ela prosperidade da nação . 

Não posso fallar no commercio sem vos aununciar as mais lisonj eiras esp.eran
ças_ ela activiclacle que h a ele tomar o ele Portugal com o Brazil; os tratados con- · 
chnclos entre esta ultima potencia e algumas outras ela Emopa fundamentam 
aquella esperança; e a. j{L conhecida generosidade elo imperador elo Brazil para 
00n;t a patria onde nasceu e onde reinaram sens augustos predecessores é o seu 
lllals seguro penhor. · · 

lVIerece, sem cluvicla7 a vossa mais extr emada attencão a eclucacão e instrucção 
D bl· • • 
.t 

11 tca, que muito elevem concorrer para se aperfeiçoar a moral elos povos7 qu.e 
t~mpos ele pertmbação têem corrompido, e cuja restamação 7 fundada nos prinCl
t:~s da santa religião que professâ.mos e tenazmente clefenderemos7 firmará a es~a-

.1~clacle da monavchia e a justa harmonia em que elevem viver os membros cl' esta 
gtancle família. 

Dig·nos pares elo reino como leo·islaclores vós entraes na partilha ele tão im
~ortant~.s trabalhos 7 mas t~mb~m so~ chamados para exe1:cer as nobres fm:cções 

a magtstratura. Pela sabeclorta
1 

firmeza e amor ela patna7 ele que cleverms ser 
ornados) sereis exemplo aos que vos succeclerem na vossa cligniclacle hereclitaria. 

A. VÓS 7 senhores cleputaclos ela nação portugueza7 .pertence a iniciativa sobre 
os_ clots ol~jectos que mais podem concorrer para se firmar a felicidacle publica e 
a lllcl~penclencia e segurança de que ella absolutamente depende : o r ecrutamento 
e ~s Impostos. A consolidação elo credito publico reclama tambem a vossa mais 
serta attenção. Os ministros de estado vos subministrarão toclas as illusti-á.ções que 
a carta constitucional cl' elles exige. 
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Finalmente, de vós todos, dignos pares do reino e senlwres deputados ela na
ção portugueza, con:fio eu e espera a nação inteira tão brilhante destino. Vós se
reis o apoio mais seguro do throno, e vós tereis a maior r ecompensa Elos in,.cessan
tes trabalhos que ides começar, tendo algum dia a cloce satisfação ele clizercles aos 
vossos compatriotas: ccAch:hnos Portugal enfermo e languiclo, deixâmol-o viçoso e 
fl.orecent e>> . 

Findo o cliscurso, o ministro elos negocios do r eino (Francisco Manuel Trigoso 
ele Aragão Mm·ato) disse : <<A serenissima senhora :infanta r egente manda deClarar 
que estiL aberta a sessão das camaras do anno ele 1826, e que os membros ele cada 
mna d' ellas se reunirão no clia 31 de outubro, pelas nove horas da manhã, no lo
gar que lhes está destinado» . 

O presielente da camara dos pares dirigiu-se ao throno, e apresentando a sua 
alteza o mi ·sal, a mesma senhora prestou o j tuamento prescripto no artigo 97 ·

0 

da carta. 
* 

Poucas horas ·antes de reunirem os r epresentantes ela nação para a abertura 
el0 parlamento, effeituára-se na côrte ele V"ienna ele Austria o acto esponsalicio a 
que se refere o discurso ela infanta regente, como consta do seguinte 

Ofticio 

ru.mo e ex. mo sr. - No officio que dirigi a v . ex. a, sob n. 0 230, por via elo em
baixador de Inglaterra n' esta ~ôrte, tive a honra ele clar conta a v . ex. a ele haver 
o ser enissimo senhor :infante D. lVliguel prestado o devido jlll'amento da carta con
stitucional, decretada e dada por el-rei nosso senhor á nação portugueza em 29 
de abril elo presente anuo ; e que sua alteza se tinha logo dirigido, pela parte que 
lhe tocava, a sua santidade, o que eu tambem fizera na minha qualidacle de procura
dor ele sua magestacle a senhora D. Maria II, rainha ele Portugal, a :fim ele se ob
ter a dispensa ele consanguinidacle que existe entre a clita augusta senhora e sen 
augusto tio, antes ele se proceder á celebração dos esponsaes. 

' Cumpre-me agora informar a v . ex. a de que, tendo chegado a dispensa que su.a 
santidade houve por bem conceder para sua magestacle a senhora D . lVIaria II, rat
nha ele Portugal, poder effeituar assim o seu casam.ento como os esponsaes com o se
r enissimo senh,or infante D.lVIig twl, celebraram-se estes ultimos no dia 29 elo corren~e . 

No processo verbal, por mim legalisaclo, qtw acompanha o presente offimo, 
ver{~ v . ex.3 o modo por que teve log'ar aquelle -solemne acto, devendo e1t acres
centar que ehuante a augusta ceremonia deu sua magestacle imperial e real apos
tolica assento á sua direita a sua alteza o serenissimo senhor :infante. 

A satisfação ele sua alteza por motivo dos seus esponsaes só pócle ser igua..I~da. 
á, sensibilidacle que sua magestade o imperador mostrou em tão fausta occas1ão, 
abraçanclo t ernament e a sua alteza, que contempla agora como seu neto ; e é por 
isso que logo no dia seguinte mandou o mesmo monarcba comprimentar ao sere
nissimo senhor infante }Jelo conde de Czernin, seu ·camareiro mór, fazendo constar 
por elle a sua alteza que de ora em diante teria este senhor {L sua disposição car
ruagem ela casa imperial, e j á de uma cl'ellas quiz sua magestacle o imperador se 
servisse no dia ela celebração elos csponsaes. 

T enho a honra de r emetter siJJ?ilhantemente á v . ex.a tuna copia, tambem por 
mim legalisada, do contrato de esponsaes, ele ctljo contrato, que se fez duplo, en
vio clirectamente, como elevo, um exemplar a cl-rei nqsso senhor, entregando 0 

outro a sua alteza, na fórma praticada em taes occasiões . . . 
Ctunpre-me igualmente communicar a v. ex.a que quando se tratou ele sohcr

ta~· perante a sé apostolica a n ecessaria dispensa para o casamento e esponsaes,_ l 
mmha primeira icléa foi, como devia ser, de rogar ao embaixaclor ele Portug& 
ju?-t.o ele_ sua s,antielacle, ele se incmnbir d' essa cliligencia; porém observou-me est~ 
~mster10, que, podendo acontecer que o r efericlo embaixador , não se achando rou 
melo .ele o~·clens e ·peciaes para tal effeito, as mandasse pedir a essa côrte, 0 q~: 
occaswnal'la grand.c demora, e que sendo necessario accelerar a celebração d 
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acima. mencionados ospon sacs1 .tomava sua nutgcs taclc o imperador a si cncnrregar 
a sua legação em Roma ele requerer a competente (li ·pen .·a, pant se não pereler 
tempo, na conformielaele dos clescjos de ol-r ei nosso senhor. . 

Portanto, expecliu este ministeriq um correio cxtraorclinario pa ra Roma a 6 do 
corrente mez, o Yt a 2õ elle aqui se achava de volta, trazendo o breve pontificio 
de cl,ispensa de que se carecia. 

E igualmente- do meu. dever participar a v . ex.a que, finda a ceremonia dos 
csponsaes, foi sua magestacle o imperador servido mandar-me entrar no seu gab i
nete, e dignando-se entr egar-me em 1nã.o propria as iusignias de cavalleiro ele 1." 
classe, ou gran-cruz da imperial e r eal ordem ela Corôa ele Ferro, sem cluvida em. 
attenção a sua augusta neta, que eu tive a honra de r epresentar n'aquelle solemne 
acto. E ste e.-peeialissimo modo de me conclecorar augmenta sobremaneira a hom·a 
que me resulta de ser tão disti:hctamente contemplaclo por sua magcstacle imperial 
no sobredito fausto dia. 

Igual honra coube ao mes111o t empo, e IJelo mesmo modo, ao visconde ele Re
zencle, que ponco tempo antes t inha feito entrega, ela parte de seu augusto amo , 
das insignias ele gnm-enlz da ordem elo Crtlzeiro, e qne tambem assignou o con
~rato -ele esponsaes, conferindo-lhe sua magestaclo imperial na r eferida occasi ~io as 
tn.·ignias ela gran-cruz ela ordem da Corôa ele F erro. 

Posto que seja lJratica quando um soberano se digna conferir e dar em mão 
propria as insígnias ele qualquer ordem, usar desde logo cl' ellas, rogo ainda a ·sim 
a v . ex . a quo me faça o ob-sequio ele pedir l'espeito.samonte da minha parte á se
tenissima senhora infanta regente que haja· sua alteza real por bem conceeler -me 
a licença q11e ,·olicíto para poder livremente fazer uso elas insig·nias com que sua 
1~agestaclo imperial foi servido condecorar-me; solicitando eu ao mesmo tempo, 
em nome ele D . Luiz :Maria da Camara, igual permissão para elle usar ela insígnia 
de cavalleiro cb imperial e reaJ ordem de Leopolqo, que sua magestacle o impe
rador lhe concedeu por motivo ele ter exercido as fnncçõos ele .-ecretario r egia no , 
acto elos osponsaes, emprego para que era ele absoluta necessidade nomear alguem, 
e qne niugnem melhor do que elle podia desem}Jenhar . 
. T enho a honra ele enviar a v. ex.3 as inclusas cartas que o ser eni.-simo senhor 
Jnfante D. :M:igu:el dirige a sua magestaele a imperatriz e rainha nossa senhom1 á 
serenissima senhora princeza D. Maria Benedicta e á ser enissima senhora infanta 
regente ; rog·ancl_o a v . ex . ~ t]_Ue se sirva beijar em meu nome e no dos dois em
l1regaclo s n ' esta missão a augusta mão ele sua magestacle imperial e real, e ele suas 
altezas r eaes as serenissimas senhoras D . Maria Boneclitta e infanta r egente, e 
ll~ a. is serenissimas senhoras infantas1 pelo fausto motivo da celebração dos sobre
chtos esponsaes. 

De-us guarde a v. ex. a Vienna, em 31 ele outubro ele 1826 . -Ill.mo e ex. mo 

sr. D . Francisco ele Almeida.= Ba1·ão ele Villa S ecca. 

* 
. Por ordem do ministerio elos negocias estrangeiros publicou-se na Gazeta de 

LLsboa mu e:xtraeto elo officio snpra, e juntamente o ela acta n 'estes termos: 
<<As pesso::.s conviclac1as para a solemniclacle foram as seguintes : Sua alteza o 

so~·enissimo senhor infante D. Miguel; sua altezfl> imperial o archiduqne Fernando, 
Prtne~pe h.ereclitario ; sua alteza imperiu,l o ar ebicluque Francisco C&,rlos; sua al
teza 1mperial o archicluqne Carlos ; sua alteza imperial o archiduque José, palatino 
~le HnngTÜI.; o príncipe ele 'l'rautma.nnsclorf1 mordomo mó r ela eôrte im1Jerial el e 
An~tria ;. o príncipe de Metternich, chanceller da côrte e de estaclo e ela casa im
P~nal; o conde ele Dzeroin, camareiro mó r ele sua mag~stade o imperador; o ba
r ao ele Villa Secca, enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario ele PortuO'al · 
0 . visconde ele Rezende, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario elo Bxa~ 
Zil; monsenhor Ostini, internuncio da côrte de Roma junto á côrte imperial de 
-':,nstria ; o secretario ela legação portuguezà D . Lui z ela Camara, qne fez as func
fo~s ele secr etario real; o barão ele Waeken, conselheiro aulico actual ela chancel
arta ela côde e de estado, qne redigiu o protocollo. 

r< Achan clo-se j untos nas salas intor iorc.- elo paço imperial os sobreditos convi-
21 
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dados, ~~ .. seis horns ela tarde do roforiclo clia, hor~ qnc sna mage staclc o impcrn
clor hav.i~ fis .n.rlo, sua magcstacle imperial e real apostolica, condecorado com as 
ordens de Portugal e do Braz il, saín elo se LL qtlarto, e ]w,venelo tomado o seu 1?
gar, o barão elo Villa Secca fez ler pelo secretario da legação portugneza., D . Lmz 
da Camara, os do is actos seguintes, t anto o original por tug ue:ti1 como uma traclnc
ção franceza lcgalisada . 

((O primeiro cl ' aquelle · actos foi um decreto ele s ~ut magestaele o senhor D. P e
dro IV, datado elo Rio ele J aneiro aos 28 ele ab1·il cl' estc anu o, auctorisanclo sua 
augusta filha a celebrar os e ·ponsaes e promes ·a de casamento com sua alteza o 
sercni. simo :enhor infantQ D . Miguel, seu tio. O segunclo acto foi o pleno poder 
ela ·cr enissima senhora princeza D. Maria da Gloria, ra.inhn. ele P ortugal e elos 
AlgaTve,. ·, feito na cidn.cle elo Rio de Janeiro, aos 28 ele abri l elo presente armo, 
constituindo o barão ele Villa Secca seu r epresentante para a concl usão elos cs
pon. acs . Ultimamente leu o mesmo :ecreta~·io ele legação o breve latino elo santo 
padre concedendo as clispensa:, tanto para os esponsacs como pn.ra o casamento! 
que se ha ele celebrar subscquentemente : este breve é clataclo ele Roma aos 16 
dias elo mez ele outn.bro ultimo . 

«Finda aquclla leitura, o barão ele V.illa 'Secca., em v irtucl dos poderes acima 
m.encionaclos, cliTig iu a sua alteza o senJ10r infante D . Miguel a pergunta fonna,l, 
se sua alteza consentia. em contrahir os C.]JOnsacs e prot't1es:a ele· casamento : 0 

senhor infante r espondeu a:ffirmativamente, J? eclinelo formalmente a mã.o ela senhor:t 
princcza D . Mar ia ela Gloria. Consegninte11J.cnte D. Luiz da Ca1c1ara passou n. ler 
o acto elos csponsaes, e depois ele trocadas as promessas ele casamento o baü1o cl.c 
Villa Secca as:ignou o acto em nome da augusta esposa, e o scn]wr iJ1Ümtc D . 1\'It
gnel o assignon em seu pr oprio nome ; este acto foi feito ern clupli cado . .A ssigna
ram como te. tem unhas pedidas pelo ser cni ssimo senl1or infante : 1. 0 , sua alteza 
imperi al o senhor prin.cipe imperial ; 2.0 , sua alteza imperial o senh or archicl~tqne 
Francisco Carlos ; 3. 0 , sua alteza imperi al o senhor archicluque Carlos ; 4.0

1 ,-ua 
alteza imperi al o senhor archicluque J osé ; 5. 0

, sua alteza o príncipe ele Metter
nich, chanceller ela côrte e de estado e ela ca:a imperial; 6.0 , o vi ·concle de Rezende, 
enviado ex:tràorclinario e ministro plenipotcncim·io de sua magestacle o imperador 
elo BraziF. » 

I E is a copia textual enviada pelo minist ro }JOrtuguez na côrte ele Vicnna : 
"Proces-verba.l de l'acte ele :fiançailles et ele promessc de mariagc entre la prlncessc D. 1\~a 

ria da Glori a, fillc a!née de sa majesté l 'cmpcreur cl n Brésil D. l'echo I , déelurée par l1t (;.•te 
mnjesté reine ele Portugal et eles .Algarves, sons le nom de Mari c li, et son altcsse royalc I 111 -

Íltnt de P ortugn.l D.. Michel, la p rem iere r eprésentée, ]JOur les présentes :liançailles, par mr. l ~ 
haron de Villa Secca, euvoyé ex traorilinaire et ministre plénipotcntinire chr P or tugnl à la co~ r 
impériale d 'A utriche, leque] acte de :f:iançailles et de prornesse ele mari agr. a été passé au pal~ 1 5 

impérial en pn~.sence de sa majesté l 'ernperem ct ]e roi. le ~9 octobr,e 1826. - L rs 1Jer sonnes,11:· 

vit.ées à la cérémonie, savoh· : Son altesse royale J'infant D. Mi.clJCl ; son"altcsse impéria le l !W 

cbicluc F erclinand , prince héréditaire ; son al tesse impéri ale l 'arehicluc François Char les i "0 11 

a ltessc impéri ale l 'archiduc Charles i sou altesse impéri ale l 'archiduc J oseph, palat.in de B.on· 
grie i !e prince de T rautmannsc1or f, granel maí:tre el e la cour impériale i le prince de Mettern• ch, 
chanceliér de cour et cl'état et de la maison impéri ale i le com te de Czernin, granel cl .r.tn~bell a• ~ 
el e sa majesté l 'empereur; lo baron el e Villa Secca, envoyé extraonlinaire et mi nistre plémp~t~ ·~ 
t iaire clu Portu~al ; le vi comtc ele Rezende, euvoyé extraordinairc ct ministre p l énipotcnt~ ~t1) 0 
ele sa majesté l emper eur. du Brés il i monsignor O. thú, intem ouce de la cour de Romc pr.cs ~ 
cour impéri :1le d'Autriehe i le seeréta ire de la légatiou portugaise, D . Luiz ela Camara, falsa•;_ 
les foncti.ons ele secrétaire royal i le baron ele W aeken, conseiller auliqne aetuel de la chance 
leric de com et d 'état, teuant le protocole. 

"S'étant r éunis, à J'hC1.1r e ele six beurcs du soir, fixée par sa majesté l 'cmper em·, dans ~ ~: 
appa.r tements intéri eures el e la cour, sa rnajesté impérialc ct royale apostolique, décorée eles~~ _ 
clr es clu POTtuga;l et clu Brésil, sortit de ses appartcments, et apres qu'elle eut iJris placc, le t
rou ele Vil la , 'ecca, 'fi t :faire par le sccrétai.re de la léga.tion portugn.ise ·D. Lni z da 'a.ma.rn., de 
ct.m c en orig inal por tugais et en t rn.duction légal iséc f rançaise eles deux actcs suivants : 1~, 1~ 
décret ele sa. majesté l'cmpcrenr D . Pedro, claté de Rio J aneiro le 2l:l avril cl r ni er, au,tor• s,~n _· 
son august~ fi li e à c__onclure les :fiançail!cs et pr?messe de ~ar i age avec s.on a l tP.,sse .roy~~c 1•,11

u 
fant D. MJclJel, son oncle; 2°, dtl plem po tlvon· ele )a pnncesse D. Man a ela Gl.or1a., I C1ll 0 , _ 

Portugal. et des Alga.rves, expédié en date ue Ri o J aneiro I e 28 aVl·il dcrnier, comti tunnt le b.'1r 
ro L~ de Vlll a. l:lecea son représeutant poui· la eonelusion el es :fi ançftill es comme uussi ; 3 "~ clu b•ei 
l::t.t.m clu samt-pcre, accorel ant lcs dispenses t ant pour les íi ança.illes que pou•· le J?lnna.ge qu 
scra subséquemment céléhré, le clit b rcf expéel ié á T{omc lc 16 dn présc11t mois cl 'oetobrc. . és 

"Cette lecturc achevée, le baron de Villa Seecn, en vcrt tL el es pouvoirs ci-clessus rn cntiOJJll 
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* 
A Gazeta de Lisboa, n'um :ü·fig-o dat:1do ele 30 1, r eferindo-se a ontro im.por-

t::mte facto ele que trata o cliscm·so elo throno, diz o seguinte, depois ele alluelir ú 
reunião elas curtes : . 

· «A suspirada noticia gtre se recebeu hontcm ele haver sua alteza scrcuissima 
0 s_m:hor infante D. )Yiigucl prestado j uramento· ú carta constitucional,· eleve ser 
l:ottcla -ela maior satisfação para todos os portuguezes . Sua alteza, por este acto, 
~1":Te ele toda a coacção, acaba ele impor silencio aos que até agorn, (fazenclo -Jhe 
1Il,J:ustiça) flnctuavam na incerteza ele qun,l seria a conclucta el' este principe·; ·e de
pois (l'esta lição ele obecliencia e r espeito ás ordens soberanas já nem a perversi
dade poderá excogitar pretextos 1JÚa mover guerra ás sabias instituições que nos 
governam, ou mesmt> para questionar sobre um obj ecto em que a parte mais im
ter~s~acla não encontrou duvidas c que foi por ella decidido ela ma"?-eira a mais 
tonnman te . 

((Acabados assini todos os escrupulos, que r esta senão concorrermos todos para , 
; prosperidade g·eral? Sua alteza a senhora infauta regente tem dado provas irre-
ragaveis ele quanto deseja a ventlira dos lJovos; sua alteza quer a feliciclacle ele · 

todos, e por isso quer ordem, não quer partidos, não quer facções ; e bom desen
gano deve ter dado a experiencia aos portng-nczes ele que o emprego ele similhan
tes meios, alem ele indecoroso, sú é capaz ele proclQ.zir males ele toda a especie. 
«~rocure cada um obedecer {L lei>>, aqui está o grande segredo para ser con..:titu
cronal e r eahsta no rigor elo termo . Quem quer mais elo que a le i, é tão faccioso, 
é tã~ criminoso como quem qncr menos qne a lei; nem uns nem outros s~LO ver
dacle~ros constitúcionaes e realistas, pois que tanto ele uma como de outra fúrma 
se falta ú fé elo juramento prestado ú carta constitttcional. 

«A dociliclacle, o caracter elo povo portugnez, dão motivo a esperar que se en
ten~la bem este principio, e q11e até se concebn, horror pda icléa ele pagar com a 
111111

01' elas ingratidões os incomparaveis beneficios que elevemos ao grande r i 0 

senhor D . Pedro IV. Obecliencia pois ~í, lei, UJ.+ião entre todos, e provemos ao 
lilnudo, que nos conte1npla, que Poi·tugal se não acha no estado da barbaridade. >> 

Na ordem elo dia de· 31 acha~se tambem um periodo n'estes termos ': 
<<~na alteza a senhora infanta r egente, em nome de el-rei, manRa publicar ao 

ex.erc1to o offiqio que abaixo se segue, tahto para que chegue ao seu conhecimento 
0 l?tcressante obje~to do seu conteúdo, como para que' o exercito conheça a ma
ne.n·a atroz com qtte os seus camaradas foram illuc1ic1os e arrastados a crimes alheios 
Me hoj e dos solc1ados portuguczes 2·• n 

Causou grande ,enthusiasmo entre os liberaes a noticia ele ter o infante D . Mi
guel 'prestado juramento pw·o e simples à carta constit'ucional, mas os r ealistas 
contestaram desde logo parte ela affirmativa elo barão de Villa Secca, declarando 
{

11e sua alteza pratidra aquelle acto com. ?'ese1·va de di?·eitos, como se verá n'ou-
ros 'capítulos cl 'este volume. 

~~? n•• 1• ct 2n, aclrcssa à l 'infant D. Michel la demande formelle, si son altesse royale conscn
afB:. à c.ontracter lcs fiançailles et l?romesses de mar.i nge, à qu~ i monseigneur .l'infan~ réponclit 

matrvemeut et par la demande fo t·melle de la mam ele la prmcesse D . Marw. da Glona. · 
1e «Eu conséquence D. Luiz da Camara passa á la lecture ele l 'acte ele fiançailles, et apres que 
l ' ~ promesses de mariage furent échaug~es, mr. le baron de Vil la :::lecca signa l'acte au nmu ele 

epouse, et monscigncut· l'infaut D. Michel en son propre nom, le dit a.cte fait cu double. 
al t~s"E1~ qn:tl.i té de tém~ins r equis .)2ar s?n alt~sse royale monse ig~eur 1 :infaut sig1~erent: ~o, sn~1 
c1 se lmp~nal e monse1gneur le prmce tmpérwl; 2°, son aJtessc unpénale monse1gneur 1 arcbt
h~~ ~~~·auço t s Ch.arles ; 3", so1~ altessc hn1Jériale monseigneur l' ~rchi cluc Ch ar~e:; ; 4•, s?n a~tesse 
c I enale monse1gneur l 'arcluduc Joseph · 5• sou altesse le prm ce ele iVIettemiCh, chauceher ele 
c~ur . 9~ d'état ct ele la maison impérialb ;' G•,' mt·. le ·vicomte de l~ezende , envoyé e:xtraordinairc 

llll!tJstre plénipotentiairc ele sa majesté l'empereur du Brési). 
ct «L'a?te de fian çailles et promess'c ele mariage se trouvant muni de la -signature eles contra
c auts, a1usi que ele cellc des t émo ins, il a été p rocéclé à la lecture du préseut proces-vorbal 
e~n~tatant l'enticrc et cxacbe céléiJl'ation eles fia.nçail les, lequel,proces-verba1, a été ensuite elos 

Signé y ar le prince chauceli er ele cour et' cl'état et ele la maison impériale. 
, ~·FatLt it Viennc, le 29 octobre 1826.- (L. S.)- (Signé) P.rince de ll!Iettc?·nich.n 
te O r edactor da folha official era entU.o José Libcrato Frc,ire ele Carvalho cle1Jutado ·~s côr-

8 ~]U 182:2-1823. ' I 
1 

' 

- Transcreve o o·ffieio que se lê a pag. 24~ d'esto tomo. 

/ 
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* 
Quando o general Antonio Lobo Teixeira ele Barros assumiu o governo das 

armas de uma elas provincias elo r eino fez a segnint,e 

Pro ela ~nação 

Habitantes da Beira Baixa, eu me felic.ito de vir assistir entre vós ! Militares 
debaixo elas minhas ordens, eu me prezo de pas ·ar a commandar-vos ! Coube-me 
a honra de tomar o governo das armas ele uma das tres província. · que se gloriam 
ele ser as unicas em que uma fieleliclacle sem mancha se tem ostentado briosamente 
a favor ela legitimidade do senhor D. P edro IV e das liber aes instituições com que 
elle houve por b em felicitar-nos. · 

A Beira Baixa1 o partido elo Porto e a Extremaclura t êem-se mostrado o povo 
fiel por excellencia; a-inda um grito se não ouviu que não fosse em exaltação ele 
sentimentos gratos ao melhor elos sob eranos . Esta distincção ha ele ser r emarcavel 
nos fastos ela naÇão portugneza, e eu, ante vendo a gloria que d' aqui vos resulta, 
antecipadamente vos. dou os parabens . 

Conheceis o meu caracter, e colligireis que são sinceras as minhas expressões: 
não costumo usar de grandes rodeios para fazer acreditar as minhas intenções. 
Assim como manifesto francamente o gosto de que estou posslúdo, por tomar o 
governo militar d' esta província, tambem vos declaro que com ignal franquezll
manifestarei t oela a de;;approvação 1 mistmacla com o competente castigo 1 a quem 
ousar perturbar a tranquilla posse da quietação que tendes m:mtielo ! . . 

Fiel ao juramento q tle prestei á carta constitucional e aos votos que cleposJtct 
nas mãos da serenissima senhora infanta r egente quando as beijei pela duplica~la 
e honorífica graça ela minha reintegração ao serviço m.ilitari, e por esta co])lJllJS
são de que me encarregou, assevero que nenhuma consieleração me obrigan'L a fal
tar aos meus sentimentos, ao meu dever e á minha auctoriclaele. 

Beirões d'aquem da serra, não queiraes perder o esplendor que vos circumda : 
intactos na honra nacional que vos mostraes dispostos a manter, rocleiae-me e es:
clamae commigo, com enthnsiasmo e com r espeito: Viva o rei legitimo de Portu
gal, o senhor D . P edro IV; viva sua aug·usta filha, a senhora D. lVIaria II, jmacb 
rainha pela carta constitucional; viva a carta eons~itucional que o pae nos libera
llsou e com que a filha nos ha ele governar; viva a idolatrada regente, a senhora 
infanta D. Izabel Maria. 

Quartel geneml ele Oastello Branco, 31 ele ontllbro ele 1826. =Antonio L obo 
Teixái·a de Bar?·os de' Ba?·bosa, brigadeiro encarregado elo governo das armas da 
B eira Baixa. 

1 Decreto de 30 de setembro de 1826, publicado na ordem do dia n." 124 de 11 de outulJrO· 
Este militar fôra demittido do serviço por decreto de 6 de junho de 1824, como dissemos 1

10 

tomo I. 
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Primeiros netos das côrtes em 182G .- A cnrnara dos pare:; recusa·se a accoitn.r o projccto do regimento interno decretado 

P~l o gove rno ; de igual modo proced e ::t. dos deputados.- Debates a este respeito o nomeação dP. commicsões pa ra. ex a. ~ 
11111l!'rcm aquelles dois diplomas e proporem ou tros projcctos. - 0 ministro bariio do Sobral lê o relatori o sobre o estado 
da 1uzeJ:!d:.t pu bl ica. - Yarias proposições de me mbros dos corpos legisla li vos.- Na cu.mara hc rcd ita.ria ,a llnde -Fe de l)OVO 

J no seu regimelJto. - Discnrso da depu t:tção que participou :i infa.ntu regente a.clmr-se constit ui<ln. a cumara. dos deput:t
~los; ~csposta. de 13Ua. alte?.n. .- O govern o propõe a. reform a da contadoria fi sca l e thesom·aria das tropas, a~?sim como a. 
JUU cc;-ao das al fand egas de Li sbo~.- D iscute-se um pa.rcce r dn commissiio do poderes úcc i·ca do diploma. e docum entos 
f o.ncern eo tcs á prisfLo do 1\fanuc l Cluistovr~o do l\1asca renll as l, ig ueiredo7 de pu lado eleito pelo .A lgarve.- Propostas ele 
et pondo em pleno vigor o arti go 15. o dos de gu e rra e l'l~ primiu do os abusos no lançamento da decim a dos prcdi os rustiros 

Ul'l'endados e organisando o tr ibuna l do thcRonro publi<~o .- llesposta ao diFcttr8o do tlu ono enviada, pela. ~,;amara dos pa
res á iufn.nta regente , e palavras que D. Jzn.be ll\Ial'i n. dirige á reFpecLi vn. dcputn.ção.- Propõe- se nas du n.H casas do par
lnmeuto que se abra concurso entre os sabios po1·tug uezcs , para formularem projectos de codi gos ci vil e criminal, conce 
dendo-se- lhes premias , quando os seus trabulllos me reçam app rovação.- O par do reino conde da Lapa funda.meuta uma. 
Blla propos ição ele mensagem congrat\_t latori a. a. oi-re i D. P edro IV, a.poiantlo-n. tn.mbem outro orador.- Nomeia-se q uem 
li.a. de redigir n mcnan.gcm, que , depois ele apprmracla. e111 scs t>ão secreta., é e ntregue á infan ta regente para lhe dai' odes
tino ncccssario; discursos proferidC's n1esse :tf;to .-Pareccr sobre os artigos da. t>ttrta. que depende m de le is regulamen
tares.- Novo regime nto interno da. cam arn. dos deputa dos feito por uma l'Ommis~::~ ão esped al. - Re::posta ao di:scu rso da 
i~t ro~o, diri gida pela. c:1mara electiva.-Occorre nci:.t.s poli ticas fóra. daH côrtcs .-Ordm n rlo dia do v i~con rl e de Cane ll as.-
[alllfesto do ma rquez de Chaves.- Cot•t•cspuudencia do embaixador portn guez na cô rte de Londres.- Mndança no pes· 

soai do conselho rle cstn rl o. - Extractos de partidpações militm·es. - P1·ocJamaç:i.o rea li stn. dP rivada de V il la Nova de Ia 
d e~eun . - O governo substi tuo in tc rin umcute alguns membros ela commissão central de exame e melhoramento das ca

Ctus , por pertencerem ús camaras legisluLi v as . 

Pelas dez horas ela manhã ele 31 ele outubro r euniram os membros elas côrtes 
llas salas que estavam destinadas pa.ra as suas sessões, isto é, os deputados no 
aclo norte do vasto ec1ifi.cio ela praça elo Commercio e os pares elo reino no antigo 

palacio elo Rocio. 
A camara electiva encetou os se.us trabalhos preparatorios sob a presidencia 

~o conde. de Sampaio. (Manuel), na qualidade ele ~lec.ano, servindo ele sec:retarios 
~ranCisco de Almmcla Portugal e o barão de Qumtella, por ser em os mms novos 

~lll1clacle de entre os sessenta e cinco presentes. D epois de se examinarem os c1iplo·
ltlas da mesa provisor.ia, conforme os ·ar tigos 5.0 e .6. 0 do regimento interno, lan
Çara?l-se n 'uma urna os nomes de todos os dep11.tados que assistiam á sessão, ex
tra~mdo o presidente quinze d'elles para comporem as tr es commissões de verifi.
caçao ele poderes. Os inclivicluos em quem recaiu o sorteio entr egm·am os diplomas 
na lUe.-a, que foi incumbida ele conhecer ela sua legalidade, e não havendo duvida 

' alguma a tal respeito, as ditas commissões r eceberam os r estantes diplomas para 
P1'°C<(clerem ao competente exame. . 
t . A camara hereclitaria presidiu o duque de Caclaval, que escolheu para secre
t ar10s, com assentimento unanime, o marquez ele T an c os eo concle ele 1\fesqui-
ella? tendo comparecido quarenta pares elo r eino, os quaes apresentaram as res

pectivas cartas r egias ele nomeação, assim como se leram os decretos que designa
~~lll quem havia de exercer as funcções ele pr esidente e vice-presidente, insertos 
J.~ a pag. 53 cl ' este tomo. O duque propoz, e foi approvaelo após breve cliscus
Sc~? ' a formula elo juramento, c1.~j o teor segue : «Juro aos S.antos Eva~gelhos cum
~1 u· fiehnente as obrigações ele par do r eino; manter a r eligiã0 eatLohca.. apostolica 
101ua11a, a integridade elo reino; obser var e fazer observa.r; q1.~~:anto couber em 
nossas attribuições , a carta constitucional de 29 ele abril ele 1826; ser fiel ao r ei 
: l à patria ~ promover o ?em geral ~a .naçãoJJ . O ~residente ])r estou-o em voz 

ta e os ma1s pares cumpnram com s1mllhante precmto m·guemlo a mão direita 
b~gnncl~ se convencion~ra ; eram, ?'lem dos tres ela mesa, j ~t mencionados : are e~ 
c1 spo. b1spo ele E lvas ; b1spos, el e Pmhel, do .Algarve, ela Guarda, ele Vizeu , deão 
Te ~1lla Viçosa; marquezes, ele Abr~ntes (D. Pedr?), ele Alegrete, ele Borba, de 

Orr es Novas, ele Pombal, ele Sabugosa, ele L ounçal, .ele Vagos, do Olhão, ele 
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Bcllas, de Lavl'aclio, ele Vianna (D. Jofio); condes, ela Louzã (D . Diogo), ele Pa
raty, ela Pigueira, ele 'ampaio (Antonio), ele Ceia, ele Carvalhaes, ela Ega (Antãb), 
ela Lapa, ele Belmonte (D . Va:;co), ela Anaclia, de S . Miguel, ele Linharcs, ela Po
voa, dos Arcos (D. l\Iarcos), do Rio Parclo, elas Galveias, ela Cunha, ela rraipa, de 
Vallada. 

O prcsiclcntc, Üepois ele declarar «que estava constituiela a camara elo:; pares 
do rcinO>l 1 recitou este 

Discurso 

Dignos pares elo reino:- Se o vosso nascimento e dignidade vos chamou ao 
importante c alto emprego que ides exercer, a vossa hom·a c conscicncia vos 
impõem a ri5orosa obrigaçii.0 ele cumprir com ex~wtielão c clesvclo os deveres c~c 
dignos pares elo reino; usae, pois, com prndencia, circumspecção c sabedoria 
d'aqucUa parte da soberania que sua magcstacle acaba de vos transmittir; promo
vei quanto em YÓs couber a felicidade ela. nação, e justific~w assim a alta prova 
ele .confiança que cl-1·ei houve por bem clar-vos . . 

O homem, destinado por seu Crcaclor a viver em socieclacle, não podia derx~r 
de ser suborclinaelo a regras certas, que, marcando as acções e cli:tinguincl'o os. eh
rcitos dé cacla um, protegessem a conservação e tranquillidade de todos: e1s a 
origem e o n10tivo das leis, e portanto o .objecto eh legislaçfio; procurar e proulO
vcr a conservação c t.ranquillidade d'csta grancle sociedade, a que charuâmos na
ção, é o dever elo legislador; qne todas as suas deci.;õe.> sejam cla1:as, funcl~clas 
em })rincipios de justiça c .tendentes a felicitar o paiz, eleve ser o seu maior cmcla
clo . Esta é a tarefa que se vos apresenta, arclua na verdade, mas n:Lo supm·ior ás 
forças de quem, como vós, se acha m.J.imaclo dos nobres sentimentos de fidelidade ' 
ao soberano e de amor pela patria1 caracter este que sempre distinguiu a nobreZia 
ele Portugal. 

Guiao-vos pelo temor ele D eus, pr incipio ele tocla a sabedoria; ponderao o p:·c
scnte, preveni o fntm·o, imitao vos:os maiores, e a glm·ia de terdes concórndo 
para a felicidade elo vosso paiz, assim como a satisfação de consciencia por bn.
vcrdcs obrado r ectamcnte, serão o premio ele vossas fadigas. 

Na sessã:o de 2 de novembro apresentou-se 4 camara elos deputados o clecreto 
com o regimento interno, que foi adaptado provisionalmente, considerando-se con10 

offereciclo pelo governo . As commissões ,ele verificação ele poderes deram parecer 
a respeito ele quarenta e oito elos eleitos, os quaes se proclamaram, visto não ha
ver duvida sobre a legalidade elos seus diplomas. Suscitando-se a questão so?r~ 
se os deputados que eram ao mesmo tempo ministros ele estado podiam ser eleitoS 
p~ra presidente, a camara clecieliu não haver n'isso duvida alguma. 

Procedeu-se depois á formaçao da lista quintupla, a fim da infanta reg~nte 
escolher o })residente, e sa:íram eleitos á plm-aliclacle absoluta, D. Pr. Pranm~co 
ele S. Luiz, F ilippe F err eira de Ara1~jo e Castro c Prancis'co Manuel Grav1~o, 
completando-se em segundo cscruti.nio com os nomes de José Antonio Guerren·o 
e Manuel de Serpa Machado. A maioria elos votos para secretarias recaiu em Fnln
cisco Barroso Pereira e Antonio Ribeiro ela Costa. Suscitou-se ligeiro debate so
bre se o logar de presidente devia ser para toda a legislatm·a ou a1)enas para cadf1 
sessão, e a camara decidiu que durasse tanto tempo quanto fosse consignaclo no re
gimento interno. Na mesa leu-se uma carta elo deputa.elo eleito Manuel ChTistovã~ 
ele Mascar~nhas Fig-tteiredo, comprometticlo na r ebeilião do Alga1:ve, clizenclo. es_tf~ 
preso em Setubal: este assumpto :ficou para resolver quando estivesse constütUC" 
a camara. é 

No dia immeeliato ficaram eleitos Pilippe Ferreira ele Arat~jo c Castro, Jos 
Antonio Guerreiro Antonio Marciano de Azeveelo l\1anuel de SerJJa lVIachado e 
B ' ' ·a te . e~to Pereira elo Carmo, para ele entre elles a infan'ta nomear o vic.e-pres1 en ' 
assim como se elegeram vice-secretarias Antonio Vicente de Carvalho e So,.lsa e 
Francisco Xavier de Sousa Queirog-a, e por sorteio a deputação que devia ir sub- . 
rucLtcr ao conhecimento ele sua alteza as duas listas quintuplas. 
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* 
A camara. elos pares tambem reuniu na data ele 3, e clecicliLL que se nomeasse 

n~a commissão ele cinco membros para emittir o seu voto sobre o projecto de r e
gnnento interno oifereciclo pelo governo, a qual poucos minutos cle1)0is apresen- _ 
tou este · 

Parecer 

.o parecer da commissão nomeada para examinar,. se a camara deve r eceber o 
proJ ecto elo regimento interno ela mesma camara, enviado pelo pocler executivo, é 
unanimemente que o não deve r eceber como decretado. 

No palacio da camara do.· pares, em commissão, 3 de novembro de 1826. = 
Ma1·q1tez ele Bo1·ba = Ma1·quez ele Pombal = Conde elo' Rio Pa1·do =Bispo ele Vi 
zeu=Bispo do Algcl?'ve. 

Resolveu-se mais que fosse col}.viclaclo o ministerio a assistir á discussão cl' este 
assumpto, e t endo compareciclo os ministros elo reino e dos neg-ocios estrangeiros, 
começou o debate, que acceri.tua a feição política da dita camara desde o principio 
dos seus tra.balhos, e por isso é conveniente repro!ILlZir aqLli a cmitroversia na in te-

, gra, quanto possível, para assim se saber quaes os pares que fallaram pró e contra. 

Discussão do l=» a rece r 

ÜONDE DE LINEARES:- Dignos pares. Busca-se impor á camara um regula
l11ento, que debaix o ele apparencias ele ordem e r egularidade, pikl e na r ealiclacl e 
ter um :lim muito diverso, isto é, tolher a liberdade da mesma ca.mara e est ab e
lecer, sem contestação alguma, precedente~? que possam convir para o futuro a 
a um ministerio providente e que desde YL se mostra ·inclinaclo a cobrir-se de um 
lJruclente véu por mC'io ele sessões secretas obrigadas, posto que n'este lJonto a 
c~rta, no artigo 23. 0

, tenha providenciado com dignidade o que se eleve ti puLli 
e lclacle e o q'ne á segurança elo estado. Mas, senhores, para r eduzir esta questrio 
a termos claros, 'é justo que a estabeleçn. com ordem, unico IDeio ele vos comren
cer da extensão elos · meus receios pela nossa liberdade ele discussão, perfeitamente 
garantida e estabelecida na carta constitucional, e que só cle1Jende ele vós o con
sel·var em toda a sua integridade . 

D esde o momento em que a carta constítucional, dada tão generosamente pelo 
nosso imllfortal ,soberano o senhor D. P edro IV, foi acceita e jnracla n' estes r ei
nos, todas as auctoriclacles' emanadas cl'ella r ecebe11am a parte elo poder que lhes 
cst.ava attribuida, e sendo estes IJocleres circumscriptos dentro ele limites b em cle
filll.dos, são inquestionavelmente bem íllegaes todas as invasões que umas possam 
con:np.etter sobre as outras. · 

.E IJor este motivo q,ne, sem alguma duvida, tocava n' est e r eino ao poder exe
cuhvo, até á installação elas camaras, o legislar e providenciar a bem elo estado 
tudo quanto está mesmo hoje ao alcance elo corpo legislativo; mas est e poder só 
se estendia no inteiro 'e restricto limite ela propria constituição, n.l em ou contra a 
rual nada. podia, . a~sim como ainda hoj_e n~cla pócle, o éorpo leg:isla~ivo, não _fa.l~ 
anelo aqm ela latldao que a carta consütuc10nal dá ao poder leg1slatlvo, r estncto 

a certas legalidades, para a alterar em parte, caso assim pareça conveniente e 
passado um termo fixo. 

.. s?, pois, a carta não faz ' outra menção elo regulamento interno elo corpo le
glslatlVO senão para provocar a sua existencia, como é que o pocler executivo se 
~rroga esta supremacia, que .anterior á formação ~las .camaras _:ra sem objecto, e 
d~ ~~menta ~l~ ~ua installação é uma vercladen·?' mtro~ucçao, que só tencle a 
~struu· o eqmhbno e a estabelecer uma suprema01a que JUstamente a carta con

Stltuciprtal não auctorisa? 
Por qu~ rasão apparece tambem no frontispício d'este r egulamento o t ermo 

~ovo :eJ? legislação lJositiva ele proj ecto de regulamento? Acaso foi a primeira icléa 
, 
0 mm1stro que o assignou apresentar como proposição , ministerial o dar ás cama

tas um regimento seu? Então, segundo o artigo 55. 0 ela carta constitucional; o 
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termo aprojccto» ainda ú antecipado, devia e:perar a approvaçrLo eh commissão da. 
camara dos deputados e incon:titl.tcionnJmente foi este proj ecto aprc:entaLlo a esta 
camarai se, porém, por uma inadvertencia, pouco tle esperar n'este caso, escapou 
esta palavra· na r eela.cção final, quando o mini.sterio, vemlo que a opi1-úão dos m~m
bros da camara em particular não era favoravel a esta meelida, jtugou poder for
çal-a, impondo-lhe certamente um caracter ele muito maior peso, e11ganou-se i fe
lizu,lente a constituiç:ão,, sempre bernfaz<=:ja, no artigo 105.0 separou o throno eb 
re.1Jonsabilidacle ministerial, e n'es~e mesmo acto permitte á camara do não ver 
mais elo que um novo abuso . 

Tal é hoje a alternativa da camara, ou ele sacrificar a ·ua indepenclcncia, como 
uma elas partes rlo corpo legi.'lativo, e que consiste essencialmente na liberdade 
elo: votos e elas opiniões elos seus membros, podendo só elln. exercer aqt1ella .~t~
ri sClicção rcgn1amontar, qno o:sencia1mente r.e: ide n'eila, c qne não 11ócle sn.enfi
car a nenhmu outro poder sem eomprometter a Rua inclopenclencia, pois este, _o
quem fosse delegado, cle:cle logo teria a po:sibiliclade ele comprimir, ele dostnn.r 
esta liberdade ele yotaçrio, e de opinião ou ele rej eitar com energia um abuso mt
nisterial, fa~cnclo conhecer, }JOr meio ele lilll::t muito respeitosa mensagem ao thro
no, com quanto sentimento ella se viu obrig·nda a esta medidn, que muito volnll
tariamcnte o ministcrio attrah.iu sobre si e que a camara não provocou. 

O regulamento que a eamara adaptar necessariamente eleve com o mais escru
puloso cuidado evitar qualqncr contraelicção ti, carta con ·titucional, que n'e.·tc caso 
tornaria illeg:tl o me ·mo regulamento, vantagem qu nao tem o reg·ulumento pr~
lJO:to, pois, alem elas infracções que dimanam ela. sua propria nn.tnroz-:a, como act
ma ponderei, e elas ele fúrrnn. contra. o artigo 4G .0 ela. carta. constituciollal, tambeu1 
as Ycio muito mais po:itivas no artigo 1 ü. 0 elo regtuamento, em quo regula que o 
debato sobre o cliscnr::;o real ela abertura seja sempre secreto nos artigo." 34.0 , 38.0 

c 49.0
, em que, pela. prioridade constante dos objcctos ele lei, se ataca incliscreta

mente a iniciativa quo têem as camara.· elo propor-rroj ectos ele lei segundo o m·
tigo 46 .0 ela cru-ta con:titucíonal; finalmente, no m-tigo 80 .0 elo regulam ento ern 
que priva a menm·iclade ele motivar a sua dis ·iclencin., tolhendo 1rm elos meios de 
notoriedade que a constituição o tabcleceu na sua plenitude possível. . 

Não preenche melhor todas as necessidades regulamentares o regulamento Ull

nísterial, nem mesmo as inclicaclas na constituição, e omittinclo inteiram ente as 
rcgTas a seguir na fórma ele conduzir o debate e ele faz er as leitm·as e emendas 
no. projectos ele lei, proposições, etc., assim como as que são r elativas ~ts com
mtmicações entre as duas cammas e o ministerio. 

Aqui paro as minhas r flexões, r eservando-me para mais em detn.lhe mostrar 
os inconvenientes ele todas as partes el'oste r egulamento, uma vez que se trate _ele 
o discutir . Aiucla que o meu parecer, como membro el'csta casa, é que elle é J_D
admissivel por : em primeiro Jogar atacar o poder que tem toda a assembléa le~p~
lativa ele formar as regras e de as alterar, q11e servem para man~er a sua pohcJa 
interior com o tman.ime consentimento de uma grande mai01·ia e tllUCO ponto a 
que tende um regulamento iuterior, ,principio geralmente aclmitticlo e que consagrfL 
n pratica constante ele todos o: paizes aonde exi:tom as:em bléas legi:lativas i ern 
eg1mclo logar, por aclmittir uma supremacia elo executivo, que a constitu!çrw .uao 

clá, e que tanto se eleve evitar quanto as inva ões elo Ie.gi:lativo sobre o exeeut~vo. ; 
em terceiro logar, por conter artigos que jt1lgo infracções manifestas á con:tJtW
ção; em quarto log·ar, pelo abuso ele poder feito pelo ministerio, promovenclo wn 
decreto que elo sua nntureza 6 anti-constitucional. · 

Mr~rrSTRO DOS NEGOClOS ESTRANGEIROS:- Dignos pares do reino. Eu D~0 
responclel'ei ás injurias que o digno par, que acaba ele fallar, dirigiu ao min.istcr10 

que tanto trabalhou dtuante estes tres mezes, limitando-me unicamente a fallar 
eh primeira phrase elo seu cliscmso . Diz que o ministerio tinha querido impor uJU 

regulamento á camara elos dignos pares, o que é fnlsü;simo, como se vê 11elo modo 
mesmo com que o apresenta, dizendo que é para servir provisionalmente . O g~
Yorno não podia deixar ele o apresentar a m11n. c a outra camara, porque o art:
go 20.o ela carta con:titt1cional cliz que seu ceremoni.al, o o da participn.ção ao rei, 
será feito na fórma elo regimento interno. Pergtmto ou, nrio estando feito este rc-
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~·i monto, qucru o kwia de fuz'cr? Qnal era a auctori.clacl@ eonstituida ]Jar::t isso? 
De certo 'Jl[i.o havia outra que o governo, que até ao dia em que se :ibriram ~s 
cmuaras r uniu em si todos os poderes. Parece-me, portanto, que não ha duvida 
nenluuna que o goycrno poclia c cleYia fazer o regimento. 

CoNDE DE LINLIJJWS: - A grande objecçao g.ue a cmnara }Jarccc ter a fazer 
ao ~nini:terio, ou, }Jelo mcno:, a. que eu, tsmho a faz er , é que tem apresentado o 
rcgnuent0 com um decreto assignaclo pela ·crcni ·süua senhora infanta regente, c 

, portanto parece qne impõe á eamara a. nece:siclacle ele o receber ou de clizer que 
c:te decreto é illcgal. Eu creio que a camam não eleve receber esta lei, porque 
um?' vez que a receba, acaba toda a pos:ibiliclacle ele fazer alguma alteração no 
rc.g1~ento, sem outra lei, que deveria passar }JOr tocla · a. gradações a que a eon
S~JtL1J ~ão suj eita as leis . O ministcrio iinha muitos modos ele fazer chegar este r c
"·;mcuto á t:amara, a qual o teria admittíclo i mas a muca uuv:icb é por tel-a sanc
nouaclo com um decreto, que, posto seja vcrclaclciro, implica obediencia absoluta 
da camai-a. 

:&L\TI.QliEZ DE: ALEGRETE:- É o meu Yoto que se aeceitc e execute com
l~lctamcJltc o regulamento ·enviaclo a e:ta cmnam pelo poder executivo i o contra
r.LO, cu consicl ro urna infracçrio :t carta, conscquentementc illega.l quanto se pra
t1qne. Os artigos 20.0 c 21. 0 s'ão o. q1le faliam no regimento interno cla,s camaras; 
lUas nem pelo seu es11irito póclo colLigir-se seja ela attribnição <.l'ellas fazcl-o. O 
decreto elo nosso augu.·to monarcha, pcrmittinclo gue ;e altere o dia determinado 
P.cln. carta para a abcr tma elas cn.mara.s, auctorisa a regencia a dar as proviclcn
~Jas qne devem preceder a este neto, c :c c ·te não é exactamente o .·cu sentido 
Lttcral, 6 ~ scn c:1irito. O§ 12. 0 elo ~rtigo 73.0 ela. carta cU ao poder exocntiYo 
a faeuldacle de expedir decretos, instrneções c regulamentos aclcquaclos <L boa exc
cuç~io elas leis. A no. sa, carta é mna. granclo lei i mas 6 uma lei, c não muda tlc 
llaüll'cza, l{Or niio ter entrado em :ua furiuaçào a coneol'l'encia elas duas camaras. 
O m-tigo 21. 0

1 YL citado, clctcrmiua, soja o r egimento quem regule a nomeaçfio ele 
secretarias, vcrit]ca~ão elos poderes e formularia do jm·amcnto . Antes ele verifica
elo · os 11oclcre c prcstnclo o ju.ramento considero os clignos pares credores elo maior 
respeito, ma,s sem ncnlum1a auctoridacle i é pois obro que o r egimento lhe clevia 
J.lrccecler. E ele que poder clevia emanar este r eg-im ento senão elo poder exccuti
, vo? E acho muito generoso e modesto da. parte elo governo dar ao regim ento o 
11.0n~c ele projeeto pro,~sorio. Concluo o men .-oto cleclaranclo, tah-ez com exce ·-
81Ya franqn. za, mas ele. culpaYel em um solc\aclo velho, que ainda não senclo tão 
podcro ·os os motivo · em que fundamento a minha opiillJio, seria bastante para a 
a~1optar, clese~mtcntar os inimigos ele nos~as sabia: instituições, e que o são prin
Clpalmente, pela cla~se a quo pertencem, os inclivicluos ele que se compõe esta 
e~lUara. 

l\Innsnw DOS 1\EGOCIO. DO RmNO:- Dignos pares elo reino . Tem- ·e clis
Pntado até aqui ;c o governo tinha ou não auctoriclacle de emittir este projecto 
ele r egimento interno; incumbe-me ng·oni. defender meus collegas c a mim mesmo. 
O. governo viu-se obrigado a faz er urua combinação ele cousas na fúrma elos clc
y·etos dado:::, porque a carta manda r m1irem- c as camaras i mas a cnrta 11ão po- . 
ll~ di!:'pcr todas as com .. a: ncc :sarias para fazer e:ffcctiva c ta remti~10. Quem: 
P01 S, I oclia fazer esta.· causas n cessarias? O governo, sem duvida, c este ju]gon 
que uma elas eousas mais neecssarias era' disr or a fórma elo c.eremonial ela abcr
itlta elas c amaras e depois apre ·entar o regimento interno cl' estas. O governo eo
ul~eceu que a formação cl'este reo·imento não tocaya a nenhuma camara i mas exa
llllnauclo que se podia fazer pro,~. oriamente, entendeu que uma ~ommissão co~
posta ele a]gumas da· pessoas quo haviam cl formar as camaras sena talvez o mms 
acertado, e ereou uma jmJta com1Josta ele alguns dignos pares, ::quem encarregou 
clu~s causas : a primeira, apresentar o ecremonial que se clevena observar 11a pri 
beira sessão ela abertma ; e a segunda, .Pl:opor os arti.gos qu~ deviam servir ele 
ase. ao r eg·imento interno da camara. Mm de proposJto sorTiu-se ela phra ·c de 

uattJgos que deviam servir de base», e não ela de «regimento interno>>; I arque n~i.o 
csta~clo clcc[cliclo quem era a auctoriclaclc que o podia fazer, ju.lgou que bast~van• 
os dttos aFtigos, porque form::tvam mna cspec ic ele cmwcn~ão que scrviEsc, no 
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em tanto que se formava ,o r egimento definitivo. A junta crcacb corrcspondeu .. com· 
plutamcnte tLS intenções do governo, rclativarn entc á primeira parte, mas n(w ~s
s im a r espeito ela scgnneb, porquc1 em lagar elos artigos pedidos, offcrecen um JU

dicc do.- capitLuos com que se devia formar o r egimento . Então, vendo o gover~o 
que não havia outro meio de poderem-se formar as camaras, entendeu q11~ ~levw. 
r edigir c: te proj ecto e r emcttel-o acolnpanhaclo ele um clecreto, daudo n_ot1caa da 
necessidade da sua. formação e elesignanclo ó que devia durar . A prim eu·a parte 
do el e ereto diz : «sendo necessario que a composição do r egnl::J,mento interno ~lo 
cacla,uma das camaras preceda a installação d'ellas>>, etc. Aualysemo: este peno
do . E evidente que o TCgtllamento eleve preccelcT1 segLmelo o artig·o 20 .0 da. cn;rta. i 
,luem, pois, podia fazeT este Tegnlamento? Não poLliam as camaras, quando mncla 
não estavam constituiclas, c quanclo mesmo o estivessem, qual era a camara f, 

quem excllls ivamente correspomlia? E se eram ambas as camaras, qua.l era 0 

meio de commnnicação que tinham entre si ? E o poder executivo não havia ele 
ter alguma. parte na. sua formação ? Nenhuma cl' estas co usas era pos'sivc] 1 c por 
conseguinte, sendo expresso o artigo 20. 0 da carta, cstú provada a rasão elo pe
riodo primeiro . Passo ao .-egunclo; diz : «para se facilitarem e oTC1enar em os s~,tlS 
trabalhos desde o principio ela proxima futura sessão, e para se est~bclcccr a for
ma elas r elações elas camaras entre si, e a ele cada uma cl'ellas com o govcrnOJJ · 

Este perioclo é tambcm evidente, por que eliz o artigo 21. 0 ela. carta. (Le1L-o .J 
Se a nomeação elos secretarias ha ele cxecutm·-;c na fúrma elo regulamento, 6 cl~ro 
que este ha ele exist ir anteriormente, e que as camaras têcm que seguir o proJ C
cto elo governo . Eis-aqui os fundamentos que o governo t eve para fazer este re
gulamento . 

Mas deixemos o princi1Jio elo decreto, e passemos no fim, onde diz «para ~cr
vir prov:isionalmentc ele regulamento ela dita camara, emquanto não for convcm_cn
tcmcntc alteraelo>J . E como pôde ser convenientemente a1terac1o? O digno par cl1 f~sc 
qu? O devia ser pela camara; mas enganou-se . Esta alteração ha c1e ter um _ele 
clots fins, ou alterar um ou outro artig·o menos neccssario, c então não ;me ncln11l'~ 
c1ue a camara o faça per si, ou alterar a snbstancia el o regulamento, c en~f~o so 
pócle ser por meio de uma lei, para o que é preciso que haja o concm·so elas clu~s 
cnmaras e do governo ; tanto mais que o regulamento da camara elo.- par es uM 
pcíclc ser muito eliffer ente c1o rcgula.mento da camara elos cl cpntaclos; porque, c~c 
Ycnclo-sc r eunir ambas as camaras n'um ol)jecto muito principal, qual é o ele di s
cutir e fazer as leis, é evidentemente contrario aos interesses nacionaes qLlC a ca
mara elos dignos pares as discuta de 1rm modo c de outr o a camara elos deputados . 
Eis-aqui a rasão por que o governo deu uma norma provisoria, para as camaras 
poderem começar seus trabalhos, sem prejuízo ,ele se p0tlcrem faz er n' ella as altera
ções convenientes. Este projecto }Jrovisorio devia servir 1mra U)ll ele doi~ fins: on 
para servir interinamente lJara dirigir os trabalhos d::J, ca,mn,ra, ou para· se conv?r
tcr em um projecto e1c lei para ser discutido. Não é cb cssencia, das asscmbluns 
representativas fazerem f:iCUs regulamentos, porqLw cu posso mostrar muitos govcr
n os representativos em quo as cartas nao concedem este }Jocler ús camaras, e mcsn~~ 
ela nossa carta não r esulta que as camaras elevem fa,zer os seus, porqne só em doi ~ 
ar tigo: falia ele regulamento, c nos dois o suppõc anterior {~s camaras . E não ~o 
não é ela letra ela carta que a camara faça este r egulamento, digo mais, que na_o 

_ seria conveniente que o fizesse; porque não convem que a camara dos pares fi
zesse seu r egulamento isoladamente e o mesmo a camara dos deputados, e appa
recerem depois estes dois _regulamentos encontraclos . Era pois necessario . qne cl 0 

governo mandasse um proJecto ele r egulamento ás camaras, e o fez debm~o No 
honesto nome ele r egulamento provisorio. Diz-se que, vindo com um decreto, n:npoe 
a obrigação ele o acceitar, mas ha decr etos que só têem po~· objccto legalisar 05 

actos a que vão unidos, e este a,ttesta que o r egulamento apresentado é o mesmo 
que a screuissima senhora infanta mandou faz er, e que não t em outro objccto que 
o. ele servir provisoriamente · cmquanto não seja convenientemente alterado . Só po
el:a ser assim, porque como havia ele apparecer este r egulamento na ca.mara? B:~
vta elo . ser um papel sem assignatlU'a, sem data e sem formalidade alguma? fia\~:, 
de ass1gnar este · papel simplesmente um ministro ele estado? Nm1a cl'isto se l)ocu::t 
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fa~cr, c portanto nào havi::~. onb·o meio que aquellc que o governo tem seguido . 
~ls-uqui o que pertence ü · fórmas mdérnas com que se apresrntou este proj ecto. 
Bn não pude seguir a rapidez elo discurso elo digno p:n: qne f;1~l ou l)rimeiro, mas 
comtudo ouvi queixar-se de que o governo queria estabelecer sessões .·caretas. 
Isto é mui lisonj eiro para se eaJ)Ü.Ir 2. uura popular, mas não é e:s:aeto. A carta 
o~tabelccc os casos em que eleve ter loga.r, e no regulamento nada mais se diz se
nao, qlfe qnalquçr membro póde pedir á mesa urna sessão secreta e a mesa con
cedcl-a, e na formula cliz expressamente, que o presidente intimarú. ás galeria. ·, 
que assiJ;n o exige o bem elo estado . Mas desgraçadamente se falla em um artigo 
de um assumpto quo se eleve tratar em sess~io secreta. O artigo é o 19.0

, que diz: 
<<Ü presiclente da camara se occupará ele propor n 1esta segunda sessão a rcspostu 
ao clisctlrso real da abertura; e logo que tiver sido approvada pela maioria ela ea
mara em sessfLo secreta)), etc. Eis-aqui <:> unico caso em que se trata determina
damente ela .sessão secreta. A raslio creio que todos os dignos pares a conhecem 
bem; trata-se de uma re:poRtn ao tl1rono, e esta ha ele ser discutida e ap1Jrovada 
pela. cama.ra, porque ele outro modo nn o se poderia considerar como re:postn. da ela 
por. a mesma camara, e, pergunto eu, ha ele ser annunciacla antes ao publico cl'csta 
cap1tal quo a sua alteza a quem vae dirigida? Seria um absurdo suppor tal cou
sa, porque então poderiam os ta.chyg-raphos copiar o di scurso de modo quo quando 
chegasse u sua-alteza, dissesse <<já eu o sabia'). Eis-aqui porque n1io pó de ser em 
sc~sào publica s.cnão em secreta, em que, não podendo haver outra discussão, o pu
Lhco nã~ tem nenhum interesse . T aes são as principaes rasões. pelas quaos me 
P_arece quo a camara não tem motivo ele queixa elo ministerio. 1\iuito m ais pode
r:~ dizer; mas sómente direi que, se a caro ara quizesse fa.zer um novo regulamento,_ 
1~fto . o poderia fazer per si só, ·porque deveria passar pelas formalidacles estabelc
~lclas pelas leis, e assim mesmo sorin. necc:sario que proceclesse com alguma orl 01:1 em suas discussões, c eu .nfio vejo fJ.UC possa ser outl:a mais elo que a estabe-
cclth aqni . . 
.. CoNnr~ . DA TAIPA:-- A ninguem t em sido ma,is doloroso elo que a mim a ques

tno que infelizmente se levantou entre o ministerio e esta carnara; a ningucm mai s 
.d~ qne a esta camara convem o sustentar o ministerio, pois e ·tou persuadido não 
}lude haver melhor escolha, c confesso que o seu objecto é o bem nacional: cntrc
ta~to VOLl fazer algumas reflexões em resposta ao ex .mo ministro elos negocias do 
rc1no., · 

Di-z o st·. ministro, como seria póssivel install::tr mna assembléa logislatiya sem 
~recoclcrem fúrm,as qnc, r egularisando os seus. trabalhos, suj eitassem á ordem o.s 
8011S membros ? Este arg tlmento é ele certo ele gTancle peso, mas devemos exauu
l1ar. até que ponto essas fól'mas en trn necessarias para a assembléa poder proi ectar 
e Üt scntir o seu reg·ulamento interno, e depois examinaremos se a ingcrencia es
tra.nha, quo o e:-.:: .1110 ministro pretendo elevem ter os Ol'!.tros ramos elo poder lE"gis
bttvo em seu r egulamento, é incompatível CQm a existencia ela carnara. 

A camara elos parçs; na presença ele um presiclentc constitucionalmente no
ll)en.clo ])Ol' el-rei1 t?nclo verificado seus r,odere:, não havia _inconvénie.nte, em ~e 
~1lv~r em sen presrcl nte para a nomen çao ele seus sccretanos, e clepors l.:íastana 

C: lngw-se ús fórmas marcadas na constituicão para forma-1· c cliscutir o seu r egula-
Ulento. ' 

· lVIas emquanto á inger encia que o ex. 1110 'mÍl1istro cliz os outros poder es elevem 
ter na formacão elo seu r eo·ulamento t enho a cl.izer que a inclepenclencia ela ca
lllara elos r)a~·es como ra~o elo IJOCler leo·isla.tivo, consiste na liberdade ele seus v t ·' . b • 

hi
o os e OlJiniões · que IJara o·osar cl'essa liberdade, sem caír nas desordens ela anar-

c a J ' o · r fi ... f: ' Cteve formar um r egulamento qlle, prescrevendo 16rma~ :xas e mvanavms, tça. q1~e suas decisões sejam a expressfio ela vontade ela m_awna e não r e. ul~aclo 
~. 0 lUtngas de faccõ es estranhas, que sempre buscam clommar os corpo,13 legisla-
lvos. ' 

O poder ele fazer este regulamento é da jurisclicçrio ela camara; só compete {L 

camura, e só a camara o pócle exercer sem o pocler tlelegar, porque aquello a 
~~Hem. ~ camara 0 delegasse, tendo interesses diversos, teria necessariamente ,7is- · 
clS cld}el(entcs O introduziria OS abusos que Ulll COrpo lcgislatÍYO quer evitar for-
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mamlo sen .rcgubmento interno; almsos que, annulhndo a libcrdaclc, qtw constitue 
o poder cb camara, destruiriam sua cxi:tencia. . 

Não podendo, pois, a camara alienar este P.Ocl r sem deixar ele existir, é lll
alicn:wcl de direito . 

CoNDE nA LAPA : - Temos de tratar a questão de acccitar ou recusar o pro
j acto elo l"egimento interno da camara elo: pares, que nos foi remetticlo; c scnl 
pretender exceder os limites procurarei tocar este ponto, sem comtudo o dcsen:rol
vcr, ou ela rcclacção elo decreto, ou fazer aquella analyse quo elle merece . Sn:to 
que apenas installada a camara dos pares me veja. obrigado (constrangido pelo ~u
ramcnto) a declarar opiniões em opposição ao poder executivo, quando O pr~ell"O 
principio que nos eleve guiar é o ela união para consolidar aquellas institmçõc:, 
que emanadas elo t.ltrono devem fazer a gloria. ela monarchia. Mas, senhore.·, [L 

bclleza da carta constitucional consisto na clivisrio dos poeleres, e a camara dos 
pares faltai:ia a si, e á memoria cl'aquclles cujos feitos os trouxeram a este log·ar, 
se visse 'atropcllar os clircitos constitutivos sem oppor aquella barreil·a que é .ele
si o·nacla pela lei. A consolidação ela carta, c nem mais nem menos, é o nosso fil? i 
portanto devemos a clla recorrer pa~·a exauúnar se tem lagar este decreto ou m
gercncia elo poder executivo sobr·~ o regimento da caman~ elos pare: . Pa.rece~Dle 
que não, por clifl'crentcs motivo: : primeiro, porque, a ser proj ecto ele lei, elevHL a 
iniciativa ser pela camara elos deputados, conforme o artigo 46. 0

; segundo, a sc_r 
uma ordem, seria este proceder anti-constitucional; terceiro, o t~citar o reg·t
mcnto a uma di ·m.vsão e exame ele commi::;são para poder ser alterado, julg~-o 
inüccoro. o, porque se acha revestido da assignatura ela regente, cujo respeito e Jn
violabilic1ac1e não admitte exame. Senhores! As instituições antigas caducaram en
tre nós, e estas cOineçam, e elevemo: estar álerta sobre os primeiros passo's qnc 
devem trazer a nossa linha de conclucta., e separemos por mna vez o throno da 
clisct\SS~io e evitemos que o ministerio procmc esta salvaguarda para lançar fórn· 
ele si o peso da rcsponsabiliclacle e o exame ela exacta observancia ela carta. Se 
pelo servilismo cego aos müústros se pretende indicar a nossa obecliencia, respeito 
c amor ao soberano, ficam tolhidas as nossas cleliberações, pois que cada um ele 
nós por certo rivali.-a em mo ·h·ar que é lJOrtugucz, amante elo seu rei c fiel á pa
tria. Senhores! O clcsejp ela obs@rvancia ela lei me faz enunciar estas vcrcbclcs, 
confiando que a camara fad justiça ú 1mreza das minhas intenções, que não são 
filhas ele partido ou de proemar estar em opl1osição . 

Um IJrojecto ele regimento é um elos trabalhos mai: faeei: ele que a canJI.ll'i; 
tem a oceupar-se. Elle deve conter poucos pontos determinado:, por isso que so 
depois da 'expericncia elo tcml)O é que se podem conhecer as alteraçõe: que se fn
zcm nccessarias . Parece-me e:sencial apontar isto para que a camara se digne to
mar em consideração que eu encaro a medieb, em geral c não rcstrictamentc , por
que este passo do poder exectttivo o reputo como mn anmmcio ou ensaio ele 
outros c como um terrível exmnplo ou aresto para o futuro. A nação quer que fa
çamo: o nosso elever, o rei o ordena, e não percamos o tempo com o r egimento 
quando outro: negocios ela maior monta chamam a attm1ção ~la camura. 

CoNDJ!: DE Lt:NFFá.RES : - Se a camara me permitte, direi duas pala\Tas sobre o 
di curso elo ex. mo sr. ministro . O unico em o qual estabeleci duvida foi sobre imp01~-se 
{~ camara a parte que é privativa\d'ella, porqtw a que interessa e o qt}e ,es1~0 

uma perfeita. reg·ulariclade é a fórma das decisões ela camara; e isso é o que n:ao 
cxi:tc no projccto apresentado pelo governo, porque n'elle não existe a maneJra 
com que devem ser discutidas as leis. Emquanto ao argLm1ento feito de que a 
carta. suppõe anterior o r egulamento á installação elas camaras, direi que, se a 
mente elo legislador fosse clar a estas 1.un regulamento, o teria dado por si mesJJ1°· 
Por conseguinte, eu creio quo é essencial cli:tinguir cluas causas : a primeira, que 
é privativa ela cama r a, e que tende a ampliar ou re. tringir a liberdade ele s~us 
membros, e sobre :sa parte julgo que a camara deve conservar esta ]Dreroga.~1"~ 
que têem conservado as camaras ela constituição ingleza, que em classe de pa1zes 
ltvres têem o primeiro logar; c a segunda, a parto que é commtun a ambas as ea
maras, e ,eleve ser objecto de uma elas leis . Assim me parece incontestavcl q1_te a 
camara pode formar seu regimento interior na primeira parte, c como não e.x1stc, 
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por agora, a neeessichcle ch ·segnmln, se pócle simplesmente decidir s~ este r egu
lamento se eleve ou nJ~o aêceitar. 

:MINISTRO DOS NEGOCIOS Dú REINO: -Dois dignos pares fallm:am contra o 
regulamento apresentado pelo governo; um cl' elles diz que o ministerio julgava 
cobrir-se COm O escnclo ele uma pessoa in.violavel, ]JUra que n.fio fosse atacado O 

acto que apresentava; mas nfio e assim. As camaras podem atacar q_ualq_uer acto 
do governo, ainda que esteja assignaclo com a :firma r eal, porém não podem atacar 
senào ao ministerio, que debalde se Cl1Cobriria com esse escudo . Não foi esse o fim 
com que o governo pediu ~L serenissima senhora infanta regente qne assignasse o 
d;creto, senão porque, conforme o ar tigo 76. 0 ela carta, desde que esta se jurou 
n. este reino, assentaram todos os ministros não lavrar portarias senão para nego
Cios já determinados. Emguanto ao outro homado mernbro, qne disse que este r e
gulamento era defeituoso, porque n' elle não se estabelecia a fórma elas discussões, 
lhe. direi que tem o titulo VI (( das proposições feitas ú cmnara por um elos pares», 
0 tttulo -vrr <<ela tónna elas discussões», e o titulo .VIII <<ela fórma ela· votações» . 
Por consegnencia, estes tres titnlos t ratam cl'esta materia, talvez não com tanta e:s:
i eusão COlUO para OS deputados, mas isto e por estar em ambos feitos COll! tanta 
analogia, que o que faltasse em um cl 'elles. se podesse buscar em outro e formas
sem os doi s como um só . Diz tambem que se trata ele fazer um regulamento el e 
po~icia, e este é pr ecisamente o que a carta suppõe rpw deve ser anterior ils rc-
11Ul?es das camaras . Todos sabem o q_ue se entende por policia ele uma assembléa 
l e~· 1 sl ativa, . isto é, a fórma elas discussões, elas d eições, elas votações, etc., etc., c 
chsto é o que trata o r egulamento; assim, sendo uma elas ::tttribuiçõcs da camara. 
elos pares a ela magistratura, muito clifferonte elas funcções legislativas, nada diz 
~sto regulamento do modo com que se l1 ão ele formar os processos, porque isto se 
la rle determinar por uma lei, que se eleve cliscutir em ambas as camaras. 

Co~TDE DO Rro P .ARDO: -Disse, que não podia ndoptar-se como lei o r egnla
men~o dado P!illo ministerio, e fez algumas reflexões relativamente ao quo se t inha 
prahcaclo no imperio do Brazil, sobr e este obj ecto, as quaes se não pocleram per-
ceber bem. . 

MINISTRO DOS NEGOCiúS ESTUANGEIROS: - Observou não haver a an::tlogia 
com o Brazil que pretendia o digno par. 

Esgotada a inscripção, e t endo-se retirado ela sala os dois ministros, poz -se a 
~otos. o parecer. Disseram app1·oval-o : os bispos, ele Vizen, ele Pinhel, elo Algar ve, 
ce V1Ua Viçosa, ela Guarda; marquezes, ele Abrantos, de BOJ·ba., elo Pombal, ele 
tabugosa, ele 'l'ancos, elo Louriça:l, ele Vallada, ele V a.g-os, ele Bellas; condes, ela 

onzã, ela Figueira, ele Sampaio, ela Ega, ela Lapa, de S. Miguel, de Linhares, 
ele l\1esquitella, elo Rio Pardo, elas Galvcias, da CunJ:.a, ela Taipa; cluque el e Ca
~,aval. Disseram 1·ejeital-o: o arcebispo. bispo ele Elvas; marquezes, lle Alegrete, ele 
C 0l'l'es Novas, ele Olhão, ele· Lavraclio, de Vianna; condes, ele Paraty, ele Ceia, elo 
a~:alhaes, ele Belmonte, ele ABadia, ela Povoa. 1 

F1cou portanto approvaclq por 27 votos contra 12. 

* 
t' . Quasi no começo ela sessão ele 6, ela cafuttra elos cl eputados, o presidente _par
l'~lpo~. que ?' cl~p1:ltação incum?icla ele ir : ao paço apr esentar as listas quin tnplas . 

11 
ce~e1 a ela mfanta r egente bemgno acolh1mento, e como resposta sua alteza pro-

llllCJára o seguinte 

Discurso 

fgrad.eço, em nom~ ele el-rei,· os sentimentos qtte vindos expressar-me, como 
orgao ela aamara dos deputados; tem-me sido muito agraclavel a boa ordem com 
qtle a camara tem procecliclo na sua organisação . Eu escolherei1 entre os que ella 
~e propõe, aquelles que hão de occu1Jar os lagares ele p1'esiclente e vice-pre.·iclen-
e ; 0 espero que em todos os outros negocias que ella houver ele tratar e c\e me 

propor, eu tenha todo o motivo ele me applauclir ela harmonia que serr:pre ha ele 
conservar-se entre os diversos poderes elo estado. ,. 
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E1n ::teto contínuo o viscomlc ele Fonte Arcad:1, scn rimlo de r;ecretario, leu o 
scgninte 

Decreto 

Hei por bem nomear, em nome ele el-rci, c em conformiclaclc elo artigo 21 .o 
rla carta. con.·titacif'nal, sobre a pro1Josta feita pela camara dos cleputaclo ·, a. D. Fr. 
Frn.ncisco ele S. Luiz para presidente, c a José Antonio Guerreiro, elo conselho ele 
sua magestaclc, para vicc-presiclcnte . 

Palacio ela Ajuda, em 4 ele novembro de 1826. =(Com, a 1·ub?·iw de st•a a!
teza a se?·enissima senlwTa infanta 1·er;ente.) = Fnmcisco J.l1anuel T1·igoso ele Anc.gao 
Mvmto. 

O presidente clecano proclamou os dois nomeados, conforme o clecreto snpra, 
e levantando-se disse: «Em virtude ela carta, da nomeação de sua alteza em noD;le 
de cl-rci, c da vossa eleição, a mesa provisoria tem concluiclo as suas fu:ncçõcs c 
aclta-sc dissolvida)) . ' 

Os tres membros effectivos da nova mesa 'occúparam às seus legares, o pro:~· 
dente prestou juramento, deferiu-o a,qs secretarios1 e os mais deputados cnmprJ
ntm t::unbem o me. ·mo preceito con. tihlCional1 tu lo 1 ela fúrma prcscripta. nos ar
tigos 29 . ~ c 30.0 do regimento interno . Tennina.cla esta cercmouia, o prcsiclentcl 
clcclara.nclo c:tnr con:tituich definitivamente a camaru, proferiu o seguinte 

Discurs;o 

Srs. clepntaclos ela nação portngueza:-Vendo-me collocado n' este clistincto 
c honroso logar pela graciosis:inm escolha ela serenissima senhora infanta regc~
tc1 em nome ele cl-rei, c tJor um effcito da vossa benevolcncia, o primeiro scntl
mento quo ocoupn. o meu animo é o justo receio ele que a mec1iocrielac1e ele llleus 
talentos venha a servir ele prejnizo ao: inter esses publicas ou de desdouro ú vossa 
gloria . 

ão me senclo por(~m possivcl recusar um cargo .tão homoso, ainda que trio 
superior ás minhas forças, con6o que as vo:sas luzes, a vossa consummacb. púl
clcncia c o vosso zêlo COlTÍgirZio me,LlS dcsvios1 se algum involuntar iamente com
metter1 e me auxil iurão vig·orosamcn.te uo desempenho ele meus arcluos deveres. 

Seria temeridade, senhores, se cu pretendesse agora lembrar-vos ou r ecoJll· 
mondar-vos os vossos . Uma só cansa porém peço licença para dizer-vos, c é qnc 
no · decnr:o de vo:sos trabalhos tcnhacs sempre por uorte e guia o zêlo elo be~l 
])nblico o o amor ela patria1 cl' esta patria qnerida1 que tanto nos merece e que tao 
cligna é de ser feliz . . 

Se as:irn o fizcrelc. 1 ouso annnnciar-vos qnc os vossos trabà.lhos, mediante a 
protccç~io elo céu, Jlão scr'io irmteis, c que vós al c~mçareis a approvação elos vos
sos concicbclãos c as lwnç?i.os da justa c impar ial posteridade. 

' 
')(< 

N'csta scs:~~o allnclin-sc ao r egimento interno r emettielo p elo governo, colno 
pouco antes succedêra na outra cmuara a respeito do que lhe era privativo; e por
tanto mencionaremos as opiniões e:x:pcnchdas sobre este assumpto, conforme pocló
mos collig il-as elo confronto elas actas e cliversos pcrioclicos, cujos extractos neJU 
sempre elucidam , sati.sfuc.torianlcnte. Eis os nomes elos oradores que tomara.111 
parte na. 

Discussão ácerca <.lo regi:n:1.en-to in-terno 

.Jo~:É JOAQUL\I GERARDO DE flAiiiPAIO: - Sr. presic1ente1 o sr. c1ep<ltaclo Cam
pos di sse, n.'nma anterior sess~ió, que entendia conveniente alterar-se o r egirillílllto 
na parte em que propõe a. pcrpctuiclacle elo presic1ente1 e n'aquella oceasiãol lc
vanta~ldo-me, ?bscrvei qtlC, julgando a questão ponderosa, era comtuclo, _a mcn 
ver, mtcmpe:tlva, pois que se nfio podift por . fôrma alguma alterar o reguncnto 
cmqnanto a camara não estivesse clc~idamcnte constitn1cla; agora j:l. o cstú1 opa-
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l;ecia-me a propo ·ito nomear-se uma commissão par[\, o n.nalysar, s0pnr:mdo o qnc 
e J?Ur::tmente r egimental elo que por alguma fôrma tem ingerencia na parte leg.is
latl\ra; e c0mo no emtanto não nos elevemos r eg·er por arbítrio nosso, parecia-mo 
convir, [\,ppro\rando-o esta camara, quo se continue a observar o supraclito regi
mento. 

lVIANUEL BoRGES CARNEilW : - P eço a v. ex. a queira antes ele tudo nomear a 
cornmissão que eleve ir participm· a s1-la alteza que a camara se acha con. titnicla. 

PRESIDENTE : - O regimento, no artigo 87. 0
, eliz que ~a cremam dos clepn

taclos, apenas se a.char con ·tituicla, elegorú, por escrutínio ele listas, a commissão 
cl~s proposições, c1"0 os membros serão renovado. no começo ele ca.ch sessão ela lo-
grslatl.na, podendo ser reeleitos por toda ella indofiüicla.mente ,>. · 

P.EDlW Mousmno DE ALBUQUERQUE: - Attenta.s as circ11mstancias particulares ' 
ela camara, não tendo ainda membros sufficientos, proponho quo se clomoro a no
meação ela oomnlissão indicada no artigo 87 .0 e se elejam commissões t empOl'arias 
para attcneler aos negocies elo que é preciso tratar, nomeando-se outra paNt exame , 
elo r egimento, a qual fadL qua.uto antes o seu rclatorio . · 
. l'i'nANCISCO ANTONIO DE CAMPOS:- Quando Luiz XVIII deu a. , carta. constitu

Clonal ao.· francezes nfio deu r egimento efi:'ectivo ou provisorio ás clnas cnnutr::v i 
c~clu. uma fez a esse respeito o que lhe n.prouve; portanto, seguindo o exemplo 
c1 esr:;a naçZio, pela similbança que as suas instituições t êem com as nossas actual
lllcntc, digo que o r egimento apresentado pelo governo não eleve ser admitticlo sem 
q.ue primeiro Vkt a nma commissão, nri.o para elar o seu p~trccer ·sobre clle, mas 
8 11~ reduzil-o e dar-lhe a fôrma "de proj ec·to, como manda a carta constitucional no 
artigo 16 .0

, c clepoisscr cliscuticlo . A r esposta ao cli scm-.·o elo thr~no, que o mes-
1:1o rcg·imonto incuill:Lc a v . ex.", é objccto ela maior consideraçfio, e quer eria que 
fo.- r> c r edigida por uma commi.;são de nove membros, não porque em v. ex." dci
XeJn de existir os r equisitos necessn.Tios pa.ra tal rcdacção (quo ningucm mais elo 
que ~n aprecia) , mas porC]_uc, sendo este objecto ele amphL transcencl encia pelos 
pontos que n'elle se tocam, elevem ser apr esentado s peh1 camara propri::uncnt c . 
. . MANUEL BorWES ÜA.RNEI IW :·--Entenlo que deve seguir-se o r egimento ofre-

10Ctdo pelo governo, cuja ,utilidade esUL jú reconhecida; porém a r esposta ao clis
cnrso elo throno convem preferir a tudo, mesmo por causa da clecencia da cnmara. 

"' · FRANCISCO ANTONIO DE C.A.1'1IPOS: - Sr. presidente, como o regimento ainda 
ll<to entrou em cliscn:sfto, por isso abstive-mo ele not:1r os seus ineonvcnientcs, r e
servando-mo para então; comtuclo digo que a commissão elos quinz e membros eleve 
lat~sar delonga nos trabalhos e entremetter -se em consas incompetentes ao poder 
cgrsbtivo, e por isso n. julgo inadmissível. 

.FnANcrsco So.ums FHANCO:- Opino por que fique snr:ipenso o r egimento, 
creanclo-se commissões tem1)orarias, segundo as occorrencias ; mas €J.U C se clceidrt 
cs~e negocio o mais depressa possivel, visto ter a camara muita cousa a tratm: c 
exigir a naçãà medidas ela maxima importancia, não devendo tambem pret er ir -se 
a resposta ao cliscm·so elo throno . · 
d. .Josll; IGNACIO PEimmA DERRA.i\IADO:- Sr. presidente, uso ela 11alavra para pc-

rr a v. ex.a se cljg-ne convidar a assembléa a corrsiclerar como questão essencial 
.se este r egimento eleve ser aclmitticlo sem alteração alguma, aliús já estamos pro
ccdeuclo contra elle; se se assentar , como eu entendo, que precisa alterações , con-

bvelu então s.aber -Fie em que consistem e qual o modo ele r egularmos os nossos tra-
alhos. · · ' 

· 1\LI..N'DEL BoRGES CARNEIRO: - Sr. presidente, foi-nos apr esentado um decreto 
passa~lo e assigna:clo pela se~·enissima senhora infanta r egente, em tempo em que , 
~s clo1s }Joclcres executivo e legislativo estavam nas mãos ele sua alteza; logo, eleve 
~~: :·cspeita~lo, yois J?rov.ém ele auctor~claclc l~git~ma i porém, cs~e decr eto é .ele nn.-

t cza prov1soúa, po1 s chz <<para serVJr provl.'orw.mente ele r eg1mento da cllta ea
lllara, emquanto não for convenientemente alterado». Sendo assim, sou ele O}:iiniiio 
~llll t~nto contraria ao que se iem emittic1o; até julgo clesnecessaria a votação elo 
se ~·eJeitar este r egimento, ainda que sa.nccionaclo com titulo legitimo, e sendo só 
vah~so emqum1to não for convenienteme11'te alterado; é verdade que elle inclue 
l11cchdas que podem ser ele grande trm~sccndcncia que não pertencem a.b. ·olnta-
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mente :.'t policia ch camar;t; porém, quanto a edas, é claro r1ne se deve olJscn-ar 
o C)UC pr~:Jscrcvc a carta, dctcnninanelo-:e com a coucorrcncia ,clos outros podere~ . 
(~nanto ao que é puramente rcgL1lamcntar devemos convir que o melhor é segmr 
pt·ovisoriamcntc C."te regimento, pois que vale mais uma lei elo que nenhuma, c 
até j t1lgo qne o governo nos tem feito um bem, apresentando-o, pois nos tem IJOU

paclo o tempo, que tcriamos inevitavelmente dcspenclielo em mecliclas ele puro rc
g ttlamcnto, sem que por i:so deixe ele se alterar oncle c011vier; logo , para não per
dermos tem})0 1 pa-ra utilisar o que poclérmo.- elo r egimento em questão, c para 
proceder com a harmonia n cce. ·saria para o bem ela patria, o que não devemo · 
perder ele vista, julgo que se eleve aclopta,r este r egimento, independente de votfL
çí'io ; o quando algum deputaclo, on com missão, j ulgar conveniente algL1ma. altera
ção opportnna, sod essa proposta, fazendo -se scgnndo os ostylos e ·tabelecidos. 

lVÜNUEL TEIXEIRA L'Ij;WUL: - Ninguem cltwícla elas vantagens que vos ten; 
pro uraclo o regimento, mas não é essa agora a qLwstão. Agora que a camar::t estH 
constitnicla, 6 necessario que tome a attitncle qtw lhe é propr.ia; c qual é essa 
nttitnde? A que lhe cl(~ n carta; nada mais. Não }Joclemos duvidar que é ao 
govor110 execut ivo que compete a sancção elas leis; porém, esta propo ·ta. pócle 
."Cr feita verbalmente na ca.mara, officialmente on. por cscripto; agora a proposta 
púüo ser considerada como feita por oscrjpto, apresentando esse projccto ele lei ele 
r egimento, devendo, por conscgrtinte, passar pelas formulas estabelecida.' na carta, 
pa~sar por uma commi;·são, c, depois do parecer cl'e ·ta, é que assume o n~nJ e 
«proj ccto do lei» ; tnclo o mais 6 ir contra as dctenuinaçõcs da carta; ora, consJcle
r:mdo cu o r egimento el e baixo cl' este ponto elo '\1ista, J1~to o posso adoptar; logo, 
sou ele opinião que, tomando o nome que eleve t er, c passando pelos trm1 s~tos dc
tcrminaclos pela carta, ·ó cntíio pódc ser consi.dcT~clo como projecto de lei. L eJU
lJra-me agora igualmente qne esses artigo.' relativos aos sa larios elo presidente c 
Stlbsicl io dos deputadOS elevem pa:sar a SOl' Ígnalmcntc C011Vertic1 0S em proj cctO · 
el o lei. 

ALEXANI>RE TnOi\:IAZ DE lVIonaES SARi\LE:NTO:- Sr. pro.·iclentc, ou níio pos~~ 
considerar o r egimento de que .'C trata .'enfio como medida legislativa, que nos fot 
aprescritac1a pelo governo, quando ollc tin lm c .. sa auctoridaclc, c quo nos serviu ele 
grande utiliüaclo, corno bem o ob. cr vou o sr. Borges Carneir o ; vejo, alem cl'ísso, 
r1nc olle contém consas que .·o não podem es tabelecer pelo modo que a carta ele
termina ; comtuclo, qu rendo clcstrnil-3. ·, deve i."to ser }Jclos meios competente.'· 
Quanto ao que diz r espeito {L pm·tc regulamentar ela camara, isso dcYc ser por 
meio ele uma commissão, scmlo pela concorrcncia elo,. pocl ro.· para isso noccssa
rio.', ou que for elo externo da C3.mara ; sou, portanto, totalmente conforme coJJl 0 

parecer elo .'l' . Boro·cs Carnei ro . · 
FRANG ISC'.:O MANUEL TRIG O ·n DE AnAGÃO MonA TO (min:istro elo reino) : -Bcl)l 

conl10cicla 6 j ú por algtms mcmurps a ncccssícladc que teve o ,govcrno ele dar cRt~ 
r cgimeuto ;\, camara,. Esse acto pócle-se talvez considerar como emanado elo p~clcr 
lcgisla.tivo, e até {t installaç?ío üas eamaras o governo r eunia o poder lcgi.s]n.tn·o
oxccutivo c pouco abusou cl' esta concorrencia; fez, comtuclo, os ·actos que julgott 
ncccssarios para a orgauisaçã:o elas camarn.s. O primeiro foi um decr eto coro Cl~1~ 
muniu um r egimento que ti.nlm a mandar à camara elos deputados; o :eguuclo ~o~ 
um decreto pelo qual estabeleceu, não mn orelcuaclo ou saJario, mas sim mu 1111110.

1 

vencimento para o prcsiclontc da camara elo que o sub.·iclio elos deputados; o prr
mciro parecia ncCC.'Sario porqne, não havendo um regimento c1ue determinasse ft. 

fúnna por que se devia r eunir a cama.ra na primeira sessão, era ímpossi-vcl f(ll~ 
esta sessão tivesse logar; c se o governo · se não houvesse incumbido cl' este traba 
lho para o proceder ela camara nas primeiras sessões, só depois ele largos tra.b~
lhos e cliscussões ella poderia ter formado esses ou outros artigos tão neces ·anos. 
O governo fc:r, isto quanclo po,.suia. ai nela os }JOcleres to elos; cletl este reo·i~ento. ft. 

um corpo ainda não constitniclo e <::J deu para o a;juclar melhor a se c9nstitmr; otn, 
n~o parecia cmwmuentc que o govern~ apr esentasse· só dois ou tres capitulo~, se~ 
cl t iiCl' cousa alguma elo r esto, porque amela quo a camara procedesse á orgmusaÇ 
elo seu regimento, curccia ele certa norma que lhe . ervi.sse ele base, e, portanto, 
julgou o g·overno q11c n camara podia acloptar este r egim ento convcncionn.hncnte 
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para proceder á orclem elos trabalhos. N'este sentido, nos otltros art igos relativos ü. 
carnara., já depois ele constituicln., não se póclc consiclorar só o governo, porque, elo 
r~omento ·ele se achar constituidH a camara, cessa o g·ovcrno de poder dar taes n.r
ttg;os; tambem o não considero como proposta do governo, e o homa.do membro 
que acaba ele fallar diz perfeitamente: «O governo só pócle faz er propostas depois 
ela carnara estar constitui da, e, n' esse caso, sfio est~s simplesmente assig·nadas pe
los rnini stro · e nrio pela regente, sendo só feitas em seu nome; logo, n~io se po
dem confLmclir propostas c decretos)> . Concluo cl'aqui que elo que fallámos fo1 de 
decreto; c assim devia ser, pois que então ainda a camara, não se achando instal
l.acl~, precl.s:wa ele norma para se rcu11Ír; mas depois ele constituicla o governo nada 
pocha impor ele legislativo; portanto, nada mais . fez qne offcrecer 1m1 projecto de 
regn1amento, que a camara pócle alterar convenientemente . E como pócle isto ser? 
Tomando o regimento como condicional, ou como p·ojocto ele lei, julgo n&o bayer 
em qL1alquer elos casos ntsão para a camara deixar ele aeloptar o regimento, no
ntoanclo en1tanto uma commissão para propor, on as refm·mas acciclentacs que d vn. 
t~r, _quo jnlG·o podem :ficar {t cle.ição ela camara, 01~ se houverem alg-nns artigos 
tao unport::mtes que obrignem a um proj ecto de lei, para os estahclecer a mcsmft 
commissão os proponha, segnnclo os tnmsitos que têem ele seguir as mais leis do 
estado. Sen lo assim adopbtclo por vontade espontauea ela camara, em fa~ror da 
s~a ordem c disciplina, julgo nrio haver inconveniente em nomear essa commis
sao. Quanto ao subsiclio da cmuara, bem sei qne por um artigo ela carta pAr
toncc {t cama r a; mas o artigo diz : «Os clepntaclos dnrante as sessões vencerão 
11~ subsidio pecuuiario taxado na ultima sessfLo ela legdatma antecedente». Pc
relu esta camara n~io tem este arhitrio; log·o, nrio poeliu. deixar ele acontecer llilltt 
c~c duas causas : ou que o governo o jizosse ele per si, ou que os deputados não 
t~Y~ssem .-ubsiclio algum; o govcmo o fez para que os deputados tivessem .um Sl1b
Stcl:o certo c üeterminaclo ; quanto ao presidente, devendo este ter um stlbsi.dio 
n~1· 1 0l" que o elo' deputados, o governo nao poclia creav ordeuaclos, mas assim como 
poc~e. estabelecer subsídios, para uns, tambem pôde stabelecer subsidio um pouco 
1~1U.lor para o presidente. E qu.anto por ora me lembra dizer; se a discussão cou-
tinu::w sobro esta materia, poderei ainda elucidai-a ele algllln modo. _ 

!os.!!:: XAVIER MousrNHO DA SiLVEIRA.: - Todos os argumentos tirados dane
cesstclacle ele organi.sn.r a camam srl.o inabalavei.s pelo que pertence ao governo~ e 
toclos os argLlmentos que cliz.em r espeito aos direitos cl,t camara são tambem in
u.balavcis com rcspeit0 a. esta; portanto, sustento uns e outros, e o meu parecer 
é qne por agora nos continue a reger o regimento em questão, faz enclo-se depois 
u.s alterações convenientes . 
. FRANCISCO ANTONIO DE C.AUPOS : - Conformo-me cxnotamonte com muitas clag 
ldéas cxpcnclicla:J, mas não posso deixar ele notar vir o regimento acompa11haelo 
por um decreto <JU8 cu julgo clesnocossar[o . As camaras fi·anoezas fazem ellas mes
ll.ta.s SCLlS regimentos internos, e a n:tinha opinião é que façamos o mesmo, e que 
este reg-imento não tenha validade algu.ma o s<:;ja mandado a uma commissão para 
0 8:-Kaminar. · 

l\IA.NUEL Tu.:u~ .ETRA LJI:Oi\UL: -Sr. presidente, logo que a camara se r01min para 
~s effe itos lcgishtivos, reuniu as attribuições que lhe são pToprias, e não pó ele .t er 

1 °1:ça on _sancção ac.to algmn que ~cja contra estas attribui_çõcs, sem ~tl;O passe pe-
0 :-rn.ns1tos quo a. camara clct ermma. Ser elaclo por necess1clacle effcctlva, por con
~?ntencia ou })Or ' favori isto são só clifferenças ele nomes que nada :influem na ques
tao ~rincipal. Quanto ao que cbz rOS]Jeito ao outro decreto, relativo ao salario do 
pr~siclente, querer fundal-o no texto ele um artigo ela carta que estabeleceu a ma
~leu·a por que os cleputaclbs hão de vencer o subsidio, julgo-o ele uma cxtensfio e 
~llt~rpr~iaç~o injusta, porque estabelecer orclenados é att~'.ibuiç~o excl?-siv~ elo po-

ex ~egtslatrvo . Como acreditaríamos que o poder execntrvo ( alul.s mmto digno ele 
con>nclemçfio) se lembrasse de estabelecer uma lei ele orclenaclos ou salarios ou 
001

110 lhe qnizcrem chamar, a favor elo presidente? Sr. presirl .nte, isto eleve 
1
ir a 

tuna_ commissão que dê o se11 parecer e reduza a projecto ele lei os artigos que 0 
prccu;~wcm . . 

J OSB J OAQunr Con.umn.o.: -Encontro di.vcrgencia de opiniões n' esta ma teria ; 
25 
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cada prcopinn.nte tem manifestado bmn seus sentimentos, mas pa,rece-me que falta. 
uma causa essencial para tcrmi11ar esta questão: tra,ta-sc ele examinar s.c este re
gimento , sanccionaclo pela ser enissima senhora infanta regente e r efe11enclaclo pelo 
rniJristro de estado, é ou não projecto ele lei, é ou não lei; o titulo 6 ... 

l\f.ANUEL TEIXEIRA LEOMIL: - Mas, sr. presidente, a questão não é essa . . . 
JosÉ JOAQUJM CORDEIRO :-Diz o decreto «para poder ser alterado convemen

temente>J; logo, c L1Ue é de importancia é entender a força elas palavras c<a~t~rar 
convenientemente)). O regimento provisorio contém providencias ele pura poh01a .e 
economia ela camara ; n ' esta parte é ela attribtúção ela camara formar seu regl
mcnto interno ; e o mesmo r egimento apresentado pelo governo o r econhece í 
mas havenclo cousas que transcendem a economia ela camara, estas nff.o podem 
deixar ele passar pelos transitas ela lei. Quanto ás reflexões feitas sobre o o-Jfere, 
cimento cl~ este projecto, cljrci que a formação ela lei elas eleições é igualmente -mna 
attribuição da camara; vemos, comtnclo, um decreto ele 24 ele abril elo senhor 
D . Pecha IV, dirigido á regencia para a formação cl'essa lei, e vemos outro .~e 
30 para que convocasse as camaras fóra elo tempo determinado para a sua r eumao 
.na mesma carta. Por este princilJio, o governo encarregado ele constituir as caroa
ras pôde excecler, pelas circumstancias, os limites que lhe n~io seria permittido ul
trapassar, a não ser esta necessidade ele circumstancias; e julgo necessario adoptar 
estas mecliclas provisorias para o regular andamento elos trabalhos ela camara, me
dida que agora mesmo se conhece ser ele necessidade, por isso mesmo que algm1s 
l putaclos se têem· levantado já quatro vezes, sendo isso contn:t todos os r egula: 

m entos . Vejamos qual é a natureza do r egimento provisorio: é acabar por 51 

m esmo, logo que deixe ele haver a necessidade pTovisoTia; é inutil, portanto, ques
tionar sobr e o tempo que eleve durar este regimento e sobTe seus effeitos . 

J OAQUHI'I ANTONIO DE .lVIAGALIIÃES : - Julgo que duas operações simultaneas 
conciliariam, a meu ver, todas as opiniões ; estas sã o : 1. a, que se pToponha com 
solemnidacle ao gove1·no, e por meios competentes, se de ora em diante quer ou 
não offerecer o regimento interno como proj ecto ele lei para. se discutir p ela ~a.
mara; 2 .:\ que se nomeie uma commissão que trate ele organisar um r egimento In
terno da camara, separando esta commissão o que é policia e economia ela caroa
rz, elo que pócle concorrer á união elos outros poclm·es . 

PEDRO MouSINl-IO DE ALBUQUERQUE : - Parece-me que v . ex.a pondo succe~
si vamente á votação as inclicações propostas, que são qu.asi iclenticas, se colhena. 
o fructo que se deseja ela cliscussão. , 

JosÉ AN'l'ONIO GUERREmo :- Jttlgo que a umca cousa que se deve propor~ 
se a camara consente ser regulada pela mesma lei que até agora a tem regido, ate 
que uma commissão proponha um novo r eg:imento . (Vozes: - Apoiado, apoiado.) 

JosÉ lGNACIO PEREillA DERRAlY.rADO :- Sr. presidente, cu peço se propOJJba f.L 
camara se adopta, sem alteração alguma, as instrucções elo governo, pois só ele" 
pois cl'csta decisão é que podemos tratar elo como nos havemos reger para ? f~
tLuo, senclo a minha opinião que se não adapte totalmente, sendo alterado pnW01~ 
ramente em se não , eleger a commissão elos quinze, qne traz com sigo grandes 
inconvenientes . Conhecendo clla ele todos os negocias, como será possível encon
trar n'esse numero cleputaclos que possam incumbir-se ele tão variados e va·stos ob
jcctos, dos. quaes cada um exigiria mna comrnissão especial? Alem cl'isso, é de pe
rigo nomear clentTo cl'esta assembJéa este estado, pois que com o anelar elo tc~P0 

se desenvolverá em um corpo que pócle ser clesfavoravel, dividindo-se, alem d'1 sso, 
em s~s;ções de muita ponderação qualquer d 'ellas; por exemplo, a primeu:a .. elos 
negocias e prosperidade interna, na qual parece que cinco homens que a coropoelll 
possam dar conta ele tudo, poxqne incluem mlútos ramos, todos ele muita impo;
tancia; alem cl'isso, sendo esta commissão formada a tempo em que ainda se ~a~ 
acham r euniclos todos os deputados, :ficâmos privados ela cxperiencia ele mwto~ 
d' elles , e, finalment e, não nos conhecendo os que ail~da estamos, poderíamos fazer 
a . escolha imperfeita. Logo, estou persuadido que o r egimento não pócle ser r ec~: 
b1clo sem altc1·ação alguma. Comtudo, não concordo com aquelles sm1bores que ~ _ 
zem que o governo saiu das suas attribuições, pois exa elo sen dever dar estas 1a 
strucções para se constituir a camara, no que fez favor. Tambem não sott e 
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parecer que se converb em proj ccto elo lei e passe por toclos os transitas. Por tan
to, alem elo manifestado, proponho se nomeie w11a commissfLo que examine este 
proj ecto de r egimento, apresentando-o com as alterações nccessarias. Que essa 
commissão sej a numerosa e fi:anca para que todos os membros tenhmn o direito 
ele discutir, elucidando-se assim melhor a questão . 

Fn.ANCISCO JoAQUIM MJ,I.IA: - Acho muita cliffi.culdade em se acceitar este re
gimento como mandado pelo governo, pois, se assim o :fizermos, elevemos prestar
lhe obecliencia, e sendo r ecebido como projecto de lei então depende da discussão 
e sancção elas duas camaras. Portanto, julgo que nós mesmos elevemos formar o 
nosso r egimento, sendo por emtanto sufficiente que o sr. presidente cõnserve a or

. clem nas discussões . 
RoDRIGO DE SousA ÜASTEJ.-LO BRANCO : -A questão é se já se pócle conside

rar não OXistir 0 regimentO I por ÍSSO que está COllStÍtuida a Camara j porém1 tenhO 
uma clifficulclacle a saber, se a ·camara ficará em inacção, não tendo lei que r egule 
seus trabalhos. Alguns srs. deputados querem se aclopte o r egimento dado pelo 
governo interinamente, emquanto que uma commissâo ofl"erece outro . Outro sr . de
putado fui de parecer que se acloptassc o projecto, mas com modificações; final
mente, outros que se adopte tal e qual; eu voto pelas alterações,· tirando-se-lhes 
os capitulas IX e XIV. 1 

Fl~ANCISCO J OAQUilii 1\'LuA : - Tirando-se estes capítulos tambem se eleve excluir 
O VII. 

FRANCISCO ANTONIO DE ÜAi\IPOS:- O que diz o sr. Castello Branco não é 
possível, porque muitos outros artigos ha a tirar; então tambem se elevem excluir 
0 _capitulo x e o ar tigo 99 .0

1 o qual ataca o direito elo cidadão, pois cU á com
Jlnssã.o o arbítrio ele r eceber as petições e deciclir sobre ellas, sem ser ouvida a 
ca~1ara, tirando-se por esta fórma ao cidadno o direito de petição que lhe é inau-
fel'lvel, tendo-o só por ser homem. . 

FnANCrsco DE Bon.JA PEm:mA DE SÁ.: - Pela maior parte os srs. deputados 
que_ têem fallado têem mostrado a necessidade do gove:~,· no para apresentar este 
r eg-tmento por a ordem elos primeiros trabalhos ; não o nego ; mas se esta ca
rn~ra tivesse tido relmiões preparatorias não teria havido tal precisão ; proponho, 
f ots, simplesmente se declare se se deve ou não adaptar o r egimento na.sua tota
lclacle, estando a camara constituída . 

. ANDRÉ URBANO XAVIER DA FoNSECA : - Se11do um regimento um todo com
posto ele partes inseparaveis, logo que se toca em mna cl'estas partes o todo se re
scnte, e, por isso, não sou do parecer , qne haja reformas; rejeite-se este, logo 
que h~a outro, seguindo-se este provisoriamente. 

Alguns elos ditos oradores fizeram por escripto o mandaram para a mesa as 
suas proposições, cuj o teor segue com os nomes cl'elles: 

Proposições 

PEDRO 1\IIousrNHO DE ALBUQUERQUE : - <<Proponho á camara: 1.0
, que a for

m~ção ela commissão ele proposições, ele que trata o r egimento no capitulo rx, 
8~J a por agora demorada, ficando porém provisoriamente em vigor o resto do re
gnneJ~to; 2. 0

1 que as funcções que pertencem a esta commissão sej am por agora 
~~erc1clas. por commissões tempo~·arias, nomea:clas para ~s objectos oc?orrent~s; 

· '· que Immecliatamente se nomeiO uma comnnssão espemal para exammm· o d1to 
regnnento, e faz er sobre elle e com a brevidade possível o' seu relatorio. )) 

~RANCISCO ANTONIO DE Ü.A.JI'[POS : - «Pro}Jonho : L 0
, que o regimento seja re

~e~ticlo a uma commissão, para, á vista cl'elle e elo antigo, formar um projecto ele 
reg:nuento prov.isional, que sení. submetticlo á approvação da camara; 2. 0

1 que o 
a~tJgo 34.0 elo r egimento interno sej a desde j á alterado, nomeando-se uma commis
sao ele nove membros, presidida pelo ex. 111 0 sr. presidente, para faz erem a res
posta ao cliscm·so elo throno. )) 
. , Awromo JosÉ DE Lili'IA LEITÃO :- «Proponho: L 0

, que a camara tenha desde 
Ja c_omo inexequi.vol c insubsistente ele direito e ele facto o regimento interno que 
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o governo Ih mandou; 2. 0
1 que um projccto ele lei determine que cada tmJa das 

camaras faça c possa convenientemente alter ::tr o SC"\-1 reg·imcnto interno, c que mua 
commis.·ão de igual numero de pares e de deputaclos regule o que ro ·peita <~ re
união elas duas camaras ; Ü.0

1 qL1C1 no cm·to e. paço ele t empo em que essa lei e re
gimento se elevem formalisar, a camara se reja pela sabedoria ele seus membros . » 

FltANCISCO SOARES FRANCO: - <<Proponho : 1. 0
, que seja nomeada uma co~

missão pelo sr . pre::;ielente para immccliatamente se oocupar da r edacção elo r cgt· 
mento interno cl' esta camara; 2. 0 , que o regimento provisorio fique suspenso até {L 

discussão do proj ecto que a supradita commissão apresentar, nomeando-se cnt:·c
tanto as commissões que forem necessarias para os objectos que as cil·cumstancHtS 
exigirem .>> 

MANOEL 'l'EIXEill.A LE01\IIL: - <<Proponho : 1.0
, que o proj ecto ele regimento 

interno, offerccido pelo governo, passe a ser examü{aclo como proposição pela com· 
potente commissão, para depois poder ser convertido em projccto ele lei; 2. 0 1 que 
com aqtlella proposição do poder executivo, como comprehcndida no dito proj ect_o 
de regimento interno, passe tambem o decreto itccrca elo ordenado do cx. 1110 preSJ· 
clente, a fim de uma c outra serem examinadas pela r espectiva commissão c pode
r em converter-.·e em proj ecto ele lei. l> 

JuJgaclo su:fficientemcnte cliscutido o assnmpto, o presidente propoz á resoluçlio 
ela camara estes qne~itos : 

1.0 Se o regimento provisorio remctticlo pelo governo eleve observar-se e appro
var-se sem alteração alg uma?- Rej eitado. 

2 .0 Se eleve nomearcse uma commissão de r;ete membros para formar um novo 
proj ecto com as convenientes alt úções e aelclicionamentos ? -Approvado . 

3.0 Se, emquan.to a commissão não apresentar o xesultaclo de seus trabalbos, 
deve interinamente observar-se o mesmo regimento provisorio nos artig-os ele mero 
r eg-ulamento e ·coremonial ele que não podér prescindir-sc?-Approvado. 

4. 0 Se a commis · ão h a de ser aberta e franca, para n' ella l)Oclerem quaesquer 
elos deputados expor as .suas icléas e lcm branças ? - A pprovaclo . . 

5.0 Podcrlio os cleputaelos juntamente votar e assignar o parecer ela comrois
são ? - Rej eitado. 

6. 0 A commissão eleve ser formada por sorteamento, por escrutínio ou pores
colha do presidente ? - D ecicliu-se que fosse por escrutínio e pluralidacle rcbtiva. 

Procedeu-se, pois, á eleição ela eommiss?i.o especial encarregada do proj ecto de 
r egimento ela camara, c obtiveram maior muuero de votos .José Antonio Guerreiro, 
Anton.io Marciano ele Azevedo, Manuel de Serpa Machado, i.\1auuel Borges Car· 
neiro, Francisco Antonio ele Campos, Bento Pereira elo Carmo e Francisco Soa.rcs 
Franco. . . 

A pedido de José Joaquim Cordeiro leram-se na me.'a as r epresentações e o:ffi.· ' 
cios elo deputado eleito pelo reino elo Algarve, Manuel Christovão ele lVIascarenhns 
F igueiredo. Depois ele breve discussão r esolveu-se que o diploma e todos os elo· 
cumentos r elativos á prisão cl'clle fossem remettidos á respectiva commissão elo ve
rificação ele 1Jocleres1 a qual ficava auctorisada, não só a dar livremente o seu pa
recer sobre a validade do diploma, como ácerca elo que convem fazer quanto ás 
r eclamações elos deputados. 

* 
Os trabalhos ela camara elos pares, n'esse cl:i~, limitaram-se á eleição elos dois 

secretarias da mesa, recaínclo os votos nos titulares que exerciam provisoriamente 
as ditas fLmcçõos; a approvar em sessão secreta a resposta ao discurso do tln·ono, 
e a aclmittir uma proposição do arcebispo bispo ele Elvas para que se fizesse co· 
nhecer ao governo a necessidade ele expedir ordens a todas as camaras elo reino, 
a fim de proceder em ao acto solemne da acclamação elo senhor D . Pedro IV con10 

r ei de Portugal e Algarve, na fórma do costume; o referido prelado, porém,_ qne 
fix~r.a o clia 11 para ftmclamentar a sua iniciativa sobre este importante obJecto 
pohtwo, pediu licença para r etiral-a, r eservando-se o direito ele a propor ele novo 
quando juJgasse oppor tuno. 

o ministro dos negocias ela fazenda leu na camara olectiva, a 7 ele novembro, 
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o 1:elatorio sobre o estado ela fazenda publica, o qual entr egou depois á mesa com 
o_s ~rçamentos e outras peças clocumentaes, que omittimes aqui por motivos obviosl.

1 
limitando-nos Gl. inserçao elo 

]_~ela to rio 

Senhores : -Em cumprimento elo artigo 138.0 ela carta ele lei fundamental, 
dada pelo nosso legitimo r ei o senhor D. P edro IV em 29 ele abril cl'este anuo, 
venho, por OTclem ele sua alteza a senhora infanta r egente, em nome de el-r ei, 
apresentar á camara o balanço geral ela receita e clespeza elo thesouro ·publico elo 
anuo antecedente ; e darei conjunctamente todos os neccssarios esclarecimentos 
tÍcerc_a elo estado ela fazenda, pois que a publicidade n' este assumpto é a primeira 
e mawr vantagem elos governos representativos . 

Logo que sua alteza tomou, .em nome de el-rei, as r ecleas elo g·overno em vir
tude ela carta, e J.onron com a sua confiança o actual ministerio, o primeiro obj e
cto a que se dirigiu a attenção do governo pela r epartição a meu cargo (depois ele 
se assegurar que havia meios, posto que escassos, para fazer face ás despezas ur
~·en.tcs cliarias) 1 · foi a di viela consolidada, cujo pagamento está a cargo ela junta dos 
~uros elos novos emprestimos . , 

Da respectiva conta e balanço, r elativos ao anuo prçceclente, n .0 1, ven\. a ca
ma'J.·a quo os r enclimentos consignados á dotação elos seus diversos cofres preenche
ram sobejamente os fins ela sua a.pplicação . N'essa conta apparece um saldo ele 
2_.102: 8127.$026 réis ; porém eleve notar-se com seria reflexão que este saldo con-
81S,.te pela maior parte em titulos ele divicla publica na quantia nominal ele réis 
1.::>97 :038~930, os quaes tambcm figm am em· grande parte na receita por terem 
P~ssado elo thesouro na mesma moçcla : consiste mais em apolices grandes 17 :923r$046 
rets, _tudo destinado á amorti.sação no anuo seguinte. V em portanto a ser o saldo 

4
effecttvo em numorario existente nos cofres no fim elo anuo pn.ssaclo a somma elo 
87 :8'505050 réis. · 

No decurso cl'este a1mo- algumas alterações soffreram tanto 3: r eceita como a 
~ospez~, o que. ser{L prer;;ente á camara clepois elo am1o findo; todavia convem que 

escle Já soj a a camara informada elo que a consolidação de l.OOO:OOOv~OOO r~is 
em p_apel moeda, 1;emiclos ao banco ele Lisboa, com o juro de 3 por cento, e :una , 
annutd_acle de 1~0:0007.$000 réis, não é superior ás forças dos mesmos cofres, amda · 
que ahás esta operacão não fosse vantajosa ~í fazenda. 

Tem alem d'isto~ acrescido á clespeza o juro de títulos ele divicla consolidada, 
que se tem emitticlo no clecm·so elo anno . 

Comtudo a camara ouvirá com satisfação que o saldo do orçamento ela junta 
do anuo ftltmo será maior ele 25:000t)IOOO réis, e que este deve ir successivamente 
~r:scendo , não só porc.tue a r_e~eita t em ele me~~orar _em con~equencia d~s avenças 
ertas ?om as corporaçoes .rehgwsas e outras dlligenctas praticadas pela Jlmta, com 

auctortdacle elo governo, para cobrança elos atrazos 1 mas tambem porque o juro ela 
llloecla papel consolidado irá progressivamente climinuinclo, e principalmente por
que 110 fim elo anuo seguinte ha ele acabar o pagamento do juro e amortisação elo 
~én;tprestimo que se abriu em 1817, que importava annualmente perto de 200:0007.$000 
1 lS. 

. De tnclo isto fica manifesto ~ue os cr edores ela divida consolidada estão segn-
108 ele seus creditas, pois que as hypothecas produzem rendimento sufficiente para 
pagan:euto dos juros e progressiva amortisação dos capita_es. . 

Nao tendo o resa-ate de 1.000:000ti000 réis em moeda papel, ele que falle1, 
]l)~·~cluziclo beneficio ~lo-um sensível no seu ao·io, não podia o governo deixar de 
C ll'l o·· • b b h ' l f t . :fl . l o ll' a sua attenção para este obj ecto, pois é bem con ec1c a a u~.es.a m uenma 
c 0 seu clescrec1ito nas transacções particulares, tanto no cómmer01o mterno 1)elo 
augmento elo valor dos generos, procurando sempre os vendedores l'legurar-se ela 
~:rda que podem vir a ter na clifferença ~o agio, ~omo n? comm~r:io externo pelo 

sfavor elos cambias; causando por6m amda mmto mawr preJmzo ao thesouro 
1 

pe 
1 

No log31r competente apresentaremos o resumo es tati sti<~o dos orçamentos da-receita e dos
za do estado desde a primeira epocha constitucional até 1881. 
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por ser o maior compraclo1· de gencros e pm· ter ele fazer muitos elos sons paga
mentos em moeda meta1lica. 

Esta ma teria demanda sem duvida a l)articular attenção elas côrtes: qualquer 
que haja ele ser porém a operação a que o corpo legislativo se clecicla para J:?e
lhOl·ar O credito J e l)l'Omover a progressiva e lenta amortisação cl' este papel, Im
possÍvel seria procE::cler n'este importante assumpto com acerto, se previamente se 
não obtivesse o conhecimento exacto elo papel existente em circulação; talvez; 
mesmo este conhecimento sirva por si só para diminuir o receio elos portadores, 
pois, se for verdade, como creio, que esta somma nfio seja tão grande como se 
julga, e não esteja portanto em ele ·proporção excessiva com a somma ela moeda 
metallica circulante, clm·o se cleprehenclerá que aquelles 1·eceios não têem funda
mento algum solido. 

Não deixou o governo de lembrar-se que o melhor methoelo ele fazer o r ecen
seamento elo 1)apel existente seria r ecolher todo o papel vellw e emittir outro novo 
em seu logar, conservando registo exacto elas sommas novamente emittielas; po
rém a aclopçào cl'este methoclo encontrava o grave inconveniente ele offerecer al
guma suspeita ao pttblico de que a nova emissão não fosse limitada a supprir o 
papel existente, por isso que antigos abusos produzem ainda hoj e justificadas eles-
confianças . . 

Abandonando, pois, aquelle methoclo, foi sua alteza servida on1enar-me que se
g-uisse outro menos facil talvez, ·mas não menos seguro, e é o que foi o~jecto elo 
decreto de 26 de setembro, pelo qual se mandou proceder ao sêllo de toclo o pa
pel existente . 

Logo porém que o recenseamento orclenaclo esteja proximo a concluir-se, será 
necessaria a intervenção elo corpo legislativo para o fim ele fixax um pTaso, a.lc~ 
elo qual fique ele nenhum valor o papel moeda não sellaclo, porqtte esta sancçao 
penal e:xcecle as faculclades elo governo. 

Entre os titulas ele credito fig~uam tambem os ela divid'à publica liquidada scJJ1 
jmo, e comprehenclem a divicla fluctuante até 30 ele setembro ele 1822, manclael::J. 
liquidar pela portaria ele 27 ele outubro ele 1820, confirmada e ampliada por or
dens posteriores. 

Esta diviela era consicleravel: os seus títulos emitticlos á circulação pela co:n
missão creaela para esse fim, representam o va.lor nominal ele 10.979:4581$560 r6Is, 
liqtúclaclos até 20 ele outubro d'este anno; enti·am porém n'esta somma 910:149a693 
réis pertencentes á repartição ela marinha, elos quaes foi deduzida, paJ.·a se reelu
zir a apolices com vencimento de jm·o de 4 por cento, em conformidade ela reso
lução ele 7 de janeiro elo corrente anno, a quantia de 81:115a835 Téis; restaJ:? 
portanto 10.898:342t$725 réis, e existem na commissão em processo, para ~e h
quiclarem, documentos dependentes ele provas e exames que montam na quant1a de 
783:2231$683 réis; total ele 11.681:566ts408 réis; e devem ainda acrescer aquclles 
que se apresentarem á mesma commissão antes elo fim cl'este anno, por ser o praso 
marcaelo, alem elo qual prescrevem. D'aquelle total, porém, tem-se já retirado da 
circulação, por amortisação ou resgate, a somma ele b.960:198a627 r éis ; vindo a 
ser a importancia nominal elos títulos approximadamente a quantia de 6. 721:367 a7S1 
réis. 

Cumpre porém a este respeito fazer algumas observações. Mtútas são as pro
videncias que ácerca elos papeis ele cTedito se podem clar para o fim ele obstar aos 
males que costuma causar a sua circulação i consielero porém que todas se r echl
zem a aeloptar üm ·ele dois systemas. Ou o governo aproveitará o clescr edito elos 
títulos para 1:esgatar a sua diviela pelo menor desembolso possível, ou ha de me
lhorar o 01·eelito cl'esses títulos procm·anclo o augmento elo seu valor real. Abste
nho-me ele caracterisar o nome que mereceria o primeiro arbítrio, se se tratas~e 
de um de:vedor particular; quando pelo contrario, pela aclopção elo segundo, na.o 
s6 se restabelecerão os creclores nos seus verdadeiros direitos, ou o mais appro:g:t
madamente que ser possa, mas tambem augmentará a massa elos valores circul~n
t~s; e é .b.em sabido que todos os representativos éb numeraria, quando têem cre
dito, facilitam as transacções com proveito particular e publico. 

Tenclo em consideração estes princípios, tão g·cralmente conhecidos por vercla-
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deiros, mandou o governo sustar na venda elos bens proprios pelo conselho ch fa
zend_a, porque ali se tinha adaptado o systema ele augmentar a avaliação dos 
preclios e não admittir lanços senão por um valor quatro vezes maior que a lou
vação ; reduzindo-se por este modo o valor r eal dos títulos á quarta parte do seu 
valor nominal. 

Mandou igualmente o governo suspender o resgate cl' esses mesmos títulos assim 
desacreditados, que se praticava particularmente pelo thesouro . 

Como _porém estas disposições deviam faz er baixar no morcaclo consicleravel
mente o valor r eal dos títulos, foi necessario dar-lhes alguma applicação, o quo se 
fez por decreto ele 11 ele setembro, permittinclo a sua admissão a encontro em to
~as aquellas estações, em que o eram pelo alvará de 13 ele março ele 1797 as apo
lices elo primeiro emprestimo, as quaes, pelo çreclito a que se acham elevadas, j <t 
não comparecem a gosar cl'aqn~lle beneficio . _ 

Tudo quanto se tem deixado de pagar desde o 1. 0 ele outubro ele 1822 até hoj e 
constitue a divida fluctuantc não liqtlidacla; ha porém alguma anterior a esta epo
c~a, que igualme:p.te deixou de ser liquidada; convem a saber, as letras elo com
lnissariado . Do exame mandado fazer pelo governo n'esta materia resulta o se
guinte : as letras denominadas antigas, que comprehenclem o praso ele 1812 até 30 
d_e setembro de 1816, importam em 248 : 147~606 réis ; as denominadas de porta
l"la, desde o 1. 0 ele outubro até dezembro de 1821, em 155:9561$098 réis; somma 
404:1031];704 réis . 

Tudo consta elo mappa junto n .0 2; é, porém, de notar que n'esta somma figu
ram letras que se julgam j á pagas por encontros em diversas r epm:.tições, o que 
provém ele não terein sido averbadas no commissariado . Sendo isto sabido pelo go
verno, foi logo expeclicla ordem a esta repartição parn. que proceclesse ao chama
ment0 necessario ele taes letras, a fim de serem convenientemente averbadas; e 
sómente depois de concluída esta operação se conhecen\. com certeza a divida 
real antiga ; alem da moclerna, que excede a quantia ele 400:000aooo réis, n. 0 3. 
. Pertence mais á divida flLlCtuante, como fica dito, o excesso annual da despeza 

so~re a receita elo thesouro publico desde a ultima liquidaçfio; para paga,r este de
fic~t acctmmlado devia servir, e em parte serviu, o emprestimo de 20 milhões de 
Cruzados, aberto em 25 d.e setembro de 1823, e contrataclo pela maior parte com 
a casa ingleza ele Goldschmiclt & c.a, em que o banco de Li:sboa tomou réis 
2.000:000aooo, comp consta elos diplomas juntos, n.05 4 e 5; porém aconteceu, 
como ele orclinar!o succecle na abnn.dancia, que a divida não se pagoLl inteiramente 
e q1,1e as clespezas cresceram em todas as repartições . . 

. Deve porém confessar-se que o governo tem sido rigoroso observador elas con
cltções .a que se obrigou : os juros e dividendos· têem sido escrupulosamente pagos 
aos mutuantes nus prasos ele seus vencimentos; as acções gosam de inteiro m·edi
to, e o pagamento do resto, a que têem direito os accionistas estrangeiros, está hoje 
a cargo do governo elo Brazil, em virtude do artigo 2. 0 da convenção adclicional 
ao tratado de 29 ele agosto da 1825; não ficando, comtuclo, o governo portuguez 
alheio á :fiscalisação e ultima responsabilidade. E posto que algnmas duvidas têem 
sobrevindo entre o embaixador do Brazil e o de Portugal, em Lonclres, sobre o 
lllethodo pratico de levar á execução este artigo do tratado, ellas são ele tal natLl
reza que em nada affectam os interesses elos mutuantes nem o credito elas acções. 

Estavam consumidos os restos cl'este emprestimo quando o act~1al minister~o 
entron na administração publica; o thesouro continha em numerano apenas réJs 
1?4:518;5465, dos quaes 146:000~000 réis em escriptos; achava-se empenhado por 
dtv~rsos avanços feitos pelo banco em letras pelo valor ele 88 :0008000 réis; já se 
hav1am consumido os 200:000~000 réis pagos pelos contrataclores ~o tabaco. por 
avanço do contrato futuro; e estavam atrazaclos os pagamentos de JUros antigos, 
tenças, pensões .e outros, n. 0 6. 

Pagaram-se aquellas letras, tem-se feito face, quanto é possível, ás despezas 
correntes, e têom-se facilitado as operações relativas a assegurar o ].Jagamento de 
todos os creditas justos e liquidas ; desviando opposições e cli:fficulclades, que uma 
longa pratica ele abusos tinha transformado em clireitos ; persuadido o governo, 
colllo está, de não ser isento d'aquellas maximas, que entre particular es estabele-
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cem o credito i a saber: que o mau p::-.gador não cnconh·a quem n ' cllc tenha con
:fiança, c ha ele limitar-se ll. fazer uso ·mo sómente dos seus proprios cal>cdacs. 

Cumpria., porém, ao meEmo passo, cuidar mais activam nte nas cobranças, e 
para isso a todos os exactores fisc~es se expediram pelo thcsom·o publico onlcns 
terminantes, intimando-lhes a estricta r csponsabilidacle em que os fará incorrer 
sua negligencia, segLmdo a expressa clisposição da carta. 

Não bastam todavia estas medidas i ha dividas activas por cobrar e contas pre
teri tas que lw. muito se deviam ter prestado i porém o ocorrem o l>stactuos que se 
oppõcm á marcha. cl'este importante ol>j ecto, os quaes é preciso r mover, scnclo o 
maior a confusrio que reina. em aJg1.uuas das r epartições elo thcsom·o publicG. 

Faz-se portanto absolutamente necessario, para obter um r estuta.do favoravel, 
proceder quanto antes á r eforma e nova r egluação elo mesmo thesom·o, pois que, 
simplificando f?S ta instituição em todas as suas partes, accommodanclo-a ao que 
1n·escreve a carta constitncional no artigo 136.0

, principiando, e, se for possível, 
desde já uma nova aclministração e contabiliclacle da.· r endas publicas, cleTo sepa
rar-se inteü:amento tudo quanto srj a relativo a contas preteritas, entregando a sut~ 
liquidação a offici.aos para isso expressamente designados; tal é o fim ele uma pro
posta ele lei que· sua alteza a senhora infanta r egente manda fazer á camara, e 
que será lida quando a camara o julg-ar conven.iente . N'esta propo. ta se inclnelll 
clisposiç.ões tendentes a r egular a administração tla faz enda nas I rovinciaR, sepa
rando-a inteiramente do poder judiciario. 

Entre os recebedor es fiscaes apparece, sem dar contas ha muitos mmw, o the- . 
som·eiro elas tropas i occorre por6m aqui o mesmo embaraço : a re}Jarti ção cm:ece 
ele r eforma, o só feita esta se pócle dar igun.l pTov.idencia á que deix o rcfer:c~a, 
para o thesomo i para a obter prompt:nnente lança o governo mao elo }Jr~j cto fClto 
por uma commi.·:ão, á qual havia sido confiado este trabalho, e em nome ele sua 
alteza o proponho igualmente ás cô1·tes para ser transformado em lei, depois do 
processo conveniente e pela carta preseripto . 

Uma e outra proposta, se forem convertidas em l eis, ,elevem proclnzir a econo
:tilla ela fazenda e augmento consecutivo ele suas r endas ; vem port~mto aqni natu
ralmente a icléa elo seu actual desfalqu e e a consideração ele que um elos moti·vos 
que para este mais concorrem é o abatimento a que se ~cha reduziclo o nosso corn
mcrcio, o qual provém tanto ele cansas geracs que têem afl'ectaelo 1 depois ela guer
ra, os interesses d~ todas fl.S nações marítimas cb Europa, como ele outr~s que nos 
são particulares. · 

As providencias ·com que se haja ele occoiTer a estes males por convenientes 
regulamentos ele commercio, demandam morosa circumspecção; ha porém alguns 
obstaculos que empecem no proprio paiz a expedição facil c prompta elas transac
ções mer cantis; e estes, não clepcnclenclo elas r elações externas, podem desde logo 
r emover-se. Com este intuito, cuidou o gove1·no em IJromovor a r cclucção elas al
fanclegas, tminclo e simplificando o seu expeeliente em o r egulamento que igual
mente propõe ás côrtes, ela maneira por que foi traçado p ela junta crcada pa.r_a 

· esse firn . Oonjlrnctamentc offerece outro projecto ela mesma jmlta para a organl-
sação das companhias de serviço da mc.·ma. alfanclcga. , 

E ste seria o logar proprio para fallar no orçamento ela fazenda para o al11!.0 

ele 18271 se tão proxima não estivesse a orclinaria sessão cl'aqnelle anno i entno 
será presente á oamara conforme a di ·posição da lei. D ' esta vantagem, por6m, qne 
as circumstancias deparam, me aproveitarei para expor á camara algumas ol>scr
vações a este respeito . . 

O orçamento da fazenda, alem ele conter os orçamentos paroiaes dos different~s 
ministexios, comprehencle aquclles objectos1 que fazem parte elas dcspezas pu"\Jh
cas e não est~Lo a cargo elos outros mil1istros. Para os calctuos ele um anuo s~rv cl11 
os elo anuo precedente, fazendo-se as alterações que as circnmstancias oxige))l · 
Para haver pois ele se proceder n' e. ta. ma teria com mais certeza scr ú util prcscrc~ 
v~r elescle já alguns objcctos ele clcspeza que ainda não estrLo clctcrminaclos ; tacs 
sao os que respeitam a mna e outra camara legislativas, á clotaçl'io ela casa real 0 

elos membros da real família, c aos ordenados dos conselheiros ele estado, o qne 
tudo, segundo a carta, dcyc ser fixado por lei . 



393 

~ara que a. cn.mura porém possa. fm1cbr as suas deliLera.çõcs soLre bases co
nhccldas, convem que desde jú sej[J. informada çlo scgltinte : 

O orçamento grosseiramente calculado para o a.nno presente offerece em acldi
ção de r.eceita a importancia de 6.602:000i$000 réis, incluindo 80:000~~000 réi s 
de saldo proYavel do anno precedente; a despeza, 10.177:4116000 réis, de que 
resulta 0 dejicit de (11. 0 7) 3.f.J7 5; l_l1J aooo réis. . . 

. C?mtudo posso assegurar á camara que haYcrà exageração n'esta cliffcrenç.n, 
pnncipalmente se se considera que algumas elas parcelb: da clespeza devem r e
putar -se supprimidas, por haver em já cessado seus pagamentos, por ordens do go
verno ou por circumstancias snpervenientes. 

As primeiras montam a 440:000ij000 réis, e as .outras, que são pagamento do 
. e~1prestimo de L ondres, 550:961 1:1000 réis ; letras do banco de Lisboa, 3~0:00015000 
r~~s ; somma, 1.311:961J OOO réis ; d 'onde ficará o dejicit redu.zido a 2.000:0001)000 
re1s approximadamente, no caso de não cre:cer muito a despeza . 

. Para preencher este deficü julga o governo não dever por ora propor a contri
lJuição clirecta indicada no artigo 13 7. 0 da carta, por ser o seu estabelecimento prc
~::ttnro snj eito a gravíssimos inconvenientes. Sem mappns estatistic~s n.pprqxi~11n.dos 
<1 vo;l'eladc ; sem cousa alguma que se pareça com um cacla: tro; sem auctonclacles 
adm1ni strativas nas províncias , independentes elos julgadores e em relação com as 
ll1Unicipalielac1~s ; sem meio algum, em fim, de vir no conhecimento da fortlUJ [l, c rc
Clu·sos elos indi,7 ic1uos ;. uma tal impo: iç.ão, la.nçacla ele r epente, espalharia por toda 

· a parte a confusão e a clesorclcm, pois que, havenclo ele ces ·ar, pai·a e1la ter effcito, 
as contribuições e impostos a qne os povos est~1 o acostumados, se esgotariam por 
esta parte as r endas publicas, e p ela outra só appareccri am cstereis clamores ou 
talvez activo descontentamento. . 
. Punçlado n' estes prin~ipios o governo se limita.nl. a propor a eontinuaçrLo do s 
nnpostos actuaes para o anno ele 1tl27, emquanto se desenvolve um plano acert.a-

l
do. e prLlClente que regule a natureza, lançamento e cobrança 'tla inclicacla contri-
Jlnção clirecta. . . 

Comtuclo, entre os tributos clircctos actuaes ha um que deveria produzir ao 
estado .muito maior r endimento elo que aquelle que até agora por elle se pm·ccbc ; 
este tr1buto é a clecima secular. Não é prudente, nas circumstanci as actuacs do 
closfalquc elas r endas particular es, não é prllCleute, digo, fazer caír :::obre o ngri
cultor a rigorosa o bservancia cl' este imposto; o rcndeü·o, porém, que deixa ele pn.
g'ar pelo seu m;renclamento a qnantia proporcim1acla ao Ünposto, eleve pagar este 
00111 toda a exacticlão. Consta ao governo -que o contrario por abuso se IJratíca; l pa~·a h~ver _ de s~ impor ~rma IJena que o cohiba,_ faz á. camara outra proposta 
c e le1, C'L\J a c1Jseussfta podera ser breve e o seu effmto prompto . 
, P ara ler estas cliffer cntcs proposições, na fúnna elo artigo 46. 0 ela ca.rta, peço 
a camara queira clesignar-me os dias convenientes. 
. O governo proporá á attenção elas C;:trnaras os outros lÍ:1eio s que lhe forem pa
l e.cencl_o convenientes para melhor ar e augmentar as r endas publicas; comtudo nfLo 
Eudc ~J sonjca.r-sc ~om a es1Jeraoçn. ele que o ~ejicit elo anno fn~~u·o seja. m.enor ele 
d-0~0.0001)000 _ r éw, porque s6 no cl~cnrso c1 esse anuo t?mamo cst~s obJ cctos a 

1
ev.tc1a r rguJan clade. Alem ele quo, e ele notar que as cucnmstanctas presentes 

0 
Jl' li?'a n1 a augmentar consideravelmente a despcza elo ex ercito, quando em partes 

por 1sso mesmo as r endas escasseiam. . 
Todos estes ponderosos motivos decidem o o·overno a propor <Ís carriaras que o 

f;0c~orisem a ab~·ir 11.m ~m~r?stimo da refericl~· somma, cobravel p~r qt~arteis ele 
0.000:a000 r ÓIS nO prlllClplO de cada quartel, bypothecanclo pma O SeU paga

lllCllto o rendimento cbs alfandeo·as on qualquer outro que haja ele ser preferido 
pelos 0 :6 l b d L ' b · ta. . .' ~uutuantes , e sendo 1~ara ~ste m convoc_ac o o anca e , J S~· oa e os cap1-

ohstas portuguezes ele preferenma aos estrau~·~no s , os q:1a es _po:le_rao remetter ao 
g_ ve1;no, em escriptos fechados, as suas concliçoes , ou SE;Jam mcliVJclnaes ou ele so
~Ie clades particular es, para, depois ele examinadas, ser em ás côrtes propostas 
«quol!as que mais fn.voraveis parecer em. 

N~i.o posso concluir esta exposição sem manifestar u reeeio tl_e haver fatigado 
a attcnção ela c amara com particnlarielacles minuciosas em dcmasHt; espero porém 
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que seus illustrcs membros me clcsculpcm a favor das U:Íinhas intenções, as. quaes 
se dirigem a patentear toda a verdade com franqueza c li sura, sem cncobnr com 
o véu ela lisonja aqnillo que possa ser dcsa.graclavcl. O prospecto não me 1xu·ccc 
que deva causar satisfação nem clesalento; n. divida é grancle, porém é toda na
cional ; os meios actuaes nao são su:ffi.cientes ; porém tudo é vencivcl empregando 
melhores methoelo ele arrecadação e administração, introdtlzindo a economia n~s 
clcspezas, promovendo reformas lentas e progressivas e evitanclo com prudencw 
a: violentas c acceleradas . 

Ás camaras legislativas incllmbe em g ranclc parte aplanar os obstaculos c pre
screver os meios para haverem el e se conseguir os des~j ados fins : preencher o de
fi c'it arumal e acudir à divida fl.nctuantc, s~o os obj ectos qac, a men ver, r ec1;
mam com mais urgencia a zelosa applicaçll.o dos legi:laclorcs . Ás cmnaras cst:t.o 
confiados os mais c~Lros interesses da patria, pois q nc cl' cllas espera a nação o ãlh
vio elo seus males presentes e a sua futma prosperidade. 

Camara elos deputaclos, 7 ele novembro ele 1826.= O deputado, Ba?·ão doSo
bral, He?"?1W7W) ministro da fazenda. 

Concluída a leitLwa elo relatorio, c depois de tratar-se ele assumptos ele mero 
c:xpccliente, algtms deputados subil:am á tribtma para darem conhecimento elas 
suas proposições, que abaixo transcrevemos com a r espectiva decisão da caroa.ra. 

Proposições 
lHANUEL BORGES ÜARNEffiO : 
La ((Proponho que se envie mna clc1Jutação a sua alteza screnissima a senhora 

infanta regente, roganclo-lhe que se eligne fazer dirigir à presença ele seu augusto 
irmão, el-rei nosso senhor, as mais · expressivas felicitações em nome d'esta ca
mara c ela nação portugneza, a quem representa, e o mais vivo reconhecimento 
pelos trcs altos beneficios com que houve por bem felicitar a mesma nação. 11 

2. a <1Proponho que se convide o governo para mandar erigir na praça cl'esta 
cidade, em memoria elo nosso rei amabilíssimo, um monumento ele gratidão, enl 
que se leia a cpigraphe : D . PEDRO IV o NIAGNAN.mo REI IM:niORTAL1 PAE DA pA

TlUA1 DELICIAS DE PORTUGAL E DO BRAZIL i auctor.isando ao mesmo governo para 
fornecer pelo. thesouro publico para a magnificcncia ela obra, na subscripção que 
se deverá abrir c unir áquella que já foi promovida por algtms honrados portu
guezes . J> 

Sómente foi posta á votação a primeira, julgando-se aclmitticla. 
BENTO PEREIRA DÓ ÜARi\10 : . 
1.n «Proponho que o senhor D. P edro IV seja reconhecido por legitimo r ol 

do r eino ele Portugal, Alg·arves e seus dominios1 n 'uro auto solemne, assignaclo 
por todos os membros elas côrtes ela nação, ora installadas. n 

2.a <<Proponho que á custa ela fazenda nacional se levante um momunento, eJl1 
que seja gravada a seguinte inscripção : Ao RESTAURADOR DAS LIBE;RDADES piJ

llUCAS A NAÇÃO AGRADECIDA.» 
. A primeira foi rej eitada e a segunda aelmittida. 
ALEXA.J.~DRE 'l'nOilfAZ DE MORAES SAR111ENTO : -<<Proponho que esta c.ama1T' 

logo que se com1)lcte a r eunião de todos os membros pertencentes aos remos c 0 

Portugal e Algarves, eleja dois srs. deputados, a fim ele levarem aos pés elo thro~~ 
elo nosso augusto soberano· o senhor D. Pedro lV os protestos ela nossa firm e le . 
dado e o reconhecimento da nossa gratidão pelos assignalaclos beneficios ele no~ 
concecler com a inclependencia ela nossa patria o restabelecimento dos nossos .ano 
tig·os fóros e liberdades, assim como por aquellas medidas qne o seu magna~UJ.
coração lhe inspirou para feliciclacle ele se~1s fieis ~ubclitos de Portuga~, outorg~~
elo-nos o dom da liberdade, fonte vercladen·a ela nqueza, do commercw, da sa ... 

0 
cloria c promotora elas virtudes socjaes . Proponho mais que a mesma cleputaça 
vá encarregada ele pedir a sua mao·estacle fideli ·sima se digne tom.ar aquellas pro-

. I . b hi tuo·uel!.'a v1e cnClas que nos asscgm·cm a conservação elo sccptro da monarc a por "' elo 
c~ sua a.ugnsta. clesccndcncia, scgtmdo a lei fimclamental e a ~a~·ta, cstabele~ifo a 
n este remo rnats um ramo da augusta casa de Bragança, engmclo em dnea 
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cic~ade de Lameg-o, para titulo ele sua alteza a sonhora.infanta D. Jnnuaria, como 
prmceza immecliata á nossa rainha a senhora D. Maria II. Que approvanclo esta 
camara as proposiçõ<js que tenho a offerecer a tão sabias e patrioticos membras, 
a r esolução tomada se communique á camara elos dignos pares.>> - Aclmitticla. 

lVIANUEL TEIXEIH.A LEOMIL : . 
1. a «Proponho que, não se havendo feito ainela a acclamação do príncipe real, 

se proceda a ella. » 
2. a cc Uma elas attribuições elo poder legislativo fixada no § ultimo elo arti

go 145. 0 ela carta constitucional é o poder di ·pensar por tempo determinado algu
ma~ das forma.Jidades que garantem a liberdade incliviclual nos casos ele rebcllião 
0l1 mvasão ele inimigos, pedindo-o a segurança elo estado. Não consta que o go
~orno tenha adaptado esta providencia, como lhe era auctorisado pelo citado ar
tJgo, antes ele reunidas as côrtes, pelo menos assim se eleve presumir, por isso 
que _elle" até agora nada cl'isso participou ~ts côrtes, como lhe cumpria, na forma 
do Citado artigo ela carta constitucional. Proponho portanto que, quanto antes, se 
lance mão el' esta providencia pelo perigo inüninente · que corre a l)atria. >> 

3." ccProponho que a sessão secreta a que se ha ele proceder para a redacção 
elo discurso em resposta ~í falla elo throno se prolongue para se tratar da proposta 
anteceelente. » · 

4. a ccProponho que se forme um projecto para a organisação de guardas cívi-
cas ou nacionacs. >> · 

5.a «Proponho que se· nomeie uma commissão para declarar OS ·artigos cb. cm·ta 
que precisam ele leis regulamentares para t erem execução, devendo principalmente· 
attcncler aos seguintes, como as maiores garantias dos cidadãos e· elo systcma : 
1 ·~, _ liberdade ele imprensa; 2. 01 instituiçrio dos jurados; 3. 0 , responsabiliclaclc elos 
1111nL ·tros ele estado.» . 

Suscitando-se debate sobre se qualquer dos eleputados que pedisse e obtives.'c 
~ pa~avra para apresentar uma proposição, podia accumular a ella outra ou mais 

e chfforente natureza, não rel::ttivas ao mesmo objecto, decidiu a camara negati
vamente, e por isso elas cinco ultimas só ficou sujeita a votos a segunda, retirando 
0 seu anctor as restantes, e aquella foi admitticla . 
.•. JoXo HENIUQUES DO CouTo : - ccProponho que sem demora entre em discus
~ao um projecto sobre a lei regulamentar pela qual se elevem organ.isar as cama
las constitucionaes . >> - Rejeitada. 

FRANCISCO JOAQ.UIM: lVIAIA:- <<Proponho que a commissão ele verificação elos 
poc~eres, tendo presentes os dois diplomas e as duas actas da.s duas assem bléas 
~eltoracs das províncias que elegeram o sr. deputado Carlos Houorio ele Gouveia 
l~·ão, e o decreto ela sua nomeação para ministro e secretario ele e.-taelo, e os 

artJg·os 28 .0 c 29. 0 ela carta constitucional, clê o seu parecer, para a camara re
s_olver este negocio pela maioria elos votos elos membros presentes, conforme o ar
tJgo 24. 0 ela mesma carta . ;> - Admitticla. 
o-, ~ oXo ELIAS DA CoSTA FARIA E SILVA: - cc Proponho que a camara fixe a r e
ola malteravel de vencimentos que elevem ter aquclles ele seus membros que r e
cebem ordenados c soldos elo estado, porque estando dispensados elo exercício ele 
seus empregos n~i.o se compadece com a justiça que vençam por doi.· títulos, pro
cessando-se uma folha regular; e, sendo este o~j ecto ela policia e economia ela ca
~ara, requeiro que passe á commissão elo regimento interno, para dar o seu pa
Iecer e a .ca,mara deliberar. »- - Aclmitticla. 

VISCONDE DE FONTE ARCADA : - ((Proponho que se nomeie mua commissão 
Fara que dê o seu parecer sobre o moela mais conveniente ele se estabelecer uma 
d~rça armada que, filha das instituições que felizmente nos r egem, as proteja e 
.A fel:cl~, para a camara, á vista cl'este parecer, resolver o que for convemente. JJ -

dtmtticla . 
. CAETANO RoDRIGUES DE MACEDO: - ccProponho que o ex. mo sr. presidente no

lllele um a commissão de cinco membros, a qual s(\ja logo incumbida por esta cru
~ara _ele indicar os artigos da carta constitucional cuja execução esteja dependente 

e leiS regulamentares, designando ao mesmo tempo qua.cs cl'cstas sej am as ele 
qtto so necessite com maior mgencia, a fim de que sem demora se encaneguem 

/ 



39G 

as commissões, que parecerem convenientes, de apresentar os 1woj'ectos de C<lcht 
uma d'ellas. >> - Admittida c considerada urgente. 

JOAQtJBf ANTONIO DE AGUIAR: - «Reunidos n'este logar em virtude da ca,r~~t 
que a generosidacle do senhor D . Peüro IV nos concedeu, para ser ainda um dta 
r enovada a prosperidade cl::t lilação portugueza, constituiclos procuradores elos po
vos para promovet· os seus inter esses dentw dos limites cl' esta lei politica ela na
ção portugneza, não podemos melhor desempenhar as nossas procurações, não po
demos meU1or corresponder á espectativa elos nos;;os constituintes, n?.to podemos 
melhor condescender com as intenções cl'aquelle generoso monarcha, do que co
meçanclo os nossos importantes trabalhos pelo l;e,. tabelccimcnto da paz e da tl'all
quiliichcle perturbada . Concorrer pois pm;a que se tomem as n1eclicLas legisbtivas 
ane forem mais acertadas contra os perturbaclores qmtesquer do socego publico, 
p orém tacs que, punindo o cr.ime, não opprim~tm n, innocencia, e para q\le se or
ganise uma for ça capaz ele manter a segurança, s ~jn. o nosso primeiro cuidai?· 
Proponho pois q ne na ordem das mftter.ia;; a tratar sej :1 esta declarada a de mms 
n rgencia e occupe o primeiro lagar , e Gjlle duas commissões sejam encarregadas 
ele apresen tar os ,respectivos proj ectos; mas, porque elhs precisam ::tlgmu tempo 
para os formalisarem, durante elle se vá dando para ordem elo dia aquelle traba
lho que as circnmstancias occorrcntes forem offerecenclo. >>- R ej eitacla. 

Lurz Josl.b RIBEmO : - <<P1·oponho que a camara r esolva: 1.0
, se um cidadão 

qualquer eleve ou não ser considerado como dqmtaclo da nação desde o momento 
em que ó pnblicado como tal pela junta ele.itoml ela provinc.ia que o nomei::t, e qual 
deve ser a auctoriclacle competente para conhecer elos clelictos que elle commett?1: 

poster iormente á sua nomeação c antes do tex ingTesso na camara para que 1·oJ 
destinaclo ; 2. 0 , se é licito ao poder executivo ou j udiciario impedir por qualquer 
modo que o deputado nomeado se l.'euna á camara micle deve t er exercício, scnt 
infi:ingir -a carta constitucional, e pôr em grande risco a inclepem1encia. elo l?oder 
legislativo c a liberclacle indiviclual ele seus membros; 3 . 0

1 
se a qualiclade ele de

putado da naç.ão lJóde influir alguma causa para que o individuo nomeado, quando 
réu, ou tenha ou não ·assento na cmuara, deixe de ser julgado com todo o rigor 
elas leis e soffrer o castigo que exigir a enormidade de seus crime ·. n-Rej eitada. 

Fr~ANCISCO ANTONIO DE CAilfPOS: - <<Proponho que, emqnanto se não cUto on
tras providencias, o tachygmpho mór chame os tachygraphos e empreg·ados ueces
sar io ·, o interinamente orgaujse o Dian:o . >> - Aclmittida como urgente. 

Deliberou-se que a commissão ele faz enda fo sse composta ele nove memb;·?s, 
c ele cinco a encarrcg:1cla ele apontar as leis regulamentares precisas para perfe~ta 
execução ela carta , conformo propozera Caetano Rodrigues ele lYiaceclo, sendo elerta 
por cscrutiuio na proxima sessão. 

"'' 
Em data ele 7 continuou a discutir-se o regimento na camara dos 'pares quanclo 

dois elos seus membros aprese:B.taram as segllintcs 

Proposições 

Co:::oruE DE S. l.VIIGUEL: - <<Tendo deciél.ido esta camara, pela maioria absoluta 
J' ella, ouvido , o parecer de uma commissão na sessão ele 3 elo presente mez, qne 
o proj ecto elo r egimento interno ]Jara a camara dos dignos pares inc1ivic1ualme11te 
não era admissivel como decretado : proponho que para a regulação dos trabal~10.s 
ela camara se nomeie uma commissão que rev~ja esté mesmo projecto de ~·egl
mento, que d' elle aproveite aquelles artigos que são susceptíveis ele se adop~are~, 
separando d' elle todos os que se acham em contraclicção com a carta constlt~1°10: 
nal, supprinclo 1ms por outros que tenham analogia com a mesma carta, 1mica lel 
que deve servir de base, não só aos trabalhos da mesma camara, mas ás sull!s de: 
liberações ; e que conclui elo o seu ' trabalho, que eleve ser o mais promptaroeute 
poss(vel, o submetta á approvação ela carnara, para o cliscLltir ou approvar.» 

CONDE DA rfAlPA : - <<Tendo-se adaptado interinamente o regimento que o go
verno rcmettcu <t camara para se poder constituir e principiar suas sessões, e c~e
veuclo a camara proceder a cl(scutir um regimento que definitivamente reguianse 
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scns trabnJltOs em tudo ar1uillo qtlC lhe for .particulanncntc resp ctivo, as. im como 
concorrer com os outros ramos parlamentares para a formaçf(o do outro r gimento, 
que deve passar por tot1os os tramites ele uma lei, c que regnlmisc a fórma elas 
reln,ç0es elos tres ramos elo poder legisla.tivo entre si : proponho, 1. 0 , que a camar il. 
ll?me1e llma commissão para apresentar o IJrojecto ele r egimento intemo para ser 
c~uJcuticlo ; . 2. 0 , que se convide a camam elos senhores elcputaclos para concorrer ú 
fo~·1~ação de nmft commissão mi.xta, para a qual eleve tmnbem ser convidado o 
Inmtsterio, a fim ele apresentar o l)l'oj ecto de lei que eleve regular as fúrmas cbs 
rehções elos tres r amos elo pocler legislativo entre si, conforme o que está orclc
llac1o na cartn constitucional.>> 

Foi aclmitticb u. primeira elas clitas proposições . 
. 0 presidente, com annucncia da maioria, nomeou a commissão para rever o 

1:egm1euto, {i.canelo composta elos bispos ele Vizeu e elo Algarve, marquezes ele 
Olhão e ele Lavraclio, condes ela L ou.zã, elo Rio Parclo c ele S . Miguel. 
l :Usaram ainda ela sua ini.ciat.iva n'esta sessão doi s pares elo reino, reservan
c o~ se ambos para n'outro cha fundamentarem o que propunham. Foram o: se
guintes : 
~ MARQUEZ DE ALEGRETE:- a Proponho com urgencia que se proceda á forma

Çao c~c uma lei que tenha por lfasc o § 2. 0 elo artigo 145.0
, titulo VII ela carta 

constttucional, que diz assim : «E garantido o direito de propriedade em toda :1 

«sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso c emprego ela 
((pt·opricdade elo c·icladão será ellc previ:imente inclcmni:aclo tlo va.lor d'ella; a l,oi 
«Ularc.ará os casos em qne terú lagar esta e.xcepç~io e cla.rá as r egras para se dc
lte.rmlllar a ~nclemnisação ». I:n~ulcar a exa.cta ? bservancia cl' es:e ~trtigo ~ me. ·mo 
c at-lh:- o mmor grau ele publicidade, eu o cons1clero ele grande nnportancJa para a 
0?nsol1dação elo ·ystema. S::tiba todo aquelle que t em a dita ele poder chamar-se 
Cidadão portugtwz, que n~i.o ha de soffi:er diminui çã.o na sua fortuna, ele qualquer 
:~atu~·eza, em tudo quanto po.:~ua por titulo legitimo; ~ liberdade justa ~ b~m en-

:lchc~a e:UL sempre de perfeito accorclo com o respmto aos sagrados cln·e1tos .ele 
P10Pl'leclade. >>-Aclmitticla, mas rej citnda na sessrio ele 11. 
l Ü?NDE DA LAPA: - ccA camara elos pares, r epresentando o corpo da nobrez:J. 
~l~ .r~mo, sendo mna elas_ class:~ que mais cs~encia1mente ganhou com a carta_ que 
f Ie1 outorgou a este remo, nao só por ter iormado UJTta ]Jarte çlo corpo legJ sla

·~vo, como por se achar como classe legalmente constituida, faltaria a si se dei
Xasse ele t estemunhar a sua magestacle os seus sentimentos ele adhesfi.o, respeito l ~rati~lão pelas luminosas o prOlDJ.Jtas providencias que sua mng·esta~e. foi seTvido 
crr a favo r da nação e ·de qnc ::tOS pares r esultam t~io grandes ben eÚCIOS . Propo
~lo, pois, que a camara, do modo que lhe pa.recer mais proprio, (lirija a sua ma
gobtacle uma mensagem em que r espeitosamente extwima o quanto eleve úquelle 
~? e.rano, que, empunhando o soeptro e cingindo a corôa que por direito. inaufe
llve1~ lhe pertencia, cuidou logo em marcar o seu reinado com mna nova epocha 
1
:a lustoria, dando ao paiz aquellas instituições, que, baseadas sobre as ele sete 
secnlos, devem pôr Portugal em harmonia com a maior parte dos estados euro
pens, despertando assim o espírito nacional e dando um novo alento a todos os 
amos ela publica prosperidade.» -Admitticla unanimemente. 

* 
l Depois ele lida a cmT~sponclencia no dia 8, o presiclente ela camara electiva 
~.eclarou que pelas sete horas ela noite anterior fôra ao paço com a de1mtação ul
ltlJ.atlleute nomeacla e proferÍTa perante a infanta r egente este 

Discurso 

1 
. Sereni.ssima senhora :-À camara elos de1mtaclos nos encarrega a honrosa com-

lllssão ele t' · lt l cl fi · · . . 
111 

' · par .1c1pa.rmos a vossa ::t eza que a mesma camara se ac 1a e mtiYa-
ente . constitui ela. E lia se empreganí de ora em ' diante com cluplicaclo esforço no 

~~1~11Prnncnto e clescmpmiho ele seus importantes deveres, bem .per. naclicla que por 
8 

e llloclo, não só preenchcní. seus proprios de: tinos, mas tambem se fad digna 
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elo agrado de vossa alteza, que, como vcrclaeleira mac elos portugtlezcs, tanto se 
tem desvelado em J)reparar os meios ela sua felicidade. 

Resposta da inf::tnta reg ·ente 

E stimo muito saber que a camara dos deputados · está de:fi.nitivamente consti
tuída. Acrcelito os esforços que ella ha de fazer para promover a prospcridacle ela 
nação : a esta se ci.irigem tambem os meus votos, e se dirigirão em todo o tempo 
os trabalhos elo governo . 

'!!< 

O ministro elos negocias ela fazenda, que-na vespera p eclíra se de.·ignasse .dia 
para submctter ao conhecimento elas côrtes aJgmnas propostas, subiu á tribtma e 
leu cluas cl'ellas, as quaes aqui inserimos, como far emos a r espeito ele outras elo 
governo ou elos membros elas camaras legislativas, quando se refiram a reformas 
de serviços importantes ou tenham grande alcance político,· pois assim melhor d~ve 
avaliar-se a iniciativa elos poderes pnblicos. durante a segunda cpocha constltn-
cional. ' 

Propostas de lei 

Senhores : - Por aviso ele 7 ele dezembro ele 1825 nomeou-se uma comrnissão 
para propor um plano ele r eforma ela thesotU'aria geral das b:opas e contadoria fis
cal ela mesma thcsom aria, em que se attendesse á organisação cl'estas r epartições, 
ao muncro elos officiaes necessarios para os seus expedientes, reduzido ao menor 
possível e à r cgubção elos ordenados qt1e deveriam vencer, apontando-se no mos
mo plano as providencias que parecessem mais opporttmas para o ajustamento com
pleto e defini tivo ·elas contas preteritas ela referida thesom·aria. 

A commissão, satisfazendo ao que se lhe ordenou, expoz : 
Que qualquer ramo ele aclministração publica, para ser bem organisaclo, é ne

ccssario qne tenha nniformiclacle, unidade e facilidade em todas as suas ope1:ações 
e que pxeencha o .fim para que foi estabelecido ; consequentemente, que sendo a 
contadoria fi scal e thesouraria geral elas tropas destinadas a pagar os soldos cl_o 
exercito e mais clespezas que lJela thesouraria se fazem, e a fiscalisar os venci
mentos e pagamentos cl'essas despezas, era inclispensavel que para conscgtúr o seu 
fim tivesse a faci.liclacle ele processar e realisar promptamente os l)agamentos, e c.o
nhecer ·ela sua exacção e os meios ele fi scalisar os vencimentos ; e visto que n' esta 

' estação se distribue uma avultada porção elos dinheiros publicas, era, alem d'isso, 
nccessario attencler á segurança elos ftmdos que se lhe confiavam e estabelecer 0 

mcthoclo ele dar a toda a hora as suas contas, não só na parte administrativa~ ~ue 
é a applicação elas sommas recebidas, mas tambE:m na parte economico-pohtt.ca, 
apresentanclo com a clevicla clareza o yencimento e cle'Speza annual elo exerctt~, 
tanto na sua totalidade, como nas suas diversas classes, e prestando assim aos mt
nistros respectivos os precisos a1lXilios para os orçamentos da clespeza elo estadO· 
· Que para a facilidade ele processar e realisar promptamente os pagamentos, e 
conhecer ela sua exacção, era mister que todas as operações relativas a este as
sumpto fossem convenientemente dirigidas no mesmo sentido e por uma só pe.ssoíl<,. 
porque, aliás, faltando-lhes a uniformidade e a unidade, er a impraticavel caminhai 
sem encontrar a cada passo tropeços occasionados ou pela cliver siclacle elos metho
clos empr egados, ou pelo conflicto ele auctoriclacles, nenhmna elas quaes teria eJ)). 
si mesma, nem força bastante para removei-os, nem a clocilidacle necessaria para , 
ceder quando a rasão o exigisse . . 

Que a fiscalisação elos vencimentos dependia, em grande parte, ele proVIden-
cias emanadas clirectamente do throno. 

1 Que a segmança elos funclos r equeria cautelas proprias, mas que podiam ser~ 0 

alcance ela a11ctoriclacle superior que governava a contacloria fiscal e thesotu·~na· 
E que o modo ele prestar as contas devia ser a consequencia ele uma ·esçnptt;; 

ração systematica, mas simples, que poclesse satisfazer a tudo quanto cl'elJa. q1.n
zesse saber-se . 

Mas que as leis que governavam estas r epartições estavam, pela maior part~, 
em oppos1çã.o com estes principias, porque o alvará de 21 ele fever eiro ele 181 
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creandà uma contadoria fiscal e uma tl10souraria geral elas tropas, cotu chefes ::~.b 
•olutamente independentes entre si' c curcctamentc r esponsaveis ao presidente elo 
the~?uro, lançou o pomo da chseorclia e embaraçou de tal modo tuclo o que devia 
facilitar, que era impossível desem eclal-o do labyiinto em que se entranhou. Os 
documentos para o 'pagamento processam-se na contadoria e são pagos segundo· as 
ordens dadas pelo thesonreiro . · 

A contadoria deve tomar as contas, porém o thesomeiro é que lh'as ha de dar 
e o contador não tem auctoridade para o obrigar a prestai-as em tempo cletermi
~aclo; o systema de escripturação adaptado pelo contador 6 um, o do thesoureiro 
e outro, e nenhum tem conhecimento legal elo que o outro faz; de maneir a que, 
em lagar de se auxiliarem mutuamente as escriptmações r espectivas, ele modo que 
pocles•em facilitar o njustamento elas contas, pelo contrario são de tal modo oppos
tas qt1e é impossível que as contas elo tbes'ümeiro, n'um t empo dado, concordem 
~om as d11 contadoria. Parecerá talvez isto um paradoxo, porque ninguem poderá 
Imaginar, e ainda menos sustentar, que n 'uma estação qualquer de pagamento a 
despeza elo um espaço de tempo determinado? por exemplo ele um mez, não seja 
a despcza feita n'esse mez. 

A clespeza elo erario, da junta dos juros, emfim ele qualquer outra estação por 
onde se pag·ue, dos mezes ele janeiro, ele fever eiro, de março, etc. 1 ele 182G, é a cles
peza feita nos mezes de j aneiro, de fevereiro, de março, etc., e em toda a parte 
é as ·im, menos na thesol.U'aria elas tropas, onde a clespeza de j aneiro, ele feverei
ro, ele março, etc., é, nã9 a elespeza que se fez n'estes mezes, mas a despeza de 
; encimcntos pertencentes a e t es mezcs, ainda que venham a ser 1Jagos em junho, 
Jtllho ou agosto ele 1826, e ainda mesmo muito mais tarde. Ora, como pelo atrazo 
elos pagamentos, e até pelo concurso el e diversas circumstancias, ha pagamentos 
que se processam muitos mczes depois de vencidos, segue-se qtw o tbesoureiro 1 
0U:qnanto não tem ou presmue ter na sua mão toda a clespeza pertencente a j a
Ilei~·o de 1825, não a classi:fica, não a r emette para a contadoria para se lhe fis
cahsar, nem se lhe póde pedir. Segue-se mais que nunca se póde saber o que elle 
llem os pagadores têem em seu poder, porque vae recebendo os dinheiros e vac 
dando contas, não á medida do que pag-a ua ordem chronologica elos pagamentos, 
llla~ á medida que ajtmta docnmcntos, cujo vencimento é relativo a uma certa 
epocha arbitraria. Similhante absmdo seria inacreditavel, se não existisse, mas 
existe, e as suas consequencias são os roubos que tem havido na thesOtuaria ge
ral elas tTopas e suas pagadorias, roubos que seria impossível ter em-se lJraticaclo 
se não tivesse sempre prevalecido uma cega obstinaçao em scguü· tão pernicioso 
sys_tema de escriptm ação e ele dar contas. A thesouraria geral elas tropas é de 
tna1s a mais uma institui ção onerosa ao estado pelos orclenaclos ele seus emprega
elos, e inutil; e o logar ele thesoureiro offer ece a anomalia singular de um empre
gado rcsponsavel por sommas enormes, porém cuj a responsabilidade é inexequi
vol, como depois se ver:L 
. A proposta ele lei junta é o resttitado elos trabalhos da commissão; e para ob

'?ar aos gravíssimos inconvenientes apontados .se estabeleceu n ' ella uma só aucto
l'Lclacle que dirija a contaclpria fiscal e as pag·aclorias elo exercito . Reduz-se a the
sotwaria ger al a uma pagadoria como qualquer outra. D eu-se ao chefe d'estas 
rep_artiçõcs o nome de «vedar g·crab, auctoridacle que j á houve entr e nós e pouco 
hlats ou menos com as mesmas attribtúções, assenta.nclo que era melhor emvregar 
1lln nome já conhecido elo que inventar outro novo para escudar a proposta contra 
a accusação ele novidade com q11e ús vezes se pretende alienar o espirito publico 
ern ~udanças que o interesse do estado requer, mas a que r epugna o de alguns 
Pal'tlctüares. 
. D'este modo uma só forca imrJrime um movimento uniforme a toda esta r epar-tl ., ~ d . . Çao . Em lagar de uma thesouraria sobrecarregada de emprega os muteis que 

-~rnbaraça o progress'o das contas, temos eJ~1 Lisboa uma pagadoria que só paga 
omo as outras e segtmclo as r egras prescnptas no systema ger al para todas. Os 

) agador es, em logar ele responderem a dois chefe. ·, Cl~jas ordens são muitas vezes 
~ ~se~co;ntradas e t alvez oppostas, só dão contas a m:n cl~cfe . As pagadorias elas 
llovtnOJas ficar ão compostas, elo mesmo modo que a de L1sboa, com um pagador 
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c seu ~judautc, c colloca.da.s pelo vcdor geral do c:s:crcito, segtmelo ci1:cnmst:mcins 
OCCOlTentes. ' 

Na organisação ela contadoria :fiscal scguiu-sn o mesmo principio já a.cloptado 
para o veclor geral do exercito, e, por is:o, deram-se aos empregados os nomes 
ele commissar ios ele gLlerra ele clifferentes ela · es, nomes já entr e nós conhecidos, 
c tiraram-se-lhe.· as denominações ele primeiros, segLll1clos escripturarios, etc., por
q ne; sendo esta r epartição militar, era mais conforme á sua natureza dar-lhes uma 
q uali:íicação que, para assim dizer , os approximasse mai:s· das pessoas com qu~lll 
tinham ele estar em contacto . Por esse mesmo motivo se lhe. deram gr::ulnaçucs 
militar es, não só porque o exemplo ele todas as nações ela Em·opa as.·im o acon
selhava, mas pela persuasão ele que este argumento ele auctoriclado é fm1Claclo na 
rasão que os militares do melhor grado se h~io do suj eitar a qualquer :íisca1isaçâo 
exercitada por pessoas qLw elles julguem pertencerem el e algum· moela ao :ou cor
po1 elo que por paizanos ; e as.;;entou-se que estas g raduações deviam ser pormn" 
nento:1 porquo1 n'um estado monarchico1 como o ·nosso1 não convem quo quem 
nma vez alcançou uma honra ou clistincção qualquer1 a perca senão por crime . 

Nas promoções elo: lagares ele accesso sogne-:o orclinariamento um de dois mc
thoclo.· 1 fazendo-as ou pela antiguidade, ou pelo merecimento, e em ambos .cllcs 
par eceu haver escolhos que elevem evitar-se ; pr evalecendo só a antignidaclcl é 
certo que ha mua r egra invariavel; porém, o bem publico padece muitas ,.-e.zcsl 
elevando-se aos cargo. maiore. aquelles1 cuj o merecimento só con iste em cout~
rcm maior numero ele anuas ele serviço ; e fazendo-se as promoções pelo mcrccl
mcnto1 abre-se tambem o campo a pn,ixões que podem, debaixo cl'osse pretexto) 
desprezar meritos rcac: acompanhados ele mais longo tempo ele bom serviço . Par::t 
p;nanlar um meio tcrmo1 que deixasse nas promoções a justa liberdade, capaz .üe 
dar nm incentivo ao merecimento1 sem clesattencler aos annos de serviço, se dcrx:n. 
ao arbitrio elo vedar geral elo exercito escolher para os lagares vagos em qualquer 
cln.sse ele empr cgaelos da contaeloria aquelle que mel1íor lhe parecesse 1.1[1, class.c 
immecliatamonte infel'ior1 orc1cnu,nclo-se-l.he que attenclcsse sempre aos m~tis aoti
g·o:1 se n'ellcs concorressem as outras circumstancias de prest:iú:w, assicluiclaelc no 
:crviço e probidade, circumstancias sem as qnaes a antigniclacle, bem longe ele ser 
um titnlo ele r ecommenclação, é mn verclaclou:o peso para as r epartições pubficas 
c um elos maiores embaraço.· para. o seu melhoramento e reforma. Esta providcn
ci::t. c a .ele poder o vcclor gera.! elo exercito acceitar e despedir os ac~juntos a co~
mi::;sarios ele g·ncrra1 CJ.llC s?!o os que vem habilitar-se para o serviço ela contaclon::t 
ii sca11 pareceram a mais adequadas para conscgtlir e conservar empregados h~
bois que1 não confiamlo em qne pelo seu ingresso na repartição e pela sna ant:
gniebclc1 t êcro direito a.clqniriclo e certo para sub ir aos .cargos mai elcvaclos1 ctn
clarão em merecei-os, clistingllinclo-sc pelo seu zêlo c ap.ticlão . 

Ultimamente1 sendo certo que toclo. os qne trabalham para o estado deveD1 
clccentemcnte ser sustentados pelo e. taclo, arbitrm·am-sc os ordenados que pa.rcce
rnm snfficientes para a decente subsistencia ele cacla empregado1 segun lo a snn. 
graclnação . A nccessiclaclc raras vezes se alberga com a virtucle1 e1 por isso1 hu
manamente fallanclo1 nem se podem exigir h.eroismos1 nem é justo castigar preí::I
ri.cações1 quando se t em obrigado os homens a luctar com a inclig·encia. 

A segurança dos fundos estava, não s6 absolutamente abandonada no alvará ele 
21 ele fever eiro ele 18161 mas até as suas disposições tendem ele certo modo a 01.11" 

baraçar que a haja. Todos os fundos hão ele ser entregues ao thesoureiro1 que dis
põe cl'olles como lhe apraz1 e que pelo § 38.0 elo citado alvará é responsavel pc· 
los pagadores . O thesomeiro não dá :íia.nças1 nem as póclo dar1 porque ningnenl 
se suj eita a afiançar sommas enormes e incle:íiniclas1 e1 por consequenc1a1 a faz~ncb 
não tem ontra segm·ança para os seus fnndos senão a probidade elo thesom·e1ro e 
a confiança que elle lhe merecer. l\fas1 se por hypothese a probiclaclc se abalar e 
faltar a con:íiança1 n 'esse caso a f~zencla :ficará prejuclicacla· sem remeclio, porqnc. 
quern possuir tal abundancia ele bens, que baste para pagar alcances como os q~ne 
pócle ter o thesom·eiro ger al elas tropas1 não quer similhante cargo1 e1 porta.JH01 

quem o pretende ou acceita não o:fferecc canção sobl·e que descanse o thcsourO· 
Pelas me. mas rasõcs a resr)on Rabili claclc elos pngnclorcs imposta ao theson.rciro g·c-
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ral é tl c ncnlmm cffcito : ponco ÍlU]lOl'ta que cllc sej a rcsponsavol, se isso nri.o pro-. 
duzir o cmbolr;o elas <']_n::tnti::IS cxtr:w iaclas. Se mn pagarlor clistra.lrir 30:000~000 
ou. 40:000/.J'\000 réis poder á prmJder-sc o até justiçar-sc , se qtúzcrcm, o thcsom eiro 
geral, mas o thcsomo ficou pcn1cnclo o alcance elo pagador. 

Pa.ra olJviar n.os inconvenientes pon derados propõe-se o estabelecimento ele um 
cofre ele trcs chaves, entregues a pessoas ele confiança e ele ma.nei ra que nunca 
possam ajunt::tr-se duas na mesma mão (artigos 23 .0 e 24 .0

) • . 

. Separa-se a distribuição do clinheir0 e a sua arrecadação, competindo' a distri
buição ao veclor geral elo exercito (artigo 6."), e a arrecaclação aos clm-icularios 
(artigo 23. 0

) 1 c por meio el'esta combinaçfto parece consegnir-so a maior scgm·ança 
dos fnnclos, porque o chefe ela repar tição, que dispõe elo clinlwiro, não pó elo tocar
lhe, nem fazcl-o saír elos cofres sen~\.o pa.ra as mãos elos commissar.ias pagadores, 
a <']_nem se abre conta pelas quantüLs entregues, e fica sobranceiro a toda a tenta
ç.ão e até á suspeita ele abus::tr ela sua auctor.iclacle, o os clavicula.rios não podem 
tirar elos cofres somma ·a.lgurria som orclem por escr.ipto do veelor geTal do exercito 
(ar tigo 27 .0 ). · 

E obrigam-se os pagador es a prestar em fianças idoneas com as legalidades no
cessarias (artigos 1,5. 0

, 16. 0 e 17.0
), tornando-os responsavois directamento ao tho

sonro 11elo que cada um receber . 
Para o ajustamento elas contas pretcritas propõe-se o methoclo que pareceu 

mais proprio para conciliar o andamento offectiYo cl'cste trabalho com a menor 
e~espeza da fal\enda publica; mas para isto poder executar-se é de absoluta neccs
~IÜacle que, dada a nova org'anisação, comece com ella uma ordem ele trabalhos 
lllteintmente desligaclos dos antecedentes, ele modo que o novo systema possa pro
geeclir inclcpenclente do antigo, fixando-se uma epocha para pri11cipiar, c fazen
do-se um novo jogo de linos para as notas, escripturação, etc., ficanelo assim to
elas as transacções, anteriores á epocha as.:ignada, s11j eitas ao ~~justa.mcnto. elas 
0?1lbs proterita.- e correnc1o por essa r epartição em casn. separa.da, aliás confun
eltr-se-ha o liquido com o illiqui€lo e os officiaes incumbidos elo aviamento dos tra
~al~los correntes, occnpados ao mesmo tempo no exame elas contas pr0teritas, não 
sat1sfarão nem a uma, nem a outra eousa. 

O systema ele escripturação . e a fiscalisação dos Ve'Jlcimentos, tanto pelo que 
\ espeita. aos soldos, como aos prets, são objectos qu?, por sua natureza, carecem. 
c e mecl1clas que, sendo elo alcance elo poder executivo, por serem puramente r c
g't~lamentares e dependentes ele circuJ,.nstancias, não cleve1p. por isso mesmo consu-
11Ur inutilmente o tempo ao congr esso, em prejuízo ele tantos outros objectos ' de 
alta ltlonta ele que tem ele oocupar-se'; couscquentemente, ficam na proposta en
c~rreg·aclas ao governo, que dará as providencias pelo que respeita á escriptm·a
çao, para quo soja simples, methoclica e capaz de responder a tudo aquillo que 
cl'.ella quizer saber-se; c pelo que r espeita ÉL fiscalisação elos vencimentos, para 
C12-1e .se prcviuain, evitem e cohibam os abusos que ate agora tem havido em um 
ta.o 1mportante ramo ela fazenda publica. 

Este objecto é da maior urgencia, porque, t endo-se clespencliclo pela thesomaria 
g'eral elas trO})aS desde 1816 até ao presente mais ele 20.000:0006000 réis, SÓ en
traram no thesouro as contas de seis mezes, e é, portanto, iudispensavel que uma 
P1'.0Dl])ta proviclencra occorra á continuação e ponha termo á desordem quo tem 
remnclo u 'esta r eparticão. 

Cmnara elos deputados, 8 ele novembro ele 1826. = Bcwão do Sobml, Jieq·nwno. 

p~ .. oposta de lei para clar nova f6rn"la á contadori a fisca l 
e thesouraria. geral das tropa.-

CAPl'l'ID-'0 I -
DAS ESl'AÇUE S E l'ESSOAS ENCARREGADAS DE PRO CES SAR, PAGAU E FISCALISAU OS VENCD!EN'rOS 

DOS SOLDOS DO EXERCITO E M:AIS DESPl~ZAS QOl> COS'l'mlAM Sl~R FEI'rAS 

PELAS 'l'HESOURARIAS DAS TROPAS 

· Artigo 1 . 0 Os vencú:nentos ele to elos os soldos elo exercito e mais clespezas quo 
costu:nam pagar-se -pélas thosourarias elas tr-opas serão processados em 1.1111:1. con
taclona, ele nominada (( contadoria :fiscrLl elas pagaclorias elo exercito ». 

2G 

. ' 
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Art. 2. 0 O pagamento elos vcncinwnto.-, ele que trata o artigo prccccl cnte, ~en'L 
feito por doze pagaclorias ·estabelecidas em Lisboa c nas outras terras elo remo, 
onde forem nccessarias, segundo as circumstancias occorrentes, :Gcanclo, por con
sequencia, extincta a thesouraria geral das tropas. 

Art. 3.0 A fi.scalisação dos vencimentos, pelo que respeita aos corpos elo e:s:cr
cito, sení encarregacla a inspectores e sub-inspectores de revista. 

Art. 4. 0 A fi. 8ca.lisação dos pagamentos pertence á contadoria fiscal, a quem 
compete tambem a fiscalisação dos trabalhos feitos pelos inspectores e sub-inspe
ctores ele revistas, e a ele todos os outros vencimentos que ellcs não fiscalisam. 

Art . . 5 .0 A contadoria fiscaJ, as pagaclorias e os inspectores e sub-insiJectores 
cl~ revistas serão suborclinaclos a mn só chefe, que se intitulad . <(veclor geral elo 
exerci to'' . 

Art. 6. 0 Ao vec1or geral elo exercito incumbe: 
O estabelecimento e mudança elas pagacloTias, segtmclo os pontos que occupa

rem os corpos do exercito que por ellas houverem ele receber; 
A clistribuição dos clinheiros para as diver sas pagadorias ; 
E a clirccção geral ele toclos os negocias que se tratarem na r epartição ele que 

é chefe. . 
Art. 7 . 0 Todas as patentes, ou outros quaesquer títulos, pelos quaes se conce

dam vencimentos mensaes,· não poderão registar-se nem fazer-se-lhes assentamento 
' sem preceder a intervenção do vedar geral elo exercito.' 

Art. 8.0 A disposição elo artigo antececlcn"te é applicavel a todas as ordens 
para pagamento de qualquer clespeza extraordinaria. 

Art. 9. 0 O veclor geral elo exercito sení suj eito ao presidente elo thesomo pu
blico e ao sécretario ele estaclo elos negocios ela guerra, ele qtlem recebed clirecta
mente ,as ordens a que tiver ele dar execução per si ou pelos seus subalternos, e 
a quem recorrerá (segtmclo a natureza elos objectos) em todos os casos em que ca
recer de proviclencia para o desempenho ele suas funcções. 

Art. 10.0 Nenhmna elas pessoas subordinadas· ao vedar gerai do exercito cmu-
priní. ordem que por elle lhe não for communicada. 

Art. 11. 0 A contadoria fi scal elas pagaclorias elo exercito seTá composta ele : 
Um o:fficial maior ; 
Cinco commissarios -ele guerra ela primeira classe ; 
D ez commissarios de guerra da segunda classe ; 
Doze commissarios de guerra da terceira classe ; 
Vinte c quatro acljtmtos aos commissarios ele guena ; 
Um porteiro ; 
D ois continuas ; 
E os moços -que forem necessarios para o expediente el'osta reparti ção. 
Art. 12.0 O o:fficial maior ser{~ na contadoria fiscal o immecliato ao veclor ge

ral elo exercito, debaixo de cujas ordens vigiará e responderá por todos os traba-
lhos da mesma contadoria. · 

Art. 13.0 Na contadoria fiscal das pagadorias do exercito não se acceitari'Lo 
nem se processarão mmca clocmuentos para pagamento que contenham vencimeLl
tos ele differentes classes, nem que comprehenclam vencimentos pertencentes a se
mestres clifferentes. 

Art. 14.0 Haverá em cada pagacloria um commissario pagador e um a:juclante. 
P ara o provimento elos legares de commissarios pagadores e seus a:judant~s 

precederá concurso ele quinze clias, e os pretendentes instruirão os seus requ~~- ~
mentos com os documentos neccssarios para mostrar a sua icloneicl.acle e abonaçao, 
sobre os quaes será ouvido o vecl.or geral elo exercito . 

Art. 15. 0 As pessoas que de ora em cliante houverem de ser nomeadas co~
missarios pagadores prestarão para a pagacloria de Lisboa uma fiança de rel'!:i 
12:0ooaooo, e }Jara as outras pagaclor.ias uma :fiança ele 6:0001%000 réis. . 
. Art . 16. 0 As pessoas que houverem ele ser nomeadas ajudantes dos comm1ss0 n.~s pag·adorcs prestar ão para a pagacloria de L isboa mna fiança ele S:OOOaOO 

r e1s e para as das províncias mna :fianca ele 4 :0001)1000 réis. 
Art. 17. 0 Os iiadores obrigarão ás ~quantias que afiançarem bens de raiz livr·es 
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o clcsombaraç.aclos, c que valham uma terça parte mais elo que a quantia afiança
d~, ele maneir a que se a ii.ança for ele 12:0004)000 réis valham os bens 16:000i5)000 
rms, c assim nos outros casos ; c o.· bens obrigados ú fiança constituirão hypotheca 
especial, procedendo-se em tudo o mais, que tocar a este negocio, com as solemni
clad~s 1eg·aes e segmanças necessarias , e sendo as fianças qualificadas perante o 
J;>rcsrclente elo thesouro publico, com audiencia elo procurador ela fazenda. 

Art. 18. 0 Os commissarios pagadores não pagarão nenhuma quantia, qualqtier 
q~w ella soj a., sem que o documento que ha ele servir-lhes ele titulo para o seu crc
cltto tenha siclo processado na contadoria fi scal, c sem que no mesmo documento 
venha especificado o que eleve pagar-se em metal c em papel, cxceptuanclo tão só-
mente d'esta regra os pagamentos dos prets. . · 

Art . 19. 0 Não se abonarão nas contas elos commi.ssarios pagadores os docümcn
tos,_ qne elles pagarem, sem que tenham sido processados na fórma ordenada n'estc 
cap1_tt:lo; e a importancia d' estes documentos, ain da que r cahnente tenha satisfeito 
a . cltv1da contra.hicla pela fazenda publica, não constituiní. mmca credito ao com
lUlssario pagador, mas ficadt a favor elo co±i·e. 
. Art. 20. 0 Nenhum con.1missario pagador adiantará dinheiro por conta ele ven

Cimentos futmo ·, ou que, ainda sendo prcterito ·, não estejam ainda processados 
11~ contadoria fiscal, s9b pena ele ser immccliatamentc dcmitticlo; e assim que si
m:lhy,ntes factos constarem ao veclor geral elo exercito, suspenderá logo os com-
1111Ssarios . pagadores que os tiverem praticado,' c o participará pela secretaria ele 
estado respectiva para se lhes dar a clemissão. · · 

Art. 21.0 Os commis.-arios pagadores pagarão sempre por inteiro os doc'Lunen
tos ele clespcza, que se lhes apresentar em, processados na fórma devida ; e quando 
não tc~'fham dinheiro para , ·a.tisf~zer toda a sna importancia deixarão ele pa
gai-os : e se o contrario fizerem não lhe serrio abonadas as quantias, que derem 
por conta, mas ficarão a favor elo cofre, como no artigo 18 .0 · 

Art. 22 .0 Qnanclo os commissarios pagaclores não r emetterem á conta,cloria fis 
~al as suas contas no tempo que lhes for prescripto, o veclor geral do exercito lhes 
~usp enelerá o soldo cl'aquelle mcz pela primeira vez; e no caso- ele reinciclencia os 
snsp:nclerá ele seus exercícios, participando-o_ depois pela secretaria ele estado r es
pecü:'a para se lhes dar a sua demissão . 

Art . 23. 0 Todo o dinheiro destinado para os pagamentos será guardado n'um 
cofre de tres cha,ves, de que serão clavicularios o offi.cial maior ela contadoria fi s
cal~ o escrivão ela receita e elespeza, que será um commissario ele guerra el a pri
lnen·a ou segunda classe, nomeado para esse fim pelo veclor geral elo exercito, e 
0 commissario pagador ela pagaclori a ele ·Lisboa. 
. Art. 24. 0 Na falta elo commissario pagador passará a sua chave pr1ra o seu 

1l:]ndante ; e na falta ele qualquer elos outros clavicularios o \•eclor geral elo excr
c:to nomearú quem ha ele tomar entrega ela chave, ele modo que nenhum elos cla
VIcnlarios possa nunca ter na sua mão mais ele uma chave. 

Art . 25. 0 As sommas, que elo, thesouro publico saírem para as clcspezas pagas 
~lor esta estação, serão lan~çadas no cle?ito ele :1ma co_nta aberta aos « clavicularios 
ti 0 cofre geral elas pagacl?nas elo exe~·clto » 1 c:~J o 01:ecllto será fo~·mac~o pelas quan-

as entregues , ou remettldas pelos clüos claYJ,culanos aos comm1ssanos pagadores. 
f
1
. _ ~r~. 26 .0 ~a contadoria fiscal lançará ? escrivão _da receita e c~espeza do co

b e o er al no h vro compe~ente- todas as partidas rece b1das e despenc11clas ; e as vcr
cts, . tanto ela receita como da clespeza, serão assiguaclas por elle e pelos outros 

aVIcularios do cofre. 
l Art. 27 .0 Não saíd dinheiro a]o·um elo cofre geral sem m·clem elo vedo r geral 

. Cto e""e . 't l l . o l 1 ' ~, • "' • l m· "'_101 o, caca por escnpto; e nunca poc era smr senao pma as maos c os com-
lSsan os pagadores. 

. Art. ·28 .0 Haverá seis inspcctores ele revistas, lun para cada luna elas provin
Clas cl' estes r einos e seis sub-inspectores ele r evistas, clistribniclos pelas mesmas 
provi · ' ' 11 · Uc1as, segundo o numero ele corpos que n e as estrveren,1 aquar telados. 

Art . 29 .0 Aos inspectores ele r evi ·tas -compete passar as mostras aos corpos a 
(~e poclérem fazel-o pe.-soa1mente, designar os sub-inspectores ele revistas, que 
lao ele pp.ssal-as aos outro~· corpos aquartelados na _sun, província, c. fi scalisar as 

, 
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r evi stas passmla's pelos suL-inspectores1 indo por turno passar mostra. aos cor
pos, a que os sub-inspectores as tiverem passaclo, a :fim. ele corrigir quaesqner 
abusos quo se hajam introcluzielo, e ele estabelecer um systema lmifonne e con-
stante n' este serviço. . 

Art . 30.0 O vedor g·eral elo exercito podent mudar os sub-inspectores· ele r e- · 
vistas ele uma prc>vincia para. outra, e até mesmo os i:aspectores ele revistas, se 
assim o julgar convenient e. 

Art. 31. 0 Os inspectores e sub-inspectores ele revistas , clepois que tiverem 
principiado a passar mostra a um corpo, continuarão no a.puramento cb cont:> 
cl 'aquelle corpo até á sua final conclusfio, não podendo nunca interromper este 
tr[).balho para ir passar outra r evista, .sob pena ele suspensão ele seu solclo por uro 
mez . A pena ele suspensão ser -lhcs-ha imposta pelo veclor geral elo exercito que, 
no. caso ele roinciclencia, o farà presente pela socrct~ria ele estacló elos negocias da 
guerra para se ter com. o culpado procedimento mais severo . . 

Art . 32.0 O vedor geral elo exercito poderá, quanclo assim o julgar convemcn
te, ir na companhia ele qualquer elos inspectores ou sub-in>pectores ele revistas, 
passar mostra aos corpos elo exercito, e :fiscalisar a execução ele tudo o que se 
acha cleterm:i.naclo sobre este importante ramo ele clespeza ela f'n,zen.cla publica. . 

Art. 33. 0 As r evistas elos corpos elo exercito far-sc-hão ordinariamente de do1s 
em ·clois mozcs em tempo ele paz, competinclo ao veclor geral elo exercito designar 
aqucllcs que pelas suas circnmstancias poclérem ser revistados com mais ou Jne
nos froquencia, comtanto, porém, que nunca medeie mais ele tres mezes de lUlJil. 

mostra a ontra; e os inspectores ele revistas :fica.rão r esponsaveis pela r egnlnriclacle 
clàs mostras ela sua província, dirigindo e :fiscalisanclo a activiclacle e c:fficacia elos 
sub-inspectores ele revistas que servirem clebaixo elas suas ordens. ' 

Art. 34.0 O,s inspectores e sub-inspectores ele revistas, que não passarem as 
mostras aos corpos, que lhes forem destinados, dentro elo tempo orcleJ1ado, serão, 
pela primeira vez , suspensos ele toclos os seus vencimentos por dois mozes,.e pela 
segtmcla suspensos ele seus soldos e exercícios, dando conta ele assim o haver e:J{e
cutaclo o vedor geral elo exercito pela secretaria ele estado elos negociaS" ela guerra, 
para ;e lhes dar a sua demissão. 

Art. 35.0 Aos inspectores e slib-inspectores ele revistas se abonarão mensal
mente, 11elo tempo em que estiverem empregados no serviço elas mostras, 4~000 
réis pm·a , despezas elo expeeliente, não 'podendo, debaixo elo qualquer outro titulo 
ou p:retcxto, abonar-se-lhes ·outra alguma quantia. 

Art. 36.0 Os arcluvos elas inspecções ele r evistas estarão nas pagaclorias res~ 
pectivas, onde os inspectores e sub-inspectores ele revistas depositarão todos os 
papeis c; documentos r elativos aos corpos elo clistricto de cada pagacloria, e ond~ 
irão ht\scar aquellos ele que necessitarem para a :fisealisação e ajustamento ela~ 
contas elos corpos, devendo restittúl-os ao seu logar logo que tenham feito cl'ellcs 
o uso para quo os tiraram. A gnarela e conservação cl 'estes m·chivos :fica a ' c~u·go 
dos commissarios pagadores. 

CAPITULO II 

D.l\.8 AD~USSÕES1 PROMOÇÕES E DEMISSÕES DOS EMPREGADOS NA CONTADORIA FISCAL 

E PL~GADORIA DO EXEUCI'l'01 E DOS INSPEC'l'<:RES E 'sun·INSPEC'l'OUES DE REVISTAS, SEUS SOLDOS, 

GRADUAÇUES E l'RIVILEGIOS 

Art . 37.0 Os ac~jtmtos aos commissarios de guerra st:n·ão ad:mittidos pelo vcdol' 
geral elo exercito . . 

Art. 38.0 Os commissarios pagador es e seus ~jndantes serão propostos. J?elo 
vcclor geral do exercito, e a proposta subirá pelo presidente elo thesouro pub?co. · 
. Art. 39 .0 Os acljlmtos aos commissarios ele guerra terão accesso a comn:nss::L

nos ele gucr!l:a ela terceira classe. Os commissarios ele· guerra da terceira classe te-. 
r ão accesso a commissarios de guerra, ela segunda e estes a eommissarios de gnerr~ 
da primeira classe. ' 

Os commissarios pagadores não terl.'to accesso . . 
. Os ajudantes de commissarios pagadores preferirão para os lagares ele cornJJJIS

san os pagaclores, dando fianças icloneas, e depois elos ajudantes prcfe1~idt par::L 0 
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1;1osmo log-ar qualquer empreg-ado na contadoria fi scal,' que o roqueira, preste as 
fi anças, o tenha as demais qualidades necessarias . 

Os sub-inspectorcs ele r evistas serão tirados elos commissarios ele g·nmTa ela se
gtlncla classe, e terão accesso a inspcctores ele revistas. 

O o:fficial maior será escolhido de entre os inspectorcs de revistas ou de entr e 
os commissarios ele guerra ela primeira classe. . 

E o veelor geral elo exercito poderá ser ou o official maior, ou outra qualquer 
pessoa quo se julgar conveniente ao serviçq elo estado prover n'estc importante 
logar. · . 

A~·t. 40. 0 Nas promoções se g-tlareladL a ordem seguinte : vagando o logar ele 
comm1ssario ele qualquer classe, o veclor geral elo exercito propont, ele entre os 
empregados ela classe immecliatamente inferior, aquellc que julgar ma,is babil par a 
0 log~r vago, attcndenel o sempre aos mais antigos, se n'elles concorrerem as ou
tras C1rcumstancias ele prestimo, assiduidade no serviço e probidade. O mesmo so 
.observará a r espeito da promoção para sub-inspectores ele r evistas, para !Íuspccto
rcs ele r evistas e para official maior, que serão escolhidos elas classes apontadas 
n,o artigo 30.0 

As propostas subirão pelo pi'csiclen,te elo thesouro publico. 
· Art. 41. 0 Os ac1juntos a commissarios de-guerra poelerão ser clespeelielos pelo 

veclor gera.l elo exercito se não mostrarem aptidão para bem servir, ou se pelo seu 
comportamento merecerem esta pena. . . 

Art. ·42.0 Nenhum empregaelo na contadoria fiscal, nas pagadorias ou nas in~ 
specçõcs ele r evistas poclerú ser demitticlo sem preceder conselho ele guerra e sen
tença que assim o determine, excepto nos casos mencionados n'cste regimento. 

Art . 43. 0 Ü:; moços da contadoria fiscal sçr ão aclmitticlos o despecliclos pelo ve
clor gc1:al elo exercito, c terão accesso a contínuos, c os continuas a porteiro, sendo 
a~ pro~ostas p~ra as promoções feitas do mesmo modo que as outras ele que se 
trata n este, capttulo. . · 
. ~rt. 44.0 O veclor geral elo exercito e seus subalternos vencerão os soldos c 

gl'at1ficações, e terão ·as · graduações constantes el o mappa junto. 
Art. 45.0 A s gratificações só se vencem em serviço effectivo, e os iusr c c toros 

e~ sub-inspcctores ele r evistas, que estiveyem ém Lisboa, só vencerão as g.ratifica-
Çocs quando sairem elo t ermo ele Lisboa. • 
c1 Art. 46. 0 Toclrus ~s pessoas comprehendiclas no mappa junto tirarão as pat?J~tes 

_? s postos em que forem graduadas, gosarão ele todas as honras , fóros e pnvllc
âtos ~ e usar~o das insígnias deN -quo gosam e usam os officiaes g~acluaclos ela tropa 

0 · linha ele 1guaes patentes, nao podendo comtudo commanclar Lropa, nem tomar 
0 g_overno elas praças , onde se acharem, ainda que sejam mais gracluaelas ou mais 
antigas elo que os officiaes .ela tropa ele linha. 

Art. 4 7. 0 Os commissario f;l pagadores, visto não terem · accesso, depois ele dez 
auuo_s ele serviço poderão r equerer a graduação immecliata, instruindo o seu re
qnerl1nento com a f6 ele o:fficio, mandada passar pelo vedor geral do exercito, pOJ; 
onde conste t erem servicló com fidelidade e zêlo. 
. Art. 48.0 Nenhum elos empreg·aclos na contadoria fiscal, nas pagaclorias e nas 

111
· pecções de r evistas, tendo graduação militar, ou acccsso a logar que a tenl1a, 

pocler{~ ser r)osto em conselho de o·uerra sem preceder ordem elo ministro e sem·e-ta · o , 
l'lo ele estado elos negocias ela gLwrra. . . 

. Art. 49.0 Os uniformes d' esta r epartição serão os mesmos ele que usam os m-
Spectores c\ e r evistas .· ' . 

Art. 50.0 Os adjuntos a commissarios ele guerra usarão ela mesma farda de 
que usam os empregados que têcm patente, trazendo ~m logar ele clragona uma 
estrella de oiro no hombro climito. 

Art. 51.0 O porteiro ·· contínuos e moços ela contadoria fiscal terão as mesmas 
graduações e privileo·ios 'ele que g·osam os do thesouro · p-ublico . . 
l Art. 52.0 As pe~;oas que em consequencia cl' esta nova organis::tção ficar em 
c esemprcgaclas, continuarão a vencer os soldos que até agora percebiam, em
q:-tan:to não se lhes der nov0 destino, ficando-lhes cessando qnaesquer outros ven
Cimentos c1nc tiverem ,a titulo ele ajncla elo .custo ou gratificação, etc. 
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CAPITULO III 

DO _A.JUSTAM ENTO DAS .CONTAS PRE'.rlllli1'A5 

Art. 63. 0 O ajustamento das contas da thesouraria geral das tropas até ao fim 
.do corrente anno de 1826 será encarregado aos empregaclos das re1Jar6çõcs ex
tinctas , acldidos actualmentc á contadoria fiscal ela thesouraria geral elas tropas, e 
ás outras pessoas que pela suppressão da thesouraria ficam desemprcgachs, e que 
.forem capazes ele occupar-se ;n'esta incumbencia . 

Art. 54. 0 O trabalho do ajustamento cl'estas contas sení clirigiclo por quatro 
officiaes habeis da contadoria :fiscal, que serão n'ella substituídos por outros tantos 
elas repartiç..ões extinctas 1 emqu:mto durar aquelle ajustamento, e todos inspeccío
nados pelo vedor geral do e;;-;:01·cito. 

Art. 55 .0 Este trabalho será inteiramente desligado do ex1Jediente ela cont~
cloria fiscal, e até feito P~u casa separada, para que nunca possa confundir-se o li
quido com o illiqnido e o preterito com o corrente. · 

Art. 5.6.0 O po,cl er executivo dará as instrucções necessarias pam a conve
lliente distribuição dos trabalhos da contadoria; para o estabelecimento dé um 
systema ele contabiliclacle, pelo qual possa conhec·er-se com clar eza o que se des
pcncle com cada um dos co1;pos arregimentados do exercito, com cacla classe, tanto 
em geral como no.s seus eliversos ramos do solclos, gratificações, ,etc., e com cacln. 
arma; que facilite a promptieUto elo ajustamento das contas dos pagadores, que ele
vem entr ar no thcsom·o RO mez immccliato itquelle a que r espeitar a despeza, ou o 
mais · tardar no . seguinte, de sorte que, por exemplo, os elocumentos de despeza 
do j aneiro estej am impreterivehnente no thesom·o até o fim de março; e qlle mos
tre o resultaclo do todas as operaçõe~ feitas por esta r epartição nos balanços qno 
,devem remetter-se no fim de cacl.a semestre ás secretarias de estado elos neg·o01os 
.ela fazenda e da gnerra1 e para a fiscalisação elos vencimentos elo exercito, pelo 
que toca aos inspector es elo r evistas , e a veracidade dos prets . 

Palacio ela Ajuda, 8 ele novembro ele 1826. = Barão do Sobntl1 He1·rnano. 

' 

Jllappa dos soldos, arati lic,1çõcs c gr:uluaçüe.s do l'etior geral do exercito c dos cmprcgndos na contadori:1 fi scnl, 
iuspucçõus 1lc mistas do mrcito c png:!iloriao -" 

Vencimentos 

' Por 1f1CZ GmdunçiiP• 
Total ----------Gratifica- por anuo1 

Soldos çõcs -·- - - -

Vcclor geral do exercito ... .. . .. .. .. . . .. . . ~$- - $ - 2:000$000 Brigadeiro. 
Officinl maior da contaclol'ia . ........ .. ... - $ - - $- 1:000$000 Coronel. 
Commissarios de guerra da: primeira classe 45;i>OOO - $ - 540$000 Major . . 
Commissarios de guerra. dá segunda classe 35~000 . - $ - 432$000 Capitão. 
Commissarius de guerra ela · ten~eira classe 25$000 - ,j)- 300$000 Tenente. 
Adjuntos a commissarios de guerra ... ... .. 18;ll000 - $- 216$000 -
Porteiro .... .. ... . . . . . .. . . •. .. .. ·'· .. . . . . 25$000 - $ - 300$000 -

-ContinL1DS ... . . . . . .. ..... . . .. .. ..... . ... 20$000 - $- 240fl)000 
Inspectores de revistas ...... . . . . . .. . .. . . . 50fl)000 36$000 1:032&l000 Ten. coronel. 
Sub-i:rtspectores de revistfl,s .. . . . . . ... . • .. .. 36$000 36 fi)000 864$000 Major. 
Pagador ele Lisboa . . .... . •.. .. .. , ....... 50fl)000 30~000 960$000 Major. 
Pagador elo Porto . .. . .... . .. . . ....... . . . 35fi)000 25~000 720~000 Capitão. 
Pagadores das pxovincias . . . . . , . . ......... 30~000 20v,ll000 600~000 Capitão, 
A~ucl ante do pagador de Lisboa . •.•...... . 25$000 15fl)000 480$000 Capitão. 
A,ludante elo pagador elo Porto ..... . . . . . .. 20$000 10~000 360f~ooo Tenente. 
AJudantes dos pagadores das provipcias ..... 1@~000 10$000 300~000 T enente. 

....-:: 
--.. - -

Pro,postas de lei 

Senhores ': -As diver sas propostas de leis relativas ás alfanclegas d' esta cic1~
clc, são 0 primeiro rcsultádo cl0s tra.balhos d; junta creada. com o fim de fa&ll:)l' 

0 
· 



407 

projccto da rmmião das elo assucar, tabaco c casa da Inclia, c de faze~· um reo·u
bmcnto geral pa.ra todas as do reino . O governo, tendo promovido estes traba
lhos, os fez seus, e os apresenta á camai·a na fórn1a elo artigo 46.0 ela carta; c 
como pareceram ao governo dignos de consideração os motivos que·a jtmta expoz 
em abono elas suas proposições, apresenta os mesmos por copia. 

PropostA.s ele lei sobre união elas alfandegas ele Lisboa 
e melhoramento na sua escripturação e despacho 

~crcnissima senhora: - A jtmta m·eacla pelo decreto ele 12 ele novembro ele 
182o, distinguindo nos trabalhos de que foi encarregada dois objcctos natmal
tnente separados, a reunião elas alfanclegas, grande elo assucar, ela casa ela Inclia 
e do tabaco, c o seu regulamento depois ele rmmielas, com o fim ele simplifica_r o 
methoelo elo serviço e arrecaelação i preferindo a uma reforma geral e repentina, 
sempre violenta e perigosa, o systema ele emendar pouco a póuco os erros e abu
~os ele estabelecimentos antigos, segtmdo progressivamente se a.pre. entam i e dese
Jando que os seus trabalh0s preliminares passem 1)ela 1)rova ela experiencia, para 
que, apparecenclo os defeitos, que só ella costuma patentear, possam ser corrigidos 
~o regulamento geral, que ha ele formalisar em complemento elo scgtmelo obj ecto 
c. e s~1a tarefa, leva á real presença ele vossa alteza, no proj ecto n . 0 1, o plano de 
1 ~11lliao elas elitas alfanelegas, e no de n .0 2 a fórma ele escriptmação facil e abre
V'Iada para regular o despacho na tmica a.lfanclega que fica subsistindo. E, para 
~lar algmu desenvolvimento a suas icléas, offerece <Í r eal consideração de Yossa al-
eza o seguinte : 

Quanto á. r eúnião das alfandegas (projecto n .0 1) 

Grandes esforços fez a jtmta por çonformar-se com o decreto da sua crca.çfLo 
~a parte que determina «fiquem em tudo separados elo despacho ela alfanclega os 
fenel:os que vem ás sete casas>J 1 e estabelecer 1m1 systema simples c uniforme ele 

11 
sc~~L· ação l!egular na arrecadação elos direitos, sem empccer as operações do com

h~erclO.' defecar a agricultura e cleprilnir a industria nacional, favorecendo a cs
U:~geu·~ i convencida, porém, ela impossibiliclaclc ele satisfazer a estes diversos 
d s, clc~xanclo intactos os limites da competencia elas sete casas, assim como os 
le~rte~rcu·o. publico, propõe no proj ecto n .0 1 regras goraes que, se se afastam ela 
cl't a elo chto decreto, por certo não offendem o seu espírito; e entende as sobre
v~ ts 0?'-Pressõcs pelas outras, em que o mesmo decreto permitte «acrescentar pTo-
lbencJas novas, e fazer nas antigas e actuaes as alterações que julgar proveitosas 
~ enl do con:unercio em geral, e do real serviço», será preciso indicar os funda-

entos que a jtmta consiclcrou para estabelecer estas r egras, e elles manifestarão 
se 00

1U. acerto louvavel ou com erro reprehensivel procedeu. 
por 1· .Junta, certa no .incontestavel pri.nciJ?io ele qU:e a 1:esponsabiliclacle . cliviclic~~ 
0 lVersos perçle nnuto ele sua efficaCia, .Julgou convemente e necessano r etmn· 
c: t ~ltn centro a alfanelega ele Lisboa, toda a acção fiscal contra descaminhos c 
re~ rabandos, ficando ás sete casas e ao terreiro publico a arrecadação dos cli-

1 °8 ele sua competencia; depois ele r eceber ela clita alfanclega os generos em 
~e elles · carregam, sem que até esse momento tenham ingerencia alguma sobre 

0R ou so?re os transportes que os conduzem. 

110 • eflect~u a jtmta ser muito frequente que os mesmos transportes concl~1zam gc
g 

10
.s :pertencentes a diversas repartições, .os quaes em tal caso, ou hao ele ser 

~~r~la~los e fisealisados por empreo·aclos ele cada uma d'essas repartições, o que 
00 t tldphca inutilmente as d.espezas da fazenda e os vexames do eommereio, ou a 
ollar a fi li ~ a t' "' e t"' • e sca saçao se entrega a empregados ~e uma as mesmas repar 1çoes, e 
ob' ao desgraçadamente se observa que estes sómente ctúclam, quando cuidam, elos 

01{~~tos ela repartição a que são immecliatamente subordinados, abandonando os 
Cotno s, .. se elles mesmos não favorecem e protegem o contrabando e descaminho, 
sy 't nao é raro acontecer. E devendo estabelecer-se para a alfaudega grande tun 
llas etna ele gnarclas bem organisaclo c dcspendioso, seria absurclo que se abanclo
clessc algtuna cousa a uma fiscalisação menos bem r egulada, ou se repetisse i()'ual 

speza IJ l . ~ o ' ~ra cac a uma elas rcpartlçoes. 
Reflcetm mais que, senclo o principal objecto uas sete casas c terreiro publico 
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os direitos da cidade, c o a1astccimento ele sct~s moradores, nào clcvia sacl'ifica.r 
a unidade ele um syste:tna ele fir;calisação mui vantaj oso á fazenda c ao COlUJll()l'-, 
cio, só para snstcntar a maior amplitude da c.:ompetencia cl' estas repartições e~;n 
cottsas qtw nada offcnclcm as suas primitivas instituições, c pertencem á ac~ao 
mercantil e Ü::;cal, cuja inspecção sempre foi ela a1fanclcga grande do assucar. AJu-
dou pois tam bem e ·te motivo a fLmclar o plano que a junta concebeu. . . 

Hcfl.cctiu mais que, por ser o primeiro fim das setes casas arrecadar os curei
tos que pesam sobre o consumo da cidade nos generos da sua competencia, cor:1 

os bem sabidos fins politicos elo estabelecimento de tacs cw:eitos, é esta ·a, sua pn
meira operação; r cs1.:tltanclo .d 'aqtu quo, se esses gcnoros são nacionaes; o passam a 
ser exportados, vão sobrccarrogaclos ele direitos, que só deviam pesar no con?mno 
elos habitantes da cidade, afastando por este modo indirccto a conconcncHL ele 
compradores nos mercados ; e, o que é consequente, tolhendo a factJcladc ele crcar 
valores, e fundando a inclu.;tria c.trangcira ele maneira tal que carecemos ele can
sas ele que devíamos ter abundancia, c compramos o q LlC podíamos vender. . 

Não deixou a junta de observar que este mal est{L evitado quanto aos generos 
que faz em o~j ccto do grosso commCl'cio, como vinho c azeite; mas com mügn:J. 
observou que desgraçadamente subsistia em infiniclado elo artigo. ·, na verdade pe
Clllenos, como mel, nozes, fructas, etc., etc ., etc., os quaes comtuclo dão nm 1:e
SlJtado incalcttlavel pela importaneia de que nos privam, c que pocliamos posslUl', 
se a sua exportação, e a de outros por tacs motivos desconhecitlo~ se favorecesse 
com granclc vantagem ela agricnltm·a, imlustria e comme~·cio nacional. 

Sujeitam-se nas sete casas á mc.-ma regra as mercadorias que vrio a cons~t
mir -se na cicbcle, c as que elevem saír do r ·ino, e cl'aqni resulta, o extl'aordina.n_o_ 
phenomeno ele importarmos o que clcviarnos exporta.r; não havendo cansa. ma·15 

contraria a toda a producção elo qne a n ecessidade ele concorrer nos mcrcfl,clO~ llo 
reino o nos estrangeiros, can:egada ele maiores direitos. A hypothese scglllnte 
mostra com evidencia as fLme.-tas, cousequencias do uma tal regra. 

Se Portugal e a Inglaterra, por exo1~pJo, pollom apresentar qua]qncr gencro 
pelo mesmo preço antes ela acção :fiscal, está. claro que o negociante portugncz nã_o 
vencloní em Inglaterra, porque o seu tscnero chega ali sobrecarregado com ?s cli~ 
r citos de saída portnguczc~· , acrescendo a maioria dos clireitos ele consumo lllg1c
zes, que em Inglaterra, como em todos os paizes, se impõem mais pesados aos es
trangeiros. E como poclení vender . o negociante portuguez1 se alem cl'isto o scn 
geuero for sobrecarregado com os elircitos ele consumo ele Lisboa? E qual é ore
sultado? Não saír o gencro c por consequcncia não se crear absolutamente este 
valor, que affl·onte a importação estrangeira. · 

lVIas é mais que tudo la.stimavel que .n' esta mesma hypotheso elo apresent~u: ~ 
natm·eza e a inclustria em lriglatcrra e Portu1i al generos pelo mesmo preço, 0 1f 
glez a abrigo elo seu dm~cback~ e algumas vezes ele um pTcmio, o não pagan ° 
em Lisboa mais de 15 por conto, elireito menor que os elo consumo ela cidade a. 
respeito ele muitos generos, venha a ter preferencia no mercaelo de Lisboa co~
correndo com os mais poril.1gnezcs. E o que se segue ela monstruosa cconoJlll.~ 
que este clesagraclavel exemplo apresenta? Campos incultos; povoações arra~a,clrs~ 
por ulação diminuta, e entregue a trabalhos de ostentação vã e á immorahdac ~' 
estradas arruinadas ; estalagens imm1mdas; prcgtuça; ociosidade, e t~tdo quall 

0 

contribue para fazer a desgraça e a miseria elas nações . ··-
E portanto essencial á felicidade publica que o portttguez não leve os seus ~e

neros ao mercado estrangeiro sobrecarregados com os direitos elo consun~o de Lls 
boa,. qua?-do elle clecla;eú que. s~o para fora. elo reino; e esta fortis~ima ~·as_ão V~{~ 
sua_diu á Junta a centralisar na alfandega de L1sbo~ todas as exportaçoes, climU1lU~cr 
ass1_m o mal que no plano de r egulamento combmaclo com a pauta geral dev-e 
raclical remeclio. . 

0 
Finalmente, r efl.ectiu a jtmta que os princípios que adaptou nos l?roject?s,eq~o 

leva á real presença de vossa alteza são clerivaclos elas nossas ant1g·as lCIS · 
i' . l d ' 11111-ora a alfanc~ega; semlo o decreto ele 26 de abril ele 1784, que retalhou a da 
clacl~ ela fi scal!sação, quanto ás baldeações, cliviclinclo-a pelas sete casas, cas: de 
Indla c alfanclcga elo tabaco, o n1rindo caminho para que as r esoluções de 1 
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ngo,;to de 1818, 20 de m:üo , de 1824, . 30 de abril. do corrente anno c oLltr:J.s fo ,;
seln . pouco a pouco onfi:aqnccondo a r csponsabilida.dc, quo do systcma contrari o 
resulta. E muito fundamentou a jlmta em sou plano a auctoridaclc das leis anti
gas, Cllja sabedoria tanto mais reluz, quanto mais se observam os males, quo, nrio 
obstante as moclcrn~s, subsistem. 

Quanto a escripturação (projecto n .0 2) 

l~e~miu a junta todos os direitos po1· cento em um só .; c supprimindo os nomes 
de dJz1ma, siza, consulado, donativo c fi·ag-atas, nomes que nada interessa comcr
var, c muito complicam a cscripturação, r eduziu todas as colnmna.s, em que ellcs 
se lançavam, a uma só, que designa a somma ele todos; ·eg-uinclo n'csta opcraçfio 
0

. e~emplo ela Inglaterra, que cru 1787, embaraçada ainda com maior numero de 
clu·eitos, com denominações cliffercntes e cscripturaçfio s ~paracb, todos reduziu ~• 
um, simplificando por este modo o expediente de suas repartições fif:lcaes . 

Quanto aos dir eitos, que não se pagam po?' cento, e quo com as denominações 
ele ?bras e taras complicam a escr:iiJturação e arrec~tdação, a junta entendeu con
vcluente que se extingam sem p1:qjuizo da fazenda; e para isso, e tamb em para 
as d?spezas ele ordenados e mais alcavalas, lhes substitue, 11. imitação do que clc'
torn:;:tnou o alvará ele 27 de março de 1824, na casa da Inc1ia o direito aclclicional 
~e o por cento, scgtmdo o plano j á acloptaclo para a nova panta; bem persuadida 
c 0 que, se o negociante vier a pagar alguma cousa ma.is, fic:1. livre elos incommo
dos sobremaneira penosos, quo resultau.1 ela clesmembração ela somma elos cUrcitos, 
pelas complicações, ·demoras e clcpcnclencias que ella eomsigo traz. O mappa n. 0 l 
11108t.ra qual era a escriptmução antign., c como fica simplificada; e o de n . 0 2, 
~tlal _ora a importa.ncia elos direitos extinctos, c qual a elos 6 p<fr cento que os 
substitue. , • 

o -~s dcspaehos, que· contôcm r{·anquczas, julgou a junta que devem ter oscriptu-
1 açao offoctiva em livro scparaclo, e qne nos respectivos bilhetes se designem as 
~o~·bas ;1ne gosam franqueza; somlo por esta . maneira que a junta attencle a evi
.f1 confusões, m isturando escripturação., a que se segue r ccc1imento, com clos1 a
~ 108 gratuitos ; c deixa facil meio de examinar até que ponto chega a impo:rtancia 
c as franquezas . 
. ~stes são, senhora, os principaes fundamentos em que .se firmaram as dclibc
ft'Çocs ela j unta nos proj cotos que. apresenta a vossa alteza, como pa:rte tlos tr.aba-

lOs ele que está encarregada. A sabedoria c alta comprohonsã:o de vossa alteza 
08 avaliarcl como merecem, para tomar a rcsolu~ão quo mais comronientc for .' 

MAPPA N.o 1 
Formula da cscripluração ant iga 

DcSp:<tho de mim fragata com ferro 
'· 

G:ooo J·"' t· 1 f' 1 "' · : 1 1 ooo · t 1 '200 ·· "' r as c c ··erro cu ouccw lJCsanc o : qum ~es, a <íl r e1s . 1 :200.;1000 

Di1·cito cl, · 1· · 20 ' - 240.$000 D ·. c s1za c c Jzim::t, IJOr cento . .. . . ...... . .... .. . . . ... . . ...... . . ..... . · : 
c~~:;rvo, 4 por cento .. o o o o o o o o ' o. o o o' •• '. o o. o. o o o o o o o o o . ' o o o. o o o o . o o o o o o o.. 48;7)000 
Fr· . .tclo, 3 po r cento ....... ...... . .... ... ... . . . ... ............ . .. . .. . · . ..• · 3(i;)l000 
()Jagatas, 3 por cento . ....... . . .......... .. •. •. . . .•.. . ,. .... .... .. . . . ... . .. . H6~000 

01"ts lO é·. · 10 ' 000 l\1u.' ' r ·'rs poi· qnmtal. ............ , ..• . ......... . .. ... . .. •. ... .. . ... · · · · (j%GGG 
Co~~~~ ~O~ r éis pur cada 1) arrobas •...• ..••. ••. .. •. . .. . . ... . ....• . ..... · ··· ·· l{)SOOO 
De 1 mçao, lO réis por qu intal. •..•.. . , .• . . .. ..•.. , .• •. .... .. .. ...• . ···• ··•• "' 

sca.rrra 25 ·" · · t 1 91) BOOO V c, o•' · h:JS por qmn a . .......•.. . ... , . . ..•••... .... . .. •.•..•. .. ..• • ·. ~· ~ 

Pc:a~ l~_c~o , 13 r éis por quint~l .. ' .. . . . .. . .... . .... . .........•..... · · · · · · · •'• · · 13~000 
'Te . lares, por fragata 480 1·é1s .. . , .......• ........ .. .... . . ... · · · · · · · · · • · · · • · ~ '180 

t mo g 1 "'' 720 , ' ·uarc a c couclu9ção ..•........... ,. .... .. .. ... .. . . ...... ... .. ....•... _ __ .. _ 

1\oruJUia ria nova cscripluJ ~Jgão 
425~8Gü 

Despacho de uma fra g-11 La com ferro 

C:Ooo barras de ferro da Snccia, pesando 1:000 quiutaes, a 1 ~200 réis . ..... .. , . . . 1:200*)000 
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3G0~000 Di rei to, 30 por cento . ...... ... .. .. ... · .•..•... . .........•.. . ...... .. .. ..... 
D ireito addicional, 6 por cento d'esta quantia.. . . . . • . • . . .. . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . 2~~~~~ 
l\Iarcas, 10 réis pot· ca.da 6 arrobas •....•........ .. ........ • .... · . .. · · · · · · · · · $720 'l'Cl'll10, gltanla C COUUUCÇ:1o ,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , • .......... · • · · · · · · · , ... · · · · • ----

388.~986 

Companhi~s, 2i:i;ilGOO réis. (Esta addição se lan.ça. no reverso do bilhete.) 

lliAPPA N.o 2 
lmportancia tios direitos cxlinctos, [lO r CICntplo, no dt!spacho de fi:OOO lmm de rurro tl:t Snctia, pesando ·I :000 t[nittlm 

araliatlos a •1.$200 réis por 'lllinlal 

Obras, 10 réis por quintal ........•.....•..............•.....•. .... •.•••.... 
Coutribuiçito, 10 réis por quiutal. ..............•.. ..... , . , • , • , • , . , .. , , , •.. , , , 
V c r o peso, 13 réis por quintal . ... . ........••... . ....•...... .••• ...... .. • . .. 

l 0#)000 
10~000 
J31i}000 ----
33;ll000 

lmporl;mcia do direi to adtliciona l de G por cen to tfnc stthslituc os direitos acima mcnciqnmlo~ que se ciiinrruem, flor mmplo, 
em U:OOO harrns de ferro da Sncr.ia, pesando 1:000 t[Uin tacs, at·al iatlos a ·I $200 réis por tptintal 

Direito de 30 IJOr cento sobre a avaliação ... . .. .................... .. ...... . .. 360$00° 
21 . .: GUO Dil·cito addicional, 6 por cento do direito ..•........ .... .. •....... ...... .... ·.·---"'---

N. B . Ha casos em que o novo direito addicion.al excede algmna cousa a importancia elos 
direitos que se extinguem, vindo por isso o negociante a pagar mais; porém em geral o com
mcrcio fica com algum allivio c com muita mais faci lidade nos seus clcsptwhos. 

Proposta de l ei para a reun.ião das ·alfandega'l de Lisbon, 

Ai·tigo 1.0 As alfanclcgas grande elo assucar, eb casa da hclia c elo tabaco fi
cam reunidas em uma, que será denominacla <calfanclega de Lisboa». 

Art. 2. 0 A esta alfanclega pertencerão tocbs as ehtraehs e saidas, cargas. 0 

descargas, guardas, exportações, reexportações, baldeações, franquias e deposito 
ele todas as mercadorias nacionaes ou estrangeiras, quer entr em pela barra, quer 
pelos portos scccos . . 

Art. 3.0 J;lertcncení á mesma alfanclega: 1.0
, o elespacho para consumo ele to

elas as mercadorias estrangeiras, ti. excepção elos generos cereaes; c 2. 0 , o despa
cho elas mercaelorias portuguczas, que até agora se expedia por alguma elas alfan· 
clcgas reunidas. 

Art. 4.0 Os despachos ele mercadorias portuguezas, e elos gcneros cercaes por
tugnezcs, ou estrangeiros, que se expediam por ontras repartições, continun.rão ~~ 
expedir-se por ellas, fazendo-se comtuclo pela alfanclega ele Lisboa toda a fi.s~a!.1 -
sação até {L descarga e entrega elas mesmas merc11clorias o gcncros na r epartJçao 
ela sua competcncia. . 

Art. 5.0 Os despachos, qne se faziam na casa ela Inclia, alfanclega elo taba~o, 
ou em qualquer outra repm'tição, e que ficam pertencendo ú alfanclega ele LJs
Loa, serão feitos n'esta alfanclcga pelas mesmas leis que regnla~am n'ossas repa-r
tições. 

Art. 6. 0 Todos os o:fficios da casa da Inclia e alfandega do tabaco :ficam c:s:-
tinctos: 

Disposições geraes para a execução d'esta proposta 

Artigo 1.0 Immecliatamente á publicação do decreto da reunião elas alfanclegas 
se fecharão as ela casa da Inclia. c tabaco; c, recolhidas as chaves ele seus al'Dl81-

zens a um cofi·e na alfanclcga ele Lisboa, t erão a chave el' este cofre cada uro dos 
chefes elas ditas casas. . . ·á. 

Art . 2.0 A entr ega elos objcctos .ela compctencia elas mesmas casas pr~nCip1n.1 • 
logo a fazer-se por inventario, nomeando os seus respectivos .chefes o:ffiCiaes que 
hão ele cnt11egar, assim como o ela alfanelega ele Lisboa os que r ecebam, e se eu
carregtlem c1a gnarcla elos armazens, como se for concluinclo o inventario elas can
sas que ellcs contêcm. 
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Art . 3. 0 No inventario escreverão os officiaes nomeados pelo administrador da 
rtlfandega ele Li sboa, c se trabalh ará com actividaclc som suspensão elo despacho 
fazendo-se as precisas notas da entrega elos obj ectos que se despacharem. . ' 
-B . Art. 4 . 0 A escripturação elo elespaoho ele o~j ectos das a1fanclegas reunidas será 
'Cita nos livros ela alfanclega ele Lisboa, como se n ' ella tivessem entrado primiti
vanlente, scpar::melo-s.c na conta mensn,l o r endimento el e cada uma, sem cledncção 
dos 6 po1· -cento estabelecidos pelo alvará ele 29 ele dezembro de 1753. 

Art. 5. 0 Os empregados ela casa ela Inclia, alfanelega elo tabaco e ele qualqner 
outra repartição, que em co11sequencia cl 'este plano ficarem sem ex ercício, se apre
sentarão ao aclmini:trac1or da alfanclega de· Lisboa, que os applica.rà ao serviço 
para quo forem aptos, com os empi·egaelos el'csta alfanclega indistincta.incntc. 

Art. 6. 0 O mesmo administrador tomaní todas as informações possíveis sobre 
a moral ele todos os empregados, c observará a sua aptidão, para informar o go
verno. 

. Art; 7. 0 Depois ele feito c approvado o regulamento ela~ alfanclcgas, o governo 
for~~ra ele todos os empregados n ' ellas tres classes : L a, elos que elevem ficar 
:ffecLrvos; 2.a, dos babeis para preencher em as vacaturas; 3.U, dos que .houve-
11em . de ser aposentados na fónna das leis , e segtmdo esta classificação lhes clad 
c cst1110 . 

Art. 8.0 T odos, entretanto, e até ú publicação elo regulamento, vencer[to os 
a.ctuaes ordenados pagos pelo theso 1reiro ela alfanelega. • 
. .:Art. 9. 0 Os homens elas companhias ela casa da Inclia e alf~ndega elo tabaco 
serao encorpor aelos com os das companhias da alfanclega grande elo assucnr, para 
entrarem sem differ ença alguma no ]Jlano da sua reforma. · 
l Alt. 10.° Fica prohibicla a admissão ele novos empregados, emquanto houver 

a gnus da segunda classe para occupar, na fórma elo decr eto r espectivo. 
,. Ar~ . 11. 0 Os livros das casas extinctas, depois de ultimados e registaclos os in

' entanos, serão remetticlos pm·a o thesouro publico . 

):">1•opost::. de l e i 'pnra 1.nelhorn r a e scripturação e facilitar o despacho 
n a a lfanclega 

. ~rtigo 1.0 Todos os direito s po1· cento) que até agora :e r ecebiam com diver
sos tltulos1 ficam reduzidos a um só igual á somma de todos. 
. Art . 2.0 Os direitos chamados ele obras, taras, acr escimo ; os que pertencem 
<LO senado e á junta elo commeroio que não se cobram po1· cento ficam extin-
ctos . ' 

Art. 3. 0 Os direitos comprehendiclos no artigo a.ntoceclente ser ão Slllbstituielos 
]~ or llln clireito acldicional ele 6 por cento sobre a somma ele todos os direitos que 
c 0 " 0 111 entrar no thesouro publico; o acrescimo porém esM substituído na classe 
<<papel e STtas applicações » do projecto da pauta nova. 
. A~-t. 4. 0 A esc ri pturação ele todos os clircitos se reduzirá a uma só verba·; o o 
tccob1mento será feito por um só thesourciro . 
. . Art. 5 .0 O thesouroiro entrcgadL na junta elos juros a importancia elos cli
l oltos lJO?· cento) cl estinaclos ao pag·amento elos juros o amortisação elos emprcsti
lllos. 

Art . G.o A importancia dos clircitos pertencentes ao senado o á jmlta do com-
11Lercio . 1 . b . . . l . 3 o ;, • l . l c1 . t ' extiDotos pe o a.rtJ o·o 2. 0 o su stltme os no art1g-o · . , ser<L ca crua a em 

01'tUo tncdio pelos dez a~m~s anteriores e entrco·ues IJelo mesmo thesoureiro nas 
resr) t' ' o ec TYas r epartições. · . 
os 

0
A.rt: 7 · 0 ·Os r ecebedores elas .mesas elo sal, paço da madeira, e portos s~ccos o 
fficros elo consula.do ela entrada ficam extinctos . 
~rt . S. o Os j antar es e emolumentos que se pagavam debaixo ele qualquer clc-

llolUlua ~· l b l ' :fi . t 
< ça.o pe as a deaç:ões o r eexportações, cam extmc os. . 

~rt. 9. 0 Os despachos, que contiver em franquezas ooncccliclas p or lei , terão 
0SOl'lptu . "-' ir . l" il' l taça~ eucctnra em 1vro aux 1ar scpa:rac o. 
p Art . 10.0 Os aclmuTistraclores das casas Jiscaes designarão nos bilhetes el e dcs
c~cho as verbas que gosam franqueza, para com esta distincção se cscriptrn·arcm 

coluUIDa .separada. . 
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Art. 11.0 Ü:> mesmos administradores fadt:o incl icn.t· no bilhete o titulo ·legal 
q llC aucioris~ a franqtwzn 1 11mtm1o r csponsavci · pelas concessocs illcgacs. 

l 1 · 1 · ' lf' · 1 1c Lisboa Senhores : - As diversas proposta.· c c c1s rc atrvas as . a. ·rmc cgas c b 
são o r esultado ct..o.· trabalho · ele 1m1a junta crca,cla para este ~m, os qna.c~o·tr~(j~~ 
lhos o o·ovcrno fel" seus IJrtra serem lJrcsmltes a cam.nra na forma tlo ar L1tJO . tJ . ~ ~ 1'. . 1 entm ch cart[t · c nrio I odcndo facilmente acha.r- ·e melhores rasocs I)a,ra HU1C mn 

' · · :6 ar't stcs projcctos ele melhoramento do que aqucllcs com que a JUnta os rmou P· ~ 
o.· lcvc.u· ao conhecimento elo governo, el'cll::ts me servirei para motivar as proposta.· 

Proposta d e l e i para a reforma c1as companhias dn alfandega g:ranae 
de Lis boa 

Scrcuissima senhora : -A junta crcacla pelo decreto de 12 de novembro_ ele 
1826, pam form[l.r o plano de rcuuifLo elas alfandcga · do assucar1 casa c~a InclJ~c~ 
tabaco, e o r cgnlamcnto ~oral d~•s a~f~•n legas, as. ·im r eunidas, 001~: o f1 ~11 _l~ j~os 
gular o mcthoclo elo scrv1ço e s1mphhcar o systema de a,rrocacbçao· dos ~lue -.
cstabclcciclos, tcmlo r econhecido a i]nportancia c vastidão cl'estc plano, cnJft e~e
CL1Ção clcpcudc de um miudo c circmnspecto exame de toda, a. legislação c elo~ \~<t 
g-ulamcntos das aWmcle

0
o·as notavcis das mteões estran~:ciras, cmquanto se dc~J.n 1

0
' 

~ ~ ~ • J ·f!.urn 
cru considerar com maclureza c r cflcctir si: utlamcntc em tudo qnc pOClC tn ' ._ 
bom desempenho elo obj ccto que lhe foi encarregado, cnt nclcu cmwcnicutc ao s:l 
viço pnblico tratar promiscnamente ele alguu.· artigo.· de mais facil comprchenW~~ 
c que, pelos prcj'u.i.zos c incommoclos qttc dão ao commercio, merecem. pro])JP ' 
reforma. · 1 

Entre cllcs deu ajnnta prcfcrencia ~~ s companh.ias elos homcn: do ti·~b~l!10 ~ ~ 
alfanclcga gran~c elo a.ssucar, que, sendo estabelecidas na intonçã.o de facü!t!ll. _ 
cxpcdicntc do despacho com o prompto movimento dos volumes , c com rcspor~sn._ 
bilic1ac1cl se tem, por abu:os progressivamente introcluziclos, toniaclo mais tU.U 1?1 

pcdimcnto, que tiDla fa.cilidaclc; mais mu flagcllo, que um allivio do counncr~1-~· 
A f l l ~ b' . l' J • ~ das }cts, a ta c e cxccuçao, e mesmo o ar ttno contra a tttcral oispo. 1ça_o . : . de 

que r egulam o provimento dos loga,res das companlüas, c contra os prmctP108 as 
incontcsüwcl verdade, com vistas ele mal cntcnclicla equic1adc1 não só cnc~craJ)l ~s 
companhias ele homens inhabeis para o trabalho por sua constituição physlca, JJJio 
de pessoa~ que por sua r cprescntaçt'io civil não se suj eitam, ou pelo sou sc};.O ~li
podem suj eitar-se a, cllc. A fal ta ele um regnlamcnto completo, que, fixando 0

} fj
mitcs da compctcucia de cada uma das com}JanL.ias, c o::; seus vencimentos, c.~ 0 
nisso os casos de r esponsabilidade, c o moc1o de a faz er c:ffcctiva, clen occasi1'~11; • . t l . - . ~· 1 1 . -a rcnlec t sem cvt ar ~· ma. cs, que com a mstü1uçao c as compan 11as se procur av< , cia 
a. otltros mmtos ele que não se cogitava então, c qtte são ncccs:aria conscqutJn 
d'aquclla falta, c elos abusos a, que clla deu logar. ·. o. 

Por estes c outros similhantes motivos não podia n. j tinta clcixa.r ele sentthc
importancia ela reforma ele tàes companhias, incluida po; ctn·to no {1m ~1o cs~a. 110 
1 cimento ela mesma junta recommcndacla ao administrador o·cra.l cb alfanclcga be 

. 1 (\ d d b . e so av1so c c l u e novembro c 1824, que ellc apresentou em confcrcncHJ., . io 
. t . p - l . . . olDluerc ' Jnn ·o por _cop~- ropona c c ~erto a JUnta, _como mmto vantaJosa, ao c_ . . 

5 
bell). 

a total cxtm.cçao das companhias, clesconhcctclas nas alfandegas estrangena. ele 
reguladas, se não acha,sse no projecto elo regulamento, que leva á presen9~ di
vossa alteza, meios de alliviar dosclc j ~í o commcrcio em grande parte, e el e 

11l1e
car os princípios de ser ainda mais alliviado para o futm·o, cleciclinclo-se seJ)l e"llr 
sitação a seguir antes o partido da reforma do que da total extincção, por.~ ;ta.
com madureza c reflexão os inconvenientes que resultam de se atacarem dnC 5a.-
10~~ntc: c com c_lcstnüçã.o absohüa,, c.'tabclecimcntos a:lCtOl:isad~s em ~eis: ~a~~~nte 
~ t a~lo~ c!u habltos c costumes ant1gos1 qnc por este Ull.lCO ttttuo mcons;cler ac 
sé r cspmtam, ar)esar de vícios. . ir A . - - 1 c\estlll.. 
, . _ J lm,~a, po1s, no prOJCCto c~e ~·cg·tuameJ~to que apresenta, att~n~,e ~c snbsti-
,tbusos, e.,tabcleccr certeza de dtrmtos c obn g;açocs, a ·antclar prcJmzos 
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tni l' _á n.ntiga arbitraricc1:ulc um~ lcgishçí'io concisa c ·lara, qnc torne, quanto é 
~oss1vcl , irnpra.ticaveis parn. o futuro os males que fn zclll ncccs.-:wi::t a presente re-
forma. · 

Nas :cgnlntcs ob:cryaç.ões offcrcec :t jwlta á real considc).'açrto de Tos:a altezn, 
fnudam cntos ele algm1s artigo:;; do proj ccto, que, pm· encontrarem interesses parti
culares? ou, como abusivamente lhe. chamam, direitos adquirido.-, julga ncce.·sario 
que scpm esclarecidos ele maneira que fique a todas as luzes manifesta a justiç::t 
0 111 que se firmam, deixando em silencio os OLltros que em si mesmos a apresen-
tam. , · 

1. a. Ob8crvação.-A j tmta, achando que c:si~tcm na alfandcga onze companhias 
com clrversas denominacõcs e duzentos c trinta logarcs, que desigual c inconside
radmucntc estava clistribuido por todas cllas o trabalho c qtle não existia regi
~:lcnto quo, clara e cxactamentc, marcasse aquellc que ::t cada uma cl'cllas campola, notou qtlo cl'csta mnltiplici Ll aclc ele companhias e logarcs, c ela m ,í, distribui ção 
c os trabalhos r esultava : 1.0

, gnwe prejuízo ao comm •rcio que a todos sn:tcnta
va; 2. 0 , extraorclinario embaraço no cxpeclicnte, havendo volmncs que passavam 
pelas mãos ele cluas ·c mais companhia · para chegarem a ser despachados c outros 
r1nc só por conter em gencros de diversa origem eram ela compctencia. cbs eliversas 
001llpanhias ; 3. o, tal designn.ldacle ele interesses entre os homens das companhi-as, 
qlle os ele uns eram tão avultados, qu:mto os outros mesquinho: ; 4. 0 , continuadas 
~1~~stõcs for enses entre as compnJ.1lúns e com as partes sobr e competcncia ele tra
:D a los. Para occorrer a estes iilconvcmientes pareceu à' j1mta., depois ele bem in-
onuad a, r ecluzir nos artigos 2. 0 e 3 .0 elo prqi ecto todas as companhias a duas com 

noventa e se te lagar es, marcando-lhes no artigo 9. 0
, terminantemente, o., trabalh os 

<}Lle a cada umn cl'cllas competem . 
c1 2.a Observaçfi.o. -A juntU: reconheceu que a rcducção da·s companhias deixava 
e~occupaclos bastantes homens que por annos haviam trabalh ado . Na êollisrio, 

t0l~' de, ou consm·var ·g·entc inutil, fa %'eJ1Clo mesquinha a subsistcncia elos qnc tra-
' c a lan:t, ou lc:ar o comm rcio, llla.n.tcndo salarios c:s.:ccs:ivos pnra qnc cl1eguem 

h~~~~ fartm·a a to~lo _., scgtün a .junta um meio ~ermo, estabelecendo a ta:s.a los tl·a
ci os po1· maneua q11e, r clmacla a pouco mms ele amctaclc a el e. peza. do commer
c 

0
' ~qu_ m com sufficientc sub:i ·tcncia o: que cfl'ectivamcnte trabalham e se possa 

.. ~~nbun· com um tenne soccorro ao. exclniclos, aos qnacs, n.lem cl 'isto, se con
tr a _a prcfer encia aos Jogare que vagarem c ao chamamento par a. serviços ex
c ao~cltnarios que se pagam ele conta das companhia. ; c para não ser arbitrari:t a 

8 

800 h a . cl?s que clevenr ficar em serviço cffeetivo Q elos q uc para o futuro a cll c 
ele aclmJtttrem, defi ne a jmlta os principies por que esta escolha clc,~e ·er r egub
q~· :N'a combinação, pois, ele motivos CODl})l'OYaclos no ma.ppa junto, fundou a junt:1 

auto propõe nos artigos 4 .0 , 6 .0 , ).7. 0 c 18.0 elo proj ecto. . 
trl 3-a Obsenra.ção . - 0 alYará de r egimento elo 29 ele clc~cmbro elo 1753, eapi
p1~?·0, § 36.0, concedeu ao admini:traclor geral a nomeação dos homens elas comct lt::ts, conservando a influencia elo mesmo aclJ11inistraclor ger al sobre aqueDes 
d ue, COlUo empregados no bom serYiço da alfanclega, a que cll c 6 r cspons:wel, lhe 
n~""~m . ser dependentes ; vieram depois os estatuto~ r. ela r eal junta c~o co:mnercio 
~· apitulo 15.0 e o a.lvará elo 24 ele outnLro ele 17D i alterar esta c1ispos1ção, cn
sobgau:lo ao dito tribunal a nomeaçào dos capatazes e _tambem a cl~s companhei_ros, 
C"" Pioposta dos car)atazes . A J'tmta J·u]o·ou convcmentc rcfimclu· estas legi sh -
yOes I . ' . N , o fi J •. l'co:' )lOpohdo alterações e ampha~ocs tac.- que os capatazes 1quem CLC nomca~.ao 
Pl~~~ a proposta elo .aclmiDistraclor, para que, conscgui:Jclo as:ün o car~ctm· ele em
as :::;ados ela a.lfanele~ra cl' cllc unicamente, segundo Q clito alvant ele 17o3, r ecebam 
. orcle ~ ' . N t J .l fa c1 ns, sem dependencia ela r eal jtmta do commercJO, que, mw es anCLo na a -

1~~ cga, não respondendo pelo bom serviço cl'ella e sendo 1:n~ ?orpo moral total
"' ~te estranho aos neo·ocios ela alfanc1c.'2:a, não pó ele bem clingu· as comr)an h ias · 
" cus a . o ~ . ' 

4-~qu:t 0s fundamentos dos al'tigos 6.0 
':: 8.0 }o prqJ_ccto .N 

01 · .Observação . -Apesar de qtte a lcgisla.çao do remo nao r econh eça mai que 
,latro c ~ J b · t d J b·l. cc . ~r.cpçoes elo principio o·cra , que o n ga o o o empr egacta pu . 1co a exor-
to l por Sl O SOU Cl11I)reo·o · apesar ele qne7 COlll rasfio incompanwe]mcnte mais for-

' este . . . o ' . N I 1 · prtnc~pw deva applicar-sc sem cxcepçao a gnma aos JOm cn. · das comp::t-
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nhias qllC não pas.;am de tra.balktdorcs a.li stados parn, fn,zcrcm certo servi ço braçal 
por cstipcnelio taxado; c apesar que os estatutos ela real junta elo commcrcio, ca.
pitulo 15.0

, clecbram que «as capatazias elevem ser pessoalmente servidas e que 
n'cllas não poderá haver propriedades, nem ainda vitalieiasn, achou a jtmta que, 
por um abuso escandaloso, estão introcluzicbs nas companhias ás propriedades e 
serventias, sendo neecssarias eonsequencias de tal abuso: 1. a, receber salaúo cl_o 
trabalho quem urio trabalha porque não quer ou não póclc, em r asão da sua ch
gnidade ou sexo ; 2. ", encherem-se as companhias de homens incapazes ele traba
lhar, quaes co ·tnmmn ser aquclles que, ele um moderado lucro que recebem, . se 
offcreccm a contribuir ao proprietario com a terça parte ; 3. a, uma affincncia ~n
commocla ele importunos pretendentes a qualquer lagar vago, pois sempre lia unnto 
quem queira r eceber na ociosielaele e quem ftmele em falsas influencias ele protec
çõcs as e."pcranças ele lucros gratuitos; 4. ", e finalmente, o mau serviço elo coro
mcrcio, que, alem el e pagar ele mais tudo quanto recebe o que não trabalha, sente 
o mal que velhos estropeados, fracos e preguiçosos fazem quando são aelmitticlo_s 
a tn1.ba.lhos, em que se requerem forças, robustez, actividacle e lig-eireza . Eis-aqm, 
senhora, os fundamentos por que a junta no artigo 7. 0 elo projecto lança a base 
aa total extincção ele tão prejudicial abuso, sem comtuclo excluir nqu.cllcs _elos 
actuaes proprietarios que quizerem trabalhar c forem capazes de cffectivo sei.'VJÇO, 
como j á cleixára acautelado na regra 6." elo artigo 4 .0 

. 

f>. a Observação .-Achou ajunta que, por avisos, se haviam supprimiclo, quanto 
a trabalhos, alguns lagares elas companhias, conservando-se· comtuclo existentes 
para a partilha elos vencimentos r espectivos, os quaes , como esmola., se applic~ 
ú casa pia.; c porque tacs vencimentos são unicamente paga ele trabalhos e nao 
s~tem elo thc .. ouro publico, entendeu a junta que nãp podem substituir lagar es mor
tos sem gravame, ou elo commercio, que só eleve pagar trabalhos, ou elas compa
nhias, a quem clles se acoumulam gratuitan1ente. E por este fundamento na par
tiUia ele que trata o artigo 16.0 não attencleu a jmlta a lagares mortos, nem por 
similbante motivo aos que se impossibilitam por molostia para trabalhar, aos quaes 
comtudo attencle, quanto a equicladc permittc, no artigo 11. 0 

· 

6. a Observação . - Achou a junta que as taxas elos trabalhos, estabelecidos pelfl. 
maior parte em costume, não tinham um principio certo e constante ele que p:·o
ccclcsscm, causando por isso tanta desigualdade, que, alem das continuadas c fre
quentes questões sobre os legítimos vencimentos, se achavam estes muito clesp~·o
porcionaclos com os trabalhos, tendo ele orclinario os leves e menos ]Jenosos m~nor 
paga. elo que os ·mais pesados e incommodos. Tomando, portanto, a juutn 1 como 
r egulador el os trabalhos, o peso elos volumes, poz a ma.ior parte elos trabalhos eJll 
harmoni-a com a correspondente paga, procurando approximar-se· a olla no resto, 
qnanto a noticia elos mesmos trabalhos o pcrn1itta; e assim ca,lculou a tabella J11en
cionacla 110 artigo 13 .~, segundo a qual a cle .. pcza, que no anuo ele 1825 importo_n 
em 34:626i~68 1 réis, importaria em 18:638i$031 réis, deixando o commercio alh
viaclo em 15:938i$650 r éis, os homens de trabalho effcctivos com sufficieute . }Ja.ga 
c os que ficam ele fóra com 1'un ;moderado soccorro, como se cleprehencle do j{t re-
ferido mappa junto. , 

7." Observaça.o. - Existe na alfanclega um o:fficio com o titulo ele feitor ela eles
carga, ao qual, alem elo orclenaclo estabelecido no alvará ele 29 ele dezembro ele 
17 õ3, capitulo 2. 0 , § (:i. 0 , conser.va o mesmo alvará <<a; parte que lhe est{~ conee~ 
dicla IJOr decreto no ganho ela companhia elos collcctor es· que elle g·overnaJJ · J: 
junta, achando que este official, , apesar da expressão elo clito alvaní, não teJJl g~~ 
vcrno, inspecção, inge~·encia ou cuidado algum no trabalho elos collectores e na 
alcançando o mais leve fun çlamento' para uma percepção tão extraordinari a: qde 
no anuo ele 1825 excedeu a 1:670i$557 réis, ]Jrocurou ver se no decreto inchea 0 

o encontrava ; e, não descobrindo vestig·io de tal decreto, está inclinada a crer qne 
~om equivocaç,ão se citou. Menos ·por esta r asão ainda, do que por entender/ 
JUnta, que não eleve onerar-se, nem o commercio com paga a que não correspon a 
um trabalho, nem as comrJa11hias com um trabalho a que não correspoucla nJJJ. 

· · ar-v:cncimeuto, não contemplou esta despeza na tabella elas taxas ele que trata 0 • 1 tigo 13. 0
, nem faz mcn~ão c\ e tal official na partilha elos vencimentos rcgula.c a 
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no art!go 1G.0
, r e."ervao.do pm·a o regulamento gora,l das alfanclcgas o jnlgar cb 

necess1cladc c utilidade ela exi .. tencia de tal officio, c ficando a inclcmni.-ação elo 
aC!.tual proprietario á clisposiç~o do governo . 

~ -a Observação. - A jmlta estú convencida ele que convem à real fazenda c ao 
serVIço publico rêtirar o administrador geral ele tudo que não é administrar, li~ui
tanclo a sua auctoriclaele ao expediente elo despacho ; a clirecção elos empregaclos 
ela alfanclega, até ao ponto ele os poder suspender , c, mesmo em alguns c:.asos, 
cxpellir, quando, apesar elas cautelas tomadas para que só se aclmittn.m os capa
zes elo .-erviço, alguns se mostrarem incapazes elo serviço ; deixa, portanto, o mes
mo administrador privado ela jurisclicção criminal no ar tigo 26. 0 elo proj ecto, para 
que sqja exercitada pelas anctoriclacles orcliuarias, que as leis têem estabelecido ou 
est_abelecerem, quando julg·ar que os empregados commetteram clclicto .. Distin
gnm:lo o que é aclminist1;ar elo que é julgm·, a junta entende ser conveniente que o 
aclmmistraclor geral tenha a maior auctoriclacle n'aquella relação e nenhuma n'esta. 

A junta, consiclerauclo attentamente o que existia e o que é util, e abstrahin
clo-se de considerações pessoaes elos antigos empr eg·aclos nas compru~hias, formou 
0 projecto ele r egulamento que tem a honra ele levar á real presença ele vossa n.l
teza; e julga a mesma junta que em execução cl'elle será mais facil o trabnlho, 
~enos clespenclioso e menos ai·bitrario o pagamento, e menos complicado o cxpe
~lente elo despacho. Estes sãq os sentimentos e os desejos ela j unta em seus tra-

alhos, e vossa alteza os attenclenl. ou desprezará, como for mais justo e mais 
conforme aos inter esses elo serviço publico, que v:ossa alteza tão sabia, como zclo
sru.uente, rege c promove. 

Lisboa, em conferencia, aos 22 ele setembro ele 1826. = (Co?n quatro assigna
t~was e ttm voto.) 

Copia. - lll .mo e ex. mo sr. -El-rei nosso senhor manda rcmetter a. v. c:s..a a 
consulta inclusa ela real junta elo .cormnercio, com clata ele 8 elo corrente, sobre o 
requerimento ele Anacleto José I~odrigucs , a respeito da clesuni~io elas companhias 
ela sola e distribuição ele seus trabalhos, para que v . ex. a faça subir á, sua r eg-ia 
?resença as reflexões que occorrerem, a fuu ele se oxg-anisar um 'r co·ulamento para 
~s companhias· ela alfancleg-a elo assucu.r, CID. esclarecimento do nlvanl ele 24 ele 
llbt~lbro ele 1757, por que actualmente se regem, devolvendo a referi cl::t collSnlta c 

Sll lndo igualmente o dito alvará e o ele 1750. O que v . cx.a assim cm11prin'L. 
n Deus guarde a v . ·ex. a Palacio ela Bem posta, em 19 ele novembro ele 1824. = 
'--

0nde cla .Povoa.=Sr. José Xavier :M:ousinho ela Silveira. , 
r::-

!lnppa lia fo rça tias onzo co mJWnhias lia al fat ttlt•ga gr:uulc do :mnMr ~ ~~~ nhril de ·JSOr. , co m o rrsnmo tln nmli mrnln 
o ilospoza tio c:tda un1:1 d:ts ditas CO IIIJianbi :ts no nnno dtl ·I R2!\, CO III!Irovatlo com :t s docl:traçot•s 

fci lns pelos c:tpntms rcspcclit·os 
!-

Força <las compaubin.s Rendimento das companhias 

Dcnominaç.ão 
"' ""' "" "'o & d:ts ~ ""' 

'O ·- """' "'~ mO. .,..., ,s Total LirJ uido companhias s ~ o ~d "" "' .~ 'g 
,.o 

" rendimento Despez:t rcudimcuto " "'"' E~ "" o. ll <>.O ~:n" ,.. 
" o c" o - o - o rn ~ H ti1 I'< 

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

Col!cctores ' 1 1 1 1 22 26 6 . 568~0 o 355$744 6:212.$336 
Aber tura ·· · · · · · 1 1 - 1 20 23 5 :083$145 755M45 4 :328fl)000 
ArrumaÇi~ : : :::: 1 1 - 1 13 16 1:907s5 175 100!1l 920 1: 806~255 
Ferro 1 .1 - - 11 13 2: 154;)1830 204,1)675 1: 950:;3155 Sol · '· · · · · · · · · C _a .. • . • . • . •• • • 1 1 - 1 22" 25 5:003;)1040 1:074~044 3:028~996 

a1xas 4 4 - 4 44 56 6 : 524~'14 1 440$884 6 :083;)1557 p · · · ······· 
c~·auchas .. .. . . . . 1 - - - 4 5 232$620 56;}3860 175;)1760 

Iucos 1 1 - 1 9 12 1:500!l)615 130 ~455 1:370:;3160 
~.uincla~t~ (1;1:~ t~~) 1 - - - 14 15 896$325 278;il980 617;)l345 
C,tscavcis 2 2 - - 24 28 3: 119:;3610 !)22$923 2: 1 96~687 
Pesadore~.;.: : : : : : : - - - - 11 11 1:636.{)800 - s)- 1:636$800 - - - - - - - - -- --

=--- 14 12 1 9 194 230 34:626:;3681 5 :220,)680 29 :406:;3051 
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N otas no m nppn nntocc<lcnte 

Do rcnclimcnto da clr.~carga· fe ita pcl:t companhi a elos coll ectores pertence um terço :1? fei-
lor ch rlcscn.l·p;rL, IJ I W 11 0 dito nnn.o de 1825 rcccbcu 'l:670,$57? réis. .. · 

No Ii qn iclo recebido por cada CO!Ilp:tnhia pcrtcncc .a ctttla um elos qu inh ucs : 

Coll ector cs ......•................... 178$}!70 
Abertura .......••..•.. .... ......... 188;J;173 · 
Anumaç.ão .. .... . ... . ..... •.... , • . . ll!:l ,PS90 
Ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . J 50,1)01 1 
Soht ... ..... .......... ..........•. . 121ii3159 
Pesaclores .. ........ ...... . ... , .... . · 148 ;1)800 
Caixas ..... ....... ..........•...... 108,J)6134 
P ranchas , .. , .. ; . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 35$-162 
Cincos ...•.•....................... 114-D 180 
Guindaste .......... .... ............ 4 t .)) 15G 
Cascaveis . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . 78;1)4 53 

Calculados em c incocnt:t casos diver sos os vencimentos das companhias, segund o as tll;xn~ 
a ntigas, c segl~ndo a tabclla ago ra forma"Cla, se achou que a cl cspczn. elo comn1.cl·cio, qnc as Lllta~ 
taxas elevavam a 880~874 réis, era reduzida pclrt t.a~ell_a, a ~~5,))~0ti ~·éis; u'o.nclc se ~~f110 , qg~ 
a ücspc:m üo anno n'cstc rnapp~t contemplado (34:G26,Jl681 re1 s) fic:tr u1 reLltlz tda a 18 .GStlJ>Ü 
r6is . 

] :'>roposta dtJ r e g;u.la.n"l.,nto p a r a a r e forn:1a das companhias 
ela a linnd ega g rande 

Artigo 1.° Ficam oxtinctas todas as companhias dos homens elo trah•U1o ela 
alfaml og-a grn.nclo elo a:sucar e ele nenhum cffeito todas as providencias que regn-
hvam o seu oxpcelicnte c cconon"l!ia. · 

Art. 2.0 Dnas comp::mllias substitnirão as extinctas o se denominarão <ccoJup:t· 
n h ia elo s homens ele trabn1ho ela alfanclog-a>> c <c companhia dos artinccs >> ; n' esta :fica1~1 

uncorporaclos os logarcs de pesaclor cs, tanoeiro e tira-amostras, que, ela roesuJ::t 
fórnu, ficam· extinctos. , 

.Art. 3.0 A primeim será compostp. ' ele mn capataz, quatro sotas e scsscnt::t ~ 
quatro com]Janhciros, divicliclos em qun,tro esquaclms, sendo duas ele pan c corcllll, 
a segunda de um capataz, tres sotas c vinte e quatro companhcire>s, divididos eJJl 
trcs esq nadras. · 

Art. 4. 0 Na proseú.te organisação <las companhias se observarão as seg:úntc~ 
r egras : 1. a, n companhia elos artífices será formael~ elos pcsadores e cascavms, P~ 
d nclo ser n'olla contemplados os aotuaes tanocirci ' c tira-amostras; 2. a, elo res 0 

el os posadoros e Cfiscaveis, o elo todas as ontras companhias se formad a elos }lo
lll Cns !lo t rabalho; 3. a, os capatazes c sotas serão tiraelos ele entre os capatazes c 
Rotas elo to elas as companhias; 4. a, a csco]ha ele todos sed regnlacla por u:n pru~ 
cl ontc arbítrio elo aclministraelor geral, attenclida .a idade, robustez, prob~clael~ 

5 
anti guicladc no serviço; 5. a; em ignacs circumstancias preferirão os propn~t!t~ 10

._ 

íp1C estivessem em serviço cffoctivo; G. n, os proprietarios que at6 agora nao s~11. 
. . f' N l' . l l ~ . entl ::L v tam por Sl 1carao sem c trmto a g-um aos seus ogares, se nao qu1zerero ._ 

em ser viço cffectivo, ou se, querendo, não forem reputados ·capazes' para 0 JJ1~65 · S l t · N h l · l · loo·are· mo scrv1ço. egL1nc o os as r egras se 1rao ·preenc enc o as vacanmas c os .t> . 1 prefixos com os que ficarem de fóra, sem que ningucm ·mais possa ser acbuittiC 
0

' 

emquanto um só cl' elles existir em estndo de poder prestar bom serviço . . l-
Art. 5. 0 Quando não existirem indivíduos elas companhias que deva~ _se~ l~r 

mitticlos, os capatazc~ serão ela nomeação ~·egia, sob proposta elo aclro1D 1.stra~c1-
g-eral; os sotas escolhlclos entre os companhmros , pelos capatazes, propos~os a~ .7·0 
miuistraclor geral e por elle confirmados, sendo icloneos, c os companh01r~s 8811~5 
propostos pelos capatazes e sotas conjunctamente1 e elo mesmo moclo con:finuac 
pelo aclmi.nistraelor geral. · ·n-
- Art. 6 .0 Alem ela robustez o probiclacle declar adas no artigo 4. 0 será n~ct~~

no para a futnra admissão que os capatazes tenham conhecimentos ele escrrp tU 05 
ção mercantil, que os sotas saibam ler e cscr eV'er clesembaraçaclameute, que u
m-tific?s tenham aptidão }Jara o particular. serviço a que se destinam, que os co:cla. 
paDh mr os comecem a servir nas esquadras clcstinaclas ao trabalho ele }Jau 8 00~.05 
e 11ã.o excedam a icl0-clo c1e trinta mmos. E assi 111 RC preencherão os lagares -v:G 
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por morte, cxpuls~·o ou SLll)ervcnicntc inaptidão, passando elas esquadras de pau 
° COJ·cla 1Jara as outras e verificanclo-sc sempre a admissão por aquellas . 

Art. 7.0 Todos os lagares elas compan~hias, inclusos os elo capaützes, são ele 
sua :1atureza pcssoacs e só poderão ser conferidos a quem e:ffectivamente os podér 
senu·. Ning·n m poderá cl'elles ser lJTivado emquanto prestar bom serYiço, nem 
conserva.elo quando sobrevenha algtrm impedimento pessoal, por mais justo que s~ja . 

Art. 8.0 Os capatat1es de ambas as companhias ficam sendo empregados ela 
alfanclcga, o, por conscquencia, r eceberão as ordens ela administração sómente, c 
a essas ordens serão sujeitos cada um dentro da sua partilha . 

Art. O. ° Compete á compa.n hia dos artifiees : 1. 0 , o peso dos vohrmes }Jara 
q;lalquer fim; 2.", a abertm·a; 3.0 , os concertos; 4 .0

, a exh·acçáo elas amostra . 
'Ioclo · os mais tra.balhos braçacs serão da qompetcncia da companhia dos homens 
el e trabalho. 

Será, comtudo, permittida aos pa sag·oiros que vierem com um só volume ele 
causas elo sou uso, a faculdade ele fazerem per si, ou pelos seus creaclos, todos os 
ir~balhos braçae::> relativos ao clcspacho d'esse vohune, som que as cómp::mhias 
h a pos. am di ·putn.r ou e:x:igir paga. 

_Art. 10.0 Nos impedimentos legaes dos capatazes farão suas vezes os sotas 
111~ I s. antigos; 11os ele qualquer sota des ignarão os capatazes quetn os deverá sub
~t~tt~;r ele' entre os companheir~s; ~.nos impecl~mentos. ~e qualqn~r cl'e~tes tntba" 
hata por elles toda a companlua. Somente serao qualificados de nnpedrmentos le-

gaes : 1.0
, ·a licença por escr ipto; 2. 0 , a doença comprovada por documento . 

Art . 1 1. 0 As l icenças serão dadas pelo administrador geral e privam ele toclo 
0 vencimento . Aos doentes se cntregarfiç os vencimentos, como se cffectivamente 
traball~a sem, emqnauto a molestia não exceder o termo de tres mezes, comtanto 
~~~-s Ja legitimada perante o aclministraçlor geral dentro ele quatro dias com cer
l "? ,do facultativo, que sení. todos os quinze dias r enovada. O vencimento se rc
< llZi ra a ametado emquanto a molestia não excecler a outro praso ignal, acres
ccuclo a outra parte á massa partível pelos que trabaJham. Depois cl'este praso 
cessarão ele todo os vencimentos, mas os doentes terão por mais seis mezes a fa
C\Üdad_c ele r ecobrar os seus lagares, se dentro el'elles se apresentarem e provarem 
a contmuação ela molestia; no caso contrario o lagar será provido corno vago, mas 
~ c~chüclo ficará com direito á aclmissfio na primeira vacn.tma, tendo as qualida
< cs reqnericlas . 
al ~-~ -. 12. 0

• Qualquer inclivielno elas companhias qne faltar sem jmpedimento lc
~e _el<~ pnmdo em cada falta com a mnlta de uma parte em vmte e quatro elo 

ncllnento mensal ; se as faltas chegarem a quinze no mez nada vencerá e se ex
fcclercm pcrclerà o lagar. A impor tancia elas multas sen\. elistribuida sómente pc-
os que nã.o tiverem algnm a falta no mez. . 

nh· .A:·t. 13. 0 A tabella junta será a unica ~aófa para os v~ncimentos elas compa
b Ias, a percepção de quaesqucr outros, amcla que o:ffereCidos pelas partes, será 
.~stante 111otivo para a perda elos respectivo lagares . A me. ma tabella regulan~ 
s Incute por um armo e no fim ele cada anuo deverá o administrador geral clecla.
l'ar ~ sua continuação ou fazer-lhe as alterações que julgar convenientes, tendo 
~lll VIsta a economia do commercio e a st1bsistencia elos que trabalharem_. Quando 

zer alterações as executará desde logo, mas dará parte ao governo . 

1 ~l:t. 14.° Cada companhia terá trm livro de receita c despeza rubricado pelo 
~cm~nlstraclor geral e escripturado pelo capataz, o qual ser{t patente a qualquer l 08 llltoxessaclos que o pret enda examinar. Toda a verba de r eceita ser á tambcm 
l nçach pelos capatazes no rever so elos competentes bilhetes de dcs13acho, a fiu~ 
\e qu~ possa verificar-se trma conferencia, quando a exigir algtrm elos interessa
c os . 'roda a omissão ou commissão simples n'esta matcria será punida com a sus
peu •· sao ten;poraria elo capataz ou c9m perda elo logar_ se for dolosa. 

AJ:t . 1b. 0 Terá tambem cada uma das companh1as mu cofre em que diaria
:i~ut_e se recolham todos os ve~cime~tos cobra el os, . cujo cofre terá tres chaves dis

luelas })elo capataz, sota mais ant1g·o e thesom·mro nomcaclo pela companhia ele 
<'ntre os rr d ~ . l 'd . l d 1 . seus. o os tr cs serao tn so t tLrn responsavets por qua quer extravio ou 
e ap1dação . 

27 
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Art . 1G. 0 0::; ' encimcntos de cada uma elas duas companl1ias formar fio um 
monte que será partível no fim ele cada mez, em que senipre sedio ajustadas a.s 
contas pelo capataz c sotas r espectivos. D 'este monte se cleduzirfio todas as des
pezas legalmente feitas pelas companhias, c9mo: em materiaes para concertos, 
jornaes ele homens chamados de fóra para trabalhos exüaorclinarios e instl:umen
tos, livros, etc., e o liquido restante, clepois ela declucção ordenada no axt1go se
guinte, será clividído por todo:, com declaração, porém, de vencer cada um elos 
capatazes como dois e cada sota como um e meio. 

Art. :!. 7. 0 Do monte partível serão deduzidos 1 () por cento para serem repar
tidos pelos inclividuos que, na presente Teforma, ficarem excluídos, os quaes, alem 
d'esta inclemnisação e do direito conferido no artigo 4. 0

1 ficam gosando da pre,fe
rencia, sendo capazes, e presentes quando as companhias preeiEarem gente ele fora 
para os trabalhos extraordinarios . A distribuição, assim ' como o chamamento, se
r ao ela compctencia do capataz, conjunctamente com os sotas . 

Art. 18. 0 A consignação elos refericlos 10 por cento não será permanente se; 
não emquanto existirem fóra mais ele quatro qu:intas partes elos excluídos e sen~ 
progressivamente r eduzida pelo administrador geral na justa proporção elos que 
forem diminuindo . 

Art. 19.0 A falta de cumprimento elas obrigações das companlúas envolve sem
pre a responsabilida,cle in solidum e cl' ella pó de nascer em certos casos · a r espon
sabilidade individual. Assim, todo o pr~juízo a que derem causa os individnos das 
companhias, ou qualc1uer chamado ele fóra, cleved ser por ellas ímmecliatamentc 
reparado. 

Art. 20.0 A responsabiliclacle in solidwm será cleclaracla e a reparação do cl::t
mno feita pm·emptoriamente pela seguinte fórm.a de processo . A r equerimento ver
bal ela parte lesada procederá logo o capataz respectivo, conjunctamen.te com os 
sotas, a verificar a existencia elo clamno e a inclemnisal-o. Se it pluralidade devo
tos se vencer que não houve prejuízo, a parte queixosa recorrerá ao administra
dor geral, o qual, ouvinclo a companhia e quem mais conveniente lhe parecer, de
cidirá a questão verbalmente, como for ele justiça, não concedendo recurso algum 
quando a decisão for conforme á maioria elos votos ela compànhia e contra ella 
proferícla, assim como darà sempre r ecurso {t parte quando a .decisão lhe for cm:
traria, bem como á companhia se a questão tiver sido resolvida contra a pltuah
dacle elos votos ela mesma companhia. 

Art . 21. 0 No caso ele recurso fará o administrador geral r eduzir a escripto 0 

relatorio elo que se tiver processado verbalmente e n'elle .escreverá a decisão P1·o
ferida, úmdamentando-a, a qual servirá ele instrucção e r esposta. Todos os r e,.?ur
sos cl'elle interpostos sobre questões tocantes ás companhias não suspenclerao 0 

julgado e consistirão em uma simples petição de queixa que acompanhará o rela
torio. 

Art. 22. 0 O administrador geral limitará o conhecimento que tomar sobre a 
responsabi).idade in ' solidum a declarar se tem ou não Jogar, e achanclo que : ell1 
Jogar fará reparar o prejuízo que existir, sem aclmittir disputa sobre quem seJa 0 

culpado. . 
Art. 23. 0 A responsabilidade individual será sempre uma questão secundaria 

e só poderá disputar-se depois elas companhias haverem reparado os damnos ca11-
saclos. A designação elo culpado será determinada pela pluraliclacle ele votos ela 
companhia a que perteilc~l! precedendo os competentes int~rrogato~·ios do C~·1·~: 
taz, ua presença elo achmmstraclor geral e elos accu;;aclos . Se os cleliDquentes 
rem da com]Jauhia serão pelo referido aclmin:istraclor logo conclemnaclos em tanto 
quanto ella tÍver pago á parte prejudicada, e esta conclemnação se faní logo clllr 
prir até pelo desconto dos vencimentos. Se, porém, forem homens chamados. ç 13 

fóra a companhia fará effectiva a responsabiliclacle perante as justiças orclinan~ · 
Art. 24. 0 A reinciclencia pm~ tms vezes em ~l~scniclos .pr~jucli ciaes, tencl~ tJ Ct~ 

logar , em todas e1las a declaraçao ele r esponsab1hdacle, será fundamento bastan 
para perdimento elo logar. 

Art. 26. 0 O administrador geral será a anctoridacle competente para impor as 
l · ~ d l ' · l l · No para penas c e 1 epara.~ao e c amno, snS}Jensl'io temporana c o emprego e c em1ssa . 
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sen~J?re dos' lagares. Tocl::ts as ontrns penas srio tla competencia das ju.· tiç::t: onli
nanas criminaes, as qnaes procederão contra os culpados na fórma elas lei:, are
q':eúmênto das pa.rtes, oil ex officio > por virtude de par ticipações officiaes do ad
mnüs:trador geral, o qual, comtudo, poder~L ordenar a pri ·ão do réu no caso de 
flagrante delicto, fazendo . do mesmo modo entrega d 'elle dentro ele vinte e quatro 
horas á competente auctoridade. 

Art. 26. 0 P oderão a~ companhias, á plura.liclade ele votos, estabelecer caixas 
~le monte pio a favor dos que no serviço se impossibilitaram; a administração, po
rém, não se entremetten\. com taes c. tabelecimentos, nem lbes concederá ou ne
gará garantia. 

Tahclla que dcre regular os Hntim Putos das duas comp:mhias. da alfandcga gr:mdc tio a;sucar por todo o tral~all10 
qnc a cada Ulna tl'cllas pertence , 

Compnnllia dos homens de trabalho' 

Por quintal, peso bruto, ele qualquer genero que despachar por dentro da alfamlega tanto 
"par~ consumo como para reexportação. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 70 

Po~· q11intal, peso bruto, de qm1lquer genero que despachar por estiva, fazençlo a descarga 25 
Por cada cmbarca.ção com generos que despachar por estiva, não fazendo a descarga . .... 600 

Companhia. dos artí fices 

Por quintal , peso bruto, de quRlquer gencro que çlcspachnr -por dentro da albndega para 
consumo, entrando os materiaes para concertos ... . •.......... . ... .. .-.. .... . . . . . . . 20 

Por quinta l, peso Lruto, de qualquer gcnero que despachar pqr termo ele reexportação, en-
P tt·ando os m" teri.aes pnra concertos . . . . .. . _ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

o1· cada embarcação com generos que despnch:1r por termo ele estiva e rcexport.aç,ão, não 
passando pela bal nn~a. toda a fazenda despt\Chada . . . ... ...•. . ....... . .. _ ...... . .. 600 

Caruara dos deputados, 8 ele novembro ele 1826 .= 0 deputado Ba1·ão do So" 
b1·al> Hennano> ministro da fazenda . 

* -

O relator ela cbmmissão de poderes, João Alexandrino de Sousa Queiroga, 
apr~sentou e leu em 9 ele novembro um parecer sobre o diploma ele Manuel Chris
tovao ele Mascarenhas Figueiredo, assim como ácerca de officios e outros papeis 
r elativos ú prisã.o cl' aquelle deputado eleito, concluindo pela legalidade elo seu cli
P.loJna; mas quanto a tomar on não assento na cmnara, dependia ele mais esclare
cnuentos do governo, se porventura os tivesse, pois dos examinados apenas con
stava que fura preso na villa de Setnbal, em consequencia ele um officio elo conde 
de Alva, governador elo r eino elo Algar vc, mencionando a carta r egia pela qual 
~ comm'andante em chefe d~t clivisl'l.o ele operações era auctorisa.clo a assmnir po-

eres extraorelinarios. 
Considerado urgente este assumpto, varios deputados pedi ram a palavra e en

b·ou-se logo na 

Discussão do parecer 

MANUEL BoRGES CARNEIRO: - Approvo o parecer da commissâ:o7 mas entendo 
qtle se devia fazer distincção em duas cousas : 1. a, se aquelle ele qne se trata é 
ou não deputaclo i 2.a, se um deputado pócle ser preso e quem o eleve prender . 
~uauto á primeira , parece-me que se deve proclamar deputado, visto que diz ser 
eg·~l o .· eu titulo, e eroquanto ~t segunda, poderá depois tratar"se, visto que a pr.i~ 

l11etra cousa é proclamai-o deputado. 
de ~o~o Fnn.REmA DA CosTA_S.A.MPAIO (su_binclo á_ t~~blma) : - Eu ~enho a honr_a 

1 snb~l' a este logar para ehzer que a mmha opm1ao é que se nao eleve cons1" 
~ erar como deputado ela naç~o portugueza qualquer que se ache nomeado para 
188

0 por uma provincia, e que para se proclamar um deputado não' basta o reco~ 
~onh:cer-se a validade de seu titulo por uma coromissão, mas tambem proceder-se 
c epo1s a uma votação, pelo que j fl, se proYa que ser elei to e. deputado não são sy
~on~mos . No primeiro caso se acha o deputado eleito pelo Algarve, Manuel Chri.s
. vão ele Mascarenhas, e estoú bem certo que nenhum elos sr s. clepntados clar{~ 0 
seu voto a fn vor ele li.Ln indiv icl11o qne penso nãó teria rccaJdo sobre lle a elei-
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ção para deputado se os eleitores soubessem que o ,ferrete da rebellião o marca
ria . Algum havení que diga, que este exemplo IJÓcle ser fatal para o fntmo, se por 
desgraça houvesse uma facção que qlúzesse tirar o direito a um individuo por não 
segnir esta mesma facção; mas longe de nós similhante facção. E se por desgraça 
tal succedesse, éu não duvido de cliZJer que a patria e a posteridacle antes levan
tariam altares aoFl que fossem victimas, elo que áquelles que tTansigissem; por
tanto, para approvar o parecer da commissão, que acho muito acertado, é que 
subi a esta tribuna. 

JosÉ JOAQUIM CORDEIRO: - Srs. deputados, sendo esta a occasião de tratar 
as questões seguintes : 1. 0 1 se se eleve considerar um deputado por tal, por sua 
simples eleição ; 2 . 0 , s~ elle depois ele eleito pó ele ser preso antes de entrar no 
exer cício de suas fnncções ; 3. 0 , se pó de deixar ele ser castigado e punido de seus 
delictos com todo o rigor das leis um eleputaclo, por isso mesmo que o é procla
mado: eu o considero deputado, como eleito, como legalisaclos os seus poder es, 
e como elepntado em ex ercício. P elo que respeita á primeira parte, digo que o 
simples acto ela eleição constitue o deputado eleito apto para entrar no goso co_:;
cecli.clo na carta, no artigo 26. 0 Em abono d' esta opinião, digo que por deputaçao 
se entende todo o t empo qLle decorre desde a eleição elo de1mtado e que comp_re
hende os quatro annos ele legislatm·a. Agora passarei a demonstrar que o sent1elo 
que eu dou á palavra deputação é o r esultado da combinação da carta em eliffere~1-
tes logares . E mquanto ao subsidio dos srs . deputados, diZJ a carta que o vencerao 
clmante as sessões, e quanto ás attribui.ções dos dignos pares do r eino o julg·ar eJU 
dos delictos elos deputados, diz, será durante o perioelo ela legislatura; e portanto, 
eis-aqui temos tres differ entes phl·ases : durante as sessões, o período ela legislatlua e 
durante a deputação. P assemos agora a ver o sentido de cada uma d' estas palavras i 
durante as sessões elevem thuar tres mezes, contaelos desde a abertm·a das camaras i 
durante a legislatura, que esta durará quatro annos ; consequentemente tem os du~s 
explicações dadas na mesma carta; porém não procedeu da mesma fórma em
quanto á phrase «durante a deJJntação n ; e portanto não nos r esta senão tirar cl' es
tas tres combinações o sentido ela palavra « deputaçãon ; este é ·o período mais am
plo que todos elles, pois que, alem de datar desel e a eleição elo deputado, compre
hende toel o o tempo das sessões e da legislatura ; e para corroborar esta minha 
asserção proc1uzirei um exemplo que eleve aclarar esta materia. Os procuradores 
constituídos p elas camaras, que na conformidade da lei podem vir à côr te a inte
r esses elas mesmas, são por estas eleitos e r ecebem este encargo; perg unto se 
desde o acto da sua nomeação são ou não procuradores elas camaras ? O seu e:s:e~·
cicio clisting Lle-se inteiramente da procuração. Outro ex emplo mais claro . Um mi
nistro que é encarregado de uma commissfio diplom ati.ca gosa de muitas preroga
t ivas ; umas desde o eomeço ela sua eleição, outras depois do seu reconhecimen~0 · 
Emquanto se conserva na sua nação, por effeitos el e sua nomeação, gosa de mmto 
attendiveis consiel erações, da mesm.a fôrma que gosa em outra as mesmas atten
diveis consider ações , antes de se r econhecerem suas credenciaes, sendo mna a:es
tas o direito da inviolabilic1ade, que immetliatamente gosa logo que pisa o tel:nto
rio ela nação a, que é enviado. Aqui temos comparados um ministro cliplomat1co _e 
um deputado. E necessario que os soberanos empreguem os seus ministros, P018 

que elles não poclem fazer tudo pessoa1mente ; é igualmente necessario que ?s P0: 

vos enviem seus procuraelor es, visto que por si mesmos não podem interv1r r~as 
leis, e assim como o diplomatico gosa do direito ele inviolabiliclacle, logo que P18e 
o territorio estrang-eiro, ela mesma fórma o d eJJutaclo gosa elo direito que lhe con-
cede o ar tigo 26. 0 ~la carta. . . 

O decr eto de 7 ele ago·sto nos fornece outra prova para verificar esta mtellJ
gencia, cc~jo elecreto foi feito durante a regencia ela serenissima senhora infanta 
regente para as eleições ele deputados . Em um dos seus arti gos diz elle : «Logo 
que o deputado obtiver metade elos ·votos, e mais um, sed proclamado deputado~:'· 
E o _artigo seguinte diz que c<eonc1uicla a eleição, os nomes elos deputados se fara~ 
pubhcos>>. E qual ser á o motivo d 'esta publicidade? Segundo o que entenclo~n
para que os povos conheçam quem são os seus cler)utacl.os que cl'elles tenham 1 

fi N J o ' 
0 d' el11 ormaçao Cte IJubhcas necessicladcs, lhes dêem as luZJes necessarias e que m 1qu 
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as providencias que hão ele ser o resultado da publica necessidade ; consequentc-' 
mente, n'esta parte, já o deputado entra ele certa fórma no ex.ercicio do seu alto 
emprego; portanto, pela analogia que ponderei e com que esclareci a interpreta
Ç[io da palavra ((deputação)), e corroborei com as palavras do decreto elas eleições, 
parece-me qlle está plenamente demonstrado que, logo que o deputado está eleito, 
gosa ela consideraçE~o que lhe concede a carta no artigo 26. 0 , e por conseguinte 
não pócle ser preso por auctoriclacle alguma senão pela respectiva camara. Pro
curarei outra questão para combatei· ainda mais o argumento: quem duviclad que 
se um deputado commetter algmn clelicto nos nove mezes ela vacatura não póde 
ser preso sem auctoriclacle ela sua camara, que então não está em exercici9, pois 
a camara não está reunida ? E qual serà o fim ela lei quando manda isso? E para 
que se não possa estorvar o r eunir-se a camara no tempo competente . 

Demonstrado já que o deputado, uma vez eleito, gosa elo be11eficio que lhe 
confere o artigo 26. 0 ela carta, fica r esolvida a segnncla questáo, isto é, que ne
nhum cle1mtaclo pó ele ser preso por auctoridacle alguma ; e se fosse permittido con
ceder que um deputaeTo depois el e eleito . não gosasse este beneficio, qual será o 
resultado cl' esta contraria opinião? Succecleria que os que fossem inimigos ela car ta 
nã? teriam precisão ele desertar, nem serem pmjuros, nem seduzir os incautos, 
~o~s quando quizessemos considerar o ministerio pouco affecto ás instituições que 
felizmente nos regem, nacla mais facil seria elo que apa.rtar ela camara aquellos 
depu~ados que nfio fossem da sua approvação; consequentemente cl'aqui se vê que 
taes Inconvenientes são gravíssimos; e quaes seriam os que se ·seglúriam de um 
depu.tado, depois de eleito, do beneficio elo artigo 26 .0 ? Que se demorasse o co
nheclmento elo clelicto ele um outro homem o tempo que decorre clescle as eleições 
até á appr ovação dos pocleres . 

Agora resta-me fallar alguma éousa sob1·e a terceira questão, isto é, se o de
putado, pelo ser , está isento ele ser castigado com todo o rigor das leis. A carta, 
r:._o artigo 7. 0

1 tudo proviclenciou a est e. respeito, pois que deoicli Ll tocb estaques
t.ao. Passarei agora a entrar no conhecimento elo parecer ela commissão . Se eu. 
fizesse um elogio cl' este sr. deputado, seria prevenir os juizes ela camara; conso
quentemente só me limitarei ao que cliz r espeito ao seu cargo . Manuel Christovão 
~e Mascarenhas, sendo por mllitos annos corregedor ele Tavira e desembargador 
c a casa ela supplicação, foi provido em seu logar e não mostrou s'entimeJltos al
g:uus ele ambição ; depois el e eleito deputado houve a revolução elo Algarve, sus
Cttacb. peJa clesobediencia das tropas elo r egimento n .0 14, e entrou a COmpor a 
regencia revolucionaria, que se formou em ·Tavira. Foi depois dissolvida~ esta r e
geucia por um acto solemne, desfazendo quanto se tinha feito, dissolveu-se a junta 
e pediu-se os passaportes a Mascarenhas, como consta á commissão que vinha 
c.on1 os seus diplomas, e foi preso em Setubal pelas onze horas da noite e r emet
ttclo ao intenclente geral ela policia. 

O intendente, não querendo tomar conta cl'elle, por conhecer os inconvenien
t~s, o entregou á disposição do escrivão, consultando :10 mesmo tempo o ministe
l'lO, ? qual r espondeu ·que cless·e parte á camara. O obj eoto a que se refe~·e· o r e
quenmento de Manuel Christovào não foi ele certo consicleraâ.o pela comm1ssão no 
~eu verdadeiro ponto principal, porque a primeira questão é saber se é ou não 
eputadcJ, e se por esse motivo gosa ou não ela consideração que a carta lhe con

cede; a segLmela é se pó de ter ent1·ada n'esta camara; e a terceira se é ou não 
culpado. Ora quando se tratar cl' esta ultima questão, convirá impetrar então. elo 
governo os necessarios esclarecimentos · porém agora. trata-se se é um homem Slm
~les~ent~ como tal, ou na qualidade ele deputado, que tem ele se tirar da cadeia 

0 L1moeiro. T emos o§ 7.0 elo artigo 145.0 da carta, que diz : <<Ninguem poderá 
s~r preso Sell;l. culpa formada, excepto nos casos declarados na lei >> ; mas esta lei 
~ao existe ainda, e somos J>Ol' conseguinte regidos pelas anteriores. A lei da, r e-
ormação da justiça, no § 14.0

1 manda que ninguem póde ser preso sem ctllpa for
lllada, nos casos que, sendo provados, mereçam pena ele morte ; então deve for
lllar-se a culpa dentro em oito dias. Veiu depois o alvará ele 9 ele outubro ele 1754 
que, confirmando estas clisposições, ampliou quo se poclesse prender não só no~ 
casos de morte, mas nos ele açoutes, ou mais ele seis annos de degredo para o 



422 

BraziL Apparcce a final outro alvará em 5 de março de 1790, e manda observar 
a mesma pratica, determinando que dentro em oito dias se deviam·faze_r as ~lecla
rações, tirar testemunhas, etc ., !'ltc. Ora Mascar enhas conta mais de oito d1as de 
preso em Lisboa, e na qualidade de deputado deve seT . olto, assim como na de 
homem simple. mente, pois que é horroroso fazer -se so:ffrer uma pena antes d~ ve
rificaclo o clelicto; isto em todos os teinpos, mas hoje a simples idéa faz a~rar, 
estremecer, e até não ha l)alavras com qne se expresse este honor, tendo .J:i para 
nos r eger mna. carta liberal. L ogo, sou ele opinião que 1\'bnuel Christovão de Mas
car enhas deve gosar dos beneficios que lhe submi.nistJ;a o artigo 26. 0 ela cmt a., qhe 
não podia ser preso por auctoriclade alguma, e que deve ser posto em libet•cla_de . 

J O:A.QUD\I PrJAClDO GALVÃO PALr.f.A.:- O cidaclão eleito pelo Algarve, pelo snn
ple.· acto ela eleição, não gosa elos cliTeitos ele clelJutaclo, e supposto os gosas~e, ~ 
sua traição lh'os fez perder . 0 : actos ela procbmação, juramento, etc ., postenores 
ao ac.to de eleição seriam inutei:, se bastasse a. eleição para constitujr o de1mtnd~. 
Vou contestar os dois segtmdo · argumentos elo sr. deputado preopinante. O pn
meil·o é que um govemo inimigo da: in. tituições :e potler{t aproveital' d' esta de
claração; mas como a lei cU. poder aos deputados ele ~ inte1·pretarcm 1 11ode1·-se-ba 
acrescentar a pa.lavra <<eleitos >J depois da ele cc clepLltadosJJ . O outro argmnento so~re 
embaixadores não tem força, pois que isso r snlta de trntaclos feitos entre _naçoe ·' 
e nós 11ão temos lei algu-1na convencional que nos diga que o cleputndo elmto go. <t 
dos fóros de depnta(lo . E marcha constante que qualquer cidadão eleito para~ lLll~ 
encargo gosa elos direitos que este lhe confere, emquanto exerce sn.a · fLmcçoes' 
logo Manuel Christovão ele 1\'[asearenhás não póde gosar das prcrogativas ele de
p1ltaclo, e, como já disse, quando mesmo as gosasse, como eleito perdeu-as,. logo 
que pm:jm·ou e levantou a voz contr a :t patria, não t·econhccenclo a legitiJmdacle 
elo senhor D . Pedro IV. Que diria a nação se visse entrar n'esta sala e sentar-se 
?ntrc os paes ela patTia mn perjur o, emquanto nrio mostrasse que foi coacto? P ol: 
Jsso, r epresentantes da nação, tenho presente o dito elo orador romano n.o senad~ · 
ccN'este logar não tem assento senão a probidade e a honra; todo aquelle qne t;1-

ver clesmenticlo c ·te nobre caracter não é digno ele se sentaT entJ·e nÓSll. Patent~Je 
Mascarenhas . ua innocencia e o meu voto ser{t o primeiro para que seja adnllt
tido . 

ANTONIO MARCIANO DE AzEVEDO: --0 parecer da commissão contém duas par
tes : quanto :i primeira, deve-se suspm1der a deci são , pois não basta a legaliclad~ 
do diploma : é necessaria a presença do cleputado para a ic1entidac1e da pesso~, 
mas ellc tem impedimento legal. Ora, JJara se acabar este impedimento, deve d_e?:
clir-se primeil·o se a sua prisao é ou não valida, pois que d'i sso depende a decJsao 
sobre o diploma, e eis o motivo por que se elevem peclir informações ao goverl:~~ 

l · ~ " · b · f' l l · stanctas para que a c e01sao nao seF• so re conJecturas, mas une a( a nas c1rcnm. ' 
da sua prisão . Sou por is.-o' de voto que se approve o parecer da comroissão. . _ 

J OAQUDr ANTONIO DE 1\ÜG.A.LHÃES : -Não fazendo injustiça aos sTs. cleptÜil 
d t ' . tA a· d . . d ' Ul claro os que a e aqm eem expen 1 o o seu parecer, nao po ·so etxar }J::tssar e . 
os pTincipios que algtms têem emittido . Disse um senhoT, que um deputado 0 n{.~ 
é ~1esde o ~1?mento ·em que é eleito; tambem ouvi dizer que só é deputado . \~o 
pó1s de venficados os seus poderes. Os committiclos não podem ter mats podei 
que os committentes; portanto, logo que um cidadão é eleito deputaào, fica-o 

d d d d . d . Ag·ora seu o e gosan o e to as as garantlas que a cart::~. outorga aos deputa os . d _ 
no caso especial de que se trata não será deputado o :r. Mascarenhas? Sem. Fu. 

'd 1 J d . . j OI v1 a que o é, e como ta neve gosar as ga.rant1as que a carta lhe outorga. r-
legal a sua prisão ? D igo que foi illegal, porque não foi preso em flagrante dJ-

1
_ 

cto, pois a sua prisão teve logar oito ou dez dias depois e a 40 ou 50 lcg1:a~ 1
' _ 

tnnte do logar onde se perpetrou o delicto. Foi tambem ill eg·al j)Orque · 0 ~ ca_ ' . g·o ,J. 
m~r~.eompete manda~· prender legalmente um ele seus membros . P ortanto 81ue a 
opmlao elo sr. C01·deJro, que o sr. Mascarenhas está 1Uegalmente preso, e q 
camara deve ordenar a soltura d' este deputado. ._ 

FRANCISCO J OAQUIM MAIA:- Divide-s o parecer ela cornmissfio em duas pa-~ . 
tcs v e . . . . . . a·' qne este . · · ·r sa a prnnetra sobr e verrficação do c1tploma · ora a couumssão tz J, 
c lcn-a]· Joo· · 1 c1 · ' · • l · 1 a1·ccer (l , l t>" ' no, .Jil go rrac cve ser proelamado <'111 scg·111da a ctturn r o P< 
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c~mmissão, pois s ó em caso ele clnviéla é que a cmuam decide por escrutínio se
creto. A segunda parte, a camara elos deputados mmca é juiz, nem pócle interpor 
~ seu parecer sobre se o deputado· é ou não criminoso, pois que na qualidade ele 

ept:taclo, esta decisão é prerogativa da camara elos dignds pares do reino, e, na 
q~1~hdacle de cidadão, o IJOder judicial que o julgue, pertencendo só á camara de
ctc1n· se é ou não legal a prisão ; e eu sustento que o sr. deputado, logo que r e
~ebeu a sua procuração, não pocl ja ser preso por auctoridade alguma ;1 logo eleve-se 
c eclarar a nnllidade d'esta prisão . . 

. PEDRO ALVES DrNiz: - A rasão torna-se clara em a r eduzindo a seus princi
l)tos simplice. ·. Quem eleva um cidadão ao caracter clé deputado e lhe confere 
seus poderes ? b a naçã.o; mas se não tendo adaptado o principio d'es ta se em
pregar em massa, a lei declara que só por interp9sição dos eleitores, por isso são 
estes que conferem ao deputado os seus poderes. E isto o que diariamente se pratíca 
uo_ trato commercial e outros; pois que·quando um homem não póde pessoalmente 
;Lu~ar de seus negocias constitue um procm·aclor, o qual a au.ctoridacle competente, 
a V'l~ta ele seu titnlo legal, reconhece auctorisaclo o prómu·aclor, e o contrario seria 
lnalllfesta injusti ça . No nosso caso são os eleitores os que conferem os pocleres, e 
quando o dono cl'elles os apresenta iL camara, a esta'só compete examinar se estão 
~.11 não em fôrma legal, e r.econhecicla esta, não pócle n, camara deixar, sem injns-
~ça, ele reconhecer clermtaclo o qtie se n.cha r e;v-esticlo d'anuelles poderes ·, e as-
~m . u 
· como o procurador o é desde que ·e lhe entrega a procuração, tambem o de-
putado o é desde que foi eleito, sem que sej a preciso primeiro· ser r ecollhecido 
~l ~el~ camara. Tratftmos ag;ora se eleve ou nã~ ser suspenso ele suas f~m?ções . 

le1 chz expressa.mente que os empregados publwos que se tornarem cnmmosos 
11 o seu ffi . . N 1 ffi . . , · 

1 
· o· cw seJam .·uspensos; mas nao sem o em seu o Cio, contmua a exer-

~~ -o até q1te o crime lhe seja provado. Convenho com a commissno que se impc
.1 6~1 esclarecimentos do governo, porém é inutil emquanto se não decida primeiro 
Lo~ ou não cleputaclo, porque, nrLo o sendo, ele que .serve,:u os ~s~lareci.mento s? 
cla1?~~ para que a: camara p1:o~ecla competenter~ente, v1sto nao ser JUlZ IJ:"'ra o man
o. ' .altar, cumpre-lhe deCida· se ·eleve ou nao ser suspenso, e para 1sso carece 

1 
famln ar a culpa. O meu voto, pois, é que a camara não pócle deixar ele o r eco
lleccr deputado, o que cmquanto não estiver feito não póde ter lagar o par ecer 
c a commissão . . 
fB .JosÉ CuPERTINO DA FoNSECA (depois ele ler o artigo 26. 0 da carta) :- É com 

~ elto para lastimar que ambas as camaras se vejam nas tristes circumstancias ele 
1 ec.orrer a este artigo, em rasão elo esp irito vertiginoso que se acha disseminado 
~)el~ nação . Na sessão elo dia 6 manifestei a minh a opinião ácerca d'este n:iesmo 
'11rh~o~ sobre se seria ou não applicavel a um deputaclo eleito; porém hoje, tendo 
llJedJtado sobre o a.-sumpto, creio que a immtmiclacle. que a .carta outorga a qnâl
l[ller deputado se entenda desde o momento em que elle é eleito. Logo , parece-me 
Javer n' esta prisão infi.·acç~·o ele um artigo ela carta, de grande tran scenclencia e 
que reclama effectiYa r esponsabilidade dos que para ella cooperaram.· 
. Comttldo não me parece que se deva dizer nada ao governo, supposto a. s_ua 
:~:pendenci a, pois que pelas determin ações .ela carta esta cama.ra s~. pócle vt_g-t_ar 
t I e a exacta observancia ela carta e das lms, e decretar a accusaçao elos mnus
a~~s quando· a nao observam . lYias, senhores, se a pr.i são elo deputado eleito foi 
6 e agora ele me1·o facto, desde este momento eleve deixar de o ser, porque se não 

e.st~ o caso em que nm deputado deve ser preso, e esta camara dar a sua ordem 
~ala :'>so, na conformidade elo artigo 26. 0 da carta, então digo que nãq ba nenhum, 

entao o artigo eleve ser emendado ele modo que diga que nenhum deputado pócle 
ser p c1 · · ã é '11 1 E . reso m·ante a sua deputação. Nem se diga que esta pr1s o 1 ega. por ser 
eita antes _da culpa. formada. , . 

O § 7. 0 elo arti O" O 145. 0 ela carta cli.z . (Leu-o.) A lei que por ora nos r ege é a 
qlle _apontou o sr . Cordeiro, ele 9 ele outubro ele 1754, em conformidade da qual 
~. Pl'tsão sem culpa formada tem logar em todos os casos que pelas leis merecem 
~s ,J?enas ele açoutes ou mais ele cinco annos de degredo par~ o Brar,i.l; e quem 
. 
11

1'.
1clará !]_ne este é um elos casos estirmlados n' esta confonmclacle? O caso est;.í. 

sa tdo . l . t l e. avenguaclo, e consta c os papeis, eu :re os qnacs se ac ta este em que con-
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fossa ser um elo.> membros da junta revolnctonaria que se creou no Alga.rvc. Por
tanto a camara deve fazer hoj e ele direito a pr isão qtle tem sido ele f~tcto, e re
metter depois para o gover no toclos os papeis qne ex istir em na commiBsão, excepto 
o cl:iploma. , 

JOSÉ XAVIER 1\Iousnmo DA. Sn.vErnA : -A commissão não entra na questa? 
se o sr. 1\hscarer:.has deve ou não ser tido po1• cleputaclo, e sómente diz que o cli
ploma está legal. Emqua,nto <.\, segtmcla parte, a constitt1ição clistingne dois casos, 
um no art.igo 26 .0 , que é o ele flagrante clelicto da. pena capital, e o outr o no § 34.

0 

do artigo 145.0 , que t rata elos caso.· de rebellião. (Let~-o .) Ora bem, o governo 
ainda não remetteu ás côrtes a relação motivada das prisões, porém apparecem 
documentos que lhe faz crer que não sem cau ·a se fez eda prisao . Tambc1n é at
tenclivel a circumstancia ele estar ausente o ministro ela, guerra, que deu a ordem, 
e que é o unico que póclc clar clnciclaçào na materia. E muito melhor qtlC o ho
mem esteja alguns clias preso elo que fazer o absurdo ele suppo1· Cl'iminaes pess~as 
que provavelmente o nã.o são, porque ou o homem está innocente, e então nnut~ 
gente está criminosa, ou o homem é criminoso e os mais innocentes . O preso e 
•rirninoso, sem duvida, pois qne elle mesmo confessa que foi inclivicltlO ela j unta 

Llo Algarve. Por todas estas rasões j ulgo que se eleve approva.r o que propõe a. 
commissào . 

JOSÉ ANTONIO GuERREmO: - Trata-se, senhores, de saber se elevem ou não -
:tpprovar-se os poder es lc 1\Iannel Christovao ele 1\fascareuhas, pois qri.e mostra. 
ter siclo eleito deputado pelo Algarvc. De quem recebem os deputados os seus po-
cl res? Onvi dizer que dos eleitores; mas ufio admitto este pr incipio i r ecebern-?5 

cln. cm·ta con~titnciona1 , c a eleição é um meio di:l)Osto I ela carta para os confe
rir. Esta exige pam a validade elas lciçõ~s que sejam feitas segundo as 1·~gras 
dadas na lei; e qnacs ·ão as qnalicladcs que devem ter os eleitos? A primeira é 
serem ciclaclàos portuguezcs i por consegttinte, se algum portngnez fosse eleito de~ 
putaclo em tempo que não er a cicladão, a eleição era milla por incapaciclacle ela pcs
." Oa. JHas agora vem outra qne:>tTio ; e se no intcr vallo elo tempo entre a eleição e 
a reunião elas camaras aqucllc ciclaclào viesse a percler e ·sa qualiclacle, perderia a 
de deputado? Certamente, porque a carta constitucional não diz que possam ser 
estrangeiros deputados, ainda que natm·alisados . P ergmlto etl: o sr . Mascarenhas, 
depois ele eleito deputado, perdeu a q naliclacle ele ciclacllto? 

A carta, no ar tigo 8. 0 , diz : , «Perde os direitos ele ciclaclão por tnguez o que 
sem licença do rei acceitar emprego, pensão ou condecoração de qualquer gov~1·n~ 
strangeiro >J . Acceitou o sr. 1\Ia. ·carenJ1as emprego de algtnn governo estrange1ro · 

1 ão, senhor, mas ele mn poder inimigo elo rei, ela carta, elo reino e d'esta mesnJ~t 
camara, o qtle de certo é mtrito mais qn ter a.cceitaclo um emprego de um gqverno 
estrangeiro ; j ulgo portanto que a carnara não pó ele vel'ificar OB seus pocler es . 

Os deputados José J oaqnim Cordeiro e Pedro Alves Diniz ratificaram os seus 
argumentos e Manuel Borges Carneiro propoz que se adiasse a discussão i sendo 
assim resolvido. 

No dia immediato proseguiu o debate pela seguinte fórma : 
JosÉ XAVIER MousiNBO DA SILVEmA : - Sr. presidente, para poupar teropo 

pcrmitta.se-me dizer que o ponto consiste agor a sobre se eleve ter ou não Jogar 0 

remetterem-se os papeis ao governo . 
ALEXANDRE TROJ\IAZ DE l\IOHAES SARlllENTO : - Hontem discorreram algru~s 

srs. deputados sobre este obj ccto, e cer tamente deixaram t ão clara a maten.a. 
quanto é possível e quanto er a necessa1'io, olhando para a importancia elos artl
gos 26 .0 e 27 .0 e o derradeu:o da carta constitucional. Um elos membl'os ela coro
missão desenvolveu e fez a apologia elos mõtivos particulares que teve o gov~rn~ 
para proceder oomo fez n'esta matel'ia, e por conseguinte pouco temos a cliz~I 
n'esta parte. 'Eu apoiaria o parecer la commissão, e não trato ele tocar em mal: 
argumentos, porque é preciso pouparmos o tempo . T odavia par ece-me qtle falta 
no parecer da commissão tnn ponto impo rtante, o le declarar este deputado .com:o 
~epntado cl~ nação portngneza, porque não acho inconveniente em que assilll ;e 
rac;a e que fique esperando n'estas eircumstancias o que~ lei determinar. Nós n'10 
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nos podemos arvorar em systema judicial, . porque ainda que se dig-a 110 artigo 27. o 

ela c~rta «Se algum par ou deputado for prommciaclo, o juiz, suspendendo todo o. 
ultenor procedimento, dará conta á sua respectiva camara, a qual decidirá se o 
l~rocesso eleve continuar e o membro ser ou não suspenso no exercicio de suas 
hu1eções», não é como poeler judicial que a camara procede n'este ponto, senão 
como fiscal das prerogativas concedidas a um deputado da nação . 

? sr. José Joaquim Cordeiro fez na sessão passada um argumento proprio ela 
v:st1clão de seus conhecimentos, da sua exacta logica e da sua proftmda instruc
ç~o ; porém parece-me que não tem uma applicação exacb com o caso· em ques
tao; mas temos outro ele mais proxima analogia na legislação nacional. No tempo 
de el-rei D. José fez-se uma lei sobre ccreae.-, e ali se diz que ne1~hnm verea- •1 

do1· d_a camara podia saír cl'ella para a prisão sem ser prommciaclo. E ele admirar -
qu~ smrilhante legislação tivesse acontecido no tempo elo maior despotismo da bis-
tona ele Portugal. Por consequencia, se n'aqnelle tempo houve tal consieleração, 
apenas com um simulacro ele representacão nacional, como era a das camaras 
constituídas segundo as leis mtmicipaes, ~om mais rasllo elevemos nós agora ser 
zelosos elos direitos e prerogativas que devem acompanhar um representante ela 
fação portugueza, mórmente no princip-io elos nossos trabalhos . Não é isto querer 
tvra~· o deputado ela sorte que lhe couber ou mesmo de todo aqu~lle que estiver 
deb~1x.o ela lei. Eu não trato ele conhecer elos meritos ela causa, seguindo a .·nossa 
pra~1ca j uridica, apesar de que alguns deputados, exaltados pelo enthusiasmo que 
~Xclt.a ~ su ppor uma r.ebellião 1 tresp_as.sassem ~ raia qt;e n' este lo.gnr nos deve 
.;ter. E aç.o esta· refle:s:ao, Iorque as 1cleas antempaclas n esta matena por corpos 

tao respeitaveis como a camara, podem ter grande influencia nos juizes. Eu estou 
~ersuadiclo que a fi:anqueza com que este deputado caminhou para Lisboa denota 

e algum modo uma consciencia sem temor; todavia isto não é bastante para que 
e~ t:.ate el e prevenir o juizo: Resumo, pois, dizendo que apoio o parecer ela com-· 
1111_ssao; mas quizcra se :fizesse a cleclaração ele ser deputado e que tivesse uma 
Frtsão clifferente ela elos outros réus. 
. De:e acabar o tempo, sr. presidente, em que os réus ele todos os clelictos este
ja~ m1 ·turados; deve considerar-se o deputado da naç&o portugueza com o res
pelto de que é cligno; e não se julgue que eu fallo cl'esta maneira por querer 
pugnar por pri vilegios, senão que o consiclero como necessiclacle política. Os re
P:;sentantes ela nação em todos os pa-izes, e até m~smo na Inglaterra, que eu con
~1 ero até hgora corno o primeiro elos paizes livTes, política e civilmente, a prisão 

e um deputado é differente; os deputados são conduzidos á tone de ~onclres, não 
~~~ outra rasão, sen:í.o. porque é . un~a prisão mais decorosa, é .uma pnsão ele esta
I ' portanto eu querena que se md1casse ao governo fosse tmslaclaclo para algum 
ogar onde estivesse com mais decencia separaclo elos réus que não estão nas cir
b~mstancias em que elle se acha, e tambem quereria que por esta occasião se }em
rassem ele destinar um lagar para onde se elevam recolher os membros desta 

carnara que forem réus ele algum crime. 
Lurz TAVARES DE CARVALIJO E CosTA : - Tenho pedido a palavra porque vejo 

prolongada uma discussão sobre um objecto em que eu julgo que a lei é termi
nante, e, quando a lei falia, são escusados mais argumentos . A primeira parte do ' 
parecer ela commíssão se reduz a declarar que o deputado elo Algarve é eleito de
~utado. Parece-me que isto não podia entrar em cliscussão, p01·que qu~n:, decide 
~ a carta quando falia a respeito elas leis regulamentares para as elmçoes . Ve
jan:os agora o que está prevenido n'esta lei regulamentar; n'ella diz ... (Leu os 
arttg_os 40.0 e 4:1 .' da lei das eleições.) Se ·pois foram proclamados na cabeça ele 
Pbovmcia, como havemos ele cleneg'ar a qualidade ele deputado <íquelle que já 
d teve esta proclamação . Eis-aqui c0mo digo que não póde negar-se~lhe a quali· 
. acle de clepu.taclo, uma vez que ajunte seu diploma. Agora ser eleito deputado 
e proclamado como tal para tomar assento n'esta camara são causas muito cliffe
l'entes. Parece-me que tenho ouv.iclo dizer, argumentando a este respeito que em a: arti~o ela carta se determina qlle aqt~ell.es que _obti-;:erem empreg:os' ou con-
~ oraçoes ele outro governo perdem o cltrelto ele Ciclaclao, e com multa mais ra-

s~to o c1 cl d . t ~· l . . e ser eputa o, e qtle por confjegum e o nno poc ena ser amda mais quem 
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tivesse obtido em1Jreg-o de um a fa cção reb elde; mas eu nr~o admittirei e;:;tc prin
cipio, não p ela sua doutr_ina, s,enã.o pela appli.caçao ao caso ele que se trata. Este 

'deputado aclquiriu um direito, e qtwrer c1ue perca este di.reito, sem preceder s~n
tença que O tenha pronunciado Cl'Í.IDiDOS0 1 entendo <iJUe e Ír Contra todos O~ pr~n 
cipios da jurisprudencia e da humanidade . Conduo, pois, que emquanto ~L }Jnmen~a 
parte do parecer da commissão, o acho acertado, uma. vez que ella achou seu dt
ploma legal. Porem tomar assento n' esta camara, segundo hontem o'lrvi dizer , sem 
verificar a identidacl e e1a pessoa, e quando por seu mesmo r equerimento ell e 50 

confessa membro da junta r evolucionaria, isto não posso eu entender. A segtmda 
parte do parecer da commissão consiste em que se peçam esclarecimentos ao go
verno' para decidir sobre o objecto. Ahi é que ell não von, por me parecerem 
desnecessarios . Darei as rasões. 

Os motivos que a commi ssão poclia ter para pedir estes esclar ecimentos, se
gundo me parece, seriam o ·adquirir um }_J crfei to conh ecimento da causa por <iJ110 

aqueHe deputado foi preso, para e,ntão formarmos juizo c declarar se deve ter as
sento n'esta cam·ara, ou talvez até para est ender seu parecer -a declarar nulln. a 
pr isão ; mas eu julgo que a commissão nT.to precisa de mais · esclar ecimentos ; elle ' 
mesmo confessa que fez parte ela junta provisoria, qnc mais se ha ele ir buscar ao 
proce?so·? Que mais pó de r csLÜtar -ela 'devassa? E sta certeza c nada mais; consc
quentemente não precisa mais esclarecimeutos a commissão para assentar se deve 
ou não tomar assento na camttr a e continuar a: funcções ele deputado. A cs~e r es
r>cito já ·eu emitti a minJ1a opinião pela negativa, e a. sustento e ·snstentaret seDJ
pre. Muito embora se diga que foi violentado, q ne veiu muni elo ·ae seus passa.por
tes, que elle me: mo se apresentou , isto não sc1·ve para o caso ele que tratãrnos i 
servirá para uma :entença definitiva quando for julga do pela auctoriclacle cornp~
tente . P ;:tssanclo agora ao que determina a carta constitucional no artigo 2G. 0 , ve;)O 
que ella diz: « N enlmm p::tr ou deput~tclo, thwante a sua deputação; póclc ser pre
so», ~-te.; mas :e tl nãp posso .entender c~ue por esta~ palavras «du:·ante ~t_ sua .. cl~ 
putaça.o » se ele:tgn~ to elo o tempo ela leg-tslatura, a nao ser que qtH)tra coufuncln ~se 
p~riodo el e legislatnra com_ deputação, cousa que não confundo e que jtilg·o rnurto 
diVersa. Tàmbem durante a sua deputaç?i.o pócle entender-se clesde o momento cUl 
r1ue o deputado é eleito e toma assento n~t cam:t t·a ou se cncmninha ele s11a casn. 
para toma.l-o. 

Vamos a out.ta cousa. E sta camar;x ainda não estava constituída quan~o,.,o 
sr. deputado foi preso; e pergnnto, quem h:wia de dar então orclem pat-a a pns <'t~ 
se se precisasse, para prenclel-o, de ordem tb camara, como h aYia ele dar est a 01-

dem a camara antes ele estar constitniela? Diz-se a isto que devia esperar-se . que 
se reunisse, e j~t hontem m e parece ouvi d izer que se algmn clepntado delinqlllss~, 
segundo o espírito do :trtigo da carta, não deveria ser preso até que a carn_a1a 
estivesse reunida e o 'podcsse mandar prender. Não sei verdadeiramente comO lSto 
se possa combinar com os-princípios-ele justiça ; pois um deputado que coJl)JJ?et: 
t~sse, por exemplo, um. crime c_apital, ele veria .ficar impune e livre, sem que ~ .JU

5

0 tJçn.- o podesse persegmr , em toclo o te·mpo que passasse descle que perpetrou 
de licto até que a camara se 1·êunisse; não o posso combinar, torno a dizer, c_mn 
os principias de justiça, e julgo que p or estas palavras «O te1,npo· da deputaçaf1" não se eleve entender todo o tempo da legislatur a, senão sómente clurante aqueJJl~ 
em que a camara está reunida. Concluo, emfim, que àiJprovo o parecer ela co 
missão emqu anto {t primeira parte, mas não emquanto a pedir esclarecimentos ao 
governo, p orque não os julgo necessarios . '0 _ 

JosÉ JoAQUD1 CoHDEillO : -Peço a palavra para fazer um requerimento . ( ~ 
O d S N ff h . d . ::-woJ a ~es :- r em, Ol'dem.) e nao so r esse ontem um l'nsulto não preten ena •'t> 

faL~er este r eq tlerimento . (Vozes : - Ordem, ordem.) 
O r:RESIDENTE:- Insulto! .. . Declare o sr. deputado se foi na caJ?lara. 
JOSE J OAQUUI[ CoRDEIRO : -Não foi na camara foi fóra d' este r ecmto · . 
O P . ' Sonsa RESIDENTE : - Então elevo manter :t ordem. T em a palavra o sr. 

CasteUo Branco. - d 
R?D~IGO DE SousA CASTELLO BRANCO : - Està em di scussão o par ece:· . ~ 

commlssao elos poder e:· a que foi mandarlo o diploma elo eleito deputado pelo 1 6 111 
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~o ~lgarve, l\iam~el Christovão_ ~e ~Ia ·care~ws Fi?>·ne~redo, com outros papeis 
~obre as occorrenc1as da sua pnsao . r em-se dlto mmto Já a este respeito, e })Or 
Isso serei mais breve elo que o seria se tivesse fallado antes . O parecer divide-se 
em . duas partes: na primeira declara a commissâo ter achado legal o cliploma e tct· 
veri;ficado os poderes do dito deputado; na segtmda não arrisca jtúzo algnm

1 
ma· 

prefere qtle se peçam esclareci:rpentos ao governo para eleliberar com madmeza. 
Este }Jarecer, que não deveria soffrer impugnação, foi vehementemente combatido, 
e al_gnns dos honrados membros cl' esta camara o combateram pelo lado ele que nào 
l~Odta :e parar-se a apre ·entaçào elo deputado da verificação dos seus poderes i po
lém, a meu ver, sem. ftmdamento . Nenhmna lei exige a conferencia do eleito de
putado i a ligação d'estas cousa,s entre si n~io provém cb, Stla natmezn, senf\0 no 
caso em quo se duvide da iclenticlacle ela pessoa i mas pa ·sa de plano u' esta camara 
qne o .eleito deputado ele que se trata é o identico Manuel Christovão ele 1\fa.-care
nhas, e eu e outros srs. deputados elo Alga~·ve quo nos achftmos aqui, damos d'isso 
certe·~a· . ú cumara. Portanto não é para que se exija conferencia do eleito deputa
elo, nnuto mais quando con ta elo seu impeclimento invencível, que é a prisão em 

, ~Jtle . _se cqnserv::t, não resta a esta camara mais elo q11e couhecel-o na qualidade 
refencla. E até ele necessidade que as.-im o faça. O eleito deputado a inda não e 'tit 
Plleso á ordem ele a.uctoriclacle alguma i esUt propriamente em custo dia, ou, como 
~ e se expressa, esüt em deposito i ningnem quiz tomar conta d' elle como preso 
seu. Por . ontra- part , o juiz que e ·tá processando os imp1cac1os na r ebeiliâo elo 
.Alga,l've· nílo saben\, como se resolva na materia, e quem se julgará competente 
~ara conhecer · ela culpa? Se o eleito deputado é na verdade clepntaclo, esta camnra l 1111~ ha ele dar ordem para se con:verter em prisão propriamente dita e appre- · 
scns:o do mesmo eleito, e só a ca.mara elos. dignos pares do reino póde julgai-o. 
' 

0
• ~ao é , verdadeiramente deputado e~ltãó .otltro h a ele ser o proceclimento, outro 

0 JUlzo . E preci.-o que , e dê ao. eleito deputaclo o modo ele seguir o seu livramento, 
po:·que sem isso o j11iz da culpa ou o que for competente })ara. j ulgar dirá que não 
~_.Julga porque é deputado, e pertence is.-o á caruara elos dignos pares i estes fli
\ao: nós não podemos conhecer d'ellc, porque não está declarado e recOJÜJCciclo 
t epntaclo pela cama r a elos senhore · clepntaelo.-. É pois de necessiclad que esta ca
~~a_ra approye o parecer da commissão, reconhecemlo deputado >erdacleiramcnte ao 

elto Manuel Christovã:o de Mascarenhas. IE:to quanto á primeira part do p:.:~,recer . 
1 .. Quanto ~t segunda · parte, p::t.r ece-me tàmbem qtle deve ser approvada, porque 
lao ha conch1dencia alg-mua elo artigo 2G. 0 da carta e 145.0

1 para a e ·pecie em 
Cfllestão. Esta não eleve determinar-se pela· formulas e regras pre ·criptas na caTta 
Para Os casos ordi.narios; o caso ela especie é ul)la r ebellião e eleve ser applicavel 0 § 36 ° d · l · 4~ A b ll 'N f' · t · ' ·~· 1 r · · o c1taco artJgo 1 a. 0 r e c 1ao 01 an erwr H reuruao c as camaras, 101 
~ 11·: tempo que o governo r eunia todos os poderes, o que não se pócle dispt}l:ar, cle tL 
cel tas P . c1 . • l. J t ~· h . cl r . 

c _rov1 eJlcJa.-, CUJa amp 1tnc1e e na 1u·cza nao se con ece mn a1 e .101 em con-
, l~uenc1a cl'es, as providencias que foi r equisitada e verificada a apprehensão do 
e eJto depntado. Antes, pois, de serem pre ·entes essas providencias e o, motivos ela, 
~P~rehcn f.io, como IJocleria a commis ·?io interpor a]gumJ'uizo? Log·o, com rasão pede 
<tS 11 f . . v v . 
l ~ ormações, o que 6 sm1sato e eleve ser a.pprovac1o . Resta-me d1zer que alguu.-
c o~ illnstres membros arJI)]'OVando a primeira parte do IJareccr da commissão, não 
0Pin · ' li d U:'fü avam ela mesma fórma, quanto á segnnela, 11rctencleuclo comtudo e'a~ r-se n 
t~clocu].clade ele declarar vi_olacla a car~a pelo facto da app1'ehensã? ~? elmt~ . de~u-

. i ' s_em outros esdarecimeJltos mais que aquelles que a commiSS<W cou 1clei011 t!' n~mentes. Ellcs disseram que 0 eleito deputado é verdadeiramente deputa elo 
e1),018 de veri:ficaclos os seus poderes na camara. Mas ha n 'isto manifesta eqnivo-

caçao E t f · l 1 · N • • l 
08 

d · s a ca.mara não _faz deputados, estes vem eltos pe_ a e mçao pr0\7 1llCJa i 
t eptltaclos têem este caracter e quaJiclacle desde que reumram o numero ele 'i ods prescriptos pela lei. N'esta camara só se verifica se elle, foram eleito.- devi
a a~uente, isto .é.

1 
se são ou n[Lo na verdade deputados. P~•rte da verificação é nm 

1 
c 0 accessorio 1 que nada acrescenta sub.·tancial ao acto ela eleição por sua mesma 

laturc" . l d ~ é N são ,~a, e a pro~l.amação ~e um _sr. c_ eputa .. o_ na, ca.m~ra . J~ao senao a cxpr es-
cl . cl aqueJla verrfi.cação . E JlOTtanto machmsswcl o prmCJp!O ele que o deputado 

Cito nrio eleve ser con.- idcrac1o tal ant:cs ele verificado.- os scn: 1)oclcrcs. 
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Mais cous:;ts teria a dizer, mas concluo j :c\, npprovanclo o parecer da commís-
são tambem quanto á segumla parte. , 

J OSB J OAQ.UDI GERAR.DO DE SAl\IP AIO : - E esta a primeira vez que tenho a 
honra ele subir a este logar, e peço a todos estes senhores queiram desculpar meus 
defeitos . Parece-me, sr. presidente, que a questão só se reduz a saber se a pessoa 
ue que se trata é ou não deputado; este é o enunciado unico que t em a resolve~· · 
Etl estou plem.mente convencido ele que o parecer ela commissão, assim na pn
meira como na scgtmda parte, é exacto . Diz na primeira p:wte elo dito parecer 
que o diploma elo sr. lVIascarenhas est{~ legal, não diz por isso que seja cleptüaclo i 
isto não é o que elevemos dizer. P ar ece-me que sustentar a proposição ele que ? 
nrio é, t enclo sido eleito cleputacl o. p ela assembléa eleitoral, ia complicar-se com 
os sabios princípios expencliclos por muitos srs. deputados, particularmente pelos 
srs. Cordeiro, Alves Diniz e outros. Comtuclo me parece que não pa.ssar~i por te
merario se acr escentar em apoio cl'aquella opinião, que quem nomeou• deputado a 
])essoa de quem fallâmos nfio fomos nós, senfio os eleitores ele províncias a quem 
dou o legislador auctoricl acle n ecossaria para isso . Parece-me que não servirá ele 
duvida a esta proposição o clizer-se que o deputado, para t omar assento n 'esta ca
mm·a, precisa satisfazer certas formulas ; pois eu não chamarei estas formulas e;,n 
l'igor ele dire ito senão um methodo el e confirmar esta nomeação ; mas a noroeaçao 
já estava feita . (Apoiado.) Qnanclo o deputado entra aqui j á é cle1mtaclo e o co
meçou a ser pelos actos que preceder am á reunião geral. D izer -se qne esta ca: 
mara mereceria censura, se declarasse este homem deputado, não o jt1lgo rasoavel , 
cu estou convencielo elo contrario. Esta camara, ero vez ele merecer censura, JUO

r eceria louvor no meu conceito, porque se ella cedesse ao impulso elos caprichos 
n ão deveria el eciclir que Mascarenhas fosse deputado ; mas esta camara não trata. de 
contestar caprichos, senão de seguir a lei; (Apoiado.) sem isto, como levo düo, 
a~é em ~erto moclo, por seu interesse, deveria decidir o contrario, porque se:n dn
Vleh sena um desdouro para nó.·, se por desgraça fosse pronunciado crimllloso, 
porque se poder ia elizer que n em sempre a eleição elos cleputados r ede sobre I:o
mens benemeritos . Sustento pois o parecer da oommissão emquanto á pri1ueir::t 
parto, e pede a orclem que n'elle mais se não falle, e 6 sustento tambem nu. se
gunda ele pedir esclarecimentos ao governo, porque ninguem pócle decidir sern 
previos e sufficientes conhecimentos . 

FRANCISCo SoARES Fn.A.NCO: - Muito se tem discorrido sobre este assumpto, 
mas, a men ver, fúra ela ordem, porque o parecer ela commissão nfio é clefinitiV~~ 
e qu:1si tudo quanto se tem dito é como se o fosse. O parecer tem duas partes' 
na primeira se diz que o diploma cl' este deputado estú legal e são escusados tau· / 
tos ars;u~en~os, pois todos. declaram q1.1e por esse f~cto é eleito deputado; mas d~ 
comtmss.ao Simplesmente dtz que achou legal o ~eu d1ploma. A segunda parte.pe n
esclar emmentos :10 governo, l)orque é necessano que se peçam esses esclarec1me 
tos para emittir uma opinião cle:finitiva, que é o que não faz a commissão. Colll~ 

. . ' . "' l d não so esses papets vim·am ~· camara e passaram á connmssao c os po eres, que . 
foi auctorisada para legalisar os do deputado de que fallâmos, senão para toln~ 
conhe~,;imento elo facto que nos papeis se continha, ella não julga sufficien;e c ~ 
reza nos pa1)eis que se lhe remetteram, e por isso pede ser mais illustr:.ula; t eeJll-sc 
feito aqui outros argumentos, que têem produziclo longas questões, entre ou~·ila,~ 
de que nada altera o entrar ou não entrar n' esta camara e tomar assento n e .' ' 
~as vejamos o que diz ? j~rament~ que aqui ~e presta n'esta ent~·ada : <c !,mo .ser~-~; 
vwlavelmente ·:fi.el á r ehg1ao cathohca apostohca romana, a el-re1, á naçao ~ á_cat 

5 
constitucional, e concorrer quanto em mim couber para a formação de le~s JUS 

11 
_ 

e sabias, que ha;jam ele fazer a: prosperidade elos povos, a gloria ele el-re1 e 0 65
_ 

plendor q.o estado JJ. Ora supponhamos que este homem seja banido por . se:r 
tença. Como ha de poder cumprir um juramento? Em:üm, eu julgo o p::tl ec·o
da commissão excellente; suspender o seu juizo e pedir esclar ecimentos ao g 11 
verno para poder dar um parecer decisivo ; este é na essenoia o parecer que e 
appTOVO . 

Fn.ANCISC? XAVIER LEL'l'E LOBO: -Eu pedi a palavra para sustentar 0 pare~ 
ccr da comm1ssão, porém muitos srs. deputados o têem feito melhor do qne eu 

'· 
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l)Ocleria fazer i para que se nfi.o perca o tempo, que é tão precioso , cedo do direito 
que tenho á pabVTu. 
. JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR 1 : -Disse que a ma teria em questão é da maior 
nnportancia e merece ser tratada com todo o esmero . Observou que a questão era 
se Manuel Clu·istovão era ou não deputado.; notou que o goven1o mandára todos os 
papeis que tinha para a camara, na snpposiçáo de que estava no caso dos arti
gos 26 ." e 27. 0 da carta, e que portanto é necossario primeiro c1ue tudo conhe
cer-se da legalidacle oa illegalidade do seu diploma, e o mandarem outra vez para 
o governo, a fim de Q entregar (no caso de illegtdidade) ao poder jucliciario, a 
qnem compete julgar. 

Continuou demonstrando qlw na letra c espirito da carta não póde deixar de 
~eputar-se deputado qualquer cidadão, desde o momento que no collegio eleitoral 
e proclamado, e corroborou esta sua opinião com a .doutr.ina elo artigo 19. 0 da 
C~rta, opina.nclo que antes elo exame elo diploma, antes elo juramento e proclama
Çao, e só pelo simples acto ela eleição, tem assento como deputado na sessão real 
de . aberhua, á esquerda elos dignos pares do reino, con1o é manifesto no citn.do 
Utb.go que acabava ele ler. Depois ele haver por muito tempo fallado, offerecenclo 
ln~utos e çliversos argL1mentos, tirados ela letra ~ espírito, tanto da carta como cb 
b elas eleições i cleJJOÍs de ter feito muitas observações sobre o caso particular 
do objecto em questão, a1Joianclo a doutrina exposta por alglms srs . clep1Ltaclos, 
c combatendo a ele outros; clepois de observar que a camara ainda nao está in
stnüda, se acaso suspencle.u ou não as formalidades, como ha rasões para acrecl.i
t:tr,. <Í vista da referenc[a que o officio lo governador elo Algar ve faz ele uma carta 
regta, em que o general em chefe ela divisão quo foi ao Alganre é munido de po
dcrc.s éxh·aorclinal'ios; depois omfim de ter opinado por longo tempo, ratificou, r e-
811111lllclo quanto expozera, a .sua opini[io . -

li'IANUEL TEIXEIRA LEOmL: -Observou que têcm sido muito jucliciosos todos f8 argumentos expencliclos sobre a materia, 1i1as que os j ulga extom1Joraneos . Fal
~~do longo tempo sobre o assumpto, apoia.nclo e combatendo as clifferentes opi

lltoes que vogam na camara, apoiou o parecer ela commissao, conclt1indo com a 
b~posição ele um facto analogo que lêra ha pot1cos dias n 'nm jornal que se 1m
~ca n' esta curte, o Pv?·tttgllez) ácerca ele mr. Hofman, em que tarubem a com

llltssão encarregada ele examinar o caso opinou como a cl 'esta camara. 
JoA.o DE CAi\1:POS BARHE'l'O : -Interpoz o seu parecer sob1·o a materia em clis

cnssão, fazendo muitas observações c produzindo muitos argumentos . 
. • T OAQUHI ANTONIO DE lV!A.GALBÃES : - Su tentou a opinião que na vespera 

cn:Httíea, faz enclo diversas declarações ; e, fallanclo ela scgtmda parte, di ·se qnc 
~l~alqner d?linq uente . é considerac~o em tres est~dos : 1. ~, ele stt:peito elo clellcto ; 
d;' prevemclo do clehcto ; 3. 0

, deJmqne~t~.:. Contmuou dtSC1U.3anelo sobre cada 1un 
elles e concluiu confirmando a sua op1mao. 
~IANOEL ANTONIO DE CARVALIIO :-Senhores, peço ·a attenção cl'esta camara; 

8b~e1 mui breve. Tinha cleterminaclo não faltar sobre esta. materia, por ser o seu 
~~coto um meu amigo, e que continuará para o futuro a sel-o se tiver a fortuna 
~ 0 8~ julgar iunocente . O parecer ela commissào é sustentavel em toda a sua cx-
eusao, e quanto se tem discorrido, á vista ela carta, não pócle ser applicavel ao 

lUeu antigo amigo . Ent?to não havia camaras, e a prisão foi mandada fazer por 
q~lem assumia todos os poderes, e como tal é valida. O general em chefe foi mu
lllclo ele uma carta regia com alwtor.iclacles extr::wr9-inarias, e o meu parecer é que 
0 tnen illustre amio-o foi preso com toda a legalidade. Esta camara não poclia to
l~ar ingercncia se: elle ser deputado. Os papeis vieram elo governo i esta mesa 
Eao P~.clia tomar conhecin~ento cl~elles simultaneamente. Então como ~avia de ser ? 

ncan eganclo tuna comnnssão . E o que fez . 
Ao meu , illustre amigo (dispense-me a camara ele lhe dar o titulo de illustre; 

extr l D'este e subsequcntcs or:1.dore~ que entrar~m no clebaEe po?émos :1.peua~ ~purar resumidos 
p . ~ctos, porquanto 0 pcrioüico mats dcscuvoiVtdo na secçao "cortes" supprumu-os sem duvida 
a 

01
• falta de espaço· 0 Diario da cwnc~1·a n;'io contém as discm!sões, e foi necessario reconermos 

n~ ltnperfei tissimo trabalho inserto na G~zcta, que para melhor se avaliar vae textual, excepto 
. orthographia. 



olle o merece por ser digno de toda a commiscração) só por analogia lhe poc~cm 
ser applicaveis os artigos 26. 0 e 27. 0 ela carta. Declarar g_ne é deputado é ele pv
tiça, porque o seu titulo é legal; o resto ·não, porque não estava em exer cicio. Não 
ha pronuncia, não pócle haver suspensão. Julgo estar sustentado o pm·ecer ela com
missão emquanto á primeira parte. (Apo iado.) 

Emquanto á seg1mela, o parecer ela commissão só à vista dos documentos pócle 
declarar se é ou não réu; logo, é necessario que venham os esclarecimentos elo 
governo. Só vistos os papeis todos · se pó ele conJ1ecer ele seu elelicto; só então. se 
pó ele conhecer se deve ter assento n ' esta camara, e se é o poder jucliciario OL1 a 
camara dos dignos pares elo reino quem o ha de julgar. E is sustentada tambem n 
segunda parte elo parecer. ( Apo·iado.j . 

LUiz 1\'.IA.NUEL DE MoURA CAnRAL:-Venho a este logar para expor a mmha 
opinião sobre a materia em discussão , e principalmente para tocar algnns pontos 
que julgo não o estarem ainda em todas as suas partes . Opina a commissão, e~n 
primeiro logar, que o diploma é legal, e não declara mais cousa algLrma. Isto· ~HLO 
basta; é tambem necessaria a idoneidade da pessoa. O deputado, depois ele eleJt~, 
pócle ter perdido o juizo, póde ter alcançado alguma inhabiliclade que 0 impo ·sl
bilite, e entfio ha ele esta camara admittil-o? A com missão muito jucliciosamen~e 
opinou, dizendo q ne o diploma é legal; não tinha claclos para faz'er máis . Pedn· 
esclarecimentos ao governo é quanto poclia; obrou com g1:ancle prnclencia em la:n
çar assim a sua opinião . Não temos a tratar da legaliclacle ela prisão; é isso ob]e
cto de uma proposta, que tem a pas ·ar todos os tramites da lei. Approvo portanto 
o par cer Lla commi.-. ão. 

Extincta a inscripção e julgando-se a matcria sufficientemente discutida, o pre
sidente l)ropoz : (( 1. 0 , se o cleputado eleito pelo Algarve, Manuel Christovão de 
Mascarenhas Figneireclo, se eleve reputar como effectivo deputado da nação por
tugucza, e como tal consiclerar-se para o efl"eito ele se poder tomar conhecimento 
(1as representações e mais papeis resp ectivos á sua prisão;· 2. 0 , se se approvava H 

segunda. parte elo parecer ela eommi ·são, emquanto propõe se peçam ao governo 
todos os clocumentos e quaesquer esclarecimentos qne elle possa conseguir e fol:
necer, concernentes á pri:ão elo mesmo deputado». - A camara decidiu pela. affii-
mativa. . 

Dmante a discussão d'este parecer, quando Manuel Teixeira Leomil conchlill 
as ·nas observações, o presidente i.nterrompêra a ordem elo clia para ser introdn
zido na sala o ministro elo: negocios da m::t.ririha e encarregado interinamente dos 
rla gLlClTa, n. fim d'clle apresentar a seguinte 

Proposta de lei 

Senhores : - Ião l?oclendo actualmcntc os conselhos ele gnerrn., pelo § 2.o ~o 
alvarú ele 21 de outubro ele ] 763 e pelo § 30. 0 elo titulo elo fôro elo r egulamen ~ 
ele 21 de f vereiro ele 1816, tomar conhecimento elo crime de traicão, nem se P0 

<lendo hoj e nomear comrnissões para se sentencearem similbantes detictos, de q1;~ 
se segue entrar em estes na classe geral dos crimes ordinarios, cuja marcha a; 
mitte grandes delongas; sendo aliás da maior urgencia punir com brevidade tno 
horrendo delicto : proponho á camara elos senhores cleputaclos ela nação portugu~~ 
z:t, que n.os conselhos de guerra se tome conhecimento e fique em seu pleno "Vl 

g?r, n~o ob!'ltante quae:quer leis em contrario, ~ artigo 15 .0 _dos de gt~elT~, ~~~~ 
cltz assrm: «Todo aquelle que for cabeça de motlm ou ele trmção, ou t1ve1 pa 
ou concorrer para estes deEctos, ou souber que se urdem, e não delatar a tempo 
os aggressores, será infallivelmente enforcado>> . . lla 

Camara dos deputados, 10 de novembro de l 826 .= Ignacio da Costa QtLmte · 

R:esolveu-se que o presidente nomeasse uma commissão especial para coJn nr-. 
genc1a CJ?ittir parecer sobTe o assumpto. ' -

_DepOis de terminada a questão principal ela ordem elo dia, o m:ll~istro elos ne 
g'OCIOS da fazem1a leu na tribnmt dnn.s propostas fle lei do teor Regumte : 



Proposta de lei 

Senhores: - -Um dos ramos elos r endimentos publicas que parecia dever ser 
mais procluetivo, é sem duvida a clecima; porém a S\1a· importancia n0.ó corres
ponde infelizmente ao que cl' éste tributo poclia esperar-se . Sf1o· muitas as causas 
que concorrem para n, diminuição elo r endimento cht decima, e seria por isso mes
mo mui longo r eferil-as e impossiv €ll r emovei-as, sem dar uma nova fórma ao sys
tema elo lançamento ele nossas imposições, o que por agora é impraticavel. lVIas 
se não podemos r emediar j(L todos os males, nem por isso devemos cl eixar de ata
lhar algun. ·, e portanto proporei o que me parece conve11iente para evitar as frau
des que se commettem no lançamento ela. clecirna dos predios rnsticos arrendados. 
l A lei n:tancla que a decimu. c~o · predios a~Te:1dados s~ lan~e pelas e~eripturas 
(c an~nclamento, porém a pratiCa nas provmCias do remo e, pela maiOr parte, 
contrana tL lei. Os superintendentes não exigem dos rendeiros as escriptUI;as elos 
arrendamentos ; os lançador es ou ignoram ou fingem ignorar qnaer3 são os preclios 
arrendados; c a ig norancia, a incnria, a protecção e o sub0rno dão-se as mãos 
pa.ra que O• que se la,nça diste infinitamente do que devia lançar-se; e quanclo .to
cla~ e. ·tas causas não produzem ai'nda o efFeito de se fraudar o lançamento c se 
exJgc a apresentaçfio elas escripüu·a.·, r ecorrem então os rendeiros a outro meio · 
de snbtra.Lir-se ao pagaJllentó ela decima r eal, allegando que sfio administradores 
e llão rendeiros. 

~inguem ignora o exces~ivo favor com que os louvados lança.m a. clecima, re
dl.lzJ~clo -a a mna insignificante· pon.quidacle, e por i:so ninguem eleve estranhar que 
)reclios arrendados por escriptmas publicas, durante uma grande serie ele arren
(fl,ltlento.·, paguem em log·ar ela decima, que teriam ele pagar, se se lhes lançasse 
r~las eseriptunu;, i;~ por cento ela renda, e talvez menos, por ser o lançamento 
eJto por louvados. 

. O effeito immediato ele tão escandalo .-a.s fra.1:1cle ·, que se estendem a todo s os 
1111Posto ·, é a sua diminuição. D'ella uasce a impossibiliclacle ele satisfa.zcr ao: en
cargos publicas, e cl'aqui vem a necessidade · ele novos tributos, que quasi sempre 
~~gravam por uma parte a cnla.miclacle publica, a que pretendem obviar por ou
·la, e que podiam escusar-se se fossem bem lançados os exi. tehtes, obstando-se por 
este modo a muitíssimos inconvenientes que ela acenmulação elos tributos resultam 
Para a moral publica, para a conservação e segurança ela proprieclacle individual, 
e para a prosperidade ela nação . 

As providencias que proponho, ]Jara evitar as fraudes que se commettem no 
P:.ga~~nto ela decima dos preclios i:nsticos an'enclaclos, sfio todas fundadas nos 
l~11110lpl0s expencliclos ela exaeção elos hLnçamentos, e são tão simple.- , que não ca
l ece.m ele explicação · e por isso, insistir mais n 'este objecto julgo que seria can-
sar 111 t'l ' . l ll 1 mente a attenção c a eama-ra. . . 

Camara dos depntado. ·
7 

10 ele novembro de l826.= Ba1·ão do Sobml; Iie7·rrnano . 

l?.t•oposta d e l ei pa.r n at>..,lhar os a busos que se commettem n.o lançamento 
da decima. dos pre dios rusticos arrendados 

Artigo 1. 0 Em cada uma elas superintcndencias da de cima. d' estes reinos ha
~:rá um livro ele IJ?-anifestos pa_n~ n'e~le se lançar~m ?S preços elos_ arrenelai?entos 

todas as propneclacles rnsttcas süuaclas no d1stncto ela snpermtendenCia que 
aud.arem arrendadas consi élerauclo-se sempre como preço elo arrendamento) não só 
0 chnheiro, mrus tmnbem os o·eneros propinas ou outro qualquer objecto que fizer 
}:la,rte da r enda. b ' 

t Art. 2.0 ·Quando os b ens arrendados forem situa~los em mais ele uma superin
- ~l1dencia, designar-se-ha no arrendamento a parte da renda que compete aos bens 
~Jtnacl d . ] . r t l a· . 

c os em ca a superiutendenCia para serem as rennas mannes ac as nos Jstn -
ctos r e . spect1vos . · , 
t l Art. 3.0 Os manifestos serão feitos impreterivelmente cl entro ele 1un mez con
t ac ~ cle::;de o dia em que se tiver celebra.elÓ o COlltrato, e fazendo-se clepoi's não 
erao validade. 

Art. 4 . 0 N enhun~ proprietario ]JO élel'iL demandar r ende.i ro alg·um seu para o 
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pagamento ele suas rendas sem que o r equerimento c1ue fizer para intentar n. ncçfi~, 
sqja clln. ele qualquer natureza que for, vá clocumentaclo com a certidão ou ceTtt
elves do manifesto da clecima nas superintendencias rc. ·pecti v as, aliás será a acção 
nulla e improcedente e o rendei ro clesobrigado ele pagar só por esse facto sem ca
recer qlle para sua clefeza allegue outra rasílo mais elo que a falta da cerLiclão Otl 
certiclões elo ma,1ifesto ela clecima. · 

Art. 5. 0 Provanclo-se qlle houve conlnio entre o proprietario e o r endeiro, di
minuindo-se 11as cscripturas o preço do arrendamento para fraudar a dccim::t., o 
proprictario perderá a totahclade da renda elos prcclios arrenclaclos por todo o t01npo 
do arrendamento, ficando clesde logo o arrendamento nullo c de nenhmn effeito~ 0 

serào sequestrados os mesmos predios para se arrendarem pela fazenda publ 1 ~a 
até cabal embolso elo producto ela }Jena imposta e os r endeiros não poclerào pccln· 
aos senhorios nem as clespezas que tiverem feito nos preclios arrendados, aindn. 
mesmo teuclo siclo feitas com a clausula expressa ele se descontarem no preço da 
ren la, nem indemnisação pelos lucros elo arrendamento assim dissolvido, nem re
petir clillheiro que tenham dado adiantado. Igual pena terão os senhorios c ren
deiros que, r eal ou simuladamente, fizerem seus arrendamentos, recemencl c pn
g:mdo logo o preço cl'elles por todo o tempo da duração do contrato, se cleixa.rcm 
ele fazer os manifestos na fórma determinada. . 

Art. 6. 0 As cscripturas ele arrendamentos actualmente existentes serão tam
bem manifestadas elo modo prcseripto no artigo 1 .0

1 e sendo os bens ::trrendaclos 
situaclos em diversas snperultenclencias os proprictarios declararão nos traslados 
elas c ·cripturas que sCTvirem de titulo a elles ou aos r endeiros a parte ela re.ncl~t 
que compete a cach nm elos preclios; e á vi sta cl'e,.tas declarações, reconheCI.clas 
por tabelliãcs, se farrio os manifestos, ficanclo Sl~j eitos (no caso ele nfio o pratica
rem assim) ás penas comminaclas nos artigos precedentes. 

Art. 7 . 0 Do livro elos ID;anifestos passarão para o livro elos lançamentos ela cl~
eima a,s verbas respectivas a cada arrendamento, avaliando-se os generos, propi
nas c tt1clo o mais quo fizer parte elo preço ela r enda pelos }WOÇOS medios das ea· 
maras elos clistrictos das superintendencias, e d'ali se transcreverão no livro cl~t 
receita para se cobrarem elos r encleiros; e os snperintonclentes que não fizerem 
lançar o arrecadar dos rendeiros o que constar elo· manifestos, sendo milüstros cl~ 
vara branca, ficarão suspensos ele seus empregos e inhabcis para servir qnalqncl 
outro ele justiça ou fazenda; _ e sendo outras pessoas pagarão pelos seus bens em 
tre ·dobro a importancia total que se clev.ia ter lançado ele clecima, e isto indepcn· 
cientemente elo que se houver cobrado dos rendeiros. 

CamaTa elos cleputados, 8 ele novembro ele 1826. =Ba?"ão elo Sob1·al, Ifer
mano. 

Proposta de lei 

Senhores:- Um elos objectos que r eclama n. mais cleciclicla attençã.o do poclr 
legislativo é a organisaç~io do thesouro publico e a reforma dos abusos q1~e pc 

0 

clccur. o elos tempos se têem introduzido na aclministração ela fazenda pubhca. . _ 
Ha vícios que trazem a sua origem da legi:·lação actual; ha outros qne P10 

vém ela falta ele conhecimento elas leis do methoclo; e ha muitos mais que se t:e~!ll 
estab~lecido pela falta ele zêlo e ~moT pelo tr?'balho. Enumerar totlos estes VJCl~~ 
c ass1gnalar as suas causas partiCulares, sena mna tarefa fasticlio a, elo que :n 

0 
re,.ultaria proveito algum, e mtúto principalmente (com pezar o digamos) por~n 

0 
ningncm ele boa fé clnvída ela sua existencia. Ütlmprc portanto lançar mn cspc~s 
véu sobre o passado e prover ele remeclio para o {nturo. . . . s 

A unidade, em qualquer systema, e a divisão do trabalho, sao os clo 15. mÃ~
g_erabnente ·conhecidos e mais adequado.· para se chegar a um resultado. f~lJz;.é ·e
st:ro: o entendem os mais acreclitaclos publicistas .· Debaixo cl' estes prínc1p10S .1

1 :rn 
cl1gtcla a proposição elo lei para a organisação elo thesonro publico, que ele ÇJlc ~a. 
ele sua alteza apresento para ser submetticla ~í discussão e apl)rovação c~a .ca~na~. 0 . 

Pela sobredita proposiçã.o viní. a unir-se em um só tribunal a aclmmtstiaç_a 1~ 
arre~acla<;ão e contabilidade ela fazenda ptlblica. Este tribunal s rá. o agente ~~·o 
mcclJato do goYerno em todos os negocies elo fazenda c clenominar-se-ha <<thcso 

/ 
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publico», 11 o;· termos do artigo 13G. 0 da. carta, c Lln. süa organisaçfio r csultarú a 
c_xtincção üo era,r io regi o, do conselho da fazemla c a da jurisdicçrLo administra
tLva, que está commetticla á mesa cl11 consciencia e ordens . 

Toüa a r eceita 1mhlica é r edtlzicb a qJlatro adclições; a saber : im]_)Ostos incli
rectos, impostos clirectos, r endas em geral e cobrança ele di ,7].clas atrazadas, e toda 
a_ despeza publica é reduzida a otüras quatro acUiçõcs ; a saber : pessoal do ser
Vtço 1 m ::tter ial elo serviço 1 r emunera.ção de serviço e pagamento de di vielas atra
za.cla.s. Com attenção n, e. ta classificação é a contadoria geral da r eceita clividicla 
em ~uatro secções e a ela clespeza em sete :. as quatro secções ela contadoria ela 
rccetta para r esponderem pelo esta lo ela administraçao, mTe{ladação e contabili
clacle ele cada lllil dos impo tos em geral, e as sete da despe~a, seis para fiscali
sarem as contas de cada uJu dos ministerios e uma para preparar de · antemão os 
elementos ela conta geral da nação . EstG methoclo é simples, exequivel e provei-
toso. · 

A proposição ela lei satisfal'<Í. ao mais que convier, rcla.tivamente ao the
so1u·o. 

Nas províncias elo r eino havenl. sete contaelorias de faz enda compostas dos 
rnesmos em_pr egaclos elo thesouro e com immecliata subordinação a el le. Estas con. 
~adorias são montadas pelo mesmo methodo e com a mesrn.a simplicidade com que 
e montado o t ribunal elo thesonro publico, com a unica differe11ça ele ser em ponto 
~enor. Em cada ~abeça de coma.l'Ca havere.\, um sup erintendente geral, encarr ega
c? ele fiscalisal' os lançamentos e a cobrança do .· impostos com immecliata subor 
~111aç!io ás contacl_or ias provinci:ws, e teFf!,o por ~g_entes imm chatos os super inten
c entes que devera haver em cada conselho mum01pal. 

O andamento cl'esta machina aclministrativa está ele tal fónua combinado, que 
todos os empregados sabem o qtle hão ele fazer, qua.nclo e ele que modo, e o g;o
Verno saberú sempre o estado ela administração e arrecadação, l)orquanto, estando 
~ ~rabalho methoclicamente dividido por todos os empr egados, é esse methoclo ele 
f:a

1
_fórnm ligaclo, que o govel'no está sempre ao corrente ele tudo sem ter grandes 

,1c 1g-as . 
Para todo o movimento cl'este l?:rand e estabelecimento são necessarios trezentos e . ...., 

Oito emprega elos que vençam ordenados certo.· , nos quaes se comprehcnclem os 
CJ~lc hão ele ·erv ir no tribunal do thesouro e suas repartições, os que l1ão ele ser. 
htr nas contadorias elas pr ovíncias, os procuradores e sol:icitaclorcs ela fazenda onde 

01lVer r elacões e os quarenta superintencleJ1tcs das comarcas. 
Para todos se e. tab ]ecem ordenados com que possam ,7]., er decentemente 

(
1
porque sem isso nin o·ucm esrJcre bom serviço), c ain.da assint é a despeza menor 

(o o l . 'b l . . lh CJ.tlc ~·guclla qne actLwlmente fazem os c o1s tn unaes c o er n.rw .reg to_ e conse-
0 ela faz enda, como prtssa a dcmonstrarTse . 

,.. ,Pe;;peza a.ctual do cn wio, 80:020~000 r éis ; dita elo conselho da fa.zenda, r éis 
' 2:o20j000 : somma. 162 :540-t$000 réis . D espeza que far ão os t l'ezentos e oito 
0111Pregados elo novo' tribunal elo thesomo, 146:260,auoo Téis. Diffcrença annual 
Para, lneno .. , G:280t$000 r éis . 
. E nece.-sar io aelvertir que a despeza calcula.cla 11m·a o no \ro tr iblmal do the. 
sont·o publico compreheuele · os emppeo·ados que hão ele servir em todo o reino , c 
aqttclla com que é confrontada é unicamente a que se faz aqui em Lisboa com os 
elllpregaclos do erario e conselho ela fazenda. 

l 'roüo · os emr)r co·ados que actnalmente servem no m·ario e conselho da fiJ,zcn-
c a t' 0 f' · l · N l t ] . '' e L verem a necess~wia aptidão, elevem te:F a pro cr enCLa lHL ac J,mssao_ c o le· 
souro })Ubhco, e quando esses não bastar em, cl ever ?i.o os lagares ser provu:los nos 
~:1l? regaclos elas otltras r epar tições ext inc:tas ou ex i ~tentes onde sobrare~, coD?-
l nto qne concon am n'clles as me.smas cJrcumstanctas, sendo este o umco me1o 
(e Conciliar a boa ordem do SCl'YÍ ÇO com a economia qne convem aeloptar . Em
preg-ados de novo não se devem acluiittir sen~'lo em caso ele extr ema necessidade 
e cleve1•ão sempre entrar nos em]_Jregos ele menor g-ra?-uaçã.o . 

Resumindo poís o qtw fi c·a expendido, observa.-se que a proposição el e lei ele 
~~: ~e. trata simp lifica a e~?rip tlU'a.çfio? ~aci.l i t~ a cobra?9a., offer ecc os meios mais 

~:>LU os c cffi ::nzcs ele n::;ca.:1;:;ar a adtm mstra.çao c conc1lU.), ao mesmo tempo a du-
28 
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vlicada. vantan-em ele economisar o mais que por ora é possi1cl, sem ntac ;H' os in
tere · cs in di v:iduac,s de pessoa alguma. 

Camara elos cleputaclos1 8 Lle novembro ele 1826. = B cwão do S ob?'al, 1-Je?·mano. 

Propost::l. de l e i para a o:rg;ani sação do t r ibun a l do tbeso u r o publico 

CAPITULO I 
DO TlllllUNAL DO 'l'l1ESOU R0 r UDLlCO 

Artigo 1.0 A a huini.tração1 arrecadação e contabilidade da fa7.cnc1a publica 
cl'estc. reinos, à ex.cepção ela parte qne cst<i. commetticla l.'t jtmta elo jm·o:1 cor
rcní de ora em cliantc por tml mlico tribtmal, que se clcnominan.'t "thcsom·o pu
blico» 1 nos termos que cli:põe o artigo 136.0 ela ca1'ta constitucional. 

Ar t. 2. 0 O ministro e secretario Llc estaclo elos nego cios ela fazenda será o pre
sidente cl'este tribunal, sem que por i. o possa r eceber diverso ol'Clenaclo . 

Art. 3.0 O tribtmal sení. compo ·to de sete conselheiros1 cinco c. colhirlos dos 
officia s ele fazpncla mais habci e experimentado ·1 e clois ele entre os magistrado· 
mais instruiclos nas leis fi.scaes e negocio.· ela aclmini.tração c arrecadação ela fazenda. 

Ar t. 4 .0 As conferencias para o despacho orilinario elo tribtmal terão logar 
duas vezes por semana, stanclo reunidos os conselheiros, o presidente e o deseJU-
bargaclor procmaclor ela fazenda . · 

Al:t. 5.0 O tribtmal .'erá ilivicliclo em quatro repar tições, da maneira scgtúnte : 
contadoria geral ela r eceita, contadoria geral da clespeza, secretaria geral do tho
souro e theso1u·aria mó r . 

Art. 6. 0 Os dois contn.clore. geram; e o secretario geral elo thesom·o serão con
selheiros natos do tribmJal e relatora· elos negocio· das- repartições q11e. cfu·igirOJU· 
Os negocies scrfio deciclidos á plmalicladc ele voto . 

.Ar t . 7. 0 O anno aclroinistr::üivo ela fazenda publica ·cle,-erá principiar no 1. 0 de 
j ulho e acabn,r no ultimo de jnn1w de cada anuo, e com referencia a essas epoch~s 
serão feitos O.' lançamentos, cobranças, pagamentos e mais processos de coutabl
liclacle. 

Art. 8 . 0 As contas ela re,.ponsabiliclaclc ele todos os fnncciouarios publicas do 
estado deverão entrar mensalmente no thesouro . 

Art. 9.0 A conta geral da r eceita c cle:peza publica elo estado deverá ser apre
sentada no tribtmal do thesom·o pelos dois contadores o·eraes até ao dia ultimo elo 
mcz ele outubro ele cada anuo, para n'elle ·er v.istn. e examinada a tempo ele sel' 
presente ~ís côrtes geraes no principio elas suas ses. ões . •. 

Art. 10. 0 Os ministros e secretaries ele estado elas clivel'sa.- repartições clcvcn10 

remetter ao ela fazenda, até ao dia 1.0 ele cl czembro ele cada anno , o~ or çamentos 
ela receita e clespeza que houverem ele fazer no am1o fhtm·o. Estes orçamentos se
rão confl'ontaelos com as contas elo anno antecedente e apresentados ~is côrtes ge
raes jtmtamentc com as sobreditas contas. 

Art. 11. 0 Approvacla que s~ja a conta geral ela r eceita e despeza publica pe· 
las côrtes geraes , baixaní ao tbesouro e por elle se clar {L plena quitação a t oclas 
as pessoas qtte tiverem responsabilidade, ainda que ellas a não exij am. ~ 

Art. 12.0 Os órçmnentos para o anno fnturo, depois ele approvaclos p las cor
tes gcraes, ba-L'\:arão ao the ·omo publico, para á vista cl'elles se fazer o detalhe 
elas quantias que dmante aquellc am1o deverão ficar <Í clisposição de cacla 1m1 elos 
ministros ele estado, que serão responsavcis pela boa ou mú applicação quo cl 'eJlas 
fi zerem. 

CAPITULO li 
DA CONTADORIA GERAL DA RECEI TA 

Art. 13.0 Á contadoria geral ela reeeita incumbirá promover a aclmillist_I·açfio 
c arrecadação ele todos os tributos que, constitni.rem a omma total elos r enc1Jinen· 
tos publicas, por maneira. que para cala um cl.'cll .- haja e.'eriptmação separacla., 
c que haja conta aberta a cada um elos cxactorcs pelo. artigos ela sua r espons::L-

' bili cladc. 
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. Art. 1-± .0 O debito gcrà.l d.::t conta. Q.a r c. ·pons0>)Jiliclade d'csb contadoria con
Slst i~-ú na somma total elos lançamcntós e certidões c}e todo s os r endimentos, e o 
credito na son1m~ t tal elas quantias que l10l'·conta d'esses rendiú:tentos entrarem no 
thesouro, e a cliffcrença most rar[L o que se deixou ele cobrar e o qtte houve em falhas. 

Art. 15 .0 A escriptm:ação ela r eceita ele todas as contq,s sex·:.í classificada ele 
fórma qllc se r efira clara e cli:t'inctamente aos quatro artigos gera.es .·oguíntes : ti:i
butos iuclirecto ·, tr ilmto: directos, r endas em geral e cobrança clfJ cu vidas ~ürazadar.; . 

Art. 1 G. 0 A contaclor.ia gm·al ela r eceit.a eliviclir-se-ha em quatro secções, caeln uma 
das quacs sed clirigicla por um p1:imciro escripturario clehai.·o da respousabiliclacle elo 
contador geral Cl seQ. ajudante. 

CAPITULO U I 

DA GONTADOR!fl. GER,~L DA DES PlcZA 

Art. 17.0 A contaclGria geral ela clespeza incumbirá a :fiscalisaç~o e ajusta
mento elas cC:ntas ele todas as despezas que se fizere.~p. pelas di:fl'crentes repartições 
qne forem s1~j eitas a cacla um dos mÜ").isterios, e pa.ra esse effeito havel'á conta 
,aberta a cada uma d' ellas . . 

Art. 18. 0 O debito ela conta ela r esponsabil idade d'esta contadoria consistiJni 
na sop:uua total de todas as partidas de clinheiro que entrarem no theso\urO e suas 
.clependencias , e o Cl!eclito na so1nma dos documentos, que, segundo a lei; houve. 
rem de comprovar a clespoza feita em todas as r epartições pnblica,s, e a clifferença 
lllostrarú o qne se :fic::J, de,renclo e o salclo qne fica existinclo . . 

Art. 19.0 'l'oclas ~Ls repar tições publicas fecharão as suas contas no fim ele cada 
anuo administrativo, sem qae tenham ligação algtlma com as elos GJ,nnos seguintes. 
~quellas onclc o clinheiro sobrar deverão entrar com o saldo existente no thesouro, 

.J~lnta~ente com a .conta elo últiwo mez, e aquellas anele o dinheiro n[o chega).', 
c everao pagar aos credores com lett·as sacadas sobre o thesouro . 

, f . Art. 20: a A esc:r·ipturaçrJ,o cl~ clespeza ~le todas a~ contas ser{L c~1ssi:ficn.cla .ela 
ónua segumte : pessoal elo serviço, maten::_tl do serv1ço, remuneraçno ele serviÇO 

e pagnmento ele divida atrazacla . , 
Art. 21. a A contadoria geral cl:;~. despe4a clivi~lir-se-ha em sete secções, cacll). 

bn~a elas quae · será immecliatamcnte dirigida por um primeiro escriptnrario , der. 
au\:o ela r esponsabilidade elo eon.taclor geral e seu ~ucl::tnte . 

CAPITULO IV 

Dil. SECRETART.ó. GERAL DO 'l'HESOURO 

Art. 22.0 P ela. sem~e t r.w i a geral elo tribunal do thesouro publico se expeclir,r:o 
toclas as orLlcns que h ouve1·em ele ser cl iri.giclas aos contacloYes da fazenda elo rei
~o , ~s .·iJn como a todas as r epartições pllblieas e ·auctor iclacles que forem resp<m· 
~avelS ao thesouro, e pela m esma secretaria subirá a corresl)OJ1cleucia par,a ser pre-
sente pelo secretario em conselho e se lh.e dar a dirccçã'.o conveniente. , 

~rt . 23.0 Pela m.esma secretaria se passarão :;~.s ca.rtas ele m rcês, de offl.cios 
c~e faz enda,, ele teneas orclinarias, esmolas e pensões; ele elo ações de bens, ele ven-
Ctn, l , · · l ' c e Olltl'os e quaesquer outras de 1g nal natm·eza qne hotwm·em de ser ass1gna, 
(a · p_elo soberano,. prececle.aclo clec1·etos expedidos pela secretaria el e estad.o elos 
llegoc1os cl:;~. fazenda · igualmente se passarão na sobreclita secretaria os proVJmen
tos telllporarios paya' a serventia de offieio. · ele fazencla, qnaesqner que elles sejam. 

Art. 24.0 Na so breclita secr e-taria se farão os a~;sentamentos el e toclos os orcle
llaüos e mais veR<Úmentos ele empregados ou p essoas que os tenham ele 1·eceber 
ll~l~ thesonr~ publico ? ~sua.s clej) end~ncias , e <Í. vista cl' elles se processa1·ao as fo -

1'"8 annuaes, que subtrkto a rea-l ass tgnatura no tem.po competente. 

CAPITULO V 

DA THESOURARJJ!. UÓH 

Art. 25. 0 Á thesonraria m6r p er tencerá unicamente a recepção ele todos os 
cabedacs ela fazenda qne entrarem no thesouro I ublico e suas clepencleneias. 
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Art. 2G. o Da tlJCSOUTaria múr s~LÍrão todas a: partidas ao dinheiro qne houve
rem de receber os thesoureiros das differentes estações publlea.-, que tiverem de 
pagar as despezas do estado conforme os orçamentos ele cada um elos mülisterios, 
á vista de ordens do trib1mal elo the:omo publico, e no verso cl'ellas se passarã~ 
os conhecimentos em fórma. 

Art. 27. 0 O r:argo ele thesoureiro mór não será logar ele acccsso, e por iss.o 
cleverá a nomeação d'elle recair em pessoa de notaria probidade, que seja intellt
gente e abonada, e gosará elo titulo de conselheiro honorario. 

Art. 28. 0 O cargo ele escrivão será. constantemente provido em 1m1. elos o:ffi
ciaes que pela sua graduação estiver a caber ao de contador geral elo thesonro. 
p11blico. 

Art. 29. 0 O thesoureü·o mór terà quatro :fieis para o auxiliarem, os quaes se
rão por elle propostos e nomeados por decretos, e prestarão fi anças ou clarão c~m
ções, á vontade elo sobredito thcsoureil'o mór, as quaes não poderão ser menor.es 
de 12:0001}000 réis . O tbcsomeiro mór será responsavcl pelos mencionados fi eJs. 

Art. 30. 0 Dos quatro :fieis dois serão encarregados ele r eceber e ele. pender por 
grosso os cabedaes que entrarem e saírem ela thesom·ar,in. mór, um ele pagar ?8 

ordenados elas pessoa. · que servü·em debaixo ela immec1iata direcção elo minis~erJO 
da fazenda e outro ele pag·ar todos os vencimentos que o esta lo conceder a titulo 
de remuneração ele serviços, e todos clarão contas ao sobredito thesom·eiro 1nór. 

CAPITULO VI 
DAS CONTADORIAS DA FAZENDA DAS PROVINClAS 

Art. 31.0 A administração, arrecadação e contabilidade ela fazenda publica 
nas província. elo reino correrá ele ora em diante por sete contadorias ele faze~,d~, 
debaixo ela immeeuata clirecção do trib1mal elo thesonro p11blico, e serão clistrtb1n
das ela maneira seguinte: 

1.a. Na província elo Minho, co1locacla na cidaele elo Porto; 
2.a Na província ele Traz os Montes, collocacla na villa ele Mirandella; 
3. a :Na ela Beira Alta, collocada na cidade ele Vi zen ; 
4·. a Na Beira Baixa, collocacla na cidade de Castello Branco ; 
5. a :Na província ela Extremaclura, collocacla na cidade ele L ei ria; 
6 .a. Na província elo Alemtejo, collocacla na cidade ele Evora ·; 
7 .a No reino do Algarve, collocacla na cidade ele Faro. 
A cidade ele Lisboa e seu termo pertencenl. immecliatamente ao thesomo ptt

blico . 
Art. 32. 0 Os contac1orcs ela fazenda elo r eino serão e:colhiclos ele entre os eJJl· 

pregados que actualmente ha nas clifferentes r epartições publicas e que tiver~n~ 
dado provas clecicliclas de capacidade e inteireza, e que possuírem os necessanos 
conhecimentos ele contabilidade, aclrnini:tração e arrecadação de fa:,o;encla. Para 0 

futuro sairão sempre elos offi.ciaes elo thesouro . . 
Art. 33. 0 O accesso elos contadores ela fazenda sení. c<mtaclo em coucorrencHL 

com os primeiros escripturarios do thesouro publico, e assim ser~i.o considerados 
para a r emuneração ele seus serviços . 

Art. 34.0 o caso ele impecumento ele a.lglilll elos contadores ela, fazenda será 
substituído pelo offi.cial mais antigo e mais graduado emquanto o· logar não for 
provido. 

A1t. 35. 0 As contadorias ela fazm1cla do reino terão as mesmas divisões, eJJl 
ponto menor, que tem o thesouro publico . 

Art. 36. 0 A classi:fi.cação das contas, o processo elos documentos, o Jn ethoclo 
dos pagamentos e todas as m.ais operações de fazenda que tiverem logar nas pro-
víncias seguirão o mesmo andamento que se praticar no thesom·o publico. . 

Art. 37. 0 Em cacla contadoria ·de faz enda elas província: elo reino o contaclOJ ~ 
com os dois offi.ciaes mais gr.ad.u-aclo.·, fonrwrão uma junta, que se congregará eh:n~ 
vezes na semana com assi:tencia do clesembaro·ador que n' esse districto for P1 0 

cm·aclor da fazenda, para n•ena so tratarem ~s negocias ele mais gravidade que 
.couberem em suas attribnições. 
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_Art. 38.0 Todas as auctoridaeles e pessoas residentes nos distr.ictos das conta
donas da fazenda do r eino serão obrigadas a cumprir as ordens que por ellas lhes 
forem dirigidas, indo assignaclas pelos contadores, e nas mesmas contadorias r es
ponderão por todos os actos da sua responsabilidade para com a fazenda publica, 
salvo o caso ele recurso extraordinario para o governo, que· a toelos é permittido. 

Art . 39 .0 Em cada uma das cabeças ele comarca haverá um superintendente' 
geral ~las rendas publicas, formaelo em alguma elas faculdades jmidicas e instruido 
nas lets fisca.es, que será encarr egado de fiscalisa.r os lançamentos e arrecaclação 
Üe ~oclos· os impostos que se houverem el e cobrar na sobreclita comarca, debaixo 
ela :mmecliata clirecção elas contadorias elas províncias, para o que se lhes conce
~lerao os escrivães necessarios. Em Li!?boa haverá os superintendentes que se 
Julg-arem necéssarios conforme a sua · extensão. 

Art. 40.0 Em cada clistricto muniçipal que não for cabeça ele comarca haverá 
b~u superintenclente local elas r endas publicas, que seja pessoa intelligente, ele pro
lclacle e abonada, e, sendo possível, formada em alguma elas fac·uldades j m·iclicas, h qual será encarregado el e proceder ao lançamento ele todos os impostos que se 
onverem de cobrar no sobredito districto, debaixo ela immecliata clirecçào dos 

;~periutenclentes geraes elas comm,:_ças a que pertencerem, e lJara esse effeito te
ao um escrivão ele seu cargo. 

Art. 41. 0 Os superintendentes geraes e locaes elas r endas publicas serão no
n;,eaclos por decretos sob propostas do tribunal do thesouro publico e informa
çoes elos contadores ela fazenda. O seu exercício será triennal e servindo bem 
poderão ser reconduzidos. 

Art . 42. 0 Em cada cli stricto municipal haver:!L um solicitador ela fazenda com 
ratica elo fôro, proposto pelo respectivo contador ela fazenda sob informações 
l os superintendentes e nomeado por portaria elo ministro da fazenda. Os solicita
c ores assistirão aos lançamentos e a todas as mais diligencias fi scaes . 

b Art. 43. 0 Os juizes ou administradores elas alfanclegas ficarão immecliatamente 
s~l orclinaclos aos contadores elas proyincias elo reino, a quem participarão succes
~lv~lnente o estado de suas r epartições e proporão o que occorrer no desempenho 
e seus cargos . , 

,. . Art . 44.0 Os contadores el as províncias elo r eino ficarão sujeitos a responder 
l.Junta elos juros pela administração, arrecadação e fiscalisaçfio de todos os ren
~~mentos ~ ~mpostos que constituem a dotação ~le ~uas caixas, e sobr~ ~s~e assum
I ° Ctunpnrao todas as ordens que pela sobredita .JUnta lhes forem dmg~cl.as . 
the ~rt. 45. 0 9 s contadores elas províncias elo r eino são os agentes immecliatos elo 

sotu·o pubhco e n'elle r esponderão pelo completo desempenho ele seus cargos . 

CAPITULO VII 

llOS SCPERINTENOENTES GE!UE S D..I.S COMaRCAS E DOS SUPERINTENDENTES LOCAES DOS CONCELHOS 

:n·~ Art. 46. 0 Aos superintendentes locaes elos concelhos pertencerá tomar os ma
lt e~ to~ elo dinheiro dado a juros, e dos que em geral são st"0 eitos ao pagan;tento 
c~ CtecJma. T erão em seu poder os livros elos manifestos, nos quaes os escn vães 
nao pode N N rao escrever sen.ao na sua presença. 

Art. 4 7. 0 O expeeliente que até ao·orà competia aos juizes das sizas passará 
Para os superintendentes locaes elas re~clas publicas. · 

Art . 48.0 O arrolamento elos vinhos para o subsidio litterario será feito pelos 
~llperiutenclentes locaes e seus escrivã.es com assistencia elos solicitadores ela fa-
zenda O l N • ' f . . · s arro amentos sento escnpturaclos por reguez1as. 
d" ~rt . 49. 0 Os superintendentes locaes fiscalisarão a escripturação e cobrança 
~.ana elo r endimento elos novos clireitos e sêllo elos papeis forenses . A escriptura-

Çao será 1' • t 1 . N cl o • l . ' seu P o l 1e1 a n~ sua presença pe os escnvaes e seus cargos, e c ep01s e que 0 
roc tlcto sera enti·ecrue aos r ecebedores . 

l : . ~rt. 50.c Os sul)eri~enclentes locaes, em concorrencia com as camaras, fisca-
lsarao a · · · l 1· t J J • b l c ·lh c c escnpturação cl1ana c o rene rmen o e CLespeza CLas s1zas e ens c os con _ 
e os, e no fim ele cada mez tomarão as respectivas co~üas . 

Art. 51. 0 Os superintendentes locaes dos concelhos são os agentes immediatos 
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dos superintendentes g01'aes das ~onut.rea. · , c po~' isso db1'igados a Ctlmprir todas 
as ordens que po1' elles lhes forem dirigidas, e os superintendentes g011aes das co
marcas são os agentes in1mecliatos dos contadores das províncias elo reino . 

ATt. 52.0 Os snperintendcntcs geraes clns comarcas são ao mesmo tempo sn
l)erintendcntes locaes elo clistricto ela sua residencia orclinaria e r c::;ponsavcis u.os 
contadores pele exacto ctrmpriinento das suas obrigações e das elos super.iutcnlen" 
tes loeaes dos concelhos que lhes forem sujeitos. 

CAPITULO VIII 
DOS LANÇAilffiNTOS 

Ái't . 53 .0 Aos superintendentes locaes elos con~elhos coínpctint, alem do que 
fica disposto no capitulo antecedente l 1. 0, o lançainento elos predios rnstieos e nr• 
banos, e elos interesses de todo o tracto e maneio; 2. 0 , o dos :b ovos jmpostos i 
3 .0

, o elo quinto sobre os bens nucio11aes; 4 .0
, o da deciína dos jm-os ; 5. 0

, o da 
clerrama das sízas. 

Art. 54.0 Os lançamentos serão annunes e ·clcver~o começar e acabar em cli~s 
certos e cletcl'ininados . Para cada semestr e do u.nno haver{t. um lnnçainehto esc.n
pto em livro separado. 

Art. õ5.0 Aos lançamentos de ~acla fr egtwzia, a1em elo stlperintcndente do con
celho, seu escrivão e solicita lor ela fazenda, as ·istii"Eio cinco informaclores tiro.clos 
das CU Versas classes Ü1'i contribuintes elas r espectivas n:cg·tlCZÍas C D 'ella: ycsiclc~
tes, qüe maior confi ança merecerem pela sua p\·obiclacle e int'elligcncia, e scrao 
11omcaclos pelas cainaras em epochas certas e determinadas . 

Art. 56. 0 Os lançamentos serão escriptm·ados pelos escriYães do eargo dos stl" 
perintenclentcs dos co:i:lcclhos, na presença cl'e ·te:, dos solicitadoTes da fazencb 
e elos cinco infonnadores, e todos assignarão o 1'Cs1.Ütado elo trabalho de cada 
dia. 

Art. 57 .0 Dos livros elos lancamentos cxtmhi1·ão os sobreditos escrivães os co
nhecimentos que hão de sei·vü· para a cobrança dentro de pr'asos c€irtos e deter" 
mina elos. 

Art. 58.0 Pelo trabalho elos lahçametl.tos, extracçáo elos conhec imentos e wais 
lliligencias fiscaes, r eceberão os superintendentes, seus escrivães e solicitadores 
3 por cento, clecluziclos elo r endimento liquido ele cada iínposto que entrar no cofre 
do clish'icto. Este premio sen't. dividido por todos tres em pm•tes ignaes e cobrado 
pelo modo e nas epochas que o govm'no deter:minm'. , 

A1't . 59.0 Os livros e impressos úecessa1'ios para os lançamentos e conhecunen
tos serão pagos pelos respectivos rendimentos pm'a que servirem, em virtude cl.e 
mandados das cainaras , a qücm competirá màncbl-os aprompta1', {h vista de rer1'11-

sições elos supeTihtendentes . . 
Art. 60.0 As reclamações que os coütribi.úntes fizerem sobre quotas elos lan

çamentos serão deciclidas pelas carnaras, em cohcotreneia com os superintendent~s 
e auclieneia elos solieitaclores ela fazenda e partes intere.'satlas . As decisões serao 
motivadas, escriptas nos prop1'Íos r equerimentôs, e assígnadas pelos siiperintencle:n-
tes e pol' todos os membros elas camarns . . . t 

Art. 61. 0 As reclamações serão apresentadas pelo declU'so elo anno acha.n c 
para serem ton'iadas em consideração no lançainento fui1.uo, e passado o pra.s~ 
d'elles não serão mais aclmitticlas . Os so1icitadores ela fazenda ap1'csentar~o taJll 
bem reclamações sobre qüotas em qtte a fazenda fo1' lesac1a. _ ~ 

Art . 62 ,0 Das deeisõ~s das camaras ~ s_n1;erintendentes_ sobre quantias que n t~ 
excederem a 106000 réis, hão se admlttn·a r ecm·so, e elas que oxceclerero 05 

_ 

~uautia poclCl•ão as partes I'ecorrer perante as contadoi'ias elas provmcias. Os ~o_ 
hcitaclores da fazenda interporão, sempre recur sos elas clecisões contrarias ás ree ~ 
maçé'Jes pot el:les feitas a bem ela fazenda e:rb. quatitias que excederem {L alçac 
das camaras e superintendentes dos concelhos. · : _ 

Art. 63 .o Os iançamentos estnrão sempre patentes nos esCl'Íptorios elos esbCll 
~ l · · 1 · ver as vaes c as supermtenelencias para qualquer pessoa do povo poc er u· ver as . , t 

que n'ello cstrLo lançadas c como, c os escr ivães r1n e cont1'av·icrem ao cltspos 
0 
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n'es'~e ar tigo, lJcrclcrão seus officio: se for em proprictarios cl'ellcs, e ser?lo declara
dos mhabeis para todo o serviço publico se fm;em serventuarios. 

CAPITULO IX 

DA COBitAN~:A 

Art. G4.0 Em cada clistricto municipal nomearão as camaras tantos cobradores 
quantas forem as fi:eguezias que elles abrangerem. As nomeações serão feitas no . 
mesmo dia em toda a parte elo reino, e as camaras :ficarão sendo abonadoras elos 
sobrecli.tos cobrador es . 

Art. 65.0 Os conhecimentos que houver ele receber cada cobrado;~.· ser~ lhes-hão 
ent~·egues nas casas elas camaras , em acto ele vereação, estando presentes os su~ · 
permtenden.tes dos conselhos municipaes

1 
se1-ls escrivries e os solicitadores ela fa

zenda. A entr egn dos conhecimentos aos cobradores será feita u'u;n.1 clia cor to em 
tocla a parte elo reino, e u'ella se lavrará termo, que todos assignar fLo . 

Art. GG . 0 A epocha da cobrança será antecipadamente annnnciada por editaes 
0 deverá. cffeitua.r-se em prasos certos ; passados elles cleverú. proceder-se exccuti
varu ente. 
. Art. 67.0 As camaras nomearão igualmente um recebedor que r esida na capi
tal do concelho, o qual ha ele r eceber elos cobradores todo o dinheiro que elles 
~P1ll'arem por conta dos conhecimentos que se lhes tiverem confiado. As camaras 
fi carão tambem sendo · abonadoras elos r ccebeclm·es elos concelhos, e os escrivães 
dos superintendentes sel-o-hão tambem ela r eceita e despeza dos recebedores. 

Art . 68.0 As camaras mandarão logo fazer cofi· es seg1U'os ele tres chaves cada 
um 1 para n' elles se r ecolherem todos os cabeclaes ela fazenda publica ; uma elas 
chaves estará em poder do r ecebedor, outra elo escrivão ela r eceita e elespeza e 
Ot~ra elo t erceiro elos vereadores da camara, e todos tres serão clavicularios elo 
0011'e do concelho, o qual deverá. estar em casa do recebedor. 

Art. G9.0 Para entrar ou saír dinheiro elo cofre será necessario que estejam 
~-~esentes os tres clavicularios e o solicitador da f~tzonda, e que· a esses actos pre-
81 a o superintendente elo conselho IT).nnicipal. 

Art . 70.0 Aos cobrador es, quando a;j ustar em suas conhts na r ecebecloria elo 
conce~o, se lhes dará. ele pr emio pelo seu trabalho 1 por cento deduzido ele todo 
0 rel?-clu;nento liquido que entregarem, e haverã.o mais 3 por cento á custa elos 
coutnbumtes, quando elles nrio concorrerem a pagar a casa elos cobraclores nos 
prasos determinados. 
d. -~rt: 71. 0 Os conhecimentos que :fic~1:em por cobrar no fim elos prasos que ~e 
l eterrumarem 1 serão entregues aos solicitadores da fazenda em acto ele vereaçao 
c as camaras, estando presente o superintendente do concelho, para elles promo
Ver~m executivamente a sua cobrança, e da entrega se lavrará termo, que todos 
ass1g-narão. 

· Art. 72.0 As execuções deverão estar concluidas no praso de sessenta dias, 
0?Utac1os da data elos termos por que os conhecimentos forem entreg11es aos soli
~ltaclores , sob pena ele ser a fazenda embolsada pelos bens elos sobreditos solici
~dores , sendo omissos, ou' pelos elos magistrados executores, se a omissão pro

VIer d' elles. 
Art. 73.0 Quando houver logar a falhas serão estas comprovadas com certidões 

passacla · · · · ' l ' s nos JUtzos r espectivos em que as causas tiverem cornc o. 
Art. 7 4 . 0 Os solicitadores ela fazenda, quando derem conta na r ecebecloria elo 

~.oncelho elas ex~cuçõe s que se lhes commetter em, haverão 2 IJOr cento das quan-
las que cl'esta fórma fizerem cobrar, e alem cl'isso 3 ·por cento do total elas exe

cuções á custa das IJartes omissas, os quaes lhes serão contados e cobrados com 
as · · ' rums custas dos processos. 
. Art. 75.0 Os r ecebedores elos concelhos haverão em paga elo sen trabalho e 
1.e~ponsabiliclade 1 por cento, cleduzielo ela somma total do rendimento liquido ele 
c~ a um elos impostos que entrarem nos eofi:es, pago no fim ele cada semestre á 
VIsta. elos livros elo cofre o em virtude ele ordem elos superintendentes . 

Art . 76.0 Os supcril~tonclentes elos concelhos serão responsaveis pela activi-
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daclc c r egL1taridade da cobrança, e darão conta tl.c tudo o que pratica,r em aos sn. 
periutendentes geraes elas comarcas, a quem :ficam immecliatamente suj eitos , as 
sim como estes o :ficam aos contadores elas províncias . . 

Art. 77 .0 Janto a cada contadoria elas províncias haved uma thesouran a . ge
ral, onde se recolham todos os cabeclaes provenientes dos r endimentos publicas 
que no disb:icto cl'ellas se administrarem e arrecadarem, qualquer q1u: sej a a sua. 
denominação, natm·eza ou origem . 

Art. 78.0 Para esse e:ffeito se manclarão fazer os cofres necessarios, cada mn 
dos quaes tel'{L t~·es chaves e serão clavicnlarios cl' elles o thesonr eÍJ;·o, o escri~ão 
ela sua r eceita e clespeza e o vereador mais velho ela camara ela ci.clacle ou v1lla 
onde estiver collocacla a contacl oria ; os cofres estarão dentro-de uma casa forte~ 
que se mandará construir no eclifi.cio onde estiver a contacloria, e esse edifício scn~ 
gLLarclado e vigiado pela força a1·macla que se j ulgar necess;:tria. 

Art . 79. 0 Os thesaureiros geraes das lJrovincias serão nomeados por clem·etos, 
precedendo informações elos r espectivos contadores, e prestarão fi anças sufficientes 
m1 clarão cauções que equivalham pelo menos á quarta paTte elos cabeclaes qne 
houverem de r eceber em cada semestxe . 

Art. 80. 0 Os thcsoureiros geraes das províncias vencerão ordenados certos, e 
por isso não haverão os pTemios designados para os r ecebedores dos conéclhos no 
artigo 75. 0 

Ar t. 81. 0 Touas· as pessoas e corporações que não pag·ar mn as contóbuições 
que lhes forem lançadas , o:;; direitos que deverem na~ alfaLlCl egas Otl o prochwto 
ele seus contratos , a rr endamentos ou determinaçõ s, nos pra.·os determinados na 
lei ou estipulados em seus contratos, serão obrigadas a pagar á fa zcncla o j uro ele 
1/2 por cento ao mez, clesde que o: ditos prasos expirarem até r eal entrega dos 
capitacs. Aos sobreditos pagamentos serão obrigados ·in sol.idwn os proprio;; eleve
dores, na falta cl' estes se11s fiadores , e, na ele uns e outros, as aLlctoricla l es que 
forem negligentes em activar a cobrança, assim como os magistraclos que cleroo
l'arem as execuções . 

.Art. 82.0 Se os contl'ibnintes tiverem pago as vérbas que clever em, nos pra-
. sos marcados na lei, e a clemora ela entrada no,. cof1:es publicos provier elas pes

soas enc-arregadas ela cobrança ou porque se conlui.em com os maus pagadores, ou 
porque tenham feito uso particular do dinheiro depois de r ecebido; cada uma cl'es
sas pessoas, ou sej am cobradores, r ecebedores elos Qoncelhos, solicitaclores ela. fa- · 
zencla, super.intenc1ent~s 7 membros das camaras7 juizes executor es, thesom·et1'08 

geraes ou contadores da fazenda das províncias, pagm·ão, alem elo juro, uma multa 
igual á quantia el e que tiverem feito uso ou ele qtle tive1·em demorado a entreg~ 
nos cofres elo thesouro publico ou das provincias, devendo alem de tudo isso sei 
expulsos do serviço e processaclos conforme as leis. 

Art. 83.0 As multas e juros serão cobrados executivamente a r equerimento elo 
solicitador ela fazenda, á vista das ordens elos contadores, sem depenclencia c~ e. Otl: 

tra prova que não sej am as sobr eclitas ordens, e as execuções feitas pelos puzc: 
dentro de vinte e quatro horas , sem aclmissão ele r ecurso algum, e tel'Dllnacla 
dentro de quinze dias . , 

Art. 84.0 Qualquer p essoa elo povo poderá accusar os exactoi·es ela fazenda 
de prevaricação, e, quando esta se verifiqtle, haverão os denunciantes á cus.ta elos 
clemmciaclos, e cobrada executivamente! uma multa igual ao valor ela quantta q;te 
se provar clistrahicla, e por isso não deverá ser deduzida elo que competir á fa
zenda. 

CAPITULO X 
DOS PAGA~l:t::N'rOS E~l GERAL 

. Art. 85.0 Em nenhuma r epartição publica se poderão faz er pag·amci1tos incli
Vlduaes ou collectivos sem que unia lei os auctorise. Qualquer a:uctoridacle que 0 

contrario mandar pagará uma multa igual á quantia que por modo diverso ma-n
dar Pa:gar , e alem cl'isso será processada c julgada no juizo criminal competente 
como mfractor das leis . 

Art. 86.o Os pagamentos de gene·ros e matcriaes, tanto para fol'necimento 
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conto pai'a constrncção de obras1 as folhas de ope.rarios, as clespezas de expeclien
tcs e quae:quer outl'as que pertençam ao material do serviço publico, nunca pocle
l'ao ser ajustados, auctorisaclos, fiscalis:o1 clos ou mandados pagar por mna unica 
pessoa, qualquer que seja o seu emprego ou gracluaçfio . 
. Art . 87. 0 Todas as clespezas comprehendidas no artigo antecedente serão pre

VIamente orçadas e contratadas publicamente, acceitanclo-se os lanços das pessoas 
que m.elhor e por menos as prom ptificarcm, e só em ~'tso de ultima necessidade 

' 0 L1 IDULto visível vantagem correrf(o por aclmini.-tração . 

CAPITULO XI 
DA JUR!SDICÇÀO CONTENClOSA 

b. Art. 88.0 Aos jttizes de fóra ficar~• pertencendo a j nrisclicção eoutcuciosa so-
re todas as causas, acções e execuções pertencentes <'L fazenda publica, com re

Ctu·so, segunclo a lej, para as relações dos di. trictos r espectivos, onde as sobredi tas 
~attsas :findarão . Exceptuam=se as quotas sobre · lançamentos, cuj o eonhecim nto 
~ca competindo ás camaras e , 'U}Jerintenclentes elos concelhos, e ~ís contaclorias cb 
azeuda, nos termos dos artigos 60.0

, 61. 0 e 62. 0 

Art. 89. 0 A jmisclicção contenciosa sobre contrabanclos e descaminhos da fa
zenda fica sendo cumulativa a todos os ju.izcs ele fúra elos cli trictos circumvizi
l~os elas alfanclega. , e por is:o extiüctos 0: lagares ele snperintenclentes elas alfan~ 
c cgas e dos contrabandos. O conhecimento cl'estas cau.-as fi ca prevenido pelo juiz 
~lne fi zer as apprehens'ões ou a quem ellas forem entregues, e os solicitadores ela 
lz~nd~, Sll}Jerintcndentes das r endas publicas, jtúzes oxccntores e mais officiacs 
C e JllStJça serão r esponsaveis por todos OS cffcitos cl'e, ·tas culigencias . 

Art. 90.0 Os solicitadores ela fazenda ficam per esta lei , inclcpeuclente ele no-
lneaP~i . l . d l li 

• • )c o e yeCla , auctol'Jsa os para propor, a c vogar, requerer ou a cgar peran:te 
~s sobrcdttos magi.-traclos tudo quanto for ·a bem ela ftt.zencla publica, e serão ao 
~~~·mo tempo promotores ela justiça em todas as causas crimes a que derem Jogar 
.
1 ~s, pre;raricações ou culpas commetticlas pelas diver sas auctoriclades e erupre

l a ~s ele fazenda no exercício de seus cargos . Os solicitadores ela fazenda perce
trao emolrrmentos pelas allegações e mais officios que interpozercm sobre cleman
e~srtu qucs tõe~ 01~ que as partes ficarem vencidas, os quaes serão regulados pelos 

J os elos anclttonos e contados e cobrados com as custas elos processos. 
tl Ar~. 91. 0 Na.- r clnções provinciaes não continuará a haver o juizo denominado 
r:o co~·?a. e ~azenda. As cau.:as que a ellas vierem por appellação ou. aggravo se
t ~Lstnbmelas por todos os desembru:gaclores, para .-erem por clle~ .JUlgadas por 
.enç?es, como todas as outras, ficando derogacla a pratica de julgar por confe
l encla. 

e ~rt. 92. 0 Para que os autos se não conftmclam haverá em todas as r elações 
scrr vães privativos elos feitos ela fazenda. 

S 
,Al't. 93. 0 Em cada uma das relações provinciaes havení mn elesembargaclor, que 

er·L p c1 li 
1. ,c rocura Oi' ela fazenda, nomeado pelo governo, para n'ell as requerer, a ega.r, 
ç~spondcr e assistir ao despacho de todas as causas que perante as mesmas rela
vo~ · se trata1•em, e para interpor ele officio os recursos ele r evistas onde cllas ti
Pe~ em lagar, segtmclo as leis . Cada um cl'elles venccd uma ajuda. ele custo. annnal 
l e a folha elo ministerio ela fazenda, alem elo ordenado que lL c competir como 
c esern bargador. . 
s .~Art . 94. 0 0 : solicitadores ela fazenda elos clistri ctos em que houver r elações 
f~~ao obrigados, alem elo mais que lhes é incmubiclo p.or esta lei, a agenciar ele 
o ladclas r elações a exr)licacão elos termos, clesrJachos e sentencas ele todas as cau-
"as a f: , b , d d f: c azenda que n'ellas se tratarem, e a darem ao cle.sem arga or proctu-aclor 
01~ a~~nda e contador todas as informações que necessanas forem; e qnando não 
1. _ P1 ~rem os seus dever es poderão ser suspensos pelos contadores, e as culpas 
;~lhtiettidas ao juizo criminal elo districto, para n' elle serem julgados como for ele 
J 1s ça. 

l'ela ~rt. ~-? · 0 
Os es~rivães elos feitos ela fazenda entregarã.o a~s sohcltaclores uma 

Çao cu cumstancra.cla ele todas as causas G~_nc á pubhcaça.o d' esta lei houver 
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em sens cartorios, especificando sobre qne vcn;am c em. r1 LLC termos cstrio; e para. 
o futnro continuarão a dar iguaes relações no fim de todos os mczes, para s? .sa
berem sempre os termos elas can:as . Esta: relações serão. cluplioadas e os sohclt.:"- · 
clore.·, depois do as apre:entarom n.os procuradores ela fazenda, remcttcl-as-bao 
aos contadores. Os escrivães que n' esta parte faltaxom ao seu dev-er ])erclerão sons 
officios, sendo llropriotarios, c ficarão inhabeis para o serviço, sendo scrventun
ri'os . 

.Art. 96. 0 'l'odos os outros escrivães por· on le até agont corressem causas ela: 
fazcnd:a, ele qualquer nattu·eza que sejam, praticarão o mesmo qnc fica clispo:to 
no artigo anteccÇlcnte, , entregamlo as r elações aos solicitadores elos clistrictos elos 
concelhos muuicipaes . . 

Art. 9 7. 0 Os solicitadores ela fazenda que r esidirem no: clistrictos em que e.,
tivorem collocaclas as r elações provinciaer:; vencorfLo ordenado certo, alem dos emo
lumentos que s·âo concecliclo: a todos os outros . , 

Art. 98. 0 Aos magistraclos quo jnJgarem em primeira instancia se não clarl> 
certidão elo corrente sem terem cumprido clovi.cl:nuento t11do o que depcncler cb 
saa j urisclioção em negocias lo fazenda, o sem essas ocrticlõos não se lhes passa
rão suas car.tas. 

CAPIT ULO XII 
DA REGULA.ÇÂO DOS ORDENADOS DOS EMPllEGADOS DO 'l'HESOURO, PUlJLICO 

Art. 90 .0
: 

A cada um elos conselheiros . . . . . ... ......................... . 
(Este será tambcm o ordenado aunual elos contaclorc: goraos e se-

• cretario, que, pela simples nomea~~Lo ele seus cargos, são con
selhe-iros natos, sem que por isso possam vencer clo.is ordena
dos pelo thesomo.) 

'Thesoureiro mó r ......... .. .... .. ..... .. .•..... . ........ . ... 
Aj udantes ·elos contadores geraes e escrivão da thesonraria mór, cada 

UlU .,, • • , ., •. , •. • ••••• ,,. , ., •.• ,.,, •• ,,,,., . • ,, ., . . , .• , 

Official maior ela secretaria geral ...................... ....... . 
Primeiros escripturarios das contadorias geraes do thesmwo e contado-

r es da fazenda das províncias do reino, cada 100 .......... .. .. . 
O:ffi.ciaes da. secr etaria geral,, cada um ............ . ...... . ...... . 
Segundos escri1)turaúos elas contaclorias geraes elo thesotu·o e primei-

ros das contadorias elas províncias, cacla. um .. ... . . ...... .. .. . 
Thesonreiros geraes ·elas províncias, cada um ................... . 
Terceiros escTiptlwarios das contaclorias geraes elo thesouro e segun

dos elas prov:incias do r eino, cada um .•..•................. . .. 
Amanuenses da secretaria geral, cada um ..... .' .. . . . ........... . 
Praticantes elo numero das contaclorias geraes elo thesouro e terceiros 

oscripturarios nas lJl'ovincias, cada um ...... . .............. . . 
P raticantes suprânumemrios elas contadorias geraes do thesotwo, cada 

llffi , I I I O I • • t • tO tO t t t t tI I 1 I 1 o t 1111111111 11 11 o 0 11 I 1 11 o 111 

Fieis da thesotli'aria mór, cada um .. ... . ....... ... ..... . ..... . . 
A.Tohivistas, cada um ...................... . ... . . . ..... ..... . 
Porteiros, cacla tun .... . .... .............. . ......... . : . .. . . . . 
Contínuos, cacla um . . ..... ........ ...... ... ... ... .. . ....... . 
Procura.dor da fazencla em Lisboa ..........•....... .......... . 
Proctu·aclores da fazenda nas províncias .................. . ..... . 
Superintendente geral das rondas em Lisboa ................... . 
Ditos nas comarcas elo r eino, cada um .. .. ............ .... .... . 
Solicitador ela fazenda em Lisboa ......... . . .. . ......... ...... . 
Ditos nas relações das províncias, cada um •........ . .. . . . .... . . · 

2 :000,)000 
-

1:600600° 
1:2ooaooo 
l:OOüf;i OOO 

sooaooo 
6ooaooo 
soó~ooo 

4ooaooo . 
400t~ooo 

200b00° 

iOOJOOO 
l · OOOI~OOP 
. 7201}00° 
600t)000 
300~000 
Gooaooo 
400~000 
400$000 
300!)000 
300#000 
200/fiOOO 

A t 100 o . • · ·ro dil1 r · · T odos estes orclenados serão pagos mensalmente c no pn11181 ~5 
do cada mez em que olles se vencerem, visto constituírem alimentos das pesso 
a f1l'..Cm são Conccaiclos. 
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CAPI'f ULI) X III 

bO NOMERO DOS EAU'REGAD OS DO :t'llE SOUliO I'UDL!CO 

. A1•t. 101. 0 'I'ribm1al : 
Conselheir o. , inclu. ·os os dois contadores geraes c o secr etario . .... . . • . ... 

1
. Art. 102.° Contaclol' ia geral ela r eceita: 

::;l1da~1te elo contador gcrn.l . ..... ............ . ...... . . . .. . . . .. · . .. . 
~ l'lillCJros cscriptlu·arios .......... .. .. , ... . ... • ... . ............ · .. . . 
Te~tm.dos c.·cr~pturar~os . . . . • . . .... . . . . . ... • ... . ... • . . . . ... . . , . . .. . . 
P e;t ~cu·os c.·cr1ptnrar1os .... . .... , .. .. . . .. . .. . .... . .......... . . . . .. . 
D~a.tlcantes elo iuunero ....• . ... , . .. , . , , . ... .. . ...... . ... . . . ...... . . 
A :tos. s.upranun1crarios .. . . • .. . ... . .... . .. . .......• · • . · · ... · · • · · · · · 

-o..rchlVJ.sta 
:l?ortciro · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' ' · · · · · · · · · · · · · · · · c . .... . ............... . .. . .. ... . . . . .. .. . . ......... ... ... . 

ontinuos ....... . ..•.. • ....... • .. . ..... , . . . .... • ......... . ... ... 

A' Art. 103.° Contadoria geral da clcspeza! 
p·~~lcla?te do contacl01• geral . . ......... . .. •. . .. .. . ... ... .......... . . 

limcu·os esc1·· Jt· · • · · S 11 LUai lO . ... . ...... , ..........•. . . . .... • ....... . ... . 
· eg·Lmclos eSCI'J. IJt1ll':1l'l.OS 'I' • . G • • , • •• • ••• • • • • '- •••• •• •• • •• • ••• •••• ••••• • •••• 

ercen·os esc ·· t · ·· 
lJ . • n p tuanos .. ......... .. ... .. .. . . · . · · · • • · • · · · · · · · · · · · · · 

ratlCautcs l · · . n· -. · C O l1 lLm~IO • •• • • •• •. , • • • , •• • • , •••••• •• • . ••• • • , • • .•• •• • • . 
Jto, SUIJl'aUUUJCl'al' O · A l l .....• .. ••....•... . .• • ..•• •. .. • .• . • ... . • . ...• 
rc:Uvista .. Porteiro . .. ... . ...... .. .. . . . ... • ..• ... ... . . . . ... . .. . .. .. .. . .. 

c . .. .... ... . · ··· ·· ···· · ....... . .. . ............... . .... . .. . 
outmuos 

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

O ~rt . 104.0 Sccr ét::tria gm•a.l : 
o:c~a.l maiol' . . .... • . • . .. .. ... .... • .... . ... . .. . ... ... .. ... .... .. . 
.A 1~laes ordinario·s ......... .. ........ . .. • ...... . , ... · ............ . 

lll<tl11lclls s , Archi\7ista . .... . ....... • . .... . .. : ........... . .. .. ....... . ..... . 
Porteit·o .. . . . . . . .......... .. . • .. . ... . ...... . . . ... . ........ . ... . 
c . ···· · ····· ... ..... . ... ...... . ........ . .. . ...... . .. . .... . 

ontu1nos . .... . ... •. ... • . • ...... . .. . . • ••. . •... . ...... .. ........ . 

1, Art. 105.0 T hesolU'aria mór: 
R hos_oureiro mó r ...... . ... . .... . ..... . ............. . . .. ......... . 
~ scrlvâ:o ela sua r eceita e ele ·pcza. . ............ . ....... . .... . .. . • . ... 
' eg'Lu1clo c · t · ·1 · 'r . cnp m·ano para o <tl"lXI 1ar . . . . .... . ...... . •..... .. .•... . .. 
p~1:ccno dito para o mesmo :fim ..•. .• .. • .. . ....•....••..•....•.• . • .• 

1e1s do th . . . . . . , . 
p . eso UI on o moi . . .. . . . .... . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

l'a~lc?'~tcs. elo uümer? pm•a ser vitem de escr ivães d~ rce~iüt e clcspeza dos 
:p ?18 :lims que sm•vn·cm ele pagador es na thcso1m1na mor ..... . .... . .. · 
O ort~u·o .. . . . ... . ... .. ..... . .. .. .. . .... . . . . . . .•..•..... . ...... . . 

ontun1o .. . ...... . .. . • .. , .... . .... . ...... .. . . . . .......... . •...... 

Con~~rt . _106. 0 .CoJ:!-tacloriàs_ elas p1:ovincias : 
:p .· ~01 es (pnmeu·os osci'Ipturanos elo thcsom·o) ..... · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 11rneu·os · t · ( c1 li ) S escnp m·m'tós segm1 os c tos . . .. . . . .... . ........ · · · · · · · .. . 
1' e~1~dos escripturarios (terceiros ditos) . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ercen·os cl"t ( · ] a· ) 1;1 L os pra ticantes no numero lto .. . . .... . ....... . ......... . 
:E :es?tweiros geraes elas ptov:incias ... . . .. : .. . ..... · · ... · · · . . .... ... . 
C scr~vã:es da receita e clespeza (t erceiros cscrip tumrios) . .. · .• .. . .. . , ... . 

ontmuos, que scrviTão ele porteiros . . . .. · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

7 

1 
4 
8 

12 
1.2 
4 
1 
1 
2 

4.;) 

1 
7 

14 
21 
21 

7 
1 
1 
2 

7'6 

1 
8 

16 
1 
1 
2 

29 

1 
1 
1 
1 
4 

2 
1 
1 

12 

7 
7 

14 
35 

7 
7 
7 

81 



Art. 107.0 Empregados fiscacs avulsos : 
Procuradores dá fazenda nas r elacõcs ................. · .... . ......... · S , 8 
Solicitadores ela fazencüt nos cli.'tricto ,. elas relações ............... · · · · · · 
S11perintenclentes geraes elas renda,· publicas nas comarcas elo reino ..... · · ~ 

fJ(j -Art. 108.0 Recapitulação : 
7 Conselheiros .... . ............ . .. . ......... .. ........... : .... .... · 

1.'hcsoureiro ml'n· . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
;3 Ajudantes elos contadores ge~·aes ............. . ........ · . · · · · · · · · · · · · 
1 Official maior ela secretaria g·eral .... . ....................•......... · 

18 Primeiros escript.marios ..... . ................... .. .. · . · . · · · · · · · · · · · 
8 Officiaes orclinarios da secretaria geral ...... ... . .. .. · . · · · '. · · · · · · · · · · · . 

30 Segundos escripturarios .... : ... ... . . .......... .. .. . ............ . . . · 
'I' . . ' . !)Õ 

erce1ros escr1ptlu·ar10S ...•....... • · . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 G 
Amanuenses ela secretaria geral .. ..... ........ · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

70 Praticante · lo numero ... ............ .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
11 Praticantes supramunerarios ..... ,. ......... .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
4 ] ieis ela thesouraria mór . . ......... . . .. ... ....... .............. · · · · 
;) 

Archivistas . ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 
Porteiros ... ... . . .. ... ..... . ... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1
-:1: 

Contínuos ......... .... .......... .. ... . .. · . · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 
'rh · 1 · · ' · eso1u·en·os geracs c a· provn1cms ............ . ..... · · . · . · · · · · · · · · · · R 
P r ocLU"aclores ela fazenda ................ . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · S 
t)olicitadores ela fazenda ........................ · . .. · · · · · · · · · · · · · · · 

0 Superintendentes gcraes elas comarcas ...•.... . .................... · · ~ 
o OS --Art. .109. 0 Pa.'saclo um anuo depois ela pnblicaç~i.o ela presente lei não poclel~~' 

ser alterado o numero ele empregados que fica determinado . Dm·antc elle, se a cx
lJeriencia mostrar que é necessaria alguma alteração, será esta proposta pelo go
verno ás côrtes geraes parn. deliberarem o que for justo. 

CAPITULO XIV 
DAS l'Lt,!)~IOÇUES, ACCESSOS E llECO~!l'ENS.I.S DOS EnLl'REGADOS DO TRESOURO l'UilLICO 

Art. 110. 0 Depois ele organisaclo o tribunal elo thesouro publico, suas co~üa
dorius geracs, secretari a, thesom·aria mór e contadorias das provincüts do rmn~, 
nos termos que dispõe a pr"'sente lei, ningucm poderú ser despachado para os cn~
gos de que elle se compõe senão em virtude ele propostas legacs, segundo a antt
gui.clacle e merecimentos elas pessoas que pertencerem a esta classe e d' ella teJihaUl 
feito profis ·ão desde o principio ela mocidade. 

Art. 111. 0 Os accessos regulares nas contadorias gcraes são ele praticante 81~
pranumerario a praticante elo munero, de praticante elo numer9 a terceiro. es~r~
ptnrario, de t erceü·o escripturario a segunclo, ele segundo a primeiro, ele prnneu o 
a ajudantes dos contadores geraes e ele ajmlantes elos contadores geraes a _con~a
dores geraes conselheiros. Na secretaria geral : ele amanuense a official orc~ano, 
de offi.cial ordinario a official maior, ele official maior a secretario conselhmro. f 

Art. 112.0 Os cargos de escrivão ela thesouraria mór, os ele contadores da a
zcncla elas províncias elo reino e os elos officiaes cl' estas contadorias são ele coro
missfi.o, e, por isso, as pessoas que os servirem serão promovidas ela roaneü·a ~e
gnjnte : o escrivão ela thesotu·aria mór, em concorrencia com os 'aJudant~s .05 

contadores geraes, a eontacl01·es geraes conselheiros ; os contador es das proVlnCJa~ 
do reino, em concorrencia com os primeiros escripturarios das contadorias geraes 
do thesoui·o, a a:juclantes elos contadores geraes; os primeiros escripturari?s d.a~ 
contadorias elas províncias, em concorrencia com os seg1mclos das contaclonas ge 
raes elo_ thesomo, a primeiros escriptm·arios ; os segundos elas lJrovincias, :m c~n
correncJa com os terceiros do thesotu·o a scg1mclos escripturarios ; os terce1ros ~as 
províncias, em concorrencia com os prati~.antcs elo nun;wro, a terceir os escripturanos-

., 
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. Art. ·1 13.0 O thcsourciro m1Ír c :cus ticit:i1 os thcsourciros gcracs das provin
Ctas e to elo.· o · mais cmpregaclos que receber em. e eles penderem dinheiro ela fa
zenda publica nfio serão providos por accesso . Aquelles que melhores conta.
derCl~. e que melhores fianças ou cauções apresentarem serão attencliclos com prc
fer;ncJa; todavia, não poderão ser suspensos sem se lhes declarar a causa por 
qne, nem dem itt iêlos som culpa formada e serem julgados. 

Art. 1 14. 0 Os porteiros que se clistingtlirem por sua habiliclacle e intelligencia. 
p_oderão ser promovidos a. archivistas e o.· continuas a porteiros, mas esta clispo
~1yão só lhes aproveitar{~ em concorrencia com outros pretendentes que t enham 
1 ~nacs merecimentos aos d'ellcs, porque, não os tendo, serão aquelles loga.res pro
\'lclos em quem tenha a nccessaria capacic1acle e fidelidade pm·a bem os servir. 
. Art. llõ . 0 Para ser aclmittido a praticante supranumerario elas contadorias ge
\'es do the.souro, clepois ela publicação d' cstn. lei, sení. neeessario que os preten-. 
~entes provem concludentemente : 1. 0 1 que têem mais ele dezoito annos ele idade ; 

.o,. que têcm boa. conclucta moral e civil; 3. 0 , que sabem corrent~mente gram
lUattca portngueza e orthog1·aphia; 4. 0 , que freq Ll0ntaram com aproveitamento o 
curso completo elo COll1mcrcio c os princípios elementares ele mathematica; õ. ", qnc 
~nte~1clcm algLlma elas duas li11g nas vivas franceza ou ingleza. Sem est es i:ncli.-pen-
sa.vets · · h d · · 1 · r equJsJtos nen um será a mltt1c o a praticar. 

Art. 116.0 O logar de praticante supranumerario elas contadorias geraes do 
thcsouro nfio clad. aos nomeados direito ele accesso sem que tenham dado cxube
raut?s provas ele aproveitamento e bem fundadas .e. pcranças ele . virem a ser uons 
0.ffictaes. D epois ele dois annos ele exercicio ·crão examinados pelos contadores 
geracs, perante todos os offici.aes da conta lor ia em que servirem, e conforme o 
; e nltado do e:x[\.1~1e e das informações que cl'ellcs se houYerem on sedio despedi
\ os ~u ficarão COlll direito a ser promovidos por ordem ele antig1údacle. Os conta
c ot·e.- geraes serão responsa.Yeis pelo resultado cl'essas informações . 

, ,\ rt. 117.0 Os conselheiros do tribunal do thcsolU'o publico o o thesoureiro 
~.or serão propo. tos clirccta.mente pelo ministro cb faz enda e nomeado· por dc
t ~ e~o s e~pedielos pela secretaria ele· estado elos negocias da fazenda. Todo.- os ou
fi1~8 offi.c1aes serão propostos em consultas elo h·ibtmal, ouvidos os r l':}spectivos chc-
cs, e nomeados ela mesma fórma por decretos. Os praticantes ele numero c :u

pto.a1:nnmerario · serão tambem ' consultado.- c nomeados }JOr I)Ortarias assi!>:nadas pe . . - ~ 0 :tnm1stro ela fazenda e expedidas pela , ·obrcdita secretaria ele estado . 
. Art. 118. 0 T ocl ijs os empregos elo thcsouro publico e contadorias elas provÜ1-

e1~8 s-er ã'O vitalícios, e as pessoa n'elles provi elas só poclerão ser clcmitti las por 
sentença pa sada. em )ul o·aclo. Independente el 'i.-so poderão ser su..:pcnsas ]Jelo go
:~rno qtlando não ti~er ~onfiança n'ella ·, r emettcnclo-se logo its r elações dos dis
ó:ctos as causas da su.spen.·ão pnra n '.elb.s serem julga.clas como for de justiça. 

8

1 
conselheiros e o thesoureiro mór só poderão ser julgados pelo supremo tribu

u_a ele justiça. 
t l A_rt. 11 9.0 Nenhum empregado poclerá ter e:s.ercicio rio thesom·o publico e con
e~~ onas elas províncias elo r eino sem te1· l)t•estaêlo j m'tl:L1.1ento perante o ministro de 

8 
8 ae1° dos negocios ela. faz enda ou perante aquelle a quem clle cler commissão e 

'elll qu:e se tenha feito assentamento ele seu erd enaclo no livro competente. 
Art. 120. 0 O. contadores o·cracs elo thesouro, o secretario, o thc ·om·eíro mó r 

0 os c t 1 · · 0 
· J • • • N t · 'b l do ou ac ores das provmc1as do remo no fim ele ca~la a:nno w~·1g:u·ao ao 11 una 

thesotno llilla informação que contenha com a maJOr rrnparc1a.hclacle o bom ou 

lln;u serviço feito c1urante aquelle auno por cada um ele seus subalternos . Estas 
U!Ol'm ~ · · d · · d f , açoes, depois de C·onceituadas pelo trib1mal, com ass1stenc1a o mm1stro a 
azenda, passarãu ao poclú elo secretario que a: gnarclará., depois ele mandar lan
f~1~ 0 conteúdo d'ellas em 1un livro para 'esse fim destinado, e n~ q1.~a.~ haverá ;1ma 
li . a em qne se escreva o que disser respeito a cada um elos mchY1cluos . N e.-te 

111\71° só escreverá o o:fficial maior ela secretaria g·eral elo thcsom·o e nenhum clocu-
.. ento sed aered.itaclo em juizo, nem nas secretarias ele estado, para a remun era

~a~i ele serviços, sem que seja extrahido por certidão elo sobredito livro, indo clla 
· guada pelo secretario . · 

Art. 121.0 Por fallecimento ele qualquer cmpr cga<;lo elo thcsomo publico, tendo 
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·cl"\iclo C]llinzli! annos, ou mais, sem notu, ~oncccler-sc-ha á.· suas viuva~ e fi.ll1oR, 
Otl il,·mí'is clonzella: , r epartidamente e sem r eversão de uns para oun·os, a :terç;t 
parte elo oreleuaclo que os sobreditos empr egados v encessem, a contar do chl1 do 
fallecimento cl'elle ·, e isto em plena r emuneração de toclos os serviços que hon
ves. em feito, qnae quer que elles fos. em. 

Art. 122.0 Aqucllcs empregados que, pela. sua mtlita iclacle, ou molc.·tias acl
qnirida.s no serviço, vier em a impo:sibilitar- e ele todo para o ser viço efl'eetivo, se
rão ai osenta los ela fórma seguinte : os que tiver em ele crninze até vinte n.unos de 
ficrviço publico, sem nota, com ametacle de seus or lcnaclos i os que tivcrmTI: ele 
vinte até trinta annos ele sel·viço, trc. quartas parte· elo ordenado i e os que tive
rem mais de trinta annos ele ~erviç0, com o ordenado por inteü•o . A ncnlnun se 
concederá aposentadoria _senão nos dois ca os acima r eferido: . 
. Art. 12;3 .0 Os conselheiros lo tribunal elo thesouro publico ficarão gosanelo elas 
mesmas hom•as, fóros, regalias e privilegias ele que até ao·ora gosl1vam o: co11 ·e-
1hciros da fazenda e que se entenclem garantidos pelo § 15.<>, artigo 145.0 da 
·m·ta constitucional. Por iclcnticlaclc ele ra:ão :fi carão gosanclo os outros emprcga.
do: elo thcsouro elas mesmas honras, fóros, regalia. c })rivilegios ele que até agorít 
gosavmu os officiacs elo 01·ari.o e con ·ellw da fazenda. 

CAPITULO XV 

DO ~ I ODO COMO SE TIA DE EST.ADELECEU O TRIDUNAL DO TITESOURO PUBLICO IND F.P ENDEjSTE DO ACTU•\1:. 

SE~f QUE SE CONFUNDAM AS OI'j;I!.A.ÇÜES DE U~f E DE OUTRO 

E~IQUAN'rO A S DO AC'r l.JAI, FORB~l NECESS.A.Rf.AS 

I • 

Art. 12-±. 0 O tribunal do the ·o1u·o publico, suas contadorias o·er ::t.c. , secretar! [I. 
c mais r epartiçõ ·, nos termos em que é organisado pela pre ·ente lei, . crú collo
c::~.clo em cclifi.cio cli,cr o elo qLte actnalmcnte ba, sem qne as contas cln. respon8n
bi]idade d', stc ultimo t cnhan.1 lig11ção algnma com as que hão ele ficav a cargo elo 
outro, por mais esp eciosos c uteis que pal'eçam os motivos . . 

Art. 12õ.0 O erari.o actnal fi.cari convertido em uma contadoria geral de h
quidação ele conta prctcritas, sem se alterar a divisão de suas actuaes repartições 
cmquanto se j ulgar nccc:sario. . 

Ar t . 12G. u O govemo r egruaní. o modo como o tribunal elo thesomo publico 
ha ele principiar a ter exercício, com attcnção ao ~lisposto no artigo 124 .0 , e clan~ 
as provicle11cias necess::t.rin.. para a liqui clnção c conclusão elos ncgocios que ate 
ap;ora coninm pelo crario . Igualmente c1arà a· proviclcncias opporhmas para ~ue 
to las as r epartições ptlblica procedam a balanços cffectivos no mez imlllcdw.to 
{Lrpcllc em que o thc.·om·o publico houver ele principiar a sua conta, par:.t q1~c 
c1csclc essa cpocha em diante entrem as contas mensalmente no sobredito thesonlo 
pnLlico. 

CAPITULO XVI 

DrSPOSI ÇÔES GEUAES 

Art. 127 .0 No n· ibnnal elo thesomo publico não se ClU11pÍr{t decr eto, portarÍ<t 
ou ontra ordem qualquer qnc não seja expedida pela Recretaria ele estado elos 116' 

gocios ela fazenda e referenclacb pelo ministro cl' e ta repartição . . 
Art. 128.0 Por iclcntidacle ele rasao nenhmJ1a auctoricladc, que não seja o ?"11

-

nistro da fazenda ou o tribtmal elo thesm.u·o publico, poclcní. expedir ordens clu:e
ctamcnte aos empregados ela .fazenda para o_s eonsh·~úger . a obrar co11tra. ?s se~~ 
clevcres, sob pena ele serem n scaclas elo servtço publtco as pessoas que ass1Dl pr 
ccclcrem. 1 

Art . 129.° Ficam extinctos os tribtmaes elo 01·ario r egio, conseU10 ela faz~D~ a. 
e a jurisclicção ela mesa ela consciencia c orclens pelo que diz r espeito ~L acbniJllS
h·ação elos bens elas m esmas ordens. 

Art . . 130.0 Os empregados elo. soln·cclitos tribnnacs extinctos, que tívcrern ~ 
n~cessana aptidão, serão com prefer encia empregados no trib1mal elo thcso1u·oyn_ 
blwo e os r1ue a não tiverem consel'\ral'i'Lo seus actuac. ordenado. mquanto ':"0

" 

forem, poclcnclo o go ... ·crno empregai-os n'aqncUe sc1Tiço que julgar nccessano e 

• 
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(j_ne ellcs. poüérem desempenhar. Os que r ecusarem servir ou closcmpon.ltarom mal 
0 flllC lhes for cletermiuado ficar?io sem vencimento algum. 

~rt. 131. 0 Em quanto honver empregàdos de mais nas diversas ropartiç~ões 
Pt:bhcas actuaes fica expressamente prohibiclF,L a admissão de outros novos, quer 
80Ja parn. o thesomo publico, qnor seja para outras r -partições; em chegando a 
e})Ocha de os não h:wer só poderão ser aclmitticlos praticantes su1wanumerarios, 
11 0s termos fJ.11.C c}.ispõe o m·ti'go 115. 0 

Art. 132. 0 Qualquer auctoriclucle ou pc ... oa que impedir o prompto andamento 
de tl1c~o o que fica clisposto n'osta lei sed riscada do servi ço publico o processada 
colno mfractora das leis . 

Art. J 33.° Ficam revogadas todas as leis e r egimentos existentes na parte em 
qtle se oppo;r,erem ou forem inconciliav.eis com a execução cb presente lei . 
b, Caruara dos d?lJ_uta.dos, 8, do novembro ele 1826 . = O cleputaclo Ba1·ão do $o

?ctl> Fie1·nwno, m1rnstro da fazenda. 
')(' 

. Tiveram segumb lcitma, em sessão ele '11, as 'propo ·ições ele Caetano Roclri
gnes de l\{acedo e Franci ·co ·Antonio de Campos, admitticlas e consiclomclas ur
t·~ntes a 7; e a cmnara r e,. olveu, quanto á elo primeiTo, que visto estar jú satis
t~o ,o seu ~bjecto con: a. nomeação ele uma con;tmissào, a, est'a se ~·emctte~s~ copia 
fi ::ts resoluçoes sobre snmlhante assumpto; r elatrvamente a do ü.ltrmo demclm que 

casse reservacb at6 a commissão do r egimento interno apresentar o r esulbclo elos 
~en.s tra1alhos, sendo isto extensivo a quaesquer outras admittidas em sessões an
eriore8 . 

O d~putaclo Antonio Lobo de Barbosa F erreira Teixeira Girão leu um proj c
~~? ele ~ei. SObre J?18lhoramento de J?e~:carias 1 COUt nclo vinte e oit.o artÍ.O'OS1 O <J,U~J 

1 ac~mlLiido, assnu como a propoSH;ao ele Manuel Borges CarnOJro para se cngu· 
€

111 ~-'1sboa um monumento a D. Pedro IV, que est.í. tmnscripta a pag. 304. 
Sr1bmetteram ma1s ú aprcci.ação da camara as seguinte$ 

ProposiçÕe!!;l 

AN'l'ONro PINTO ALVARES ·PEREll1A:- «Sendo ela mn.ior ~mportancia 'quo se 
t~eench,a a r epros ntação nacio11al, g_úo se ac:1a incompleta por .cliYcrs~s 1~1otivos: 

' porque alg·uns srs . cl pntaclos ±orn,m eleJtos por duas c mms provmCJas; 2. 0
, 

}:lorq1:1e 01.ltros foram em1w gm1os em commissões pelo g-o~rerno ·; à 3. 0 , fimtlmcnte, 
~or9ue existem srs . cleputaclos qne se não têem apresentado n' esta crnn:wa, nem 
. llY:Jado rasão alguma que de .. culpe suiL falta: «proponho quo .'C comj)leto quanto 
«ll~es a r ep;re.·entação nacional, para cujo fim os srs . deputados, que foram eleitos 
~-01 duas on mais províncias, poclem tirar á sorte aqnella por que elevem ficar cpn
~ltler~clos eleitos, pam pelas outras se mandar proceder a novas eleiçõer· ; pelo qne 
1 ~8_Pelta aos que estão no seguml.o caso, sqja.m convidados os ex."'os ministros do 
{ls~tlo, por cuja r epartição foram mandaclos em commissão alguns srs. deputados, 
a. c aclararem ~eus nomes , c se subsistem ainda os motivos que os obrigou a lan-

lçn,~·em mão de uma tão extraorclinaria meclich, para a camara deliberar a este r es-
1eito . l . l l tN t . ·. ' e pe o que r espeita aos srs . c eputac os, crne es ao no ·m·ceu·o casp, peço que 
sens r1 • · · • · N l t · f' l t 1 omes seJam mscnptos Jla acta, · l)ara esta camara ex1grr a r asao c e erem a-
ac 0 a tão importantes deveres. JJ - Aclmittida. 

VICENTE NmTEs CARDOSO-Dos reo·i -tos officiaes consta apenas crne a sua 
Pron · · · b · 1 c1 · · ft l · 
ti(l r

0 f:nção tmha analogia com a precedente, c.onstava c e 01s arttgos e ora ac mlt-
a. . 

~ RODRIGO DE SousA CASTELLO BRANCO: - «Sendo a agricultura a principal 

11~Ute ela riqueza nacional, porque sem ella não ba ou não prospera a inclustri.a em 
nhum de sm1s ramos; e estando a nação em tal estado c~o atrazo n' esta parte, 

' Í110 a ag-ricultura é apenas dirigida por ~nua rotina ccgn,, que tolhe toao •O espirito 
c e melhoramento 1)r01)onho o seguinte : · 

A . ' d ' . l l t' <c rt1go 1.0 Em todas as cabeças e comarca se crBara uma so01ec ac e patl·io ·· 
ltca, denominada ele <<aó-ricultm·aJJ, composta dos pri:ncipaes e mais intel1igentcs 
avradores da cidade ou~::>villa, cah ça ela comarca . 
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ccArt. 2. 0 O governo, sobre previa informaç[~o da· pessoas mais aptas, ·e
gnnclo o artigo precedente, para formarem as referida· sociedades, lhes far:i c:s
J)eclir diplomas ela sua nomeação, decretando o di a e local cb ins ta llaçfio ele cncla 
uma elas sociedades, ele baixo ela presiclencia elo mais velho, ·que continun.rá em
quanto nfio honv r estatutos organisaclos e approvados . 

«Art . 3 .0 c~ela uma das sociedades organisan't os seus c:tatuto:, sobre a base 
elos estatutos ela sociedade promotora ele inclustria estabelccicla em Lisboa, e ele · 
pois de approvaclos pelo governo serão executados como lei la socicclacle . 

<<Art . 4 . 0 O :fim d' estas sociedades ele agricultura é pr omovérem o melhora
mento elos proces ·os rnrae. 1 a perfeição das machinas que se empregam nos mes
nios processos; a consen·açã.o e angmento das raças elo . anim.aes proprio para o 
me ter da laYoma c equitação, a aclimataçfio das plantas e:soticas uteis, a consc~·
vação elos fruct os e sem ntes, e, :finalmente, tlJ.do aquillo ele que a naçã:o pócle ti
rar l)articlo, n'este ramo tão vas to como inter e:santc. 

ccArt. 5. 0 A.· camaras e juizes territoriaes são obrigados a dar ás :ociedaàcs 
de a.gri.cultura toda a coadjuvaçfio, e forneccr-llics o: esclarecimentos que estas 
lhes pedirem para o indicado :fim, e ·tauelo ao ·cu alcance . >J - Ac1Initticla. 

MANUEL TEIXEIRA LEO:imL : - << Não sendo conforme á j ustiça pub li ca, antes 
cscanclalo:o, que os clclicto: publicos estej am mn.ito tempo impunes, a. troco dns 
Ya.garosa: marchas e formnlarios ela actnal jurisprnclencia criminal, pelo azo qt1e 
d'ahi tomam os s ns anctore., e exemplo que• dão a oub·os para os imitarem i e 
semlo hoje em toda a parte notorio o crime lo alta traiçfio e r ebclliã.o que aca.
bam de praticar muitos classificados ele r ebelde: nas partes officiacs ao g·ov01·no, 
o: q[w.es t odos es t[io ainda colhendo frueto ele seus crimes, gosanclo ele fac to e ele 
direito ela· honra.· e ti.tnlos, qne bem mal mereceram e tão mal pagaram; e sendo 
:li.nalmentc, este mu do · ca o especificado na letra do paragrapho u'ltimo la carta. 
cons titncional, cru qne podem dispensar-se elas formali lados : proponho que ares
p e ito elos indicados inclivichws, o outros comprehenclidos JlO mesmo crime ela re
b ellião, 011 que cffectivmnente cs tej an:'I. cooperando para el1a1 alliciando as tropas e 
os povos, a fim de conspirarem contra o rei e contra a patria, se suspenclam cle~ cle 
já a· formaliclacl s jucliciac. 1 para o fim ele :orem irnmecl iatamcnte banidos ela> 
honra., títulos e mercês, e serem presos e processados smnmariamento, c ele 
plano, :ó I la verdade sabida, e que a r.c ·peito elos rét1s 1 q11e já se acham presos 
o indiciados n'este crime, o governo passe j á a fazer expedir ordens aos compe
tentes juiz · para que dentro elo termo prefixo nas leis ultimem os processos, de
baixo da pena ele responsabilidade, dando partes ·cmanaes elo estado d'cll 5! 
com a relação circmn tanciada elos individuo 1 o quaes o governo tambero fan~ 
n.prc ·cntar ús côrtcs, a :fim ele tambem se1·cm presentes á naç?io . D eclaYO que, 
pol! urgente, )J.à,o eleve ir á com.missão . l>- Aclmittida e eonsiclcr acla a urgen
c.i.a. 

FRANCISCO JOAQODI 1\I.AIA - Propoz que . e convidas ·e a camara elos cli~nos 
pare. elo reino a participar á dos cleputados os projectos ele lei qnc ía di cutu·, .e 
o me. mo pratique esta para com aquella, a fim ele evitar-se esse trabalho a outiO 
cleptltaclo CJtle tives:e t nçao ele o fazer.- R~icitacla . 

JOSÉ XAVIER. lVIou rnuo DA SILVEIRA - Sobre imposto· nas mercado{ ias. na
cionaes sub. tituindo-a em sessão de 13 por outra r eduzida a projecto ele le1 . 
Admitticla como m·g·cntc. 

Lmz TAVARES DE CARVALHO E ÜOS'l'A - Tcnclo por o~jeoto pedir qne a ]e'Í ~a 
responsabilidade elos juiz e· e officia.es d e j ustiça, cl Cl'Ctada no artigo 123.

0 
c_a. 

carta, se declare le m·o·cncia. tal , qne a sua redacção e di cu.ssão prefira a ontr~ 
qualquer lei que 11ão eja sobre fazenda i e immecliatamente se nomeie uma ?0~
missão pa.ra a rccligir. -AclmiUida e enviada á commi ·são já es.i ·tente paYa JP 

1 

caT as leis r eg-ulamentares nece. sarias á carta con titucional. 
~ o·o-

ALEXA1-.TDRE TRO:iVIAZ DE l\fORAE SARMENTO : - <<Proponho se indique ao ::-> 

vcrno que destine uma casa. docente e segnra, a :fim de ser para clla n:mcla~o }){f; 
nnel Christovão de Mascarenhas Figueit·edo, deputado ás côrtes pelo remo c._ 
Alo-arve, acttut.lmcnte recolhiclo na: cadeias do Limoeiro; e peç-o se declare tU 

gcnt . » - Ac1mittic1a
1 

ma: não se venceu a urgcnc:ia. 



* 
X o dia 11 reuniLl t::nn bom a cn.mara hereclitari~1, c o pl'esidcnte declarou quo 

a clepntaçii.o ultimtu.nente nomeada apresenMra á serenissima infanta regente a 

Resposta ::to discurso do throno 

. Scrcnissima scn1ora : -A camara elos pares, achando-se pela vez primeira r e
llJ:tda c definitivamente constituicla1 anciosa esperava o momento ele enviar aos 
pes elo throno seu · .· inccros protesto: de [l,mor, respeito e :fidelidade; eligne-se pois 
vos.:a alteza :erenissima, como representante ele nosso augusto soberano, acce.itar 
l~en1g·namente estes puros sent imentos . P ortugal flor escente á sombra ele suas an
tigas inst_ituiçõc:· e fórma, ele governo, vendo-o agora FCnascer com as alterações 
CJ.~le dieta a prudencia e a expcriencia exige, el'\pera e confia r ecuperar seu per
ehdo e. ·plenclor c felicidade, uni. co fim a que se clirigem os trabalhos que a camara 
dos pares vae empr ehencler, cheia ele alento e constancia, consicleranclo-os tambem 
como o meio mais efficaz ele chamar todos· os portugnezcs á concorclia e união. O 
:empo certamente não clesmentirú o fausto agouro que vossa alteza se dignou fazer 
acerca c~o bom resultado das clisposições elas naç~ões estrang·eiras a nosso r espeito; 
a Pl'llelencia de vos ·a alteza saber{L completai-o. A noticia ele ter sua alteza o 
serenissimo senhor infante D. MigLlel preenchido os desígnios de el-rei, seu au-
6llsto irmão, causou a mais ,;riva e agraclavel emoção ú camara dos pares , r ece
bendo-a como uma nova prova das excelsas qualielacles que adornam a r e:peitavel 
pessoa de sua alteza. A cama.ra procurará por seus actos legislativos concorrer 
lom effi.cacin. para a consolidação da carta e augmento progressivo da prosper i
c adc cl,a nação, animando a t odas as classes e lançando mão ele todos os meios que 
conduzem a tão nobre fim . A cclucacão e instruccão publica, Ílmdada em boa mo
~·a~, e . princípios verdadeiramente r~ligio sos 1 que' pelos e ·tr eitos vincnlos ela con-
8~1encta ligam o· homem aos seus deveres, serão obj ecto da mais extremada atten
ç,to ela camara elos par es . F inalmente, auxiliada pelos virtuosos sentimentos ele 
"Vossa alteza, espera a camara desempenhar fielmente os seus deveres, preenchendo 
as altas vistas elo nosso magnanimo monarcha e satisfazendo os ele ejos ela lca.l 
11ação portugueza. 

Resposta da inf'an-ta reg·ente 

1
, Sou muito sensi.vel aos nobres sentimentos ela camara dos pares, que em nome 

c_ ell~ _me vincles :xprc sal' . Pol' elles conheço qne os trabalhos el a mesma camara le cln·1g-em ao fim ele r ecuparat· o antigo c:plenclor e fcliciclaclc ela_ patria . E::;te fim 
la ele se conscg-nir, porque a ellc t endem conjLmetamente com os ela. cam<:tra os 
es~ '' · · orço .. do governo. 

* 
. Ao conhecimento da camara foi apresentada a seguinte proposição pelo par do 

re1uo 

CoNDE DA CuNa~ : - <<A carta constih1cional, no titulo vru, artigo 146 .0 § 17 .0
, 

lUanda organisar quauto antes um coeligo civil e criminal, fttnclaelo nas solidas ba
ses .~a j uri.-prudencia e eqtliclaele; não ha medida mais justa e urgente, de que a 
~~~Çao carece com a maior breviclacl e possível; como estes codigos não possam ser 
eitos pelas camaras mas sim por um . ó individuo, ,pelas ra:ões qne são obvias 

a todo ·, por isso pr~ponho que immceliatamente se convidem os sabios ela nação 
~~t·a o· faz er em e apresentarem ás ca.maras, a :fim ele ~erem_n~aelura:ne:1te cliscnti
clo s, appro~n.dos e r emetticlos {t_ r egia sancção. Os c_oclJ_gos crvtl ~ crliDmal~ fund~~- · 

s nas sohelas bases ela nossa nnmorta1 carta e na JUnspruclencra elas naçoes mms 
cultas ela Europa, que forem approvados depois da di:cussão , assegm arão a seu 
~~~ct~r ou a11ctores ele premio pelo civil a pensão anuual ele 1 : 200.~000 réis e pelo 

11lllJUal 800:$000 réis· e alem elo renome que a1cançará entre os por ttlO'Llezes e 
estran . l ' ' _,, . t" h "fi o f~ . &"eJros, poc erá pedir ao governo um w stmc rvo . onon c~ OlL a g raça que 
b ~ lllats _elo agrado ele sua magcsta.cle; que se faça publtco pela rmprensa tão no-
.10 COlWltc, para clar principio a esta importante obra quanto antes que nos é ex:-

pr"'ss .-. ·1 ·t l · A ' 
v • .. mente r ccommencl<1.ela p c a carta no suprac1 ac o art1go . s nossas c1rcu.m-

~ I 
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stancias, as luzes e palbadas em toda a nação e a infinidade ele cocligos mo~ernos 
é tão grande, que ele- certo podemos asseverar que teremos o melhor cod1go elo 
universo. 11 -Acbnittida. 

* 
Na sessão ele 13, da camara electiva, o deputado Filippe Ferreira de Arat~O 

e Castro, como relator, apresentou o seguinte 

Parecer 

A commissão encarregada de examinar a proposta do poder .executivo, curi
giela a esta cama.ra pelo ministerio da guerra, entencle que nas actuaes circtun
stancias o seu objecto é ele grande importancia e urgente necessidade, e eleve ser 
tomado em consideração e aclmittido á discussão, para se lhe dar o seguimento que 
cletei'mii1a a carta constitucional. Todavia, porém, observa a commissão que o pro
posto artigo 15.0 ele guerra; comprehencliclo no regulamento ele ! 8 ele outubro ele 
1763, não . preenche as condições necessarias em uma boa lei penal, por não se 
a-charem ali graduados e definidos os clelictos, e proporcionadas com elles as pe
nas respectivas; e parecendo á commissão que a proposta é aclmissivel coro as 
emendas que reclamam os princípios ele justiça e de moderação, segundo os quaes 
não devem punir-se com pena igual culpas desiguaes, por isso offerece á caro~n·a 
o segLtinte proj ecto de lei : 

Artigo 1.0 Nos conselhos ele guerra se tomar{t conhecimento dos crimes de r?
bellião, traição ou motim, não obstante a legislação que os exclue ela competenma 
elo fôro militar_ 

Art. 2.° Ficam portanto derogados, n'esta parte unicamente, o alvará de 21 de 
outubro ele 1763, § 2. 0

, e o regtllamento de 21 de fevereiro de 1816, § 30. 0
, a 

respeito dos crimes designados no a.rtigo 1.0 el'este projecto. 
Art. 3.° Fica 01ltrosim derogado o artigo 15.0 elos de guerra inch,tido no regu-

lamento de 18 de outubro de 1763 e substituído pelo segu:inte: . 
Art. 4. 0 Todo aquelle que for cabeça de rebellião, traição ou motim será w

falliveLnente arcabuzaslo com toda a publicidade e apparato. O que tomar parte 
n'estes clelictos ou concorrer para se perpetrarem, soffrerá a pena de degredo per
petuo ou temporario 1 segtmclo o gTau ele imputação que merecer_ Todo aquelle ~ue 
souber que se urdem e roachinam os mencionaclos delictos e o não participar ].])1-

mecliatamente aos seus superiores, será clegredaclo para a Africa por tempo ele nlll 

até cinco annos, segundo o grau de culpa que se lhe imputar. 
Camara dos. deputados, 12 de novembro de 1826. = Conde de Sanvpaio-::=:: 

Filippe Fm·q·eim de Amuy'o e Castro= Manuel; Gonçctlves de 111imndq. = Antomo 
Pinto Alvm·es Pe1·eira = Alexand1·e Thomàz de ~11o?·aes Sa1·mento. 

Houve debate sobre a urgencia, pretendendo alguns oradores que se dispen
sassem os intervallos ele tres dias para cada leitura, prcscriptos no regimento pro-
visorio1 mas a camara decidiu negativamente. -

Varias deputados submetteram. á apreciação elo corpo legislativo as suas 

Proposições 

FILIPPE FERREIRA DE ARAUJO E CASTRO :-Tendo por o bj ecto preferirero~s.e 
os expostos e orphãos desamparados a cargo elo estado, que retmirem os reqtusl
tos necessarios para o recrutamento ele terra e mar ; pedindo a camara ao governo 
informasse ácerca das forças da receita applicada ao sustento e educação cl'elles, 
assim como da gerencia nas misericordias ele Lisboa e Porto. 

JOSÉ XAVIER lVIOUSINHO DA SrrJ VEIRA (como substituição á que apresent.o-íra. 
dois dias antes): - «Não podendo por muitas causas as mercadorias ele Portugal 
su~tentar no mercaclo geral a conco:r.rencia com as analogas procluziclas em outros 
pa1zes, e senclo uma d'estas causas a imposicão ele tributos de saícla m1tito gTaucles, 
qu~ as ?utras nações nunca impozeram ou ]tí acabaram,' com o :fim ele principiar a 
extíugmr aqt~ellas causas e tornar as mercadorias cl' este reino concorrentes com "5 
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alhei1;1.s, çomo a r espeito de qnasi . todas é possivcl, ~\, vista das vantagens nutnraes 
.do solo e clima, 1n·oponho o seglunte proj ecto de lei : 

<<Ar tigo 1.0 Todos os impostos gentes, particula.res ou municipa cs até agora 
es_tabelecidos sobre a exportação de qualquer mercadoria de producção ou inclus
tna portugneza, ficam reduzidos a 1 por cento sómente, o qual serú cobrado pelo 
valor da pautq,, quando ella tiver avaliaç~io, ou pelo yaJor no mercado, quando a 
pauta não tiver avaliadio . 

«Ar t. 2 . 0 I~ste pag;mento ele 1 por cento não terú logar nas alfandegas ela raia, 
clenominadas portos seccos, c as mercadorias que por ellas forem exportadas não 
pagarão clireito algmn. . 
. ((Art. 3 . 0 As mercaclorin.s portngtlezas destinadas para exportação não pagarão 

Slza, por tagem ou outro algum imposto que não s~j a ele 1 por cento, determinado 
no artigo 1.0

, c1ur.nclo a pessoa que pretender fazer a expor tação declarar previa
mente esse destino e se prestar a dar fiança ao pagamento dos direitos menciona
dos, no caso ele não a1)resentar certidão de que a mercadoria foi effectivamente 
exportacla. · 

<<Art. 4 . 0 Todas as mercadorias portuguezas, ou entrem. por ter r~ ou por mar 
nas. alfandegas destinadas ao despacho de exportação, podem nó acto ela entrada 
pechr franquia, e esta franquia serú concedida sem alg·nm pag·amento de direitos 

1 ele entrada; se com tudo clepois da franquia for mudado o destino elas mercaclol'ias 
e ellas forem despachadas para consumo, pagarão todos os direitos ele, en
~·ada e não obterão a certidão de exportação, com a, qual podiam descarregar as 
fianças . 

o Ar t. 5. 0 As aduellas e arcos de qualquer qualidade, materia ou dimensão ca
pazes de entrar na construcçfio ele toneis, pipas ou meias pipas, pagarão sómente 
::> por cento em logar Çle todos os impostos que até agora pagavam, e isto quando 
fo~·<im importados, e serão isentos de pag·ar qualquer direito quando forem elo 
l'e1no. 

1\'Ü.NUEL TEIXEIRA LEOliUL:- Propoz que se orgauisasse uma guarda nacio
nal, .dividida em nove legiões,. com o titulo ele cdegiões ele voluntarios nacionaes », 
conv1dando-se para ella toda, a mocidade portugueza, e cleterminando-se que o go
verno fizesse desde logo sustar o violento redutamento a que mandára ·procecler; 
llsando aqnelles voluntarios, alem do conveniente fardamento, uma medalha com 
a · effigie ele sua magestade o senhor D. Pedr o IV no anverso, e no r everso em
bl~m.a allusivo ú carta constitucional' e a lege~cl~• : «Pela carta e pelo r ei a vida cla
l' ~t)); instituição esta que tinha por intuito manter a tranquillidacle publi ca e alli
Vtar o enorme trabalho dos corpos ele milicias e voluntarios do commercio. 

FHANcrsco SOARES FnANCO - Propoz que se formasse uma força nacional em 
todo o r eino, me:m.os n' aquellas terras aonde se tem demonstrado decidi ela clcs
approvaçfio ::'t carta ; que em Lisboa cada bairro tenha um batalhão, podendo o 
governo empregar ta.es corpos, alem ela defeza elo rei e ela carta, no serviço ele 
P_olicia no cturua, nos seus respectivos clistr ictos ; que sej am compostos ele volunta
l'JOs de- todas as classes, menos ele r egulares) e, finalm ente, que se farclc::)m ele 
P~n~os nacionaes e com a maior simplicidade 1Jossive1, em fó1~ma de caçadores, 
tnnustranclo-lhes o governo as armas . · · 

JHANUEL BORGES ÜAimEnw : - c< Porquanto a carta constitucional, artigo 145.0 

§ 17.0
, manda que o co digo civil e criminal se orga.nise quanto cmtes1 e os pl·oxi

lllos relatorios elo sr . ministro ela faz enda bastam a provar quanto convenha para 
tudo o que é systema o trabalho previamente preparado fóra das côrtes : proponho 
que se convide o governo para prometter um premio honorifico e pemmiario a; 
,qtutlquer cidadão portugnez qtte apresentar o projecto do cocligo civil cl<;J Portugal 
e ao que apresentar o proj e c to do co digo criminal, que mere9am a appl'ovação elo 
pocler legislativo, e serão e::-;ecutados debaixo das bases segmntes: 

d. 0 Serão fundados nas solidas bases ela equiclade e da justiça. 
. (( 2. 0 Serão accommodados ás luzes do presente seculo, conforme á carta con

~httlcioua,.l e mesmo aos c?stmnes portnç;ue.zes, emquanto não obrigue a poster-
óal-os alguma r ?tsão attenchvel, que será mcltcacla em notas breves . , 

(( 3. 0 O methoclo , sed regular . O que pertence á 01·clcm do processo tratado 



45~ 

separadamente i as cli. ·posições enunciadas em a1·tigos simples e claros i a lingua
-gem pura. 

«4. 0 Os premios designados })elo governo. 
(( 5. 0 O proj ecto do co digo civil será o{f'ereciclo, ao mais tardar, até o :fim elo 

anno de 1828, para ser apresentado na sessão cl'esta camara ele 1829 ; o projecto 
elo codigo criminal será apTesentaclo um armo antes.>> 

Todas estas )!roposições foram aclmitticlas . 

* 
N'esse mesmo dia teve segunda leitura na cmuara hereclitaria a proposição elo 

concle da Lapa, apresentada e aclmittida em 7, fundamentando-a o seu auctor e 
outro par do reino nos seguintes termos : . 

CONDE DA L APA : - ((Na conformidade do artigo 45 .0 elo regimento provi.sono 
devo sustentar esta indicação, ainda que fLmdacla em motivos que merecera:m a 
benigna acccitação da camara, e julgo não o poder faz er melhor elo que repetmdo 
a mesma indicação, que é filha elos sentimentos ele gratidão ao bemfeitor que nos 
reuniu n' esta c amara, fazendo-nos uma parte ela organisação elo estado e mucl_an_do 
a es ·encia lc uma classe crue, sendo até agora nominal, passou a t er tão ehstm
ctas attribuições. Quaes as providencias que para isso sua magestacle deu, e quaes 
os meios ele que se serviu, são tão conhecidos tlos clignos pares e da nação, que 
seria inutil o referil-os . O meio ele clirigir esta mensagem, fazendo .o objecto c1::t 
segtmcla parte ela minha indicação, poderia dispensar-me ele o desenvolver quando 
o deixei inteiramente ao arbítrio elos clignos pares, ct~jas luzes e cliscrição (appro
vando a icléa) escolheriam os meios mLLÍs propTios ele enviar a, mensagem iL GLU

gusta presença elo soberano. Mas o desejo ele ver r ealisaclo um dever ela parte 
dos clígnos pares me obriga a cliscoTrer sobre este objecto, apontando aquelle e:s:
pediente que me parece mais clígno de consideração e ao mesmo tempo mais proJll
pto . Enviar a camara a mensagem por um elos seus dignos pares, alem ele irre
gular e talvez fóra das attribuições ela camara, seria um meio tão cheio ele 
inconvenientes e embaraços, qne me parece inntil tratar cl'este ponto . Enviar a 
mensagem por 1rm digno par que se acha na côrte do Rio ele Janeiro, o ex.mo sr. 
duque de L afões, apresenta obstaculos clifficeis ele vencer e que con ·istem na cer
teza ele se achar ainda n'aqt~ella côrte, e, sobretuclo, não o r econhecer aincla _a 
camara como par por motivos que se faz inutil agora apontar. Re ·ta, pois, clesl
gna.r o arbitri.o qtle me parece mais facil e mais prompto, l)ara gLle quanto antes 
chegue a nossa mensagem e a expressão elos nossos sentimentos perante o rc;.tl 
throno. Consiste esta em fazer 1rma representação 011 mensagem por escripto, a 
qual, sendo assignada por toclos os dignos pares, possa ser transmittida á august& 
presença ele sua magestacle. ,, 

CONDE DA PONTE :- «Parece-me· que a indicação se póde dividir em duas par
tes : a primeira se se eleve mandar a mensagem ele agradecimento ao soberano, e 
a segtmda qual ha de ser o meio ele apresentar esta mensagem a sua magestacle. 
Ninguem poderá esperar ele mim um clíscm·so longo nem elo quente; não longo 
para não enfadar a attenção dos clígnos pares, nem eloquente porque os meus co
nhecimentos são mui escassos pam o poder fazer; não pó ele esperar-se ele miJll ~e
não a verdade pma e tal qual deve .·aír da bôca ele um membro do corpo leg.ts
lativo . Ninguem tem mais rasões que a camara dos dignos pares para agradecer 
ao senhor D. P edro IV o grande obsequio que fez á nação portugueza clanc~o .a 
carta constitucional. Todas as classes ela nação ganham com estas novas instltLU
ções, estando installaclas duas c:amara~ : uma que Tepresenta a nação e outra qLte 
representa o clero e a nobreza. Parece-me que se eleve considerar como ganhan1 

todas estas classes . A carta constitucional clada pelo senhor D. Pedro IV ~ urna 
lei fundamental, não é uma carta de lei como aquellas que até aq1ú, augmenta~clo 
o numero das leis que existiam, podiam ser clestruidas por ontr:as e só serVlaDl 
para augmenta.r o numero elas leis qne se podiam inteTpretaT ele dois modos á von~ 
tade elos juizes qne decidiam as questões. A carta é uma lei fLmcla.mental, e, P~1 

consequencia, parece que deverá existi r entre os portnguezes no temp?s ~~1~ 
remotos, porque ha lei.s que caducam com o tempo e outras que têem prmcJP106 
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}mmutavois pela justiça com _ q~e são dadas ; taes são os das nossas antigas leis 
t:nclameptaes e tal a sua rect1dao, que se acham ag·ora mesmo na carta constitu

CIOnal. E, portanto, natural que esta carta haja ele existir nos tempos mais r emo
tos, e nossa posteridade dirá aos seus filhos, lendo a h:istoria ela nação, que não 
suppouham que os portuguezes tiveram sempre representação nacional, que a ti
vm·am no principio da mouarchia, mas que as revoluções e as mudanças a fizeram 
c~s~ar . Houve um tempo em que a nação foi abysmacla n'um cahos ele desgraça, 
chrao ?S paes a seus filhos ; mas tambem houve .um dia, no scculo XIX, em que 
um re~ levantou a cles,gTaça ela nação, e este rei foi o senhor D. Pedro IV. Pare
~e, po1s, provado que todas as classes ela nação ganham nas actuaes instituições . 
)assemos a considerar a nobreza · em particular: se a nação em geral ganha, pa-
re~e _que nenhuma classe ganha rríais que a nobreza. Os nossos descendentes, e, 
P1;lllCipalmente1 os que hn:j am ele sentar-se n'esta camara, dirão a seus fi lhos : Se 
nos somos nobres, se nós existimos n 'este logar, o elevemos ao senhor D. P e
dro lV. Os títulos que temos vem elo principio ela monarchia, e os serviços ele 
nossos antepassados feitos na Europa e Africa nol-os deram. A nobreza portu
g:ueza sempre t em feíto gra.neles serviços á nação e sempre tem apoiado seu legi
tlmo soberano, sem que d'ella se possa contar um acto de rebellião, alem da elo 
anuo de 1640. Esta r evolução foi o acto mais meritorió e maior ela nobreza por
tugueza, porque foi para restabelecer o legitimo soberano n\rm throno que lhe ti
nham nsurpado. Mas no me.·mo seculo em que a nobreza porttlgueza fez o maior 
acto ele valor e lealclaele foi quando perdeu a sua r epresentação, senelo no fim elo 
Xvu seculo, em 1698, quando se convocaram as ultimas côrtes . Por consequencia, 
a nobreza deixou de ter r epresentação com os outros estados elo r eino, e se agora D acha constituída e reunida n' esta camara o eleve á magnanimidade elo senhor 
. · Peelro IV. Parece-me, portanto, que tenho bem provado que tod[\:s as classes 
~auh_am com as novas instituições, que a nobreza ganha muito mais, e, por con,
seg~lmte, que a proposição é digna elo seu auctor e digna ela camara a acceitar. >> 

1
, . Tomaram tambem parte no debate os condes ele S. Miguel, ele L inhares e ela 
aJpa, Sem impugnarem a dita pro1Josição, mas simplesmente quanto a fórmas re

ânlamentares, dizenclo até o primeiro d'estes oradores: «Ninguem duvidará que 
evemos agradecer ae ss:Jnhor D . Pedro IV o grande b eneficio que fez á nação>> . t. ?amara deci_cliu, _a pedido do conde da _L~pa1 qu~ _para redigir a ~ensagem 

osse pela presiclencJa nomeada uma comm1ssao ele cmco membros·, CUJOS nomes 
constam elo proprio documento adiante transcripto. 

* 
D epois de se ela-r conta elo expeeliente ela: camara elos deputados, em sessão 

de H, J osé Antonio Guerreiro, na qualidade de r elator, subiu á tribuna e leu 
este 

Pare cer 

d ~enhores deputados ela nação portugueza_:- A con;uiDssão, qu~ t eve n: honra. 

0
; ser _por esta camara encarregada de exammar o prOJ ecto elo reg1me~to mtemo 

erec1do pelo g·overno e ele formar um novo })roi ecto com as convementes alte-
ra "' . . . ~ ' . J 
·
11
J 0es e aclcli~wnamentos, vem h?J e apresentar o r es\ütaclo elos seus trabalho~, mas 

. ao sem recew de ter ficado mmto áqu em elas esperanças ela camara. O regrmento 
~nterno é assumpto da maior irnportancia pela influencia continu~clá que t em em 
}d?s os trabalhos : cl' elle depende a prompta expedição elos negocws, a'tlrclem elas 
c. eh_berações, a maclm·eza elas discussões e o acerto elas r esoluções ; sem um bom 
~e~Imento_ connmdem-se os trabalh~s, a mesma preci~itação~retarcl~ ? andamento 

os neg·ocws, menoscaba-se o respmto ; e to elas as cleliberaçoes partlc1pam da eles
arde~ com que foram tomadas . Estas considerações obrigariam a commissão a 
llled.itar por mais t empo sobre tão importante asstrmpto, se a falta, que diari amente 
s~ experimenta, de lilll r egimento definitivo, e a justa -impaciencia ela camara, a 
~ao ohri_gassem a abreviar uni trabalho que em outras_ nações tem sido o r esultado 

a meditação e ele experiencias, continuadas por mmtos annos, ele que hoj e nos 
aproveit~mos . -
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No titulo elas sessões prepa:ratorias, bem como em todos os outl;os, aproveitou 
a commissão as muitas idéas uteis que se acham no proj ecto offerecido pelo go
verno; conservou as formula,s solemnes que devem preceder a alglms actos ela 
camara, para os fazer mais r espeitaveis, e inspirar no principio de cada legisl?'t~wa. 
aos novos deputados o espiTito ele circumspecção e madureza, que eleve pres1chr a 
todos os trabalhvs legislativos . 

No titt1lo n propõe a commissão que o sr. presidente defira o juramento a t~
clos os deputados, para assim tornar mais solemne este acto, nunca assás respm~ 
taclo. 

Os deveres elo sr. presidente, vice-presidente, secret~rios e vice-secretarias, 
que formam o titulo III, são consequencia necessaria ela natmeza d'estes cargos i 
porém a con:unissão sente que seus membros não concordassem to elos em uma. 80 

opinião sobre a disposição elo artigo 17 .0 A maioria ela commissão assentou qne a 
resposta ao discurso Tea.l ele aberttu:a s6mente poc18l·in, ser bem rocbgicla por uma 
só pessoa~ e que a mais propria pam este importante trabalho seria em todo 0 
caso o presidente ela ca,mara., orgão nato dos sentimentos e elas opiniões d'elh~;; 
porém alguns membros ela commissão entendem que, nâo sendo para esperar que 
em todas as legislaturas haja sempTe um presidente tã.o illustr e pelo seu profnndo 
sabor e r ecOJJl10cidas virtudes, nem tão amante ela prosperidade publica, como 0 

que actualmente clirige os trabalhos cl'esta camara, seria perigoso confia.r-lhe sem
pre a preparação ele tão importante projecto, senclo ao mesmo tempo indecente 
que os deputados est~jam cliscutinclo e combatendo [\, obra elo seu presidente, ao 
qual combate podem resultar ofi'ensas de amor proprio, cujos effeitos durem largo 
tempo. . 

8imilhante cliscordancia ele opiniões houve sobre ser publicn. ou secreta a L1ts
cussào cl'aquelle projecto, assentando a maioria da commissão qne o fogo ele t:I 
discussão podia dar occasião a ditos imprudentes ou indiscretos, cuj a publicaçao 
seria prejudicial ao bem elo estado ; e que haveria grande indecencia em ser pu
blicamente conhecida a resposta muito antes de chegar ao throno. Os membros _da 
commissão clis.·iclentes entenclOTJ:L que, sendo n'esta discussão que pela pri~?~ra 
vez, em cada sessão · annual, se manifesta mais altamente o espírito e as opuuocs 
deis membros ela cmuara ; e sendo quasi essencialmente ligado com clla o e:x:aiD0 

elos actos elo ruinisterio e a discussão elos males que a nação padece, requer por 
isso a maior publicidade }Jara instruir a nação e formar a opinião publica. A sa
bedoria da camara escolherá entre estes encontrado. pareceres. 

No artigo 21. 0 § 1. 0 previne a con:unissão o perigo ele discussões vagas, pro
pondo que os srs. cleputaclos, que pedirem a palavra para fallar sobre algmu~ pr~; 
posta ou projecto, declarem logo se a querem sustentar ou combater, a :fun c 
que o sr . presidente possa conceder a palavra alternadamente, forçando por esta 
guisa os oradores a se refutarem muh1amente, e a não caírem em r epetir o qne 
outros cl~se;ram, e que o estado da discussão torna conhcciclamente ocioso. Estn. 
pratica, guardada em França desde o tempo ela primeim assembléa deliberante, 
ainda h~je faz as delicias elos inimig-os ele enfadonhas r epetições. : 

A commissão propõe no artigo 23. 0 que o cargo ele secretario e 'Vice-secret!U_10 

seja rei1ovaclo sómente em cada sessão ela legislatma ; porém a]g·uns merolwos fo
ram ele opinião ele que a r enovação se fizesse todos os mezes, para assim s~ ~-~
partir mais o cornmoclo ou incomrnoclo cl'este serviço, e se salvar a incompatibtlJ
dacle que ha entre OS cargos electiVOS e a longa clUTaÇãO i prevenindo-se IU~tles cla.s 
quaes, se agora estamos livres, podem acontecer aos que apoz ele nós vie1·ero pai[!, 
esta camara. ~ 

No titulo IV propõe a con:unissão difficultar a duração indefinida elas sess?es~ 
A commíssão cles~j a ardentemente que os trabalhos C01Tam; mas triste e:x:pencn, 
cia tem mostrado que em deliberações o cansaço é inimigo capital elo acerto; e ~ 
cl'estes instantes que se aproveitam os partidos para faz eól: triumph11r alguma Jll•L 

causa. . . 
A tribuna é o meio mais proprio para entre nos se crear a eloquencia p~lit~: 

ca, esta arte maravilhosa que, subjugando 'os entendimentos p.ela força cl0 raClOCl, 
nio, e arrastando as vo.ntacles pela força dos movimentos m·atorios, vae despertar 
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o _Patriotismo no fundo elos corações mais incli:fferentes. Roma e Athenas clcvein {t 

tnbuna a sua gloria. O orador, separado elos seus amigos, collocado em um lagar 
alto~ . exposto aos olhos cm·.iosos de centos de espectadores, não ·t em que esperar 
auXJ.hos senão de seus talentos; as forças crescem á proporção elo perigo que corre 
sua r eputação; engrandecem-se as ieléas ; e elle proprio :fica espantado com a al
tura elo seu vôo. 

. A _com missão achou qne até para a publicidade das discussões é necessaria a 
tnbtl}la; pois que um deputado, que falia do seu banco, . e com p.s costas voltadas 
P.ara os espectador es, precisa a voz de stentor para ser ouvido no alto das gale
nas. E pa,ra que seria aclmitticlo o publico a assistir ~\s discussões, se se lhe ne
g.asse o unico meio de ouvir o que se diz ? Com que jnstiça se encobririam a estes 
Ctdadãos, que tanto se intere:sam pelos negocias elo. estado, os gesto15, as manei
ras. e postura de cada um elos oradores? Senhores, ou havemos ele r enunciar a um 
~,010 poclerosissímo ele persuadir, ou havemos ele conservar a tribtina . A commis-

li
8.1t? propõe que só nas questões ele menor interesse, indicadas no artigo 31. 0

, seja 
clto fallar f6ra ela tribuna. 

Grande e mui renhida tem sielo a discussão ele var.ios auctorcs sobre se se de
Vem. aclmittir ou p1·ohibir d.iscmsos escriptos. Uns acham que permittil-os é fazer 
as dtscu~sões interminaveis, abrir a triblma á mediocridade ou à ignorancia, exci
tar o amor proprio a ir ganhar fama de orador talvez á custa de alheios talentos, 
perder um tempo precioso, e fazer com que os que defendem um proj ecto não re
fntem os que o combatem, seguinclo cada um, não o caminho ~lo seu adveTsario, 
ll~as o que marcou em casa . assentado ao seu bufete. Outros pretendem que prohi
bn· di~cursos escriptos é coarctar a liberdade elo eleputaclo, fazer monopolio ela elo
qilencta e privar as assembléas elos proveitosos conhecimen~os de muitos sabios, 
aos N quaes todavia falta o talento ele improvisaJ.' v~rbalmente, ou falta a força do 
orgao ela voz, que é necessaria . A commissão propõe que para a exposição elos 
fnnclamentos ele qualquer })roposta seja licito trazer eliscmsos escriptos, para a clis
cns~ão não; a rasão ela clifferença é obvia. 
. 1'~da a sessão secr eta é uma excepção da r egra geral ela publicidade ; e para 
l.Ulpeclu· excepções desnecessarias se propõe que, para haver sessão secreta, seja 
necessario que a proposição seja apoiada por cinco deputados, sendo incrível que 
0 auctor ela proposição não ache este numero para lhe confiar o segTedo. N'isto 
~o.ncorclaram todos os membros da com missão : agqra no que algm1s discordn,ram 

01 na aclmissão elos ministros ás sessões secretas. E verdade que a entrada franca 
dos ministros na camara facilita os meios de se haver em esclarecimentos ele factos 
que nuúto convem; mantem a boa intelligencia e harmonia entre os poderes, fa
zenclo. com que se conheçam, se entendam e marchem para o mesmo :fim; e até 
c~m a presença elo n:;tinisterio tem qualquer deputado occasião de combater con
stitucionalmente aquelle ministro, que elle entende não saber ou não querer pro
lll.over o bem do estado. Todavia os membros dissidentes allegam que é possível 
convir ao bem publico que os ministros não assisi.;'tm a alg uma sessão secr eta, e 
que para então poderem ser excluídos sem offensa é que convem estabelecer j á a 
~egra. ele que não t erão entrada senão n'aquellas para que tiver em sido convida-

os. 

8 
. A. cmnmissão achou cliffi.culclade ~a intelligencia elo artigo 46·. 0 da carta con-
tituclo~al sobre a operação necessarm para converter uma })roposta elo governo 

em proJecto de lei ; e espera que a intelligencia proposta no artigo 62. 0 pareça a 
que melhor combina a clignidacle elo governo com a letra da. c~rta. . . 
- As commissões permanentes têem, no entender ela comnnssao, o mconvemcnte 
~e, estabelecer a superioridade da competencia e o monopolio elos esclarecimentos ; 
~'l'Itam o amor proprio ele quem por mais bem informado se julg·a com direito a 
. azer dobrar as opiniões alheias; e põe em combate uma fra.cção da camara bem 
lllfor?lada, com o total cru e não tem iuformação algmna. o tlttuo vm elo proj ecto 
prevtne todos estes inconvenientes . Ha porém um membro da çommissão que a 
e~te respeito fez um trabalho separado, o qual será tambem submetticlo ao conhe
Ctmento da camara. 

As attribuições da commissão ele petições foram indicadas no nrtigo 77 .0
1 

con -
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forme a maim·ia dos votos; poxém alguns membros entendem que a faculdade de 
subtrahir ao couhecimebto ela camara algumas petições, a titulo de incompeten
cia, e ele lhes dar diverso destino, é ela j ur isclicção da camara, que ella não póde 
attribuir a uma porção ele seus membros 1Jor ser rigorosa delegação . 

Um diario das discussões é inclis1Jensavel para a publicidade elos debates e 
para a formação ela publica opinião, os p eriodicos srio mui succintos, e set~s ex
tractos nem sempre são exactos. Ha os tachygraphos necessarios, e suffiCiente
mente exercitados para esta obra ? A commissão ignora-o; propõe todavia a crea
çfio ele uma commissão, que prepare e accelcre a epocha em que ha de começa1· 

a haver Dia?·io . · 
A commissão propõe que se aclopte o uniforme indicado no projecto elo go

verno. Um uniforme especial inctuca aos outros o re:peito devido ás altas func
çõcs ele quem o traz ; inclica ·a, este eontinuamente os seus deveres; e no uniforme 
proposto a popnlariclaele . do feitio, múcla á respeitavel significação ela bordaelm-a, 
mostra como a fortaleza elo tlu·ono é a melhor garantia ela libel'C1ade da nação . 

Palacio ela camara elos deputados, em 14 de novembro de 1826. =Bento P c
?'eira elo Ccwmo = Fnmcisco Soct?'es F1·anco = Ji'?-cmcisco Antonio ele Ccwnpos = 
.Lliamtel ele Se?J?CG lJ!Iaclzado = Manuel BO?·ges Ccwnei?·o =Antonio ]!fcwciano de 
Az.eveclo = José A ntonio Gue?··rei?·o. 

Projecto do novo, regimento interno da. camara dos deputados 

TI'l'UJ..~ú I 
DAS SES~ÕES PREI'AllATúR!AS 

Artigo 1." No cÜa indicado. para a primeira sessão preparatoria ela camarn elos 
deputados, que se acharem em Lisboa, 5;e retuúrão á · neve horas cb. manhã J1[1. 

sala dns sessõc. ela mesma camara, munidos elos tit1uos ele suas eleições. A sessão 
preparatoria começará logo cp:te e.-tejan~ rmmiclos ametacle <'\mais tUll elos membros 
qtte devem compor a totalidade ela camara.. Se até ás onze horas não estiver re
unido este milllcro, os deputados se reunirão no dia seguinte ü. mesma hora, não 
sendo impedido, e começarão em todo o caso a sessão á.s onze horas, o mais tar
dar. 

Art . 2. 0 Nas sessões pr eparatorias será presidente o deputado mais velho, e 
secretaries os dois deputados mais moços, e vice-secretaries os dois seguintes; no 
impedimento ele algtilll occupará o seu logar o imrnediato em idade. 

· O presidente abril·á a sessão pela fórma segtlinte : «Em virtude ela carta con
stitucional, a camara elos eleputados, presidida pelo setl decano, vae proceder ;1 
verificação dos poderes de seus membros» . . 

Art .-3 .0 Serão tirados por sorte os nomes ele quinze deputados, o.- qnaes ~or
márão tres commissões, ele cinco membros cada uma, para a verificação elos t1tn· 
los de eleição e ela habilidade legal elas pessoas elos cleputaclos, fuzenclo-se par~ 
isso a chamada elos membros presentes por ordem alphabetica, e distribuindo-se 
no mesmo acto pelas tres cornrnissões os títulos ele cada i.tm. . 

Art . 4 . ° Cada commissão fará seu relatorio sobre o juizo que formou elos ti· 
nuos de eleiçã.o, que lhe foram distribuiclos, combinados com as actas das re.·p~
ctivas assembléas eleitoraes e mais papeis, que pelo governo tiverem sido remettl.
dos á camara; e nomeará um ele seus membros para o ler á camara1 clepo~s d.e 
assignados por todos. Os títulos ele eleição dos membros ela pr imeira cororo1ssã? 
serão examinados pela segunda, os el' esta pela terceira e os ela ter ceil·a pel:;~; pn· 
meu· a. 

Art. 5 . 0 A ca.rnara vota por votação 1mblica sobre os títulos em que nfio appa
receu motivo ele duvida, e por escrutinio secreto, depois ele cliseussão, sobre aquel~ 
les ele c1~j a legalidade, ou habilidade legal ela pessoa, se ehtviclou. Os membros elas 
commi.ssões tambem votam. 

Art. 6. 0 O presidente lerá em voz alta os nomes ·dos deputados, et~jos tihtl~s 
foram verificados e os declarará em exercício ele suas fLmccões . ·Os titLuos ele elel-' , . 
ção, as actas das assembléas eleitora~s, os mais papeis c os rclatorios elas commls-
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sõ_es serEÍo guardados no archivo. A primeira commi.-são fica encarregada ele exa
l:lmar os titulas dos deputados que posteriormente comparecerem; ::v outras duas 
ficam clissol vielas . . 

Não será declarado em exercício deputado algum ausente . 
.Art. 7. 0 Em estando proclamado · deputados ametacle e mais um elo munero to

tal, o presidente recitará a formula seguinte : <cEm vil:tucle ch carta constitucio
nal a camara elos cleputaclos vae proceder :.'L eleição ele cinco memLros para serem 
propostos ao rei (ou ao regente ou regencia), para ele ntre elles nomear o presi
dente; e procede tambem á nomeação de dois secretarias n . 

. fu:t . 8. 0 E. tas eleições serão feitas por lista · secretas, lançadas em mna s fe
chada!:!, sendo lançadas na lu·na elo lado clireito ela tribmut as listas elos cinco que 

. fada um eleger, para serem propostos para presidente ; e na elo lado esqnerelo as 
rs~as dos qne cada um nomeia pa,ra secretarias. O presidente e secretarias sfio os 

1mmeiros a votar, e os deputados votam pela ordem da chamada. 
s- Art. 9.0 N'e ta votação se guarclar{L o que \"ae disposto nos artigos 85.0

, 86 .0
, 

I :
0 e 88. 0

, com declaração porém, que para a eleição do pre. idente e r equer pln
rahclacle absoluta no IJrimeiro e seo·tiDdo escrutínio e sú no teTceiro bastar::\, a IJlu-

1.1 b ' ra rc ade relativa. , 
Art. 10.° Concluída a elei.çrio, o· presidente proclamaní os nomes elos eleitos, e 

acrescentará a formula seguinte : « Va.e-se proceder á eleição ele cinco clcpntados 
~~ra serem propostos para vice-presidente1. e ::í nomeação elo dois v.ice-sccreta
liOSll . 

N'esta votação guarclar-se-ha o que fica clisposto nos artigos 8.0 e 9 .0 

. Art . 11. 0 As propostas para pre.-iclente ou vice-presidente serão levadas a el-
1d'e1 (ou ao regente ou r cgencia), pela fórma que for indicada no regimento externo 

a camara. 

1 
Art. 12.0 A camara coutinúa a retmir-se toclos ~s dias não ÍJnpeclidos, á mesma 

lora, até lhe ser participada a nomeação elo pr esidente c vice-pr esidente ; chegada 
esta, participação, e aberta e lida {L camara na tribuna pelo secretario mais moço

1 

~-decano dirá: <cEm virtl1de da carta1 e pela nomeação elo presidente e vicc-pre
srcleu.te, estão concluídas as fLIDcções ela mesa provisoria1 e acha-se esta cli ssol,i
da)) · Dito isto, o decano e secretar ias interinos descerão elo lagar ela presidcncia, 
PaTa onde subirão o novo presidente e secretarias, tomando a direita elo presidente 
aq1lelle secret::trio que teve mais voto.-, e em igualclacle ele votos o mais velho . 

TITULO ll 
DO JUR.&.AffiNTO 

Art . 13 .0 Installada a mer-;a clefinitiva1 se procederá ao j uramento elos depu
tados . Este juramento sedt dado aos Santos Evangelhos em um livro d'ellos, posto 
J::ara esse fim em 1rma mesa collocacla no plano ela sala diante ela tribtiDa. O pre
srcl~nto sed o primeiro em prestar o jmamento e o deferirá depois aos dois seCI·e
tal'lo,, e succes:;ivamente a todos os cleputa,clos 1)ela ordem ela chamada. Durante 
;:~e acto todos os cl epntaclos estarão em pú; e os dois secretarias estarão um á di-
elta e outro á esquerda elo presidente . 

. Art. 14.0 A formula elo jmamento é a segtlinte : <<Juro ser inviolavelmente fiel 
a religião catholica apostolica r omana, ao r ei, á naç[o e á carta constitucional, e 
~oncorrer, quanto em mim couber, para a formação ele leis jn.-tas e sabias que ha
Jall1 ele fazer a prosper idade elos povos, a gloria do r ei e o es:plendor do_ estado» . 

<? presiclente em seu j m·amento acrescentará o seguinte : «Jm·o outros1m, como 
preslclente ela camara, clesempenl1ar, quanto me pennittirem minhas faculdacles, 
08 dever es que me impõe tão homoso cargo» . 
rN Art. 15.° Concluicla a prestação do jm·amento o presidente e secretarias subi
ao ao seu logar, ,e o presidente r ecitará a segu.inte formula : <c A cama r a elos cle

pntaclos ela nação portugn(;)za está definitivamente constituiclall . 
f, E ste acto será participaclo ao rei (ou ao r egente on r egencia) pelo moclo que 
or ll1arcaclo no r egimento externo . 

Art. 1G.0 O deputado_, que posteriormente se apresentar, depois de verificados 
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os titulos da sua eleição, será introduzido na sala por um dos secretarias e pres
tará o juramento nas mãos elo presicl entc. 

TITULO III 
DEVERES DO PRE STDENT E E VI CE· P RESI DENTE 

Art. 17.0 O presicl ente ela camara., log-o depois de nomeado, se occupant ele 
preparar a resposta ao discurso r eal ele abertma, a qual se·rá mandada a uma ~oro
missão ele sete cl eputaclos, que sobre ella .fará seu r elataria {t camara, e, clepms ele 
discutida em sessão secr eta e approvacla, será levada perante o throno pela fórm a 
que for marcada no regimento externo. 

Art. 18.0 Ao presidente ela camara incumbe : 
1.0 Dirigir os trabalhos ela camara, manter a ordem, fazer observar o r egt

me~to, conceder ou negar a palavra a0s deputáclos que a pedirem, .PTopor e re
sumir as questões , faze1· proceder ás votações e anmmciar os r esultados cl' ~llas, 
chamar á questão os que cl'ella se afastarem na discussão e á m·clem os que a 
ella faltar em ; . 

2 . 0 Impedir que as galerias tomem parte activa nas discussões e deGi: ões cb 
camara, s~ja com palavras, gestos ou outro signal qualquer de approvação ou re
provação; 

3 .0 R eceber e fazer cçnpmmicar ~t camara toda a corresponclenci::t officia.l C1110 

a ella vier; 
'.1: . 0 Assig ilar com os doi: secretarias todos os diplomas e actos emanados c~:t 

camara, e recitar todos os discursos em ·nome ela mesma camara e com a prevHL 
approvação cl'ella . 

Art. 19.0 O presicl ente da camara póclc, quando quizer, tomar a palavra para 
discu tir, deixando ao v ice-presidente a cadeira, }Jara a qual não tornar;,'\. eroqua.nto 
não for acabacla a discussão em que tomou parte. 

Art. 20. 0 Na falta ou impeclimento do presidente faz as suas vezes o vice-pre
sidente ; afóra este caso não tem este mais fnncções do que as ele deputado . 

Art. 21. 0 Aos secretarias incumbe : · 
1. ° F azer a chamada elos deputados no principio de cada sessão e quando sej a 

-necessario para a.lguma votaçãq ; dirig ir a reclacção cla.s actas ; lel-as :o'L camar~ e 
assig-nal-as com o presidente ; tomar nota de to elas as proposições, ,discussões, aclia
mentos e r esolnções que t iver em lagar em cada sessão; contar os votos nas -vota~ 
ções publicas e apmal-os nas que forem secretas ; tomar os nomes elos deput.aclos 
c1uc pedirem a palavr a para faTiar em a favor ou contra a proposição ou proJ e~to 
que se houver de discutir, ou para fallar segtmcla vez sobre o que se estiver dts· 
cutinclo; · 

.2. 0 R emetter às· commissões toclos os papeis que respeitarem aos negocias que 
n' ellas se houverem ele discutir; 

3 . 0 R emetter , ele accorclo com o presicl ente, para o seu destino, a corr~spon
clencia externa da camar a e dar expediente a todos os negocias da-secretan a. 

· Art. 22. 0 O secretario que quizer tornai· parte em alguma discussão será sub· 
tituiclo, durante ella, por um vice-secr etal"Ío. . 

Art . 23.0 Os vice-secretarias farão as vezes ele secretarias na falta ou ].]llre
dimento d'estes, e os ajudarão todas as vezes que -por elles for r eCftlericlo e assUJl 
ordenado pela camara . 

Os cargos ele seeretario e vice-secretario são r enovados em cach sessão ela le
gislatura. 

TITULO IV 
DAS SESSÕES DA C.UIAll.A. 

Art. 24:. 0 Não se pó ele abrir nenhuma sessão ela camam sem estarem presen
te_s, ao menos, ametacle e mais um elo numero total elos deputados mar~aclo n~ 
1m das eleições. o presidente abrid. a sessão, tocando a campainha e dtzenclo. 
<E E stá aber ta a sessão»; e a fechará, dizendo: «E stá fechada a sessão n . d· 

Art. 25.0 As nove horas ela manhã são designadas para a abertura ele ca a. 
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scssrio · e as duas cln. tarde pa.r~1. a sessão se fechar. N pnhuma sessão poderei ser 
prolongada alem elas duas horas da tarde sem justa causa, proposta pelo presi
dente e approvacla p.ela camara. 

Art. 26 .0 Se o pr esidente não tiver chegado até ás nove horas e meia, ases-· 
são será aberta pelo vice-presidente. · 

Art. 27. 0 Havení sessão to elos os dias q·ue n:'io forem domingos, dias sa.ntos 
ou dias ele grande gala na côrte ; porém nas quartas feiras e sabbaclos, logo depois 
de approvada a acta cl'a sessão antecedente, a camara se formar{~ em commissões 
geraes, indo cada uma trabalhar para a casa que lhe es tiver clesignada. 

Esta ordem sómente poderá ser alterada por justa causa, proposta pelo presi
dente e approvada pela camara . 

Art. 28. 0 No principio ele cada sessão um secr etario lê a acta da sessão ante
cedente; qualquer reclamação contra ella ·serFí decidida pela camara, a qual depois 
votará, sobre se adopta ou não a acta. Far-se-ha menção na acta do numero ele 
deputados que assistiram á sessão· e elos nomes dos · que faltaram por impéclirriento 
sabido e dos que faltaram sem causa. 

. . Lida e adaptada a acta, outro secretario lê toda a correspondencia official qüe 
tiver sido recebida pelo presidente depois ela séssão antecedente, e daclo ·o destino 
conveniente a esta, se nâo houver negocias extraordinarios, passa-se á ordem elo 
dia. 

Art. 29. 0 Nenhum trabalho de commissões póde t er logar durante a. sessão. 
Exceptua-se a commissão encarregada ele examinar os tittllos ele eleiçno elos cle
pntaclos que se apresentam pela primeira vez. 

Art. 30.0 Nenhum deputado póde assistir á sessão sem estar vestido com o 
tmiforme ele deputado ou com habito t alar se for ecclesiastico. 

Art. 31.0 Nenhum cleputa.clo pócle fallar fóra ela. tribuna., excepto nas r eclama
ções contra a. acta, sobre a ordem ela camara, ou sobre observancia elo r egimento, 
on sobre a exposição elo estado Çla questão, sem clisctlssão cl'esta, 011 sobre emendas 
de mera r eclacção. · 

Art. 32.0 Nenhum cleputado pócle fallar sem ter pedido ao presidente a pala
vra e este Ih' a ter concedido. 

Art. 33.0 São prohibidos os discursos escriptos, excepto para expor os moti
v-os e fLmclamentos de mna pr0posição ·a1Jresentacla á camara. 

Art. 34.0 Emquanto um deputado falia nenhum outro póde manifestar alta
~ente approvação ou repro'\;açâo elas opiniões elo orador. Nas discussões é prohi
brclo todo o insulto ·e toda a personalidade . 

Art. 35. o Quando algum deputado chamado á ordem continuar a descomedir-se 
ou a perhu·bar a camara, o presidente ordenará em voz alta aos secretarias q11e 
lancem se11 nome na acta; se n E(o acquiescer, consultará a camara para a censura 
cl'esta ser declarada; e se o deputado, depois ela censura ela camara, ainda insistir 
lla primeira fa.ltn., serú expulso da sala pelo resto da sessão . 

Art. 36 .0 Se a camara tomar n)Ila attitude tumultuosa .o presidente tocará até 
tres vezes a campa.inha, e se isto 'não bastar , cobrir -se-ha, interrompenclo todos os 
trabalhos. Se o tumulto continuar levantará a. .sessí1o por uma hora . Todos os de
putados são obrigados a recolher-se ás casas das r espectivas commissões. Passada. 
a hora a sessão abre-se outra vez de direito. . · 

Art. 37'.0 O presidente não pócle negar a palavra a um cleputaclo qtw sendo 
chamado á ordem acquiesceu e pretende justificar-se. , 

Art. 38 .0 Quando o presidente chamar algmn orador á questão, póde, se o jul
gar necessario, expor e r e-s1unir a mesma questão . Q1talquer deputado póde pedir 
a palavra para o mesmo fim . . 

Art. 39.0 Em qualquer estado da cliscussão se pócle oppor que não ha logar a 
deliberação .sobre a proposição ou proj ecto que se cliscute . E sta questão é preli
lllinar e deve ser discutida e r esolvida antes da questão principal. O mesmo se 
guarclan't com a exposição elo estado ela questão, invocação do r egimento, questão 
da ordem ou justificação ele deputado chamado ü. ordem pelo presidente. 

Art. 40. 0 Acabada a cliscussão ou quando algLlm deputaclo requer er que· elb. 
se feche, o presiclente porá á votação se H, proposição ou l)roj ecto esüt sufficientc-
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mente discutido. R esolvendo-se que sim, haverá por aéalJada toda a discussão e 
se pr occderit. á votação sobr e a proposição ou proj ecto . ' 

Ar t. 41.0 Em todo o estado ela discussão se pócle p ropor o adiamento, ou }JOl' 

aquella discussão não .·er conveniente ao bem elo estado nas circumstancias actuaes, 
ou por não estar a camara sufficientemente informada elo negocio qtte se discute. 
O adiamento pó ~le ser indefinido ou por tempo cleterminaclo; em ambos os casos 
não pócle ser r esolvido senão por votação ela camara. 

Art. 42. 0 A proposição ou proj ecto adiado inclefiniclameutc nao pócle tornar .a 
entrar em discussão durante a sessão do mesmo anuo . O adiamento t emporanp 
nunca ser~L por menos de tres dias. Quando a ca.mara o julgtte conveniente, a pro
posição ou proj ecto acliaclo sent entretanto r emetticlo a uma commissão. 

Art. 43 .0 O adiamento t erá lagar, tanto na questão principal como nas em en-
das . r 

Art . _44 .0 Para a camara se formar em sessão secr eta requer-se que um depu
tado faça da tribuna essa proposta, que sej a apoiada por mais çinco deputados e 
approvada pela mesa, a quem o anctor da pToposta t erá commnnicaclo conficlen
cialme,ute os seus motivos. 

O nome do clcputaclo que fez a proposta., e elos cinco qu e a apoiar am, serJo 
lançado.· na acta ela sessão Fnblica . 

Art. 45 .0 O presidente annunciará a formação ela camara em sessão secreüt. 
pela scgtúnte fonmlla: «A camara dos d!3putaçlos vae formar-se em sessão secreta 

· por a: sim o exigir o b em elo estado>>. 
'l'oclos os espectadores sa.írão elas galel'la.s, e ela sa.la todos os inclivicluos que 

não forem deputado: ou ministros ele estado . 
Art. 46 .0 As por tas e: tarão fechadas dmante a sessão secreta. A acta cl'e~ta 

será cscripta em separado elas actas da sessão publica, e lida e approvach no fiDl 
de cada uma elas mesmas sessões. 

TITULO V 
VAS l' R OPOST.AS FEl TAS PELOS DEPUTADOS 

Art. 47 .0 Toda a 1n·oposta eleve ser feita por escripto e lida na tribuna, e 0 

seu auctor podcr{t. expor ele palavra ou por escripto os fundamentos cl'ella. Parft 
lm· a proposta o clcputfLclO t erá. dado o nome na mesa para ter a palavTa quando 
a ordem da camara o nermittir. 

Art. 48 .0 Na sessã~ segtúnte o secr etario to1·nará a ler a. proposta, e o presi
dente porá ~L votação ·e se aclmitte {L discussão ou se se rej eita ; vencendo-se affi~·
mativamente, a propo:ta sení. impressa, cli:tribuida pelos deputados e examinadi.!. 
nas commi:sões geraes (artigo 66.0 ) , d'oncle pàssará. {L commi:são central para ~o
Lre ella fazer Ci seu r e]atorio e o apresentar á camara com o parecer ela co])1])l18-

são, para entrar em orcl em de discussão quanclo lhe couber . 
Art. 49. 0 A exposição dos motivos não será impressa nem distribuída coro fL 

proposta sem que a camara expressamente o. orclene ; mas ficará sobre a roes~ 
para poder ser consultada por qualquer deputado, e o mesino se guar dar á coro 05 

r elatorios das commissões . 
Art. 50.0 Entre a leittu·a do r elataria. da com missão e a discussão ela proposta 

mediarão ao menos tres cli~s , e dm·ante ellcs todo o deputado póde clar o seu nom.e 
na mesa, pedindo a palaVJ·a para fallar sobr e a proposta, declarando logo se pre
tende defendei-a ou impugnal-a. 

Art. 51.0 Nenhum cl eputaclo pócle fallar mais ele cluas vezes na mesma cliscns
são, ainda que esta se prolon~·tle por mais de uma sessão . Exceptua-se o anctor 
ela proposta, o qual poclerá fallar tres vezes. 

Art . 52.0 Nas propostas que contiverem muitos aTtigos, cle]JOÍs ele appro;ada 
a proposta em geral, haverá nova discussão e votação sobre cada um elos artigos. 

· Art . . 53.0 Não podem ser comprehenclidos em uma só proposta obj ectos de na-
ttucza diver sa. . 

Art. 54.0 A todo o deputado é permittido, no decurso ela discussão, I:rop.~r 
qua~squer emendas por escripto, e estas, sendo admitticlas a discussão, serão dt::>
cuttc1as e resolvidas antes ela questão principal. 
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Ar t. 55.0 Sufficientemente discutida a proposta e fechada a cliscussFio (ar ti
g.o 40 .0

) , um secretario a lerá novamente com as· emendas que se houverem ven
Cido; e, terminada a leitura, o pre." idente a porá á votação (artigo 89 . 0 ) . 

Art. 56 .0 Se depois de admitticla uma proposta á cliscussão o seu auctor r equer 
que, por lll'gente, entre logo e,ro discussão sem ir ús commissões, o presidente por{~ 
á votaç~\o a questão ele urgencia, sem sobre ella aclmittir discussão . Para ser de
clarada urgente qualquer proposta são necessar ios os votos ele dois terços, ao me
nos, elos deputados presentes. 

Art. 57. 0 Vencida a urgencia, a proposta será lida e discutida na seguinte 
se.ssao; e, fechada .a discussão, o presidente porá a votos se é aclmitticla a ultima 
leitura; r esolvendo-se negativamente, a proposta fica rejeitada; e quando a r eso
hlçâo for affirmativa, a proposta será ele novo discutida na sessão seguinte; e fe
chada a discussãoi sobre ella se procederá á votação definitiva. · 

~rt . 58 .0 A todo o deputado 6 licito suppr.imir a su~ proposta antes da clis
cnssao; depois da cliscus ·ão ab erta é necessario o consentimento ela camara. 

Art. 59 .0 A nenhum deputado é licito protestar contra as r esoluções ela ca
lUaJ·a; mas p6de pedir que o seu voto seja inserto, na acta, nao sendo motivado. 

TITULO VI 
D,\ S PROPOS1'ÀS ORIGINARIAS DO GOYE UNO 

Art . GO. 0 Os minist1,·os ·secretaria s ele estado têem na camara um banco sepa
l'aclo diante ela t riblma e entrada fi.·anca na camara em sessão publica ou secreta., 
excepto na occasi~Lo ele votações, ús qHaes nao podem assistir se nro forem clepn
t.:'1dos . 

l Art. 61. 0 P odem fazer as propostas ú camara por officio dirigido ao presidente 
c a, camara ou pessoalmente, lenclo-as na t r ibuna. · 
. .:Art. 62 .0 Estas propostas serão m::mdaclas ás commissõ s geraes, cl' onde pas
sarao <~ commissão central, que sobre ellas clad o seu parecer em um r elator io 
Cfl1e ser·á lido :.'L camara, :ficando assim as propostas convertida.; em proj ecto de lei 
Para enkar em na ordem elas clisClvsões . · 

Art . 63.0 Quando alg llln ministro secr etario de estado declarar urgente a pr o
posta do governo, para ní'io ir ás commissões geraes, o presidente pora {~ votaç~io 
a lU·g-encia,. e, vencida esta·, a propo.ota passará immediatamcnte a uma commissão 
especial. . 

Art. 64.0 Na discussiLo os ministros sl:Lo Sl~j eitos ás mesmas r egras que os de
putados e mmca poderão auctorisar SLlas opiniões com o nome do rei . 

TITULO VII 
DAS PROPOSTAS QUE TIVERAM ORIGEM NA CA~LARA DOS PARES DO REI NO 

, Ar~ . 65. 0 T odas as propostas que tiveram origem· na ca:mara dos pares sedio 
l C11Jett1clas ús commissões geraes, d'oncle passar~io para uma commissão ccntr ::i.l, 
para depois do relatorio d'esta entrarem na ordem das discussões. 

'TITULO VIII 

DkS COMMISSÕES 

· Art. G6. 0 Haverá commissões 
0
n·eraes, ccntraes c e:peciaes . As commissões o·c-raes ~· f . . o sec }ao armadas por todos os cléputados ela cama.ra, r epartidos á sorte em sete 

1, çoes, designadas cada uma com os numeras ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada uma 
c estas commissões examina e discute a · mesma pr oposta on pr oj ecto qae é exami-
1ado por outras, e em t endo acabaclo o exame e discussão, assim o participa cí, mesa 
c a camara, e ])roce de a nomear um relator ele entre os seus membros. 

1. Art. 67 .° Constando na mesa que cinco commissões t êem acabado o exame e 
~2scns.·ão da proposta ou proj ecto , declara o presidente ela camar a que a commis
sa_o central se deve fm·mar inces:antemente, para ele novo examinar e discutir a 
Pl oposta, e sobre el1a apresentar o seu par ecer em um relator! o, o.s ·ignaclo pelos 
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membros da mesma commissão e lido á c~mara por aquelle que a commissão es
colheu para na discussão geral sustentar o pa.r ecer . 

Art . 68. 0 A commissão central compõe-se dos relatores nomeados pelas com-
mtssoes geraes (artigo 66. 0 ). . 

Art . 69. 0 Quauclo para prqparar algum projecto ou para examinar alguma pro- 
posta, que não rl eva ser examinada pelas commissões geraes (artigo 63. 0

), for ne
cessar.ia uma coJDJ.:illssão especial, o presidente intimará á camara que no fim ela 
sessão se r etma em commissões geraes, para cada commissão nomear ele entre os 
seus membros um pa.ra formar essa commissfio e:pecial. 

Art. 70. 0 O primeiro dever, tanto das commissões geraes como centraes e es
p eciacs, é nomear de entre si um presiclente, que proponha as questões, dirija os 
trabalhos e faça manter a ordem, e um secretario, que r eceba os papeis e se cor
r esponda ·com a secretaria da camara para o que convier . 

Art. 71. 0 As commissões geraes serão renovadas to elos os mezes ~.'L sorte. Seus 
trabalhos acabarão ás duas horas ela tarde; podem porém ser prolongados em-
quanto aprouver aos membros de cada uma. · . 

Art. 72. 0 Qualquer membro ela commissão, vencido em votos, púde -na cliscus
são geral emittir livremente a suà opinião particular. 

Art. 7 3. 0 O relator da commis'são central ou especial p6cle, na discussão geral, 
fallar trcs vezes, como os auctores ela proposta. 

Art. 74.0 Haverá uma commissão administrativa composta ele sete membros, 
nomeados pelas commissões gcraes, a qual chuad~ por todo o tempo ela sessão an
nnal. 

Art. 75. 0 P ertence a esta commissão ter o inventario ele todos os moveis per
t encentes á camara e aclministr.ar as prestações destinadas para as despezas da 
mesma, e no fim ela sua administração apresentarà á eama.ra um relatorio circmn
sta.nciaclo da sua gerencia. 

Art. 76. 0 Esta commiss!Lo elegerá ele entre os seus membros um presidente; um 
secretario, um thesourei.ro e quatro inspectores elo palacio ela camara. 

Art. 77. 0 Haven't tambem uma .commissão ele petições composta ele sete meJll
bros e nomeada pelas commissões geraes, a qual sent r enovada todos os mezes. 
A esta commissão pertence examinar todas as petições que f01·em dirigidas á ca
mara, fazer a esta um r ela.tori.o com o seu parecer sobre aquellas que forem ela 
competcncia ela mesma camara, e inclicar na secretaria o destino que se eleva dar 
ás outras. 

Art. 78 .0 A commissão das petições terá em uma casa aberta ao puLlico mua 
caixa fechada para r e('.eber as petições, e um livro el e registo, em que estarfto_I:;n
çaclas por ordem ele datas as resoluções tomadas ou os des~inos dados ás pct1çoes 
rcce b idas. . 

Art. 19. 0 O p1'esi.clente ela c amara e os dois secr etarias formarão a commissrLo 
ela policia ela camara; dão as iustmcções ~i guarda e dispõem elos contínuos, por
teiros da camara, correios e guarda portões. 

Art. 80.0 O vice-presidente e vice-secretarias formarão a commissão ela r eclac
ç~1o elo Diario dct camam. Emquanto não houver D1:a1·io dirigi rão o extracto das 
cliscussões, pa.m que s~ja feito com a possi.vel exactidão, dando para isso as ordens 
nccessarias ao taehygrapho que faz este trabalho . · 

TITULO IX 
· DAS VO'l'.AÇÕES 

Art. 81. 0 As votações ou são publicas 011 secr etas. A votação publica on é no-
minal ou não; a secreta faz-se por escrutínio ele listas ou ele espher as. ~· 

Art. 8.2. 0 Para a votação nominal o presiclente resmne e propõe a qnestao, 
convidando os cleiJutados,. para que os que adaptarem a proposta digam «adopto» 
e os outros digam «rejeitoJ> . Então um secretario faz a chamada elos deputados 
e cada mn responde em voz alta <<aclopto» ou «rejeito», e outro secretario vae to
mando nota elos votos a favor e contra. 

Art. 83.0 Ha-verá vota~:ão nominal todas as vezes que, r equerendo-a algn~ 
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dernltado, .L'o. I' este · J o t · ] " b d t ' 1 , ,· ap01acw p r um erço Ct OS mvm ros a ca.mara que os 1vercm 
presentes . 

Art. 84.0 A outra votação publica faz- se convidando /o presidente os que acl
optam a proposta . a que se alevantem; en.ti:'io um secretario conta os deputados 
alevantaclos e o oLltro conta os assenta.clos, declarando cada lrm o numero elos que 
contou. 

Para prova ela votação convida o presiclente os que adaptaram a proposta }Jara 
que se assentem e os que a rej citaram pu,ra que se alevantem; o mesmo secretario 
conta os que se alevantaram, e o outro os que ficaram assentados; e se os numeros ela 
segurtcla operação são igna,es aos ela primeira, ainda que em senticlo contraclictorio, 
a votação é havida por bem feita . H avendo cliscordancia. procede-se a nova votaçrio . 

4 
Usa-se d'esta votação nos casos dos artigos 5.0

1 ·25. 0
, 28. 0

, 35.0
, 40. 0

, 41. 0
, 

S.o, 56.0 e 63 .0 

:B . Art. 85.0 A votação secreta por listas tem logar em toda a escolha de pessoas 
Cita pela cama.ra. Cada deputado escreve em um papel tantos nomes quantas as 

pessoas que se elevem escolher, e dobrando-o em duas clobras cruzadas, o vae l:m
çar, pela ordem ela c~'tmacla, em uma das urnas que estão collocadas sobre os pe
destacs ela tribuna, as qmtes terão uma abertura por oncle se lancem as listas . 

1
. ~s ~stas serão feitas em papel ele tamanho igual, o qual ser;í, para esse fim 

c tstrtbmclo aos cleputados . 
Art. 86 .0 Acabada a votação, lilll continuo levará a mna ~t mesa, sendo acom

}:an1ado por lilll secretar io ; tiram-se as li stas, contam-se e lêem-se em voz alta~ 
~e o numero elas li stas for maior ou menor elo que o numero elos deputados vo- . 
ta.ntes torna-se a começar a votaçrLo de novo. 

Art. 87. 0 T otla a li sta que contiver mais nomes ou menos do que eleve ter, ou 
~~ que for nomeaclo a.lgLrm deputado cujos titulas de eleição não foram ainda ve
~1 caclo~ pela camara, ou que e. Ut conhecida.mente impossibilitado para ser eleito, 
sen\, re,J eitacl.a e ficarú .·em efl:'eito. · 
b Art. 88. 0 Em regra, no primeiro escrutínio ele listas requer-se a pluralidade 

a soluta de votos, bastando no segundo escrutínio a pluralidade relativa. E xce
}ltua-se a eleiçã.o elos que hão de ser propostos para presidente e vice-presidente, 
na qual se guardará o disposto no artigo 9. 0 

Art. 89 .0 O escrutínio ele espheras tem logar em todas as votações sobre pro
postas ou projectos de lei, e sobre a approvação elo proj ecto de resposta ao dis- · 
Clu·so real ele abertura elas camaras. · 

Para este escrut'ini o distribue-se a c;cla deputado uma esphera branca e outra 
f,r~t~~ a branca significa a aclopção da proposta ou projecto, e a preta signific_a 

.e~etçao . Cada deputado, pela ordem da chamada, vae lançar na lu·na do lado ch
l eJto da tribtma a esphera que significa o seu voto, e na urna ela esquerda lança 
a esphera ~ue lhe não serviu. 
l Art. 90. 0 Acabada a votação, mn continuo, acompanhado por um secretario, 
eva á mesa a tuna da direita, a qual se abre; contam-se as espheras todas, se

Param-se as cspheras brancas elas pretas e anmmcia-se á camara o r esultado ela 
Votação . . 

A prova cl'esta votação tira-se contando as esph ras que estrio na urna ela cs-

t
cluercla, cujo numero deve ser io·ua.l ao nmuero total das espheras da m·na da vo-
ação . o 

l Art. 91. 0 Quando o total elas espheras for maior ou menor do que o mrmero 
c 08 votantes, a votação se tornar~í, a começar de novo . 

. Art. 92.0 N'esta votação e na ele listas o presidente e secretarias são os pri- · 
illelros que votam, descendo para esse fim dos setls logares ; nas votações publi
cas Votam sempre em ultimo logar. Os vicc-se~retarios ajudam os secretarias na 
~.onta e aplu·ação dos votos, ele sorte que haja sempre n 'estas operações cloi~ escrn-
lllaclores e dois secretarias. . 

Art. 93. 0 Em toda a votação deve-se annunciar :i camara ,e declarar na acta 
0 

lltunero total ele votantes e o numero dos votos que houve a favor ou contra. 
Art . 94.0 Nenhum clermtaclo púde ausentar-se ela camara c1uanclo se procede a ,-ot ~ açao, nem eximir-se de votar estando presente. 
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TITUI,O X 

D O UNIFORME DOS DEPU'r.A.DO S 

Art . 95. 0 O uniforme dos deputados será ela fórma segtlinte.: casaca de p~n
no azul, com a gola e canhão bordados ele quinas e castellos ele prata e boto~s 
l)rancos lisos; colete branco, não havendo lucto ; calças azue justa;; e boti
nas; chapéu armado, com laço azul e encarnado, e presilha ele prata; sem es-
pada. , 

Art . 96.0 Este uniforme servil·á para assistir ::ís sessões e para tod.as as fLmc
ções ela camara, e d'elle poderão usar os deputados fóra ela camara quando qm-
zerem. · 

Art. 97 .0 O mesmo vestido, com calção e meia branca, não havendo lucto publi
co, servirá nas deputações ao paço. 

TITULO XI 

DA POLICLI. DA C.ULI.!U 

Art. 98. 0 A policia ela camara está a cargo ela commissão r espectiva (arti
go 70 .0

) . 

Art. 99. 0 Haverá na camara elos cleputaclos os seguintes o:fficiaes ele policia: 
dois gnarcla-portões, dois porteu:os ela camara, um continuo mór com quatro con
timws subalternos . 

Art. 100. 0 Os guarda-portões, occupará um o portão de entrada ela escada 
pl'Íncipal ela sala, e. só permittirá a passagem aos membro· ela camara, aos ew
pregaclos da mesma e aos mensageiros ou correios portadores de o:fficios; o outro 
occnpará a porta ela escada elas galerias, de que permittú:á o ingresso a todas as 
pessoas que se apresentarem de tra:i e decente e sem armas . 

Art. 101.0 O primeiro dos porteiros da camara occupará a sala ulterior da 
mesma c responder{~ pela sua policia, impedindo ali toda a especie ,de ajunta· 
menta ele pessoas externas , r ecebendo os o:fficios e despachos que lhe fo rem apre
sentados e communicanclo-o · aos contínuos interiores para serem entr egues á mesa. 
O segtmdo porteiro estará na casa ele fóra elas galerias . · 

Art. 10~ . 0 O continuo mór e tun elos seus ajudantes occ1tpam em baixo os la
elos ela presiclencia em pé, promptos a executarem as ordens elo pTesiclente ou dos 
secret:1rios, e, no caso ele sessão secreta, fecham as clt1as entradas da sala elas ses
sões c vigiam em que a ellas se não chegue pessoa alguma. 

Art. 103.0 Outro continuo ajudante franqueia aos pares, conselheiros ele estfL
clo e membros cl,o corpo cliplomatico a entrada nas suas respectivas galerias, e fe
cha c vigia ás portas d' ella: nos casos ele ' sessão secreta. 

A1t. 104.0 Os outros dois contínuos ~judantes existem na galeria publica e 
n 'ella mautêem a ordem, vedando a entrada a 'todas as pessoas que' quizerem pe
netmr depois ele cheia a galeria, impondo silencio e fazendo sair os perturbadores 
do socego e da ordem. Nas sessões secretas os dois contínuos fecham as portas 
ela. galeria e impedem que pessoa algrrma cl ' ellas se approxime. 

Art. 105. 0 O ~mifoi·me elos contínuos da camara será o seguinte : casaca pretA, 
vestia e calção preto, meia preta, sapato e fivela ele prata, e ao peito uma meda· 
lha ele prata dom·acla com as armas elo r eino, pendente de uma cadeia elo meslll0 

metal. 
Os porteiros serão vestidos como os continuas, porém as suas medalhas se:_<"í~ 

sómente de prata, e os guarda-portões usarão ele fardas azues cli.rcitas com galoe:. 
ele prata. Os guarda-portões terão os seus bastões de prata. 

Art. 106.0 Nenhum cl 'estes empregos é perpetuo ou vitalício ; todos são meras 
serventias, que -podem cessar ou mudar quando a camara o jt1lgar conve~e7üe· 

Art. 107.0 Todos estes empregos serão nomeados pela commissão ele policHt e 
poderão ser cl especlidos pela m~sma . 

Art. 108.0 A commissão administrativa · póde tomar ou despedir os serventes 
que julgar necessarios para o mais serviço do palacio, sua limpeza e asseio. 

Art. 109. 0 E sta commissfi.o terá i~s suas ordens o archivista em qualidade ele 
sub-inspcctor. · 
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Art. 110.0 A commissão de rcclaccão do Dúwio pr 01)0d . à camar a os empre~ 
gados que forem necessarios para est~ sei·viço. 

'l'ITULO XII 
DA SEC!tETAHiâ DA C.H IA.!lA 

Art . 111.0 Ha'\erá na secretm·ia ela camara os empregados seguintes : 
. 1. 0 D ois o:ffi.ci?-es r eclactores, que, debaix o elas ordens e inspecção elos seCI·e

tan os-ou vice-secretarias, redigirão os papeis de serviço da camara . 
2 · 0 Seis amanuenses destinados a copiar, r egistm· e a outros mester es analo,. 

gos da secTetari a, e um continuo para o serviço ela secr etaria . · 
3. 0 Um archiYista, 'que, igualmente debaix o da inspecção elos secr etarias , cui

dar"\, elo arranjo elo archiYo ela camara e d'elle t erá o catalogo r egular, e será 
t~bem sub-inspector do palacio, debaixo elas ordem da commissão aclministra
trva. 

4 . 0 D ois mensageiros ou correios ela camara, cl estinaclos a le-yn,r as mensagens 
por ella enviadas. a quaesquer estações. E stes mensageiros terão por cli.Yisa na ca
saca uma chapa ele prata com as armas elo reino e a legenda <<C:1mara dos depu
tados ll . 

1 .Art. 112.0 Os secretarias farão o r egimeJ;J.to, q:ue cleye ser obser vaclo na seet·e-
. tan a para a boa ordem e expedição elos negocias . . 

TITULO XIII 
DOS ORDENADOS DOS EMPRE GADOS E MAI S DESPEZâS DA CA!úARA 

Art. 113.0 No principio de cada sessão annual a commissão administrativa, 
entendendo-se com a commissão ele lJolicia e de r edacção elo D iaTio, fará o or ça
f ento ele toda a . cl_espe~a orclinaria e extraorclinaria, _q:l8 pócl~ ser necessaria no 
llhu-o anuo aclm1mstrat1Vo, comprehendendo os snbs1chos e a;:rudas de custo elos 
~eputaclos , e o r esultado será communicaclo ao goyerno pela secr etaria ele estado 
<os negocias ela fazenda, para ser lançado no orçamento e clisúuticlo com este . En
tretanto as clespezas ela camara serão feitas conforme as r egras estabelecidas pelo 
.governo: ' 

Art. 114.0 A commissão administrativa fica auctorisada para r eceber do the-
8011ro as pr estaÇões applicaclas para as clespezas da camara, com recibo ass:ignaclo 
J?elo presiclente, thesonreiro e se cr~tario da mesma commissão . 

TITULO XIV 

DAS GALERIA,S 

Ar t. 116.0 Os artigos seguintes, concernentes ás galerias, serão a:ffi.xaclos n~ 
entrada cl'ellas par a conhecimento e observancia de toclas as pessoas que n 'ellas 
entrarem : 
l l. ~ Os ciclaclã.os na galer ia ela camara são essencialmente mudos espectadores 
c as cl1scu:sões, yotações e mais actos da camara. 

2.o Como taes, toda a acclamação ou rumor, indicio ele approyaçã_o ou clesap
provaç~Lo lhes q rigor osamente prohibiclo. 

3.o Todo o ciclaclão intimado pelos contínuos existen tes na galeria, para sair 
da · ' · · 

c lnesma, deve immecliatamente fazel-o sem a menor r es1st enc1a. 
4 .0 Nenhum ciclaclão, qualquer que seja a classe a que pertence, pócle entr ar 

arlllaclo no r ecinto ela camara, nem na g·aleria, excepto as sentinellas e os officiaes 
ou o_fliciaes inferior es, que yem r enclel-as ou rondal-as. . 

b. 0 Todo o cidadão, ao entrar na galeria, deve descobrir-se, e n ' ella perma
necer cl escober to. 

6. 0 Não haver{L na galeria publica lagares priYilegiaclos, nem prececlencia al
gullla el e lagares e assentos . 

7. 0 Os pares elo reino , os conselheiros ele estaclo e o corpo cli.plomatico têem 
na sala elos deputados uma galer ia particular , cuj os assentos•lJoclerão ceder ás pes

ao 
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:oas conspícuas ele um ou outro sexo, munindo-as com os seus bilhetes, qne serão 
verificados pelos contínuos . . 

8 . 0 Todas as pessoas existentes nas galerias devem sa:ír d' ellas immecliata
mente e em silencio apenas pelo presidente é proclamada a formação ela camara 
em sessão secr eta. 

9 .0 Em es~anclo ciccupados todos os bancos não se deixará entrar mais nin
guem, emquanto não houver log·ar vago, de sorte que as coxias estejam sempre 
clesoccupadas. 

Artigo ttddicional. Emc1uanto se não :fixar definitivamente o modo de coJU]ll~l
nicaçao ela camara com o governo e com a camara elos pares do r eino, e se nao 
:fizer o ceremonial elas côrtes geraes, a camara guardará a estes respeitos o qr 
se acha cleterminaclo no projecto elo r egimento interno e mais actos emanados 0 

governo até ào dia 30 de outubro elo corrente anuo. · 
. Camara elos deputados, em 14 de novembro de 1826. =Beuto Pe1·ei?·a do (/ct? '- . 

mo= Fnmcisco Antonio de Campos= JJ1.anuel Bo1·ges Ca1·neÍ?'O = Anton·io JJ{a?'cW?W 
de Azeveclo= . .'11anuel de Se1·pa 1VIachaclo = F1·ancisco Soa1·es Fnmco=José Anto
nio G1Le1'1'ei1·o. 

Voto separado a que se r efere o parecer 

D as commissões 

1. 0 Toda a camara se formará. em nove c01nmissões ou mesas, que serão per
manentes pelo tempo de uma sessão annual. Estas commissões são : 1. a, de p~·o~ 
posições ; 2.a, agricultm·a; 3 .a, industria e commm·cio; 4.a, instruoção e soccorl~s 
publicas; 5.', fazencla; 6.a, guerra; 7.U,marinha; s .a,negociosestrangeiros; 9.1, 
negocias de justiça e ecclesiasticos . Igualmente se nomean't mna commissão c e 
tres membros para a reclacção elas r esoluções da camara . _, 

2 . 0 Tirar-se-ha á sorte uma commissão ele doze membros, a qual proporá ·~ 
camara o numero e os nomes elos srs. deputados que devem formar aquellas co)ll 
missões ou mesas. 

3.0 Toclos os prójectos serão enviados pela mesa á commissão das proposições, 
e esta indicará a mesa ou mesas onde elevem ser r emetticlos, para ellas formarc)ll 
o seu relatorio . 

4.0 Das propostas, quando ní:io sejam impressas, se tirm·ão as copias sufficien
tes para se remetterem ás outras mesas . E fica aberta e franca a entrada da coJJl
missão onde se deve fazer o relatorio, p~ra qualquer membro elas outras couJ· 
missões poder n'ella propor as duvidas e emendas (se as houver) que julgar· se 
devem fazer á proposta. _ 

5. 0 Depois ele feito o relatorio é apresentado á camara pelo relator ela coJJl 
missão respectiva, para ·entrar em discussão quando se lhe assÍ,!;t'lUll' dia . 

~ S a1·es Camara elos deputados, em 14 ele novembro de 1826. =F1·ancisco 0 

F1·anco. 
* 

N'este mesmo dia a camara elos pares formou-se em sessão secre-ta, sob 1:e
q'\lerimento elo marquez ele Vagos, para examinar a mensagem feita p ela co:JJlJJJJS
são nomeada na vespera, cujo tn1.balho não sofli·eu alterações. Eis seu teor: 

Proj ec-to de me:nsagein a el-:rei 

· or e Senhor! -A camara dos pares, penetrada elo mais profunclo respeito, alll! ,._ 
veneração pela augusta pessoa de vossa magestade, considera como o seu P11

_ 

meiro dever tributfl,r perante o throno sentimentos herdados ele :fidelidade ao. 5
;

0
· 

berauo, que, empunhando o sceptro e cingindo a corôa, fLmdon um novo peno 
na historia portugueza. a· 1 

.A,s sabias, promptas e luminosas providencias com que vossa magestacle acu ~
ás calamidades do estado, extirparam o; males existentes, despertando os sen _ 
mentos nacionaes acudindo á orpbandacle em q11e 1. azia o reino, fazendo clesappa 

. ' · na-recer uma cnse ameucaclora e concentrando os interesses se1nlJ:aclos ele uma 
> 1 
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r-' ,a?, qne, para. voss:1 mage::;tn.üe, sempre appellou como nor te tb snn. alYat;~Lo c 
1.llllco leg-itimo soberano por direitos iuaufériveis . 

. A camara dos pares, representando a nobreza e clero elo r eino, e formanelo os 
lllats seg-uros degraus do excelso throno ele vossa magestaclc, se esforçará para 
corre ·ponder {t expectação de vossa magestade c da nação, que Yendo nos pares 
~s recordações hi ·toricas ela monarchia, e pre. entes os feito: que tanto as ·ignala
r:m os augu ·tos antecessores de vossa magestade, conheee a sua absoluta dedica
çao ú real e augusta dynastia de Bragança. 
·l pcns prospere .e dilate a vid.a de vossa mag·e ·tacle quanto hav~mo~ mister P.ara 

g .01 :a c esplendor da monarchia po~tugueza. = P ., Cw·deal Patnctnha, viee
Pltesielente = J.lfcw9.uez de Bo1·bct = Bispo ele Vizeu =Conde de Linha1·es = .Conde 
ca Lapat . 

heaberta a sessão publica o presidente pTopoz qlle se nomeasse a deputação 
para apresentar á infanta r egente a dita mensagem, ficando pomposta elo bispo 
~oncL~ ele Coimbra, bispo de Pinhel, marquezes de Valença e ele Abrante.s, concle 
c 0 Llllharcs e visconde de Balscrnã.o . 

* 
,. Dois &ias ·depois' a c amara dos pares teve conhecimento da segninte proposi~ 

Çao apresentada pelo -
20NDE DE S. l\irGUEL : - «Proponho : L 0

, qu.c se poça ao go vemo uma infor-
1!1~-Çao elo estado actual em que se .acha a nação; 2. 0 , que esta ilúor·mação com
~.~ehe~da todos os ramos ela administração publica; 3.0

, que as m:teria~ que e~i
do lll ~~gredo venham notadas e1~ separa:~o, se de su.a r~welação nao per1ga o be1;n 

est,tdo; 4. 0 , qtw na mesma informa" a-o venham mclicaclo: os abusos que mms 
~arece.m ele refm·ma; 5.0 , que o govemo mande ~t cmnara todas as noticias elo dia, 
auto Internas como externas, que in teres am á segmança da nação; G.JJ, etnfun, 
;~le se nomeie uma comrnissão particulal' a que se dirijam estas noticias e os elo
e t,meuto:: qile lhes disserem respeito, e que esta commissão con:imunique á camara, 
R:~ ~essao publica ou secreta, segundo a sua nat1u·eza, seguindo para obter a clitfl. 
1~ ~sa_a secreta os tramites determinados no regulamento interno pal'a sessões d'esta. 
a. a LUeza, que se devem evitar quanto possivel for . '' - Admittida, designando-se 
' sessão de 21 do mesm~ mez p-ara o seú auctor a funclament.ar . 

* 
p .. -As sessões ele 16 e 17 ela camara electivit foram destinadas á discussão do 
dlOJecto ele regimento interno, ma-s· na ultima d'ellas, depois da ordem elo dia, o 

0 
e~uta~lo José Antonio Guerreiro leu, por parte ela commis:ão cl~ que era r ebtor, 
segutnte 

Parecer 

t . Senhores : - A coitliUissão encarregada ele inúl.icar os artigos ela carta COJ1sti-
11nelonal, crlja execucão esteja dependente ele leis regulamentares, e ele .designar 
-lnae . se· d' I' a· . . . h !üJ:o · ~am estas eis as e que se necessita com a ma10r u1·genma, ac ou q'lie 

podta melhor corre 'IJORder á honrosa confianca d' esta c amara do qu~ lendo co111 · , 
e f· :naclura ,reflexão todo o contexto cl'e~te precioso c~cligo elas nossas liberd~les 
r 010 

' e marcando ao me. mo passo pela 01·elem da numera.ção to elos <>s a rt1gos 
~~e Pal·ecesscm e tar no caso ela propo ·ta elo sr. deputaclo Caetano Rodrigues ele 
llli~c~clo,, ~obre qu.c recaÍlt a r esolução el'esta camara, por v-idude ela qual a com. 

sao fo1 creacla . 
c . .A co:mmissão julgaria ter commettido nm saer:ilegio se ousasse pensai· que na 
axta c t · · · · l c1 • ' · t cl ' g. d ons ttnmónal havia artÍ"'OS que não obr1gassem c es e pt : aqm Ll o e sa-
e1~ o; ~oclas as suas clisposiçõ~s obrigam desde 9-ue .clla foi con~ecida e jmada; 
0 P0I força cl'esta obrigação que o poder lcgJsla.trvo se eleve mcessantementc 
cc1lpar ~ .c · ,..;t. · l · 1· d eLa J.Ormacão de todas as le1s que na caTta cons"~ ucwna vem me Icadas 

P
as quacs a commissão offerece o segLlinte catalogo com ·a inc1icacão· do s artio-os ~ 
fll'aerra- h .c ~ :s 

"' < P os respectivos quo a ellas se rererem. 
Pres 

1 
O diploma env itLdo a D. Pedro IV con.tinha as assignaturas de todos .os pal·es do reino 

entes á sessão. 
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Cntalogo dns l e is r egula m e n tares indicadas na carta constitucion.al 

Artigo 7. 0 § 4. 0 Lei sobre as qualidades precisas para se obter cartn. ele na- . 
tmalisação. . 

Artigo 15.0 §§ 1. 0 , 2 .0
1 3. 0 e 4 .0 ; artig·os 20.0 e 54 .0 L ei ele ceremomal, e re-

gimento elas clnas camaras reunidas em côrtes ger aes . -
Artigo 21. 0 L ei sobre a chuação- elo cargo ele presidente e vice-presidente ela 

camara elos deputados . . 
ATtigo 41. 0 §§ 1. 0 e 2. 0 L ei de r egimento ela camara elos pares, como tribu-

nal ele justiça. · 
Artigo 70.0 L ei sobre o moclo pratico ele eleições, . e numero de deputados ela 

nação . 
Artigo 75. 0 § 11.0 e artigo 145.0 § 12.0 L ei elo regimento elas mercês . 
Art~go 101. 0 L ei ela organisaçã~ e regi~ento elas sec1:etarias ele cst~~o . =t 

Artigos 104.0 , 111. 0 , 123. 0 e 14b.0 §§ 2b.0 e 27 .0 L m ela r esponsabihclacle ee 
todos os funccionar ios publicos. ' 

Artigo 107.0 e seguintes. L ei ela organisação e regiment? elo conselho ele es
tado. 

Artigo 117.0 Ordenanças elo exercito de t erra e ela força naval. . . . 
Artigos 118.0 e 120. 0 L ei da organisação dos j"t.uados e jLúzes ele pnmen·a ]Jl-

stancia. • 
Artigo 125.0 L ei ela orgaJÚsação e r egimento das relações, que hão ele julgar 

em seg·tmda instancia. · 
Artigo 12G.0 L ei para fazer r egular e uniforme a pul1liciclaele elos actos elo 

· processo crinünal depois da prommcia. . 
Artigo 129 .0 L ei ele regimento elos juizes de paz e dos juizos conciliat_Ol?~s - 
Artigo 130.0 L ei de r egimento do supremo tribtmal de j ~1stiça e lei ela clrv.tsao 

juelicial do territorio . . . 
Artigo 132. 0 L ei da divisão elo territorio p :.wa a administração e co digo aclu:u

nistrativo . 
Artigo 135.0 L ei da divisão municipal do tenitorio e regimento das c<una.ras 

munieipaes . 
Artigo 136.0 L ei ele regimento elo thesouro 1mblico. 
Artigo 145.0

: 

§ 3 .0 Lei repressiva elos abusos ela liberdade de imprensa. 
§ 6. 0 Lei sobre a inviolabilidade ela casa elo cidaclão. 
§ 7. 0 Lei sobre os casos e fórma da prisão antes ela culpa formada. 
§ 9.0 L ei contra as prisões arbitrari as . 
§ 17.° Codigo civil e co digo criminal. 
§ 20. 0 R egimento elas cadeias . . 
§ 21. 0 L ei sobre a inviolahilic1aele ela propriedade do cidadão, e casos ern qne 

esta cessa. 
§ 24.0 L ei sobre os privilegios dos inventores ele productos de inclustria .. 
A commissão estimaria propor á camara algum meio para todas estas le~s j0 

poderem faz er a nm tempo, ou em mui lJI·eve tempo; mas sendo isso iropossrve ' 
e sendo até de funestas consequencias que a um tempo se transtornasse a orclern 
publica em todos os seus ramos para se lhe substt~ir outra ordem el e cousas, 11 

que nem os ftmccionarios publicas nem os povos estã.o habituados, examinou quaes 
das leis inclicadas são necessarias com maior tugencia. 

Que é a carta constitucional? (P erguntaram a si proprios os membros ela co~
missão .) É a lei da nova organisação política ela nação portugueza; o pacto e 
alliança eterna entre o rei e a nação; o cmnprimento d'aquelle jm·amento soleJJJ.lle 
que os r eis de Portugal prestaram sem pre no acto da sua acclamação; e finahuenJe 
a execLlÇão e desenvolvimento cl 'aquellas sabias institllições , que a magestacle 0 

senhor D. João VI, de muito saudosa memoria, tão solemnemente prometteu n;~ 
suas proclamações ele 31 ele maio e de 3 de junho de 1823, e no decreto ele , 

1 do. mesmo. mez e anno; que seu ser enissimo filho, o seul10r infante .n. Mignellc e 
CUJo r espeltavelnome algm1s perversos tanto tê em n' est es ultimos t empos abusado )7 



469 

~nhu. com igual solemnidacle annunciado na sua proclamação datada em Villa 
jranca ele Xira aos 27 ele maio cl'aqnelle amw ele 1823; e que o mesmo senhor 
~· Joã~ VI ele certo modo .realisou pela c~rta .ele lei de 5 cl e j urrho de 1824, cuja 
x.ecuçao porém maus servidores ele todo 1llucliram. 

O es~aclo politico-possessorio de Portugal era lJortanto, ele direito, o ele uma 
~otarch1a t emperada pelas antigas instituições, com que tinha nasciclo e prospe

_lac o, e pela jurada inviolabilidade dos fóros e liberdades nacionaes; porém ele fa
~to o nosso estado era ele um a monarchia absoluta, sem limite algum legal; e que, 
s~ nunca degenerou em inteiro J espotismo, este prodígio foi devido unicamente ás 
VIrtudes que em todo o tempo distinguiram os monarchas portuguezes . 

Para o nosso magnanimo rei o senhor D. Pedro IV estava r eservado constituli· 
0~ facto conforme o direito; fazer effectivas todas as promessas e todas as conces
so.es ele seu augusto pae, e traçar com a mais profLmda sabecloria as regras e as 
Pioporções com que eleve ser r eedificaclo o eclificio social, para que cl'esta obra 
possa resm·gir a p rosperidade e a gloria elo nome portug u.ez . 
h . Est~ ma.gestos<;> edificio j á está, senhores, constituído no vertice pela divisão e 
:t: ~llnoma dos quatro poderes políticos, reconhecidos pela carta constitucionaJ; mas 
cl~ ao patriotismo ~ á sabeclo_ria elas duas camaras, e ao z~lo, sabedoria _e ~r,:,neza 
a· ?~'Verno, que fm cou:imettido o acabamento da obra somal pela constittuçao elo 

0 
tc10 na sua base, e pela orga1úsação elas auctoriclacles intermeclias, que elevem 

e~c . er o espaço imm.enso que separa os grandes poderes políticos ele pequena au
d orrdacle mmúcipal. EI:ttr e nós nacla está organisaclo ; todos os inter esses locaes 

e;a.ppareceram, ha muitos annos, elo solo portuguez; a cenh·alisação ele todos os 
;oc ores e ele toda a administração rompeu todos os vínculos que uniam a nação e 
a est~d_o . D'aqui veitl. o amortecimento ele todo o patriotismo, a ex.tincçfio ele toda 
i actrvidade, e aquella inclifferença I ara a causa publica, aquelle a mim que me 
qmpo{'ta> que em to elos os . t empos foi o· lJrecursor ela dissolução elas nações . O 
d llac ro nã.o é exagerado, senhor es; os nossos males são grandes ; porém. maior 

111°;re ser o nosso ardor para. os remecliar, e o. desej o ele c~rresponclermos ~igna-
~e e de nos mostrarmos cl1gnos elos beneficiOs elo nosso mcomparavel r m. 

ce . . · elo q11e fica dito, é fac1l ver que a commissão enten le que a primeira ne
lo ~sldade é ela clivisão ele toclo. o r eino em concelhos ele extensão e população ana
lll ga, e a organisação elas camaras e mais auctorielacles mtmicipaes; sem este ele
g; c~ to não pó ele haver bom. r egimen ·constitucional. Os interesses ela naçã.o são 

P
et aes e1n demasia para que c'acla fami1a e cacla iuclivícluo tome n' elles igual 
arte · o t · · l' · -~ N 1 1' ' t ll dev ' pa notlsmo c lilllnue-se a pr?po:·ça,o que se. a argam o~ ~m1 es que e e 

d e abrang·er : só n\1m pequeno terntono e que ha mteresses sJmilhantes em to
:Nos os habitantes ; e é por essa rasão que elevem ser administrados em comm1un. 
po~~ tempos J?ais. r emotos ele Roma e ela Greci~ ach~mo_s o go;erno municipal; 
:l. e~~ se cnam mteresses locaes ; o amor proprw sattsfelto e:s:Clta ao trabalho e 
0 , ~ctrvrdacle; cl 'aqui nasce · o patriotismo e um espírito nacional, que é a mais se-
t>Ula g·ar t' J • • • N l't' an ·ra Ctas mstrtmçoes po 1 1cas. 
n· . A.poz ela divisão dos concelhos, e ela orga.nisação e Tegimento das camaras mu
p l~~pa~s, a com missão acha que o mais urgente é a divisão elo territo rio com res
c~1 ~la aclmiriistração, a m·eação e r egimento elas auctoridacles r espectivas, e a 
poolc ~nação de um cocli go aclministrativo . Sem esta instituiçãõ nunca o governo 
de c :ra ter. acç~o prompta e forte nas partes mais r emotas ela capital : os fios ela 
te~ 

1
ndenc1a social por ·falta ele centros prox:imos quebram-se ou baralham-~e an

l'i 
8 

c e chegat·em ao centro geral, e as providencias elo governo tornam-se Jlluso
lll as por falta ele quem vigie ele perto sua execução . Agora mais que mmca esta
O 0 8 

"Vendo, estamos sentinela as ftmestas consequencias ela falta cl'esta instituicão . 
.... 

8t~oncelhos municipaes são o primeiro elemento, a unidade elo systema aclmi~is-'!a rvo . , J 1 . . 
Stla c '~por~:U este , tendo mais. força para nesenvo ver, prem.sa mm.s espaço para a 
1.0 

acçao; Ja se não trata ele mter esses puramente locaes, s1m el e mtm·esses maio
n' ~' e ' em que é interessada a nação inteira . O governo é o primeiro interessado 

esta o · ·a 1 1 · · t' N d l · c1 c rga1usação : as aucton ac es ac m1mstra 1vas sao ver ac e1ros commissarios 
81~a P:.cler executi~o; e por isso a commissão ~s!'á. P?rsuadicla que os ministros ele 

lteza nao deJXarão ele us::cr da parte ela IlllCJatnra que a carta constit't1cional 

\ . 
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lhes outorga, 1Jal'a proporem a e~ta camara a organisaç~io u'esta importa!l~e insti
tuição, a qual ' sómente pócle ser bem organisacla por aquelle pocler pohtlco, que 
sobro ella exerce mais cont.innada acção, todos os dias variada pela novidade das 
circumstancias occorrent~s . . 

Vem depois a mganisação judicial com a divisão do tenitorio, quo lhe rcsJ?e1~ 
ta : instituiÇão e regimento dos juizes de paz e elos j1úzos conciliatorios ; orgam~a
ção e r egimento el os juizes e j1úzos ele primeira instm1çia ( compreh endencl_o os Jll;, 
r ados parr-t as causas crimes); a clistribuiç.fio, orga1úsação e regimento dos tnbunn.e" 
tle. segunda. in~tancia, cl? ?up1·emo tribunal ele jl~sti ça, e d,a cam~·a dos pa~·~s cl~ 
temo, como tnbtmal cnmmal. O corpo da mag1strattua e aquehe que nuns. roa 
tem feito· ao reino, mas t ambem é o que mais cruelmente tem sido caluDlllwdo; 
Os portugnezes têem grande sêde ele j ustiça ; mas elevemos confessa.r qne a m~1 

acbninistração cl'esta, nem procecle tla corrupção da classe em massa, nem I?eslll:0 

da r)revar.icacão dos inclividuós exclusivamente . Hn. mag·istl·ados mui r esp01tavms 
• ··os pelas suas luzes, pelo seu desinteresse e pela sua imparcialidade ; se ha DllllL. 

maus, é para admirar · que seu numero não seja ainda maior p~los poderosos e~tt
mnlos que as instituições lho ofl'ereciam para prevaricarem. Comecemos pela Jlll

punidacle, . assegurada de facto J? el~ viciosa organisnçã0 elos tribunaes, pe~·an~: 
qttem devmm r esponder, o ele dtrmto para os desembargaclores, peJo assento c 
16 ele junho ele 1812. T emos uma lei de 1760 que dá a boa ras~io ele cada 11[])7 

isto é, o arbítrio elo juiz, como r egra ele j ulgar; h a outra, c1ue conccrle aos eles
em bargadores poder discricionario parn. a imposição elas penas; acrescente-se ~ 
poder colossal concoclido aos juizes elo fóra, a mobilidade ele todos os logarr 
triennaes, as difficulclades e et ernas delongas para novo clespacbo, a cer teza c e 
que o meio mais segm·o para ser de novo empregado era o llinheiro e as protec
ções, e a isto a:junte-:e a servil dependencia em que o magistrado estava de tocli 
as grancles anctoridades e clig·a-se conio · seria possível que a justiça fosse gera
mente administrada com imparcialidade. 

F elizmente, senhores, a caTta constituc: ionr-t] fixa as r egras para se evitare~ 
tle futuro tantos males. A inclependencia do poder juclicial, a inamovibilidade elos 
magistmdo. e n. responsabilidacle de todos os funccionarios publico:, são as melho
res garantias da imparcial administração da j nstiça; e a instituição dos jurac1o5 

nas causas crimes acabará ele garantir a segm·ança incliviclual, especiaiJ?ent~ 
quando pela formação ele novos cocligos se tiver feito clesappareeer a act:ual mceJ
t eza da legislação e fechado todas as portas á arbitrariedade . . . , 

A. commissão não propõe os jurados para as causas cíveis pór jtügal' mtttto 10 

moto ainda o tempo em quo poderão e deverão ser estabelecidos . , 
Propõe a commissão em u ltimo logar a lei da organisação e r egimento elo co~ 

seli1o de estado, por ser uma corpor ação que a carta constitltcional mancb cre~1 ' 
e de que j á vimos a nomeadio ele cinco membros . 
. Alem d' estas lei.· , que todas p ertencem á organisação social, ha a]gltmU5 50

: 

bre garantias dos d-ireitos indivichtaes elo cidadão, que a commissáo julga 111·gr 
tes, alem ela formac;ão elos codigos, para a qual mmca será bastantemm1te ce 0 ~ 
Offerece-se logo a lei r epressiva elos abusos da libenlade de imprensa : é noccs. -~
rio que cesse este estado provisorio; a opinião publica está açaimada pel::L conlJ1l15 

são de censm·a; e os esc1·iptos, que se publicam, pela maior parte nem serveJJl 
para crear uma opjnião no sentido elo g·overno , nem para illustrar o govcrn~, oeJ)) 
para o combater. A imprensa é u.m punhal de que 1úngnem se póde serv.Jr .selJl 
lhe quebrar a ponta, ficando assim inu.til tanto para o ataque, como para a clcfczii·. 
Um dos membr os da commissão, que em sua viela nada desejou tanto c,omo v~~ 
na sua patria gatanticlos os direitos civis e politicos de todo o cidarlão, e qn~e P~:
i ~so _tem empregado toda~ as suas forças, teve o . elcspraz~r de ver que em_ tun /ez, 
rJOchco, em que ?e .exammava um acto da .sua v1cl~ pnblica, que tant? nudo Se
a censura s~1ppnmm_ em uma só folha cl ~ m1~ressao tr~s passage1_1s cl1ver sas. eloS 
nhores, a VIela publwa elo s homens pubhcos e a propneclade namonal7 qne to dlJ. 
P?clem examinar . Execração ao escriptor immoral, que ousou 1 vantar o vén ._ 
vida particular e in ·ultar familias ou indi,7jdnos · mas liberdade inteira pant 0 85 

criptor, que sob . ua r esponsabilidade tem a co~·agcm de rasgar o véu do roystc-
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~·io com que se encobre. t pocler, e que não receia entrar no exame imparcial elo· 
actos elo empregado publico : só assim póde haver uma responsabilidade moral 
que chega a supprir a falta ela responsabilidade legal. ' 

As. outras leis, que a commissão propõe como urgentes, são ele tão conhecida 
n.ecessidacle, que não precisam desenvolvimento. A commissão offerece aqui o ca
talogo das leis urgentes ; e não pócle terminar este relatorio sem convidar os srs. de
putados, que têem feito algumas proposições grandemente genericas sobre o obje
cto ele a]gumas elas leis propostas, a que incessantemente devolvam os mesmos 
nssumptos com a devida extensão, formando projectos, que possam ser discutidos, 
com_ o q~1e ganharão gloria perenne, e prestarão á nação, e a esta carnara, um 
serVIço digno dos seus elevados conhecimentos e ardente patriotismo . · 

Catalogo das l eis mais urgentes 

Organisação social 

1.a Lei ela divisfio elos concelhos e regimento das carnaras municipaes . , 
~· ~ Divisão elo territorio, com respeito á administração, auctoridacles e cocligo 

administrativo. . 
r 3 .. a Divisão _judicial do ~erritorio; r.e&·imento. c~os juizes .de paz. e Ju.i.z~s conc~
Iatorws; orgamsação e regnnento elos JUizes e Jmzos de pnmeua mstanma no Cl-

\Tel e crime. . . 
4. a Regimento elos j urados nas causas crimes. 
5.a Organisacão e regimento elas r elacões . 
6.a Regimento do supremo tribunal l~ justiça. 
7 ·a Regimento ela camara elos pares corno tribtmal criminal. 
8. a Organisação e regimento elo conselho ele estado. 

Gar::ntias individuaes 

1." Lei repressiva elos abusos da liberdade ele imprensa. 
2.a Lei sobre a inviolabilidade ela casa do cidadão. 
3.a L ei sobre os casos e fóTma ela prisão antes de culpa fOl·rnacb. 
4.a Lei sobre prisões arbitrarias. 
5.a Lei para fazer r egular, uniforme e verdadeiramente Lltil, a publicidacle elos 

actos do processo criminal depois ela prommcia. 
6.a Lei sobre a responsabilidade de todos os fLmccionarios publicas . 
A cornmissão examinou a proposta elo sr . deputado Llúz Tavares ele Carvalho 

e Costa sobTe fazer-se a lei ela responsabilidade . Sem embargo elas grandes cliffi
~;~clades que ha para se fazer urna boa lei ele responsabilidade, em cuja discus
~ao muitos mezes s,erão bem empregados, a commissão entende que este negocio 

da maior importancia, e propÕfl que o sr. eleputaclo Llúz Tavares de Carvalho 
e Costa seja convidado para formar o projecto cl'esta tão importante lei. 
IJ · ~alacio ela camara elos deputados, 17 ele novembro de 1826 .= Pedro Alves 
]i1~ntz=.Alexcmdn Thomaz de lt!fo1·aes Sa1·rnento = Antonio ltfcwciano de .Azevedo= 
'?·cmcisco J.lfamtel G?·avito = José Antonio Gue?"Teiro . 

. Quando se abriu a sessão de 20 o presidente ela camara elos deputados parti-
CII . ' 

,)011 que pela meia hora ela tarde da ante-vespera a r espectiva deputação entre-
gara ~í. infanta r gente a r esposta ao discurso do throno (appr~vada em 16), d~
âuando-se sua altez;a proferir algumas palavras benevolas. E1s o teor elos d01s 

°Cllffientos : 

Respos-ta ao discurso do -throno 

~ Serenissima senhora: - A camara elos deputados ela nação portu.gueza nos im
~o: o honr~so dever ~e exprimir na a·ugusta presença de .vossa alteza os profun
. os ~ respeitosos sentimentos ele que ficou penetrada, ouvmclo as palavras memo
d~~eJ.s e verdadeiramente reaes 9-ue yo~sa al~eza, em nome de el-rei, se cliguou 

111gn·-lhes do alto elo throno no faustJssimo dia 30 de outubro. 
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A camara viu com a maior complaccncia consagrado na lu1guagc'm elo tbrono 
o gmnele principio <• qu.e o solo portnguez nao conheceu de ·ele seculos r emotos ou
tro governo político, que não fosse o monarcbico representativo» . 

Foi com e:ffeito este grande principio, mais ou menos desenvolvido, o q~lEl ele
vou a nação portugueza nos seetuos da sua gloria úquelle grau ele credito, clõ 
grandeza e de poder, que se acha consignado nos fastos elas nações, e que lhe 
não póele ser com justiça disputado . 

Foi este mesmo principio, o que inspirou no animo do augusto e saudoso ~o
narcha, pac de vossa alteza, o nobre pensamento ele renovar com as côrtes naciO
naes as sauelaveis instituições , que se ach-avam como esqtteciclas pelo tempo, mas 
que tinham feito n'aquellas felizes idades a prospericlacle dos portuguczes e a g~o
ria cl0s seus soberanos; pensamento que a força inevitavel elos tempos e elas Cir-
cumstancias lhe nao permittil,t realisar . . 

A Providencia elo céu tinha reservado esta gloria para o ·muito alto e rotuto 
excellcnte rei o senhor D . P edro IV, nosso legitimo sobeTano, cnja alma grande 
e generosa parece não conhecer outro genero ele poder senão o que é fi.mclado so
bre leis justas, sobr e instituições sabias e permanentes, nem ouü·o gencro de gran
deza e ele felicidade pessoal senão a que r esulta dos beneficios derramados profu
samente sobre os povos que lhe estão suj eitos . 

Apenas o senhor D . P eclro IV tinha lançado solidos e seguros alicerces á pros
peridade elos povos brazileiros1 quando/ por cli ·po.·ição -elo céu1 se viu elevado ao 
throno ele Portugal, e entrou ele posse cl'esta rica e preciosa heran ça, que lhe 
transmittiram seus augustos progenitores. 

A dor proftmcla1 que então clevia opprimir o seu regio coraç~io pela luctt~osll 
perda de seu augusto l)ae, os sentimentos todos, qne n ' aquelles momentos cleVJ~Dl 
occupar a vasta capacidade do seu alto espírito, se confimdiTam em lllll só e tllll00 

pensamento, em um só e unico desejo, o ele fazer felizes os portuguezcs, a.e 1 ~
vantal-os elo triste abatimento a que se achavam r eduzidos, de outorgar-lhes msti-
ülições convenientes a este grancle fim . , . 

Uma carta constihwional clictacla pela mais consummada pruclencia e sabedona; 
grandes c generosas providencias, tenclentes por trma parte a extinguir todo o .sen
timento ele divisão e cliscorclia entre dois povos, que elevem ser unidos por wte
resses, assim como o são por commtrm origem e linguagem; e por outra parte a 
dar aos portuguezes, na augusta rainha a senhora D . JYiaria II, e no seu consor

-cio com o ser enissimo senhor infante D . 1\figuel, os mais caros e preciosos penho-
r es da publica felicidade ; finalmente, mna regencia, que recaindo, por virtnc~e da. 
lei, em vossa alteza, nos offerece em suas altas qualidades o mais :firme este10 ela 
feli cidade 1mblica; e em seus numero·sos sacrificios um authentico testemunho elos 
sentimentos ele que vossa alteza t em f' iclo constantemente animada, taes são 05 

iuaprecüweis beneficios que o nosso incompara!'el soberano nos outorgou, taes as 
provas que se dignou dar-nos ela sua sabedoria, ela sua magnanimidade e elo sen 
amor . ' 
. A camara não póde considerai-os attentamcnte, sem r ender a h omcnagelll el a 

mais jnsta admiração ao grande caracter ele um monarcha, cujas acçõcs ele pon
cos dias poderiam illustrar e encher ele gloria longos annos de outrós r einados . O 
profundo r econhecimento e gratidão ela camara é igual á sua admiração . Elb ele
sej a que estes seus respeitosos sentimentos, que são tambem os ele toclo o P0' '

0 

portuguez, sejam, p ela benigna intervenção ele vo ·sa alteza, transmitticlos ú aLl
gusta presença do seu generoso e magnanimo b emfeitor . 

Com r eflexão dizemos que são estes os sentimentos de todo o povo portugueZ· 
A camara se compraz em pensar que muitos dos portuguezes extraviados do ca
minho ela honra, ela obeelienc-ia e da ficlelidacl e, têem sido antes illuclidos elo qt1e 
rigorosamente ~riminosos A e r ebeldes ; que o pequeno mrmero ele homens cl~gene.r~: 
elos, que tão fera nocloa teem la~1çaclo sobre os seus nomes, e sobre a anttg·~ lea . 
clacle portuo·ueza so:ffrerão nos remorsos da IJropria consc-ieucia e ·no J"tlizo nnp~n-

• O I I • dlll 
~1al d.a historia e da posteridade, trma pena mais severa que a que lhes po e 
Impor as leis . · 

A communicação que vossa alteza se dignou fazer á camara sobre as clisposl: 
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çõcs das nações estrangeiras a r espeito ele Portugal, c sobre o que cl'ellas se pócle 
e~pcrar ar bem ela paz e tranquilliclacle publica, demanda particularmente a grati
cho ela camara. Ella confia ela sabedoria, da pruelencia e ela boa fé elo governo 
que tão feliz es disposições e esperanças não serão jamais pertLU·baclas ou altcra
d~s por actos contrarias á. justiça e ás reciprocas r elações que ligam entre si os 
cli~creutes ''governos; mas não cluvícla tambem que a hom·a, a cligniclacle e os cli 
re1tos nacionaes serão sustentados com energia e constancia, qnanclo porventma 
' 0 ~'_Lçam quaesquer tentativas hostis contra a incle1Jenclencia e justa liberclacle c1n; 
naçao. 

Não foi menos agraclavel á cama.ra, nem é menos digna do seu reconhecimento 
~ noticia de haver o serenissimo senhor infante D . ]\,figuel prestado o juramento 
a_ carta constitucional, dirigindo-se consecutivamente a sua :antidacle para obter a 
dtspcnsação apostolica, que eleve preceder aos seus esponsaes com a augustif;isima 
senhora D . Maria da Gloria. Este grande exemplo ele obecliencia e ele respeito, e 
a~or _ fi·aternal, pondo em boa luz os verdadeir os sentimentos cl'aquelle augusto 
lJrulcipe, desvanece completamente um dos apparentes pretextos de que têem lan
çaclo mão os inimigos ela ordem publica para perturbai-a, e começa a realisar os 
altos pensamentos que o senhor D. Pech·o IV concebeu em seu illu traclo entcncli
Ine~to para conciliar os interesses ele Portugal com os elo Brazil ; conservando to
clavra . em l'tm e otúro hemi:phm·io a clynastia ela augusta casa de Bragança, gue 
h~ clo1s secnlos tem· feito as delicias elo!:; portuguezes e merecido o seu mais cor
dral amor e adoracão . 

. A camara apr~cia devidamente o vivo e ge1Íeroso inter esse que vo ·sa alteza se 
d_1gna tomar pela consolidação elo systema politico estabelecido na carta consti.tn
ctonal, e pelo bem e adiantamento ela prosperidade publica em todos os seus ra
mos. Ella não se poupará a trabalho, ou sacrificio algum, que seja conducente a 
este grande fim . 

A_s liso11jeiras esperanças, que vossa alteza lhe chí. sobre a activiclade elo com
~ercro ele Portugal com o Brazil, frmdaclas no teor elos tratados, que o augusto 
11ll]lcr:=tdor tem concluído com aJgumas nações da Em·opa, e na sua r econhecida e 
experimentada generosi lado para com a patria, onde nasceu, elevem alentar a 
grande e u til classe elos commerciautes, e dar desde já um novo impulso á agri
cultura e indu ·tr [a nacional, assim como excitam vivamente o reconhecimento e 
g·ratidão da éamara. · · 

. Ella se empregará com a mais desvelada attenção ein tudo o que disser res
Petto á educação e instrucção publica, fundando uma e outra sobre os princípios 
da santa r eligião, que temos a ventma ele professar, os quaes, sendo eminente
~ente sociaes, não só aperfeiçoanio a moral dos povos, e re1mirlio a grande fami-

a portugneza em amigavel concorclia, mas tambem clarão por este modo á mo
narchia novos graus ele firmeza e est,abiliclacle . 

A camara terá. em mui particular consideração os -dois :importantes objectos ela 
se~u~:a:nça e clefeza publica, e ela consolidação do cr edito nacional. A carta lhe dá 
~ 1Dlciativa sobre estes objectos, e a camara proClu·arà corresponder dignamente 
a confiança que a lei poz no seu zêlo e patriotismo . 

A camara, finalmente, se empenbaní. corp. a mais constante assiduidade em 
?11mi rir t oda a extensão ele seus clifficeis e arcluos deveres ; e q_uanclo ch gar o 
te~·J?o ele seus trabalhos cada um ele seus membros, voltando ao seio ele suas fa
Inili~s, levará comsigo a doce satisfação ele haver cooperado para o bem ele seus 
Cüllctdac1ãos e para a pei1Jetuic1ade e esplendor elo throno . E sta scdL a sna unica, 
a sna mais glor.iosa recompensa. 

Respos-ta da infan:ta regente 

Ê -me muito agraclavel conhecer, pelo cli scmso que acabaes ele repetir, que a 
ca:nara dos deputados eshí inteiramente conforme com os sentimentos que eu ex
primi no dia solemne da abertura elas côrtes. Quanclo a ling t1agcm elos represen
t~;ntcs ela nação é cor;f01·me com a elo t~rono, será o be~Jl. e a prosperidade da pa
b..a o resultaclo infalhvcl cl'esta conforrmclacle. I sto deseJei ante,. ele ver a camara 
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r cnnilh : isto V(\jo, com gTancle sati. ·fação min'La, verificado pela sabedoria e pa
triotismo da mesma camara.. 

O deputado l\hnuel Gonçalves ele Miranc1a. leu da tribuna, como r elator, 
e;;tc 

JP:rojecto de lei 

A commissão especial- encarregada de examinar as propostas dos srs . Soares 
F ranco, visconde de Fonte Arcada e T ei..xeira L comil, ácerca cl2. organisação ele 
uma força local e sedentaria, que, sem clespeza do thesouro, possa em teclas as 
pm·tes do r eino concorrer para. a. conservação ela tranqui.llidacle publica, para o es
timn1o do bom espírito e para allxiliar as anctoriàacles, quando o caso o r equer.er, 
unanimemente concorda na utilidade, e mesmo em a necessidade cl 'esta mecl1dn. 
nas actna s circmustaneias. Em comequeneia a commissão, conformando-se c?rn 
as indi'cações g·eraes da s propostas dos sr s. visconde de Fonte Arc~cla e Teixen·a 
Leomil, e com us mais especiacs elo sr. Soares Franco, vem preencher os seus 
deveres apresentando :t cama.ra o seguinte proj ecto ele lei : 

Artigo 1. 0 'Em tocbs as cidaeles, villas e concelhos elo reino organisar-s e-~ta 
uma guar cla ele segtuança publica, composta de todos os cicbclãos que volnntarHt
mentc se alistarem, e cle<tinada a manter a tranq1ülli.dade interna, e~ concorrer 
para a clefeza elo rei e da carta . N' ella l?ocler?i.o todos alistar-se, exceptnanclo. os 
militares da primeira e segm1cla linha e ela armada., e bem assim os occlesras-
ticos . ' 

Art . 2. 0 Em toelas as cichcles e villas com seus c.oncolhos1 aonde se n.listarcJll 
desde dez · até vinte yohmtarios, se formará uma esquadra commanela.da 'por 1m; 
sargm1to1 e terá um cabo e um anspeçada. Aonde se alistarem desde vinte at~ 
quarenta, formar-se-ha uma secção commanclacla por ttm segúnclo tenente, e ter<• 
um sargento, dois cabos e dois anspeçaclas . E sta secção se dividirá em duas cs
quacb:as. Aonde se alistarem desde quarenta até oitenta, formar-se-ha mna cOJ'!f
pan1ia commandacla por um capitão, e ter~L um tenente, um sargento priroeir?, 
um smgeuto segundo, quatro cabos e quatro anspcçaclas . Esta pequena compauhHt 
se diviclid, em duas secçõe: 1 e cada secção em duas esquadras. Aonde se alista
rem desde oitenta até cento e vinte voh.mtarios, formar-se-ha uma companhia con:
manclada por um capitão, e tení. mu primeiro tenente, ·um segunclo tenente1 do1s 
primeiros sargentos, dois dito s segundos, oito cabos e oito anspeçac1as. Esta coDl
panhia será diviclicla em duas divisões, ou meias companhias, cada divisão ~Dl 
<.htas secções, e cada secção em duas esquadras. Aonde o numero elos vohmtanos 
cx.cceler a cento e vinte, formar-se-hão mais companhias, secções on esquadras 
::wulsas,, segundo os princípios n' este artigo inclicaclos . As companhias, e a· s~c
ç.ões c esc1nadras avulsas terão as denominações élos legares centraes dos seus c1Js
trictos. 

Ar t . 3.0 Quando um conceU10 for ele grancleza tal, qhe as rem1iões se torneDl 
incommodas, este se cliviclirá em dois ou mais clistrictos, que serão consicleraclos 
como concelhos, para se lhes applicarem as r egras estabelecidas no artigo ante~e
dente. Aonde houver pequenas villas, ou concelhos encravados em outros mato
rcs, serão considerados como partes d'estes, pelo que r espeita ás disposições c1a 
presente lei; e para o mesmo :fim se julgarão como formando um só concelho to
elos aquelles c1ue nas passadas eleições para cleptttados se reuniram para d~reJJl 
um eleitor de província. 

Art . 4 .0 Os generaes governadores das armas, ou os commanclantes da força 
anu ac1a nas províncias, como o governo j-ulgar mais conveniente, nomearão o_s 
offici1aes necessarios para formarem as listas elos cidadãos que voluntariamente qul
z?rcm inscrever-se _para a guarda. Os officiaes nomeados se dirigirão ás ciclades e 
villas, com seus concelhos, que lhes fm~~m designadas, assim como aos logares 
centraes elos clistrictos, em que os ·mesmos o:fficiaes, depois c1e bem informados, 
entenderem elevem ser divididos os concelhos na conformidade do artigo antece
de~te . As .cam~ras, ~ela requi sição dos offici~es commissionaclos, e. coro a neces; 
sana anteCipaçao, farao a:ffi:xar em todos os po>os dos seus respectivos concelho 
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cditaes em que façam constur aos que vo!untariamente ·qu.izercm alistar-se o :fim 
para que são convocaelos, e o lagar e clia em que devem comparecer perante' os 
mesmos officiaes. 

Art. 5 . 0 Os officiaes commissionados, iL vista do num_ero elos vohmta,rios, que 
se reunirem, e cl'aquelles que, não comparecendo por impedimento, mandarem as 
suas declarações, procederão á organisação elos corpos, segundo o que se acha es
tabelecido no artigo 2. 0 , e repartirão 'as subdivisões cl' elles por maneira que as 
c~mpanhias, secções e esquadras se formem elos vohmtarios residentes nas povoa-
çoes mais proximas em todos os senticlos. , 

Art . 6. u Os v,ohmtarios assim re1midos }Jroeeclerão á eleição _d' aqu~lles que 
para cada posto de official elevem ser propostos ao governo em lista tnpb. N c
nhu~ voluntario poderá ser proposto para commanelan.te ele uma secção, ou com
panllla, ou subelivisão cl'ella, sem que seja residente no respectivo districto . Ne
nhum vohmtario }JOclerá ser proposto para, official sem que tenha 2006000 réis, 
0~ _mais, ele renda liquida, procedida de seus bens, commercio, inclustria, ou elo e:s:er
CJCIO elos seus talentos. Para cada }JOsto ele o:fficia.l, principiando pelos ele maiOl" 
l??~.chlação, se votad separadamente, por listas ele tres nomes, e apurado o escru
tmw sairão eleitos para proposta· aquelles que, até ao numero ele tres, obtiverem 
a maior phu,aliclade absoluta. Se no primeiro. escrutínio não saírem eleitos tres, 
procecler -se-ha a segundo; n'este votar-se-ha por lista de tantos nomes quantos fo 
rem os que faltarem para completar o numero ele tres; podendo sómente eleger-se 
ele . entre aqnelles que, em dobrado -Dllmero ·elos que faltarem para completar a 
eleição, obtiveram o maior numero ele votos no primeiro escrutínio. N'este segundo 
escrutínio saírao eleitos os que obtíverem a maior phualiclaclc relativa. Em caso 
ele empate cleciclirá a sorte . Os escrutínios serão secretos . O official encarregado 
elo alistamento será o presidente ela eleição, e escolherá ele entre os inscriptos pre
·cntes lllll. secretario e dois escnüinaclores . 

Art. 7 .0 O official commissionado dará parte ao general, ou commançlante eh 
forç~ armada, que o mandou, ele quanto houver feito com uma relação do numero 
elos mscriptos, ela sua orgauisação e elos officiaes eleitos para serem própostos ao 
go~erno. O governo nomeará um elos tres propostos ou mandará proceder a nova 
ele1ção. Se o governo, approvanclo a proposta, :fizer a stla nomeação, assim o fará 
constar aos generaes ou officiaes por elle encaú-egados ela ~rganisação ela guarda, 
0 · quaes ele officio a commtrnicarão ·aos officiacs nomeados . Estes officios sei~vir
lhes-hão elo titulo, emquauto não tirarem, querendo, as suas patentes, que lhes 
serão expedidas pela, secr etaria da guerra, pagan.elo sómente as despezas elo ex
pecliente. 

Art. 8 . 0 Logo que os officiaes receberem os seus títulos ele nomeaçfio, os com
~anclantcs, ele accordo com os seus immediatos, procederão á nomeação elos offi
Claes inferiores, cabos e anspeçadas, os quaes deverão ser escolhidos ele entre os 
v~luntarios residentes em os povos e districtos elas secções e esquadras para que 
sao nomeados . 

Art . 9 .0 Nas ciclaeles ele Lisboa e Porto o alistamento elos voluntarios se fará 
por freguezias; e os generaes, ou officiaes encarregados pelo governo ela organi
sação ela gL1arda n'estas cidades, designarão à vista elo munero elos alistados, a.· 
~reguezias ou bairros em que poderão formar-se batalhões. Estes se formarão de 
quatro até seis companhias, e o estado maior ele cada batalhão será composto ele 
llm tenente coronel, um major, um a:iudante e um sargento ajudante, que será 
da nomeação elo commanelante elo batalhão, e servirá ele secretario . Quanto á or
g'anisação elas companhias, e á eleição para a proposta elos officiaes, seguir-se-hão 
as regras estabeleciclas nos artigos antecedentes . 

A1t. 10. 0 Nas cidades e villas p opulosas, ou onde se apresentar um numero 
sufficiente ele inscriptos, para formarem corpos de guardas a cavallo, estes se or
ganisarão })ela maneira seg·uinte : Aonde se rmmirem desde quinze até trinta vo
lllntarios formarão uma companhia, que será comman.clada por um tenente, e ter:\. 
1l?J- sargento, dois cabos e dois auspeçaclas. Aonde se reunirem desde trinta até 
cu:-co~nta e dois formarão mua companhia_ commandacla por llm ca11itão, e terá um 
Pl"lme1ro tenente, nm segundo tenente, ·c101.- sargentos; quatro cabos c qu.atro ans-
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peçadas. Aonde se rcnnil'em duas companhias formnr-se-ha um esquadrao, que 
será co1nmanclado por um maj or. A pro1Josta c nomeação dos officiaes se faní como 
para as guardas a lJé. 

Art. 11.0 O 1miforme, armamento e equipamento elas guardas a pé será ana
logo ao dos caçador es elo exercito; e o elas gtlarclas a cavaHo analogo ao cl::ts tro
pas ligeiras, usando todos, á medi da que se for em farclanclo, ele fardas cur tas e ~e 
pnnnos nacionaes . As cOres elas fardas, assim como as elas golas e canhões, s~rao 
ao arbitrio elos commanclantes elos corpo.· , porúm ele accorclo com os seus o:ffiCJ:tcs 
c mais suborclinaclos . Os custinctivos elos officiaes, segundo suas patentes, e os dos 
officiaes inferi01·es, cabos e anspeçadas, tanto das guardas a pé, como a cavaDo, 
·er l'j:o os mesmos de que se usa nos batalhões de ca,çadores, elo exercito. Todos os 
officiaes nomeados pelo govel'no poderão usal' ele ba,nclas . E penruttido aos corpos 
de g-uardas a pé e a cavallo o terem cornetas e clar ins . , 

Art. 12.0 Todos os domingos, nos primeiros tres mczes depois de org·a1úsada.s 
as gnn.rdas; e, . passados estes tres mezes, nos primeiros domingos ele cada mez, 
haverú r evistas e cxercicios por corpos, tendo attenção a que nenlnmt elas gtlal"
das tenha de ir a, mai. ele 1 legua ele distancia do seu domicilio . Os gcneraes 
11 fío pocled~o empr egar as guardas fóra dos seus r spectivos concelhos, por ém em 
casos cxtraordinarios cleverao auxiliar os corpos dos districtos immecliatos. . 

Art. 13.0 Todos os voluntarios alistados, depois de nomeados os seus o:fficwes 
e officiaes inferiores, cabos e anspeçaclas, -prestarão na primeira rmmião o j lll"a.
mento seguinte : « J nro s~r inviolavelmeute fiel {t religião catholica apostolica ro
mana, ao r ei, á nação c á carta constitucional. Jm·o, outrosim, como vohmtario ela 
guarda de .·egurança, obedecer aos meus superiores e execu tar quanto por elles 
me for ordenado, tendente a manter a boa, ordem .e a tranqlúlliclacle publica»· O 
commandantc lerá e.·te jm·amento em voz alta á frente ela guarda, e levanta.ndo 
todos o braço direito dirão : «Assim o jm·o» . T odos os vohmtarios s r ao obrigados 
a servir poll tempo ele um anuo ; e, querendo continuar no serviço ela guarda por 
mais outro anno, assim o declarar ão aos seus commanelantes. O governo dará aos 
officiacs a sua demissão logo que a requerer em . Os soldados e officiaes inferiores, 
cabos c anspeçaclas da guarda serão isentos elo servi ço das ordenanças . Os offi
ciaes t erão os mesmos privilegias ele que gosam os officiaes das milicias . 

Art . 14 .0 Os commandantcs elos corpos da guarda em todo o tempo poclcrão 
aelmittir e abrir praça n' elles aos volnntar ios qnc se offerecerem, comtanto que 
s~jam approvaclos pelos officiaes das companhias, p elos officiaes inferiores elas sec
ções, aoncle houver secções avulsas, c p elos cabos elas esquadras, aoncl e as esqna
clras forem tambcm avulsas . 

Art. 15.0 0::; commanelantes elos batalhões c esquadrões, e os elas companhias, 
secções e esquadras avulsas, darão tres partes em o primeü·o dia de cada rocz : 
uma ao ministro ela guerra, outra ao ministro das justiças e outra ao commandaute ' 
ela força armada ela pr ovíncia. N'estas partes declararão circumstanciadamente o 
estado da opinião publica e quanto houver occorrido cligno ele attenção, não só n_os 
. eus r espectivos clistrictos, de que têem especial obrigação, mas tarnbem nos ch s
trictos proximamente immecliatos. Com estas partes r emetterão os mappas ela for
ça, segundo · os modelos que o governo lhes inclicar. Quando houver algum acon
tecimento extraorcunario, não só nos seus clistrictos, mas tambem nos proximamente 
immecliatos, darão immediatamente parte, tanto aos commandantes da força arma
da, como aos ministros da guerra e justiça. Estas partes CO])Íarão" em um livr o ele 
r egisto para a todo o tempo constarem . E ste livro será. rubricado pelos mesmos 
commandantes . · 

Art. 16. 0 Os commandantes dentro clós seus r espectivos clistrictos, e até 1 
Legua fó1~a d' elles, nos casos extraorcli.narios, executarão as ordens qLle lhes forem 
dadas pelos generaes das províncias ou pelos commandantes da força armada; e 
s~rão igualmente obrigados -a auxiliar as auctoridacles civis, qnanclo estas lhes pe
dtrem anxilio, a fim ele fazer em manter a boa ordem e segurança interna. 

Art. 17.0 Nos casos el e r ebelli ão ou motim pôr-se-hão em comm1micação ~oro 
o.· cormnandantes elos clistrictos immecliatos, obrando conforme as circumstauc1as, 
emquanto não receberem ordens elos cornmamlantes militares ou rcq1úsições dos 
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mag-istrados . Os comm:mda.ntos ela guarda, assim como todos os cidadãos volnnta
rios que a formam, não elevem esquecer-se um só momento que o seu dever é 
sustentar o rei e a carta, promover o bom espírito, reprimir o mau, e concorrer 
por todos os modos para a conservação da ordem e do socego publico. . 

Art. 18.0 Nos casos ele flagrante delicto , quanclo alguem ap1Jarecer elanelo vo
zes seeliciosas, commettenclo desordens, fazendo cliscmsos subversivos,.-ou espalhando 
proclamações ou papeis incencliarios, qualquer official, official inferior, cabo ou 
soldado da guarda, o deverá preneler, dando parte ao commanclante, para ser r e
mettido iL anctoridacle competente. 

Camara elos deputados, em 20 de novembro ele 1826-. = Conde de Sampaio = 
Pilippe li'en·eint ele Anw:fo e Cast?·o=Antonio Pinto Alvw·es P e?·eúYt = Visconde 
ele Ponte Anadct = li'1·ahcisco ele Borja PeTeira de Sâ = Alexçmdre Thomaz de 
11107'·aes Scmnento = 111anuel Goncalves ele J.lfi1·anda = Francisco Soa1·es li'nmco. 

Mandou-se imlJÜmir, fica.ndo~ a discussfio r eservada para quando concluísse a 
elo .regimento interno . 

Quando começaram os trabalhos ela calii.ara hereclitaria em 20, o vice-presi
dente disse que a deputação enviada clois dias antes á presença da infanta r egente 
para lhe entregar a mensagem dos pares elo reino a el-rei o senhor D . Pedro IV; 
r ecebêra benigno acolhimento ele sua alteza, a quem elirig;íra o seguinte 

Discurso 

· Serenissima senhora : ·- Se os sentimentos ele gratidão são os mais dignos elo 
coração humano, a camara elos pares1 composta elo alto clero e ela alta nobreza, 
qT~e eleve a sua magestacle o senhor rei D . Pedro IV a sua exaltação a t~w su
bhme ordem, de que elle é o cr eaclor, nfio podia nem devia r esistir aos impttlsos 
cl'esta nobre paixão; e por isso, emquanto pelo desempenho ele seus gloriosos tra
balhos não dá ao mundo um tes temunho ma.is anthentico e mais solemne elo seü 

' anim9 eternamente agracleoiclo, deliberou dirigir aos pés elo throno elo mesmo au
l!;nsto senhor as expressões mais energ·icas elo sell vivo reconhecimento . E para 
que a , mensagem adquira um valor mais subido e sej a mais bem acceita a sua 
magestacle, roga mui humilde e r e..speitosamente a vossa alteza por uma graça es
pecial sé digne fazer que chegue á sua-augusta e r eal presença. A camara tam
bem tem a honra ele fazer 11resente a vossa alteza mna copia authentica e legal 
d_a mesma mensagem\ ambicionando a gloria de que ella mereça a recta e jneli
?l?sa approvação ele vossa alteza, porque então poclerá logo contar com a lison
Jen·a certeza ele que sen\. tambem agraclavel a sua magestaele. 

Resposta da infanta reg·e n-te 

A livre e espontan~a mensagem que a cmnara elos pares cfu·ige a el-r ei meu 
augusto irmão, offer ecendo-lhe o tributo ele r espeit0 e gratidão pelas novas insti
tuições que deu a este reino, não pócle deixar de ser muito acceita a sna mages
tacle, até porque contém um authentico testemunho do inter esse que os pares to
mam pelas mesmas instituições, elas quaes elles justamente confessam que lhes 
resultam os maiores ben eficio s, alem do bem geral da nação . Eu me comprazo de 
t:t:a.nsmittir a el-r ei e ··ta mensag·em, e 1Jocleis certificar <'L camara dos pares que 
tudo pócle esperar ela corresponclencia. de sua magestacle aos sentimentos que ella 
lhe exp1•ime·. 

D epois ela leitura elos discursos supra usou ela palavra para apresentar mn a 
proposi ç.ão o par elo r eino , 

CoNDE DA T.A.Il'A : - <tTenclo sua ma.gestade considerado que o meio mais se
g-uro de consolidar as instituições eom que felicitou P or tugal era a Cl'eaç.ão ele uma 
:.Uag-istratuTa hereclita.ria que formasse um elos r amos elo podeT legislativo · e sendo 

• 
1Uclispensavel que a camanL elos par~s tenha em seu archivo os clocumont~s neces-

1 Vide pag. 466 
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sarios para pocter conlcccr em quem recaín o clircito de successão : proponho qnc 
se mande formar um livro de pergaminho aonde se abra assento a cada uma das 
casas qne foi elevada á classe de pares, aonde se transcreva a carta regia da sua 
nomeação, o nome do stljeito em quem recaiu a nomeaç?to, dia elo juramento 
qnando o prestar, assim como todos os assentos do setl estado civil, para P. que 
.·c lhe exigirão t1)clos os rlocumentos, como certiclões ele casamento e ele baptismo 
ele seus filhos qtle legitimamente possam ser cbamaclos á clignicl:.tde ele pares de 
c1ne cada um é titular ; sendo estes documento. ·, depoi. · de notados no li.'vro dos 
pares, transcriptos em um livro ele registo, que eleve existir no ar chivo cb camara 
dos pares . Em caso de menoridade estes documentos serão exigidos do tutor do 
par menor.» - Aclmitticla. 

O mesmo conde apresentou tambem outra proposiçfío sobre assumpto comm~r
cial, qne provocou ela parte elo minü;tro elos negocies do reino um energico offi.cw, 
defi.nimlo os limites elos diversos poderes elo estado, circumstancia lJela qual a . 
tr anscreveremos mais adiante quando a camara teve conhecimento da respo.;ta elo 
dito membro do governo . 

Temos dado succinta conta dos principaes actos elas camaras legi.slativas desde 
a sua reunião at6 cada uma d'ellas ter respondiclo ao discurso elo throno; conv~m 
agoTa mencionar qual o procedimento elos reali stas e elas auctoridacles constituc~o
naes n' este cm·to intervallo ele tempo, para depois em outro capitulo proscgmr
mos noH assumptos que mais inter essam ao plano da obra, comquanto todos os snc
cessos politicos liguem intimamente com os fastos parlamentares . 

Ordem do dia 

Quartel general ele Valle ele Perclizes, 2 ele novembro ele 1826. -S. ex. a o 
>~r. t enente general, marquez ele Chaves, commanclante em chefe elo exercito rea
lista, desejando evitar toda a effusão ele sangue, que mancharia a restauração tlo 
throno augu:to de Bragança; prevenir os tumultos, a cles01·clem e a anarcl~ia; e 
querendo ao mesmo tempo indicar os meios que podem con. e"'tl ir tão salutnres 
como importantes objectos ; em nome ele sua magestade fi.clelissima o senhor 
D. Mig·uel I, nosso augusto soberano, ordena e manda : . 

1. 0 Que todos os r egimentos ele prim ü·a e segunda linha se reunam immeclut
tamente ~LS divisões r ealistas, ~::endo responsaveis elo contrario todDs aquelles che
fes, commanclantes on demais off:iciaes que o não fizer em ou que o impedirem i 
estes :ficarão logo de facto clemitti.clos e não serão obedecido: . N'este caso os sol
dados se r eunir ão por si mesmos ;:ts clitas di vi.;Ões 1 como j <í. têem feito, dando as·. 
sim a maior prova ela sua constante fidelidade . . 

2 . 0 Que todos os empregados publicas civis, militares e políticos que estavam 
legitimamente em exercício no dia 4 ele março preterito passado, em virtude cl_e 
um r egio cli.ploma, e que, depois d' essa infausta epoeha, foram demitti.clos, cl~sli
g·aclos ou :u ·pendidos voltem aos seus postos e empregos no termo ele oito clia~, 
depois que esta lhe for conhecicla para .r eassumirem o exercício elas suas I'espectJ
vas nmcções, iJlegalmente interrompidas pelo enunciado principio fal so ele nã.o 

· adclidos ao systema constitucional. Todos aquelles que a este legal exercício se 
oppozerem serão processaclos e punidos como usurpaclores ele uma auctoriclacle 
alheia e scgm1do as leis elo reino . As camaras são especialmente r espon ·aveis c~n. 
execução cl'este artigo pelo qne r espeita aos magi :traclos intr usos, aos quaes não 
elevem prestar obediencia assim que esta orclem lhes for conheci la. Pela mesllln. . 
rasão outro tanto eleve ser praticado nos corpos militares a respeito cl'aquelles 
officiaes que foram arbitrariamente mandados substituir, os desligados por falta de 
liberclacle ou por conhecida adhesão ao altar e ao throno. , 
. 3 . 0 O distinguido corpo militar academico será r estabelecido no mesmo P~ e 
com. aquella mesma organisação que teve em 1808 e 1809 ; );or este meio a 11:
stnuda mocidacle portugueza terá uma nova occasião ele defender o r ei e a patnS: 
e de ~ostrar ao mundo que as sciencias qllC têem cstuclaclo e aprencliclo não. fo
ram misturnclas com o veneno quo as mesmas sciencias têem corrompido mmtas 
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ttuiver siclaclcs ela E m opa. O qumlro cl' este corpo distinguido que principiou a for
mar em SaJamanca o benemel'Íto e zeloso bacharel Francisco el e Sousa Pinto de 
Ba.n :os, será o ponto ·de renni~io de t odos os estudant e::; por tuguezes, tanto ela uni~ 
v~rsiclacle ele Coimbra, como das academias el e Lisboa e Porto , que se quizerem 
~1star para defender os legítimos direitos de sua magestacle ficlelissima o senhor 

· J\1:igLlel I , nosso senlror. Os mesmos privilegias que lhe foram conceeliclos em 
1809 são conser václos a este corpo militar acaelemico e ll1e serão fi elmente execu 

. taclos . 
4 .~ Todos os solclaclos da primeira e seg11ncla linha clemitticlos elo serviço desde 

0 m~z ele j aneiro ele 1824 são chamados ás su:1s respectivas bancleil·as , debaixo 
ela expressa condição ele ser em li cenceados no mesmo instante em que se installar 
0 go:erno ele sua magestade fidelíssima o se11hor D . Mignel I , n osso senhor, e 
prem1 ~dos conforme seus serviços pela r eal munificencia. 

5.o Toelos os capitães móres IJorão logo sob as armas duas companhias el os 
8~·US r espectivos regimentos, as quaes seguir ão o turno costmnaclo . Uma el 'ellas 
estará r eunida na capital elo seu ·elistricto e a outra repartida em destacamentos 
8 ~.br~ as estradas ou nas po.voações aonde for em mais necessarias para conser va
ça~ elo soceg-o pnblico1 e tambem para inter ceptarem todas as communicações sus
peitas contra o g-overno legitimo, examinando os passaportes e tomanclo as eau
~elus necessarias em simi.lhantes circumsta:ncias, sem vexar os passageiros ou 
n~commocla.r as relações e trafico orclinario entre os povos que houverem r econJw
Cido o leg-itimo governo. = Visconde de Canellas~ ajudante gei~era.l. 

Ma:ni:.fest{) 

Á heroica e leal n[l.ção portugneza : - · Se venho {L fre11te de milhar es ll e por tu
gLlezes armados,· nem por isso vos t rago a guerra. Bm11 p elo cçmtrario, a paz, a 
ordem e a j ustiça são os bens qne -srenho dar -vos em troco elo despotismo, com o 
nome ele liberdade, ela anarchia e ela gtler ra ciYil que vos oppri.me e que nmeaça 
destruir para sempre o altar elo nosso Deus e o throno de tantos e tão poderosos 
0~1110 justos soberanos qtJ.e, guardando os nossos antigos fór os, liberdades e isen
Çoe~ , nos fizeram livres e independentes ; e fazendo executar as nossas sabias c 
antigas leis, e1ue elles mesmos sempre respeitaram, nos retribuíram a justiça e nos 
g.l'angearam tanta consiclm·adto e r espeito no exterior, como tranquillidade e abun-
daucia no interior . ' ' 

D 'esta fórma, e .n'ão ele outra, a heroica e .-empre leal nação portugueza, pelo 
espaço 'de setecentos anno.- , tem si elo feliz e IJoderosa nas quatro partes elo mundo . 

l\1:oclelo ele. lealdade a seus legitimo · soberanos ; ele moderação e fidelidade em 
seus trataclos com as nações estrangeiras, assim como ele amor constante e ele 
aferro clecicliclo <Í. sua r eligifio, ao.- se11s costumes e á sua incle1Jenclencia, eJla não 
lllerec.ia esta terceira proYa em que a pozeram os per:ficlos conselhos de um nmigo 
ambicioso e as t en ebrosas machiuações ele uma facção impia q1w, generosamente 
}?ercloacla em 1823, tornOU a levantar-se fLu iosa e a oppr.imir-nos COm as mesmas 
armas que lhe cleixámos, poclenclo quebraJ-as sobre as suas pr oprias cabeças . 

. Alem elos males assoladores que ella nos tr ouxe em 1820, que todos nós ex
ye_rtmentámos e combatemos tambem, u.m novo e maior qu~ ~odos nos tr az agora , 
azeuclo-nos colonia el e metr opole, e ele hVTes e senhores legitlmos que m·amos, es

cravos e desapossados ele nossos incontestaveis direitos e cl' aquelle mesmo de 
nossa })r oprieclacl e. 

Portuguezes ! T odos vós sabeis que um rei estrangeiro não p6de reinar em 
;ortug~l e menos aqnelle que se fez clepenclen~e ela ~oberania P.opul~r elos qu~ fo -
am nossos pr oprios colonos . Jenhwn ele vós· outr os 1gnora que infimtas tentatlyas 

elos mais poderosos r eis ela teTra foram sempre frnstrac~as em tão arclna empreza, 
e que vinte e cinco annos ele guerra por uma vez e seLS annos por 'outra, contra 
forças vinte vezes .maiores, não pocleram collocar sobr e o throno augusto elos 
.Affor:_sos um rei estr angeir o ; e todos :vós ~abeis tão _bem como eu, por firme r e
soluç~o, qne nenhuma força o poderá Jamais consegL~Ir, porqu~ , vencido que s~·j a 
0 tllbmo por tng Lwz sobre o campo ele batalha, o r e1 estrangen·o posstlirú 0 terr i-
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torio ele Portugal, mas nem por isso reÍJl::trá sobre a inclepenclcntc nação portu
gneza, que cessott então ele existir. 

Esta facção horrível, coberta agora com uma legttimidacle apparente, que ar
rancott p,or força ou por engano ele sua magestacle o imperaclor do Brazil, que to
elos os dir eitos á legitimidade vercladeira havia perdido, subiúclo ao throno, que 
brazileiros rebeldes haviam levantaclo, pretende segttncla vez manchar o thxono 
augusto ele Bragança, que pertence exclusivamente ao infante ele Portugal, na 
falta ele um principe elo Brazil que não ha, nem havia no momento da infausta 
morte elo senhor D . João VI (que em paz descansa) por haver pas.·ado a occupar 
o throno elos brazileiros . 

Sendo igualmente sabiclo, e não podendo ser contestado, que o dito augusto 
sen]Jor, se não morreu a 6 ele março, em que a morte natm·al ou preparada se 
apoderou cl'elle, como infinitas provas attestam, não possLliu comtudo j amais os 
seus perfeitos sentlclos, por isso mesmo que não pôde ser confessado nem sacran~en
taclo, como ele certo elle exigiria se em seu jtúzo estivesse; é, evidente e ele ngo
rosa eonsequencia que o decreto do clia 6 ele março cl'este anno, que estabeleceu 
a regencia, não pócle ser valido, e, quanclo níenos, não tem a legalidade necessa
ria. em assumptos ele tanta importancia como este . 

Se elle foi lavrado e assignaclo no melhor estado ele saucle, ainda assim mes
mo aclmittiria controversia por ser a regencia, nomeada por esse decreto, opposta 
á lJratica sempre segLtida entre todas as nações civilisaclas, e mui e:pecütlmente 
contraria ás leis úmclamentaes elo r eino, que preferem sempre, na successão elo 
governo, os varões ás femeas, e, em taes casos, as rainhas viuv~Ls ás infantas snas 
filhas c mesmo aos príncipes infantes menores. 

Pois que cl'cste decreto megal, irrito e nullo nasceram todos os actos elo go
verno ele Portugal clescle 6 ele março preterito até ao clia ele hoje, e toclos elies 
s~i.o igualmente millos, não podem ter effeito algum que legitimo e legal seja. Por
tanto, em nome ele sua magestacle fidelíssima . o senhor D. Miguel I, meu augusto 
amo e nosso senhor, ordeno c mando : 

1.0 Que no reino de Portugal e Algarves, ill1as adjacentes e mais possessões 
ela corôa ele Portugal em Africa e Asia i.nclusivamente, se jm·e

1 
com a brevidade 

possível, fidelidade e vassallagem, na conformidade elas leis ft.mclamentaes elo reino, 
a s,ua mage:tade fidelíssima o senhor D. Miguel I, r ei ele Portugal e dos Algar-
ves, e, como tal, s~j a acclamado e• reconhecido ; . 

2. 0 Que sua magestacle a imperatriz rainha nossa senhora seja reconhecida 
como regente cl'estes reinos dmante a ansencia ele seu ·augusto filho o senhor 
D . l\I iguel I ; 

3 .0 Que a serenissima senhora princeza da Beira (D . Maria Thereza) seja re
conhecida igualmente como successora á corôa de Portugal, por morte (que Dens 
afaste) e na falta de descenclencia do seu augusto irmão; 

4. 0 Que até ao momento da i.nstallação ela legitima r egencia ele sua magestade 
a imperatriz rainha se não preste obediencia ao g·overno de Lisboa, nem ao actual 
nem a outro qualquer, por não ser legitimo; 

5. 0 Que para SLlpprir a falta ele governo até á ip.stallação 'ela r egencia ele su.a 
magestacle a imperatriz rainl1a, convocada a camara, cl(:lro, nobreza e povo ela CI

dade ele Bragança, capital ela província, se eleja uma junta provisional que go~ 
verne, pelas leis e praticas estabelecidas, em nome ele sua magestade o seubor 
D. Miguel I, e que a dita junta seja composta de seis deputados e um presiclent~, 
escolhidos entre as pessoas de maiores virtudes e acrisolada fidelidacle, couhe.cl
mentos e graduação com1Jetente, que estiYerem pro:x:imos, ou em circumstancJas 
ele poderem entrar logo em exercício; . . 

6. 0 Que a clita junta provisoria preste o j"mamento acima r eferido e aquelle 
ele governar, segundo as leis elo reino, até que lhe s~ja conhecida a installação do 
governo ele sua magestade a imperatriz rainha, nossa senhora, e clissolver-se-ba 
no mesmo instante, sob pena ele ser processada e punida como 1.1surpadora da so
berarúa ele sua magestade fidelíssima; · 

7:0 
. QLle a dita. regenci.a possa nomear provisoriamente to elos os crurgos e P?s

tos ClVJs, militares ou politicos que s~ja absolutamente neccssario prover, ass.JJl 
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como suspender toclos os empregados publicas em toclofl os ramos e substituil-os 
provisoriam~nte tamhem; ella não poderá, comtuclo, nem demittu: ou reformar 
nem promover a postos superiores ou novos, mas sim recommendar os benemeri~ ' 
tos e consultar a remuneração que lhes competir ao legitimo seguinte governo . 

S. o Não sendo permittido a pessoa alguma o fazer-se justiça por suas proprias 
mãos, ~em julgaT ou conclemnar os seus proprios inimigos ou oppressores, porque 
8? á l e1 compete o processar, julgar ou conclemnar; ficam responsaveis a todo o 
rigor da mesma lei aquelles que se vingarem por suas proprias mãos, que ataca
ren;t, ou insultarem, por qualquer modo que seja, as pessoas suas inimigas, por . 
lll~1~ culpadas que ellas se .tenham feito por sua conchi.cta; a todos, porém, é per
~ltttdo r eivindicarem em juizo competente a o:ffensa ou damno recebido e denun
Ciar os culpados á legitima auctorielacle para ella proceder competentemente; o 
contrario, alem ele o:ffeneler a soberania ele sua magestade, a quem compete o 
~~ndar executar ~ lei contra os convencidos em direito de culpa ou crime, seria 
lm~tar a immoralielaele, a vingança insaciavel e a soberba do's perversos, que suas 
)ancões dominam, porque sua irrelígião os não enfreia e só clesC'ansam á s.ombr a 
c os cadafalsos e no silencio elos sepulchros, que suas victimas encerram. 
. 9.o Nenhum corpo ele tropa realista poderá usar de força nem disparar um 
tir~ sem ter sido provocado pelos tiros inimigos e seni haver tentaclo todos os 
me~os ele r econciliação que possam evitar a e:ffusão ele sangue portuguez, que é i:n. preci~so; porém, ~e tal mocleraçã? for inutil, a justiça de .nossa causaN e o va-
01 1nvenc1vel que ella dá sempr e punn·á exemplarmente todas as aggressoes. 

10. 0 A menor infracção da disciplina militar, que homa sobretudo os soldaclos 
portuguezes, será mui severamente castigada, e todas as ~ueixas attencliclas e re-
paradas como for justo. ' 

11.0 Todas as requisições que se fizerem serão por via elas a,uctoriclacles lo
caes .e em virtude de uma ordem competente e por escripto ; e tudo aqu.illo qu.e, 
6lll V1rtucle d'essas requisições, for recebido , será trocado ou por especie sonante 
~u por um vale ou titulo em fórma que o seu pagamento afiance e o realise em 
empo ·competente . . 
. . Portuguezes! Irmãos nossos! Um rei legitimo, um governo justo, suave e le

~ltimo tambem, a paz, a ordem, a harmonia entre esta grande família ele· homens 
lllclependentes são os bens que vos trazemos e que firmaremos n'este reino se for 

.nl?essario (como não espero) pela força ele nossos braços, pelo sacrificio ela nossa 
11 tlma gota de sangue, e, sobretudo, pela justiça incontestavel ela legitima causa 
qtte defendemos. 
t Quartel general em Palencia, 2 ele novembro de 1826 .= Mct?·quez ele Chaves) 
enente general commanclante em chefe. 

O ffi.cio 

(N. 0 91 reservado) 

IÍL mo e ex. mo sr.-Pela embarcaçã.o ele vapor. que saín cl' aqui no dia 1. 0 do 
v.rrente, e em que foram como passageiros o marquez de Fronteira e o conde de 
t llla . Flor, tive a honra ele escrever a v . ex. a as noticias que occorriam. Depois 
orne1 a escrever , aproveitando a occasião ele um~ embarcação ele guerra perten

cente à esqúadra ingleza surta no Tejo . N'este ultimo officio dei conta de uma 
nota dirigida pelo ministro .de Hespanha a mr. Canning, e da r esposta á mesma 
nota, em que vigorosamente se .r ebatem as allegacões feitas contra nós pelo gabi-
nete hespanhol. . ~ . 

Os sobreditos dois officios não levam numero, e continuarei portanto n'este a 
ntune~·ação costumada. - . 
l Tive hoE.tem com mr. Canning a prometticla conferencia, que comecei fazen
~ O-lhe leitura dos despachos r eservados n . os 5 e 6, e da maior parte cl0s clocumen-
08 a~nexos, elos quaes tão evidentemente se cleprehendem as f!agrantes e ·contí

llttas 1_11fracç;ões da paz, commetticlas pelo governo hespauhol, que sem duvida 
Qtctonsam a reclamar da nossa, parte a execução elos · tratados existentes com a 

ran-Bretauha. . · - · · 
31 
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Mr. Canning, depois de me ouvir com toda a attenção, passou tambem a f~
zer-me leitlU'a ele um despacho que tambem pela sua l)arte elle dirigiu a sir Wu
liam A'Court, e ele que sem duvida v . ex." receberá communicação pelo elito em
baixador. Esta certeza me dispensa ele r eferir a v. ex.3 a substancia do mesn:o 
despacho, o qual contém c~ decisivct e completa denegação do socco?TO q1Le eu lwma 
?'ecebido o?·de?>? ele ?'eclama?·. Creio que este despacho foi expedido a Lisboa pela 

· embarcação ele guerra de que acima fallei, e portanto j{t v. ex. a saberá a resolu
ção cl'este governo britannico antes ele r eceber o presente officio . Devo suppor que 
s:iJ: \i\Tilliam A'Comt, a quem v. ex.a preveniu elas ordens que me expeelia, en
viou tambem a mr. Canning copias ·de quasi todos os documentos que me foraJll 
r emetticlos, pois achei rm. Canning ao facto do seu conteúdo. 

Não me r estando, por tanto, outras armas mais elo que as elo argumento e d.a 
persuasão para tentar ele abalar as determinações j á adoptaclas pelo gabinete bn
tannico, esforcei-me quanto pude para prova.r a mr. Cannillg: 

. 1.0 QLw o casus jrede1·is se apresentava indubitavelmente, sobretudo pelo. fa
cto ela reunião ele um corpo armado sobre as nossas fi:onteiras, no qL1al se haVlaru 
publicamente clespregaclo as bandeiras ela rebellião; 

2.0 Que se quizessem esperar uma declaração formal de guerra, ou urua 
agg-ressão confessada pelo governo hespanhol, para nos enviar em os soccorros es
tipulados nos tratados, estes soccorros se aiTiscariam a chegar taJ.·cle para salvaJ.' 
Portugal, porque a guerra exterior fomentava a guerra civil, confunclindo-se ele 
tal modo uma com a outra, que não se lhe poderiam applicar as cli&tincções que 0 

govemo britannico exigia ; · •. 
3.0 Que pareceria cruelclaele e irrisão fechar os olhos a factos palpaveis, e nao 

r econhecer a obrigação ele enviar soccorros, por uma parte, quando se estav~ 
venclo commetter hostilidades, pela outra, evadindo-se assim, sempre que se qtu-
zesse, á execução elos trataelos ; . 

4:. 0 Que o governo britannico não fôra sempre tão alheio, como mr. Can~D~ 
allega, ao systema ela occupação militar ele outros ..pa.izes, em prova elo que c1tel 
a occupação da F rança em 1815 e 1818 clebaixo do commanclo elo duque ele \iVel
lington, occupação que sem clmTicla salvou o throno elos Botubons, fornecend~ a 
Luiz XVIII o a1)oio e o tempo necessario para dissolver completamente o e:xerc1to 
de Bonaparte, e, organisar um novo exercito; 

5. 0 Que um igual resultado havia siclo produzido, posto que sem a concorren
cia da Inglaterra, em Napoles e no Piemonte; e que este é o unico meio que a 
experiencia tem demonstrado efficaz pa.ra r emediar ao terrível inconveniente elas 
r evoluções feitas pela seclucção elas tropas, ele que ha tão fataes e recentes exem
plos; 

6. 0 Que a nação portugueza, ou pelo menos a grande maioria ela gente que 
tem alg·uma illustração em Portugal, seguia o partido do g.overno legitimo; e .que 
portanto unicamente se carecia de um ponto central ele apoio, por pouco cons!Cle
ravel que fosse, l)ani habilitar o governo a dissolver o exercito, ou uma gran_cle 
parte cl' elle, e para proteger os cidadãos pacíficos contra os desvarios ela tropa JJl

suborclinacla . · 
Tuelo 'isto desenvolvi longamente, ouvindo-me mr. Ca.nning· com muita pacien

cia, e terminei r epresentando que não era esta llllia questão ele princípios ou ele 
theorias, mas sim ele facto; que o que se tratava era ele examinar se Portugal, 
entregue ás suas proprias forças, poderia Sllperar as intrigas de algLms malevolos 
no interior, e as hostiliclacles abertas ou dissimuladas elo partido denominado apos
tolico em Hespanha, França, etc. ; e que emfim era necessario ver se este estado 
de cousas não augmentaria as probabilidades ela guerra que o governo inglez de
sejava evitar, e que a H espanha muito mais hesitaria em começar, se soubesse 
que em Portugal se achava um corpo ele tJ.·opas britannicas . . , , 

Não me lisonj eio de haver apresentado a nn~. Canning consideração ~enhuroa 
nova e· que houvesse escapado á sua penetração ; não era por consequenma ele es
perar que elle alterasse as suas resoluções j á tomadas . D efendeu-se sempre, ~11~
ganclo a necessidade ele cla:r conta ao parlamento britanniéo ele qualquer expechç~o 
ele tropas, di.zenclo que não bastariam receio: ou factos de pequena importancJa 
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para justificar uma tal medida, a qual, só no caso de declaração ele guerra, ou ele 
aggressão aberta por parte da Hespanha, seria approvacla pela opinião nacional. 
Allegou mais o receio de ver accender a guerra, que nas actuaes circmnstancias 
da Europa se converteria em guerra ele princípios, e teria consequencias incal
cul~veis; finalmente, manifestou esperança de que o governo hespanhol entenderia 
a ~·asão, e que poderíamos, sem recorrer á intervenção estrangeira, salvar-nos na 
~~·lse actual. Deixando de par'te rasões, o que posso a:ffirmar a v. ex. a é que se
na completamente inutil insistir, no momento actual, sobre o objecto de que se 
trata. O caso é tão serio, que não elevemos illuclir-n0s ; interpellei mr. Canning 
cl? .m?clo mais forte e mais positivo, para que me dissesse se havia alguma possi
~lh~lacle ele ceder ás nossas representações: a sua resposta foi clecicliclamente ne
~atlva, ainda que sempre concebida em termos ele um Vivo interesse a favor ele 
, ortugal. Hesito agora se cleverei, ou não, unicamente para descarga ela minha 
Ibsponsabiliclacle, dirigir uma nota a mr. Canning, e creio que convirá fazel-o para 
0 ter copia elo despacho que elle dirigiu a sir William A'Court sobre este assum
pto, e que declarou estar p:om1)to a dar-me, como a melhor resposta, no caso que 
eu houvesse ele dirigir-me a elle o:fficialmente por escripto . 

Nada direi a v. ex. a sobre as noticias de Vienna, porque não as temos àqui 
~ost~riores ás que mr. Canning transmittiu para Lisboa, e que v. ex. a a estas h o
Ias .J á terá recebido, sobre o juramento prestado pelo senhor infante D . Miguel. 
cl Em clesca_rgo da minha obrigação ~ão de:? omittir dizer, . que a~hei as icléas 
/ ~r. Cannmg sobre- as noss?'s questoes po~t1Cas algum tanto mochficaclas, pre
. 
0llllnando sobre todas a ele Julgar necessano apressa.r o momento da completa 

~epar~ção ele Portugal e elo Brazil, por' lhe parecer que podem resultar novas 
~omplicações e inconvenientes ela situacão indeterminada e precaria em que Por
cl~?·al se acha emquant(i) se não der p~r completa a abdicação elo senhor D. Pe
da~ IV. Deus permitta qu_e as nossas ca~aras, qu~ actualmente s~ acham remli-

s~ desenvolvam o espn·1to, a constanCla e a s1suclez necessanas para que a 
~açao n' ellas encontre o legitimo e bem seguro apoio elos seus principaes inte
Iesses. · 

. No decurso ela conversacão que t ive com mr. Ca.nning varias vezes lhe .obser
le1 que, visto o isolamento' em que nos deixavam, não deveria estranhar-se que 
Iluçassemos mão ele todos os meios para nos clefencler da perficla aggressao ela 

espauha, e que a combatessemos com armas silnilhantes ás que ella emprega 
clloutra nós. De cada vez que fiz esta observação anmúu sempre mr. Canning a 
e a. . . 

Beijo r espeitosamente a J;Uão ela ser enissima senhora infanta regente. 
Deus guarde a v. ex. a Loncu·es, 3 ele novembl'o ele 1826. - ru.mo e ex.mo sr . 

D. E1:aucisco ele Almeida. = JV[a?'qttez de Palmella. · 

Decreto 

d 'I'enclo o duque de Oadaval, meu muito prezado pr1mo, presidente ela camara 
os pares, representado a impossibilidade em qu,e estava ele acceitar o honroso 

~argo ele conselheiro ele estado, para que fôra nomeado: hei por bem1 em nome lh . el-rei, exonerai-o elo dito cargo, conservanclô-lhe porém as honras ele conse
eJro de estaclo, que foram consm;vadas aos outros conselheiros ele estado ·IJOr cle

cret l · o c e 30 de outubro proximo passado, 
:rn· ~rancisco Manuel Trigoso ele Aragão 1\forato, conselheiro ele estado honorario, 
lhlUlstro e secretario ele estado elos negocias elo reino, o tenha assim entendido e 
cl e faça expedir a pa1'ticipação elo estylo. Palacio ela Ajuda, em 6 de novembro 
a e 1826 =(Com cG ?'Ub?·ica da senho?·a infanta 1·egente.) = Fmncisco Jl!Ianuel T?·i-
01080 de Antgão JI!Iontto. 

.Decreto 

· Attenclenclo ao merecimento e mais partes que concorrem na pessoa elo mar
~l~z ele Olhão, par elo reÍl10 : hei por bem, em nome ele el-rei, nomeai-o conse

eJro ele estado vitalício. 
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Francisco Mam1el Trigoso de .Aragão :Morato, conselheiro ele estado bonorario 
ministro e secr etario de estaelo elos negocias elo reino, o t enha assim entendido e 
lhe faça expedir a participação elo estylo. Palacio ela .Ajuda, em 6 ele novembr? 
de 1826. = (Com a rub1ica da senho1·a infantct ?'egente.)= F?·ancisco ~Manuel 'n·~
goso de Amgão J.l1o1·ato . 

Extra c-to 

No clia 5 do corrente deviam começar a desfilar para Lisboa alguns elos cor
pos ela di-visão ele operações no .Alemtejo; a sua entrada n' esta capital será nos 
dias 10, 14 e 15 d'este mez. 

P or officio do general do Porto, em data de 3 elo corrente, se sabe que, eDl 
consequencia ele muita vigilancia e me'cliclas opportunas, se conseguiu frustr;n tUna 
rebellião, que alguns individuos intentavam fazer n'ac1uella cidacle na madrugada 
do dia 1.0 cl'este mez . Comtudo o socego publico continuava a subsistir sEm alte
racão. 

, Do .Algarve, .Alemtejo e pro-víncias do norte, nada ha que mereça publicar-se, 
senão completo socego e obecliencia ás ordens elo governo . 

·Secretaria de· estado do~ negocias ela guerra, em 6 ele novembro de 1826. = 
P ed1 ·o Paulo de Sousa) major, chefe interino ela primeira clirecção . 

Extra c-to 

Os officios do general elo partido do Porto, -vindos pelo correio de hoj e, são de 
5 elo corrente, e pelo expresso que chegou esta manhã pelas onze horas e n·es 
quartos, .·ão ele 6, participanclq que continuava o socego e progrediam as de-vas
sas sobre a conspiração que ultimamente se havia descoberto e atalliado . Pelo 
expresso remettc o mesmo general os officios para este ministerio, que llie foraDl 
transrnittidos pelo general do lVIinho e pelo governaclo1~ ele V alença, datados de 6, 
dando parte de terem sido interceptadas na fronteira algumas cartas e papeis ano
nymos, que continham noticias aterradoras, espalhadas pelos transfugas portug·ue
zes, que se clizia tratavam ele entrar armados por aquella pro-víncia; comtnclo os 
habitantes se achavam em socego, clesprezanclo taes boatos. 

Em todas as mais províncias não tem occorrido no-vidade alguma que pe1·nu·b~ 
a trang_uilliclade publica, segundo participam os respectivos generaes desde 3 :;vte 
6 d'este mez . 

ecretaria de estado dos neg-ocios da guerra, em 8 ele novembro ele 1826. ~ 
P edro Paulo de Sousa) major, chefe interino ela primeira clirecção . 

Portaria 

Manda a senhora infanta r egente,-em nome ele el-rei, que ·o chanceller da cas~t 
ela supplicação, que serve ele r egeclor, mande sem perda ele tempo toma.J.: co~he
cimcnto elos summarios ou devassas que á mesma. r elação tiverem sido remett1das 
pelos ma.gistrados territoriaes do seu districto e se t.iraram contra os cornprehen: 
dielos no decreto ele 23 ele setembro cl' este anno e contra os pertuxbadores do 50 

cego publico e fautores ele r ebellião que têem espalhado noticias aterradoras _e 
praticado factos ou proferido proposições subversivas, tendentes a alienar os an~
mos elos povos ela obeclienc:i:a que devem ao seu legitimo soberano, fazendo assi
gnar a estes réus, estando presos e inter rogaclos, os cinco dias para clizereill ele 
facto e ele direito ; .que estes cinco clias s~jam impreteríveis e improrogaveis, e qn.e 
findos elles o escrivão ·c.obre effectivamente os autos com clefeza ou sem ella e 05 

faça logo conclusos para serem immecliatamente sentenciados pela verdade con
stante elos mesmos autos na fórma das leis e segundo a gra-vidade elos delictos ~~ 
que os ditos réus se acharem comp1:ehenclidos, para ~1ue nem se retarde o cast:Jâ~ 
dos maus, nem se prolongueJ,U os mcoTITI?-odos elos mnocentes; que pretend~?- el 
os que f01·em condemnados embargar o JUlgado, se llies conceda o rmprete11",., 

termo ele -vinte e quatl·o horas, cobr~mclo ·o escrivão os autos, findas ellas, e na-o 
se tornando conhecimel}to de embargos offerecidos fóra do meneionaclo praso; que 
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~ mesmo fará praticar ácerca elos processos de igual qualiclàcle que ele fnttu·o se 
orem remettenclo á relação, e quanto aos réus pronunciados, nias ausentes, se 

observe contra elles e á sua revelia o que dito fica, no que lhes for applicavel, 
precedendo citação por editos com o praso ela lei, dando conta por esta secretaria 
de ~stado dos negocios ecclesiasticos e ele justiça de todos os que se forem sen
ten?Ianclo, tudo sob sua responsabilidade e elos magistrados ou escrivães que 
ass1m o não cumprirem. 

D 
r:alacio ela Ajuda, em 11 ele nov~mbro ele 1826 .=Ca?·los Honorio de Góuveia 

twao . 

Por-taria 

Manda a senhora infanta regente, em nome de el-rei, que o intendente geral 
d~ ~)olicia expeça sem perda ele tempo ordens a todos os magistrado.s territoriaes 
c1 este reino, para que logo remettam iL r elação elo seLl clistricto, com os réus pre
sos e interrogados, ou mesmo ausentes, todos os summarios ou devassas a que ti
verem procedido contra os comprehencliclos no decreto ele 23 ele setembro cl'cste 
allllo, . contra os perturbadores elo socego publico e os que praticaram factos ou 
p~·ofenram proposições subversivas elo actual governo, apoiando a rebellião ou con
Vidando á mesma, e que outro tanto observem nos processos, cujos réus estiverem 
ausentes, e nos que de fi.ltm·o organisarem sobre casos taes, dando immecliata
llieute conta ele assim o terem praticado, sob sua r esponsabilidade. 

D 
r:alacio da Ajuda, em 11 ele novembro. de 1826. = Ca'l'los Bon01·io de Gouveia 

lWao . 

Orcle:nn. do dia 

18 
Divisão de operações.-Quartel general em 1\fontemór, 13 ele novembro ele 

26 · - S. ex. 3 o sr . ministro da guerra, commauclante em chP.fe, tendo cessado 
08 clesastrosos motivos que deram logar á reunião e movimento ela divisão de 
~~erações, r ecebeu ordem, de:) sua alteza a senhora infanta r egente, para dissol-

1-a e para agraclecer em nome ela mesma augusta senhora aos corpos que a for
~aram, a clisciplina, a firmeza e a lealdade que mostraram pelo serviço ele el-rei 
l dcfe~sa ela patr~a, quando a perfielia de l~ bando ele cobardes levantou a voz 
~ al trmção n'nma parte elo Algarve. Sua alteza dá to elo o apreço á prompta e 
e obecliencia da divisão_, e ao amor que lhe consagram as tropas que a com-

pozerant. . 
Fiel interprete das hom·osas e lisonjeiras ordens de sua alteza, manda s. ex. a 

0 _sr. ministro da guerra, commanclante em chefe, que os ex. mos srs . conde ele Lu
~lllares, commanclante ela primeira brigada, composta elo 6. 0 ele caçadores e 1.0 ele 
lllfanteria; e i:narquez ele V alença, commanclante ela segunda, formada pelo 8. 0 ele 
~a.çadores e 4. 0 ele infanteria; e que o ill.rno sr. barão de Sabroso, commandante 
c_o l.o, 4.0 e 7.0 ele cava.llaria, dêem, e repitam, aos srs. o:fficiaes, o:fficiaes infe
~or~s e soldados, as expressões da benevola ap1)rovação que sua alteza se dignou 

amfestar elos seus ser vicos e ficlelielacle . 
. O sr. tenente coronel José Baptista da Silva Lopes, commandante ela brigada de 

artJlberia e artífices, satisfará iguaes deveres para com a brigada elo seu commanclo. 
Dsanclo ainda s. ex.a ela permissão honrosa, que sua alteza houve por bem 

~oncecler-lhe,- ele distribuir em seu augusto nome louvores merecidos, julga elo seu 
c ev

1
er render J·ustica aos servícos e lealdade, não só elos srs. commanclantes ele bri-ga . , , . 
c~ .Já mencionados, mas dos srs. commanclantes elos corpos, que as formaram, e 

t,or lsso r enova os agradecimentos ele sua alteza aos srs. ten~ntes coroneis Vaz e 
p~lllos, do 6. 0 e 8. 0 ele caçadores; aos ex.mos srs. tenentes coroneis, conde da 

1 0
nte e D. Thomaz ele Mascarenhas, e ao sr. major Barros, commanclantes elo 

8 
· ' 4. 0 e 7. 0 de cavallaria, bem como aos srs . tenentes coroneis Sampaio e Fon-
eca, do 1.0 e 4. 0 cl0 infanteria. · 

Não deixa s. ex. a de r econhecer tambem o zêlo e boa vontade com que pro
Clll'ar~m Satisfazer OS seus respectivos cleveres O chefe do estado maior deputados 
: ass1:tentes do mesmo chefe, bem como os officiaes elo estado maior' pessoal ele 
· ex:., , e outros aclclidos ao quartel general. 
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S. ex. a, depois ele ter a satisfação ele publicar á divisão os clistinctos elogios 
de sua alteza, nao póde deixar ele publicar, que nenhumas tropas se pode~ con
duzir com mais regularidade nas marchas, moderação e civismo nos quartms, ~o 
que a divisão de operações; á presença ele s . ex. a não chegou uma só reclamaçao 
contra qualquer individuo ela divisão . 

Com chefes e o:fficiaes tão briosos, e soldados tão subordinados e leaes, asso
beranas ordens ele el-rei o senhor D . Peeh·o IV serão mantidas, seus reaes decre
tos executados, clefenclicla a independencia nàcional e o credito elo exercito cles-
aggravaclo . · 

S. ex. a sente que a enfermidade lhe não permitta repetir pessoalmente seus 
particulares agraelecimentos á elivisão; porém manda declarar-lhe que este coiD
mando, que sua alteza lhe fez a hom·a ele entr egar, e a confiança que elle mere
ceu á mesma divisão, hão ele ser, em qualquer situação em q ne s. ex. a se enc~n
ire, a recordação mais lisonjeira ela sua vida. = O chefe elo estaelo maior, Rod7'29° 
Pinto. 

O:fticio 

(N.O 94 rescnado) 

TIL m~ e ex. mo sr. - Com inexpressivel satisfação vi hoj e nas gazetas cl' esta ca
pital a fausta noticia ela installação das nossas camaras legislativas, noticia q:te 
chegou a Paris por expresso, e que mr. Canning me mandou anmmciar imm_eclia
mente, manifestando por escripto o prazer que lhe causára a circumstanma ~a 
chegada a Lisboa elo correio que elle havia expedido, com a noticia da prestaça.o 
elo juramento do senhor infante D. Miguel, a tempo para' que a serenissim~ ~e
nhora infanta poclesse no seu discurso ele abertura fazer uso ele tão grata notJCJil· 
Emquanto ao contexto elo mencionado elisctuso, não ha clifferença ele opiniões, e 
todos se re1mem para louvar a nobreza e a ·gravidade do estylo, assim como a es
colha ela matería. Mr. Canmng· expeel e, segundo me consta, hoje mes~o, instrnc
ções a sir YVilljam A'Court, para agradecer a sua alteza r eal a passag m elo sen 
clisc1uso, em que alluele ao governo britanuico, e 1;enovar as segura11ças elo elllpe~ 
nho com que este governo continuará a sustentar a nossa causa. E ele esperai 
que o acto solemne que a nação portugueza acaba de testemunhar, e a certeza ~a 
aclhesão elo serenissimo senhor infante D . Miguel ~'ts ordens elo seu augusto ~r:Dla~ 
desalentem e desarmem OS intrigantes que l)l'OCUram perpetuar entr e DÓS a dtsCO{ 
dia, abusando ela cre.duliclacle dos ignorantes . Deus permitta que a deserção c~ 
batalhão de caçador e.· n. 0 7 seja o ultimo facto cl' esta natl.U'eza, que venha :Dl~ 
char a honra do nosso exercito . , .t 

Tive a honra ele receber o despacho reservado n . 0 8, no qual vej o com :nnu ~ 
p~·azer eonJirmacla a not-icia ele que. o governo ele I-Iesp~nha se presta a e:xecuta:l 
amcla q1te tarele, e com pouca vontade, as promessas feitas ao conde ele V1lla Re . 
e a mr. Lamb; e não deixarei ele aproveitar occasiões para fazer conhecer .aqtll 
o contraste que apresenta a conclucta elo noEso governo n'este mesmo negoctol e 
o modo prompto e completo com que a serenissima senhora infanta regente c eu 
execução ao que pela sua parte havia prometticlo a sua magestacle catholica .. . . _ 

Vejo tambem felizmente verificada a noticia ele havei· sido completamente cliss:d 
pacla a insm·reição elo Algarve. Farei o uso que v . ex. a determina ela nota ele lot _ 
Ponsonby, ele que v . ex. a me r emette copia. Eu já tinha noticia pela embaixada au.: 
triaca n' esta côrte elo passo falso dado pelo dito lorcl, que attribuo em grande pai. e 
ás suggestões do barão de Marshall, éncarregado elos negpcios austríacos no lü~ 
ele Janeiro. Felizmente não teve effeito essa tentativa insidiosa, e persuado-me 1q

1~d 
mr. Canning, quaJ?-d~ ,eu l~e _fallar n'ella, att~·ibuirá tu~o á smpreza com que 0~1e Ponson~y encontrou Ja eleclChda pela sabeclona ele el-re1 meu senhor a questão q. _ 
ellc julgava ir tratar, e á incerteza em que se achou elo modo por que o seu go 
verno. acolheria a determinação ele sua magestacle . . do 

FICo na intelligencia elo mais que v . ex. a se serve dizer-me no mencwn~ _ 
o:fficio; e pelo que toca a João Jacomo Altavilla, já mandei ordem ao nosso Vl~~a 
consul em Jersey, onde o dito Altavilla se acha, para que lhe adiante a quan 

1 

que jnlgtlc inclispensavel para o seu regresso a Lisboa. 
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__ Não elevo fechar este o:fficio sem renovar as protestações ele o becliencia, amor 
e zelo com que clesejo empreg·ar-me no serviço elo soberano, a quem elevemos as 
nossas actuaes instituições, e no cle .sua augusta filha ; e rogo a v . ex.a se sirva 
en: meu nome manifestar estes sentimentos á serenissima senhora infanta regente, 
cnJa mão beijo com o mais proft.mclo acatamento . . 
D Deus ~;uarcle a v . ex. a Londres, 15 ele novembro ele 1826. - Til. mo c ex. mo sr. 

· · Francisco ele Almeida.= JJI/.a1'9.~~ez de Palmella. 

Carta 

(Traducção) 

Londres, 13 ele novembro ele 1826. - Meu caro marquez. - N'este instante 
~,cebo por um correio ele gabinete vindo ele Paris um despacho ele sir William 

Oourt em data de 31 ele oútubro, pelo qual tive a extrema satisfação de saber 
que o correio pol' mim expedido de París a 19·, com a noticia do jtll'amento pres
tac~o por D . lYiig·uel á carta constitucional, chegára a Lisboa ás sete horas ela ma
dha elo clia 30, e;, por consegu.in~e a tempo ele se _inseril· ~ssa noticia no dismU'so 

e ab~rtura elas cortes, que a mfanta regente deVIa profenr . 
V1va ! viva ! 

tt Assim ficaram as benevolas intençõe. · elo príncipe ele Metternich para com Por
ligai felizmente frustradas ! Se chegasse vinte e quatro horas mais tarde o porta
c ~r, quem poderia indicar as consequencias que resultariam ela IJersna ão em que 
estavam Qs membros elas camaras ele que D . JYiiguel era hostil á constituição? 

C1 A?reclitae-me, meu caro marquez, de v . ex.a sincero e fiel ser.viclor= J O?'ge 
anmng. 

Ordem do dia 

S Secretaria de estado elos negocias ela guer ra, em 16 ele novembro ele 1826 .
ç ua alte~a a senhora infanta r egente, a quem foram presentes os clistinctos servi
ras .. praticados pelos regimentos n .05 3, 9, 10; 15, 18 e 21 de infanteria, e pelo 
eegiment~ n .0 5 ele cavallaria, que, animados elo mais honroso espírito de lealdade 
e snborchnação, têem desprezado com dignidade e ·brio nacional os criminosos 

1~e;n~)los ela cob~rcle deserção que tem infamaclo alguns portugnezes incbgnos elo 
c· 01 llle qlte tra:Javam: manda, em seu nome, agradecer aos commandantes, o:ffi-
rae~, officiaes inferiores e soldados cl' estes corpos a nobreza ela sua conclncta e os 
~~n~rmentos ele respeito, obecliencia e lealdade que em todos os lances têem mos-

ac? ao seu legitimo soberano e its instittúções pol' elle outorgadas. 
]3 . Stta alteza manda clirigil· tambem os seus louvores ao regimento de milícias de 
]3 ~Ja, pela prompticl~io com que reuniu á voz elo seu coronel Domingos ele JYielló 
:6 ~eyner, para clefender a praca ele ~iertola, logo que a rebellião elo Algarve lhe 

OI COnhecida. ~ 

e t Ürclena sua alteza a senhora infanta regente que os o:fficiaes que formaram o 
/ aclo maior ela clivisão ele operações regr essem a.os clestinos que antes tinham. = 
gnacio da Costct Qt~intella . 

Proclamação 

e Solclaclos : -V enCCl' ou morrer é a nossa divisa. A mesma facção-regicida que 
a lll 1821 Ustu·pou o legitimo poder com o fim ele se apoderar elos bens destinados 
P~e~splenclo~· elo t~rono e. á man:ttenção . elos ~inistros ela . san~a r eligião ele n?ssos 
le t ' e:x:erctta hoJe o mais clesatmaclo clespot1smo por mew cl· esse congresso mso
e n e .a que dão o nome ele côrtes ; vós o sabeis ainda melhor que nós outros, e o 
c~~~:rto .Portuguez, queA na ~ti_m_a campanha_ se :obriu ele gloria, tem s~clo . parti
e l 0~J ecto a que se teem dmg1clo as machinaçoes ela facçao }Jara o amquilarem 
re rec uzn· ~ís. ultimas filas, tirando o commi1nclo aos mais cbgnos chefes para o da
cl tn. aos mms enraivecidos revolucionarias que se poderam arrancar elas cavernas 
a 

0 
.maçonismo, e clemittindo sem recompensa o splclaclo veterano, et~as cicatrizes 

ssnu co N • .c. · cl · t · cl b ' ig 1 mo · sao argumentos nTeu·agaVBrs a sua m rept ez e ravura, provam 
na. mente o mau pago que ele proposito lhf') deu a facção . Solclaclos, o exercito 
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manteneclor ela legitimielacle elo throno vae entrar no territorio portug·uez ; elle e~
pera a vossa coae1juvação, porque a· sorte das armas é duvidosa; se não podeis 
engrossa!' nossas :fileiras desertando elas bandeiras elo maçonismo, ao menos es~ae . 
dispostos a seguir a nossa causa, certos que não podeis achar apoio em uma fac-
ção que forçosamente ha ele caír ao aspectó elas bayonetas michaelenses. . 

Quartel ele Villa Nova ele la Serena, 16 ele novembro ele 1826. = Gttm·?·e~?·o, 
ajudante general. 

Decre-to 

Tendo nomeado por decreto ele 6 ele setembro do corrente anuo o marquez de 
Oastello Melhor, par elo reino, para membro ela commissão central elo exame e 
melhoramento das cadeias, e o barão de Qui.ntella e Francisco Antonio ele ~a~
pos, eleitos eleiJoÍs deputados ela nação portugueza, para membros ela .commiSS!10 
elo exame e melhoramentq' elas cadeias ele Lisboa, é devendo, emquanto durarem 
as f1.mcções elos pares e elos deputados, cessar o exercício ele outro qualquer empre
go, conforme o cletenninaclo na carta constitLlciõnal, titulo IV, capitulo I, artigo .31 . 

0
: 

hei por bem, em nome ele el-rei, nomear a D . Lourenço ele L~a para serVIr clu
rante o impedimento elo marquez ele Oastello Melhor na commissão central, e. a 
Thomaz ele Mello Breyner e José Ferreira P.into Basto para servirem na comroiS
são elas cadeias ele Lisboa dmante o impedimento elo barão de Quintella e ele 
Francisco Antonio ele Campos. 

O conselheiro ele estado Pedro ele Mello Breyner, ministro e secretario ele es
tado elos negocias ecclesiasticos e ele justiça, o tenha assim entendido e expeça as 
participações necessarias . Palacio da Ajuda, em 17 de novembro ele 18·26.=(Com 
a ?"l.tb?-ica da · senho1·a infanta ?'egente.) = Peiúro de J.l1ello B1·eyne?· . 

Orde:rn do dia 

Quartel gene~·al, na travessa elo· Pombal, em 17 de novembro ele 1826. -
,S . ex.a o sr. marechal de campo, barão ele Albufeira, encarregado interinamen~e 
elo governo elas armas ela côrte e província ela Extremadura, desejando preveJ?-ll' 
que, por falta ela devida intelligencia elo § 6. 0 do titulo VTII da carta constinlC13' 
nal ela monarchia portugueza, a força armada, debaixo elo seu commando, nao 
commetta infracções elo disposto no referido paragrapho : determina que os srs. 
commanclantes ele corpos façam repetidas vezes explicar aos seus subordinados em 
qne consiste a inviolabilidade da casa do cidaclão e o escrupulo com que a de.:"'eJll 
guardar, devenclo, portanto, instruil-os que ele noite não é permitticlo ás justiças, 
tanto civis como milit.ares, entrar nn casa elo cidadão senão por seu consentiro~nto, 
bu no .caso ele reclamação feita ele clenb:o, ou para o defender do incencho otl 
inundação, pois ele outro moela se tornarão cumplices de um grande attentaclo 
contra as publicas liberdades; e quer tambem s. ex. a que esta ordem seja tran
scripta e mandada a:ffixar nos quarteis elas companhias e em todos os corpos de 
guarda e postos fixos para o serviço de policia. = J.l1anuel José Mendes; ajudante 
ele ordens. 
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Opio~ões emittidas na cnm:.t1'1L electiva a r espeito do uniforme e da tribuna.- P roposição do conde de S. Miguel , cuja dou

triUa suscita graudc ele bate, em que se procun1.. de fiuir n. rcstricta cornpetencia. dos diversos poderes politicos.- Officio 
do minLst1·o dos n~gocio~ do reino sobre os deveres do poder execntivo.- P roposta de lei restabe lecenclo o artigo 15. 0 dos 
de guerl'a; sua. c.liscttssão; emendas que oft'erecem vurios deputados .- - O governo envia :is côrtes ~opia do contrato de 
esponsnes entre n. rn.inlm D. Maria. II e o infante D. Miguel. - Discute -se na. r..:amara hcreditaria se deve ou uão cousi
deral·-se membro d'ella quem aiucla. não prestú .. rn. juramento.- Parece r c novo regimento da camnra. dos pares.- Men
sn.g~us dirigidas a e l-rei D. Pedro IV e a.o infante D. Mi g uel em consequencia. da rcalisação do acto espousalicio acima 
allud ido.- rrra.ta.·se de rcorgauisa.r o serviço do Diario da cnma.ra dos deputttdos.- P rojecto de le i para que nos canse. 
lhos de guerra se tome conhecimento dos crimes rle rebell ião , e sejam clecla~:_ados réus de lesa-magestade todos os por
tnguezes quo no· reino entrarem armados ou em companhia de iudh,íduos n'essa.s condições.- Discurso pronunciado pe· 
rante a iufa.nta. regente e resposta cl'esta. serenissima. senhora. quando a. ea.mara electiva a fel icita. pela noticia vinda 
~c Vienna de Austrin.- O ministro dos negados estl1angeiros n.prcsenta. 11as duas casas do parlamento o seu relataria . 
acerca das relações elo Portug<tl com as potencias estmngeiras e analysa segnidamente alguns netos dos rebeldes. - Dis
cnrJ:io do coude de Vi lia Rea l, em que dà conta de importantes fnctos occorridos durante a sua. missão diplomatica em 
l\'lacl1·id.- Na. cn.mara à os de putados !€;·se o parecer sobre o re la.torio do estado ela. fazenda publica. - P rojectos conccr
lle.n.tes a responsabilidade solitarin. dos ministros, ele içã.o das cama.rn..s do rCillO, e indmnn isações ús viuvas e filhas dos 
tnthta.res mol'tos em defczo. ilapn.tl'ia. - Moçfio de desconfiança relativamente ao ministro interino da. guerra, de quere· 
stll_ta. pedii'-SC ;i. infauta. regente que nomeie quem o substitua nos conselhos da. corôa. - Projecto para os estudantes da 
lllHvcrsidade de Coimbra serem convidados a pega.r em armas.- Representação e projccto de lei para organisar-se uma 
g~utrda real ele Io.nceiros.- Uespostn de D. Izabell\fal'ia ú dep" taçii.o que lhe dirige, em nome da,catmtra dos pares, um 
cl lSc~rso felicitando-a pelo consorcio da sobrinha e irmão. - Ua.tas e proclamação do nmrquez de Chaves e outros chefes 
r?alistas.- Correspondencia dC' marquez de Palmella.- Extractos de noticias militares.- Portaria de louvor ao func · 
Clonario quo superlntendeu nas obras dos palacios das côrtes. - 1\iedidas repressivas do goveruo para com' os insurgen
tes.- O general Antonio Tavares 1\Iaggessi proclama de novo ús forças sob o seu commando; a l gurr.~.as auctoridades 
conatitucionaes 1·ecorrem a identico meio do pers u'O.são. - Crise ministerial. 

A camara electiva proseguiu no exame elo proj e~to ele r egimento interno em 
sessão ele 21 ele novembro, tratando-se, entre outros, elos artigos 30.0 e 31. 0, cuja 
clo:ltrina foi muito impugnada, e por isso merecem registar-se aqui os argumentos 
p~·o e contra; acrescendo que o segundo ponto fôra já objecto ele observ~ções elo 
diplomata marquez ele Palmella na sua corresponclencia ele 9 de setembro. 

Discussão 

Cou cerueute ao uniforme dos dcpularlos e á tribuna 

1 

{'Artigo 30.0 Nenhum deputado póde assistir á sessão sem estar vestido com o uniforme de 
deputado, ou com habito talar, se for ecclesiastico.) . . 

FRANCISCO XAVIER LEITE LoBO : - Eu não dou tanta consicleracão como se 
quer dar a este ar tigo elo nosso habito ou uniforme, e assim levanto-~e sómente 
}~ara })eclir á camara que se não gaste mlúto tempo sobre uma cousa t ão insigni
ficante, como é, a meu ver , o modo com que h~vemos dê àndar vestidos . 

Romncio DE SousA CASTELLO BRANCO :-A questão não é sobre a qualidade 
elo lllliforme, senão sobre se o ha ele ou não haver. Parece-me que este artigo não 
eleve passar , e que eleve ser substituído por uma emenda q1~e eu mando para a 
:mesa. O relatorio ela commissão diz : ((Um lmiforme especial mculca aos outros o 
respeito cleviclo ás altas funcções ele quem o traz; , inclica a este continuamente os 
seus deveres; e no üniforme proposto a popularidade elo feitio, unida á respeita
vel significação ela bordadura, mostra como a fortaleza elo throno é a melhor ga
rantia ela liberdade ela nação». Quanto a mim a illustre commissão fez no seu r e
latorio o que faz quem advoga mft causa, porque empregou expr essões bastante 
enfeitadas · mas, na verdade, para encobr ir um pensamento que, ele algum feitio, 
não é proprio cl'esta camara. Alem cl'isso nós não temos obrigação ele obedecer ao 
c1ue a camara mandar , saínclo do fim para que aqui nos congregá.mos; não nos 
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póde prescrever o modo de passeiar, de comer, etc., e n'esta ordem julgo eu :in
cluso o de vestir. Devemos ser fieis observantes cl'aquillo a que nos comlJromet
temos por nossos juramen~os e mais nada. Eu manclo para a mesa uma emenda 
concebida n'estes termos, pouco mais ou menos, para que se convidem os srs. de
putados a virem á camara vestidos com casacas pretas, coletys pretos, etc., ~lue · 
é o tmiforme que nós usâmos e com o qual se apresenta qualquer até na auclien
cia ele el-rei. (J mais são icléas de vaidade. Nós, sr. presidente, não devemos nem 
queremos ser clistinctos senão pelo assíduo exercício ele nossas obl'igações, pelo 
nosso patriotismo e aclhesão á causa publica, que elevemos sustentar . 

LUiz JosÉ RIBEIRO : - Parece-me que deve excluu:-se este artigo. Os cleputa
dos não precisam de vesticlos para ter maior prestimo ; este o hão ele ter, cum
prindo exactamente com as suas obrigações e concorrendo quanto n'elles couber 
para bem elos povos. 

JOSÉ ANTONIO FERREIRA BRAKLAMY: - Diz o r elato r io elo regimento no se~l 
fim. (Lett-o.) Porém não são nem as exterioridad~s apparatosas, nem os ricos um
formes, nem os galões, o que deve fazer estimar os deputados da nação : a pr~
bidade, a :firmeza, o zêlo pelos interesses do povo são as qualidades que os hao 
de fazer estimaveis e os hão de distinguir . Nem se j ulgue a nação tão vaidosa e 
leviana que prescreva enfeites e adornos a seus procuradores para se reputar bem 
representada; nem tão barbara que precise }JÔr divisas a seus deputados para que 
sejam bons deputados. O que exige a nação dos deputados é o assíduo trabalho 
para remediar os males que a opprimem; é a ap1Jlicação aos negocias de que nos · 
incumbiu ; é, finalmente, o exemplo ele probidade e economia . Demais, como 0 

uniforme que se propõe podem livremente usal-o os deputados f6ra da camara., 
talvez que istô não deva ser objecto de um regimento :interno., senão que pertença 
a. uma lei. 

ALEXANDRE THOllfÁS DE MoRAES SARiWENTO : -A minha opinião, cingindo-me 
inteiramente ao ponto da questão, seria que houvesse um lmiforme para apresen
tar-se em corpo nas deputações, no paço, etc. ; porém, não para outr o 'uso, por
que emquanto á assistencia ás sessões é muito de julgar que os srs . cleputados 
hão de vi.J.· com a decencia que é de esperar de quem tem a honra ele entrar n' este 
recinto . 

ANTONIO LOBO DE BARBOSA FERREIR.A TEIXEIRA GmÃo : - Usando ela tole
rancia que tenho visto praticar, direi duas palavras sobre este artigo, pois quero 
logo chamar a attenção da camara sobre tun ponto importante. 

Se todos os homens fossem philosophos não eram necessarios apparatos nem 
vestidos proprios para as corporações, fosse qual fosse a sua natureza; não erru.n 
necessarias as leis nem força armada para defender a sociec1ade : todos viveriam 
contentes e socegaclos, e a paz e a virtude reinariam sobre a terra. Mas, coroo 
os homens não são philosophos e trabalham ha seis mil annos por terem um go
verno bom, . sem o poderem alcançar, é por esta rasão que, desde a mais remota 
antiguidade, procuraram sempre revestir de habitos pomposos a pessoas que exer
cem o poder, a :fim de conciliar-lhes o respeito ele quem os vê e lembr ar-lhes a to do 
o momento os seus deveres . 

Assim :fizeram egypcios, gregos e romanos, e o mesmo se pratíca entre nós: 
a universidade, as relações e todos os ecclesiasticos têem certos uniformes, que 
tendem ao mesmo :fim, o que, na verdacle, é justo . 

Os vestidos não são cousa inclifferente, como a fi·ia critica ele nossos clias quer 
inculcar; dois factos historicos de que me recorclo provam o contrar io . Quancl_o 
Breno levou os gallos a Roma, e seus defensores se achavam r eduzidos ao Capl
tolío, algtms senadores se r esolveram a não sobreviver á desgraça da patria, e, 
vestidos ele seus habitas senatorias, marcharam par a o Forum, aonde se assentaraDl 
nas suas cadeiras de marfim, esperando a morte tranquillamente. Os barbaros e~
tr~ram, e tal foi o respeito que lhes infundiu a magestade d'aquelle corpo respe~
tavel, que julgaram serem 1ms deuses ; estavam a ponto ele dobrar o j oelho e tn~ 
bt;tar-lhes hom·as divinas qnanclo aconteceu o tragico successo ele Papirio, que so 
fo1 cavaz de os desenganar que eram homens . Atila, vencedor e triumphante, 
desfa7ila os exercitos que ousavam fazer-lhe frente com 'a mesma ligeireza que 0 
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vento desfaz um nevoeiro: nada podia cortar-lhe o passo; mas o pontifice S. Leão 
teve a coragem de lhe saír ao encontro revestido de seus habitos sagrados e tal 
re_speito conciliou do barbaro, que suspendeu seus furores, contentou-se com Íigeiro 
tnbuto e deixou a ltalia. 

Eu aborreço tanto o cynismo como o luxo; tão louco reputo Diogenes coberto 
~le farrapos, abraçando as estatuas de bronze nas manhãs geladas, como Helioga
balo procurando prazeres requintados e vestidos cobertos de oiro e pedrarias: só 
me agrada a justa mediaRia, um vestido decente, mas digno e proprio d' esta ca
mara. 

Eu bem sei que se fazem algumas objecções que parecem plausiveis . . Diz-se, 
vor exemplo, faça o deputado por cumpril· com os seus deveres, seja fiel ao seu 
Jlll:amento e não importa que traje cl'esta ou d'aquella fórma, que, por isso, não 
c~erxará ele ter a seu favor a opinião publica. lYias, digo eu, porventura um ves
trdo proprio e adequado ao alto empr ego que exerce tira-lhe as boas qualidades? 
Catão e Cícero não usavam do vestido senatoria? Não sel'<Í justo que os emblemas 
que nos destinam nos cligam a cada instante : ((Lembrae-vos, senhores, qu.e mi
lhm·es ele homens confiam ele vós os seus mais sagrados interesses ; fazei por ga
nhar um nome illustre, 1mico bem que os tyrannos jamais IJoderão roubar-nos e 
que o tempo r~speita, apesar ele roer os bronzes e os marmoreSll . . 

Ag·ora, o ponto sobre que eu quero úhamar a attenção da camara é este . Nós 
estamos no inverno, temos ele ir a muitas deputações e o vestido de seda que se 
11~a., não só nos expõe ao risco de morrer de frio, mas provoca o riso n'esta esta
çao; se, pois, o artigo não passar elevemos arranjar algLrm outro que concilie a 
decencia com a saude : póde ser ele velludo ou cousa sirnilhante, porque, na ver
el~de, não tem graça nenhuma morrer gelado ; é melhor viver para colhermos um 
cha os fructos sazonaclos da bella arvore da liberclade. 

J OAQUlM ANTONIO DE lVIAGALHÃES : -Tinha-me imposto uma lei de não fallar 
n'este artig·o, porque nem julguei vel-o apparecer n'este regimento; comtudo, esta 
questão não é d<: tão pouca monta eomo parece: basta saber que foi objecto ele 
tres debates nas tres assembléas fi:ancezas que precederam uma á outra no tempo 
ela revolução. Diz-se que os senadores romanos tinham tmiforme, IJorém o governo 
do~ romanos foi mixto: havia plebeus e patTicios, e não admir a que os patrícios 
qu1zessem distinguir-se. Embora tenham m:iiforme os membros elo poder executivo 
e os empregados elo poder que necessitam impor com certas exterioridades áquel
les ele quem se hão de fazer obeclecer, mas a vida do legislador é muito simples 
e não precisa d'estas clistincções . Por outra parte nós, acabada a legislatura, tor
nâ.mos a entrar na massa do povo: não queiramos que se nos applique a fabula 
ele Esopo «Da gralha e dos pavões» . 

JOSÉ DE MELLO FREIRE:-A questão elo uniforme é insignificante a r espeito 
elos trabalhos da camara, mas não com respeito ao que se eleve á carta. Este uni
forme vae coarctar a liberdade elo cidadão garanticla na carta. Porta.nto, peço não 
passe este artig·o nem o titulo x, porque é 1rma infracção ela carta. 

1VIANUEL TEIXEIRA LEOiVIIL : -0 tmiforme não quer dizer di~tinctivo : é uma 
esl?ecie de decencia e até ele eco:nomia, e é necessario para as deputações. Sem 
1lll1forme não haverá em certas occasiões aquellas attenções para com os deputa
elos, que não solicitâmos, mas que não deixam de ser necessarias . 

. MANUEL GONÇALVES DE lVImá1-.TDA:-A minha opinião é que se não trate de 
1llll~orme nenhtrm para o interior ela casa. Parece-me que isto pertence melhor ao 
regnilento externo que ao interno. 
. FRANCISCO ANTomo DE CAMPOS:-Eu não fazia tenção de fallar n'este ob
Jecto, porém obriga-me a fallar trma icléa que vejo n'este artigo . (Leu-o) Eu não 
reconheço auctoridade na camara para pôr fóra cl'ella um deputado por não vil· 
c~m o tmiforme. Por todas as partes não vemos senão fardas, medalhas e distinc
ç_oes; não queiramos nós t0mbem entrar n'essa r egra geral e estabelecer trma clis
tincção para nós. (Apoiado.) . 

JoÃo HENRIQUES DO CouTO :-Se o tmiforme não caracterisasse o homem se
ria inutil que os clm·ig·os, os bispos, etc., fossem vestidos ele outra maneil·a ·'por 
conseguinte, voto pelo uniforme para caracterisar. . . ' 
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(Artigo 31.0 Nenhum deputado póde fallar fóra da tribtma,. excepto nas reclamações. c~rttra 
tt acta, sobre a ordem da camara, ou sobre observancia elo regimento, ou sobre a expos1çao Glo · 
estado da questão, sem discússão cl'esta, ou sobre emendas de mera 1:edacção.) 

ALEXANDRE THOMAZ DE MORAES SARlVIENTO: - Não me parece tão indifferent~ 
este artigo, que não devam fazer-se sobre elle algumas reflexões. Já manif~ste1 
n'outra sessão qual era a minha opinião a este r espeito; n'esta desenvolverei a~
gum tanto mais as minhas icléas. As rasões apparentes que se dão para prefenr 
a tribuna são o estabelecer-se n' esta c amara uma cacleira de eloquencia; e parece 
que se nos quiz remontar aos tempos da antiga Grecia, }Jarticularmente de At~e.
nas, quando Demosthenes arrebatava a attenção dos espectadores com seus cus
cursos. Seria enfadonho se qtuzesse fazer com este motivo gala ele eruclição e 
converter a questão em uma clisC"~,lSsão acaclemica. As · causas ela clecaclencia. ela 
eloquencia elos gregos e romanos sfto, por outra parte, muito conhecidas, partiCu
larmente para os srs . deputados tão adornados ele conhecimentos; alem de que, po
deria discorrer-se largamente e basta.ria ter lido Rollin, Blair e outros, ou qual
quer artigo encyc~opeclico, pois são feitos a proposito para instruir com pot~co 
trabalho. Deixando esta questão ele parte, nÓf;\ não precisfLmos de tanta eloque~cla: 
fallaremo_s a veTdade, manifestaremos boa logica nos nossos discursos e nl'í.o pre
cisaremos da tribuna. Ainda entre os oràdores athenienses sabe-se que a singeleza 
e a 'força do raciocínio eram sua verdadeira eloquencia, e que seus oradores de
lectabant magis~ g_uam inflcmnrnabant. Nós não queremos eloquentes oradores como 
Mirabeau, Bam ave e V ergniaud, queremos legisladores cheios de moral, e não e~
ses homens com talentos extraorclinarios para arrastar a multidão a fazer desatt
nos e a promover a desgraça ela nação, como aconteceu em França. Em Ingla
terra não ha triblma, e, apesar cl'isso, tem havido e ha grandes oradores. Chata.u;t, 
o Demosthenes moderno, Burke, Fox, Sheridan, Bm·clett e Jorge Canning, cnJ.a 
oratoria. só é igualada pelos principi0s liberaes, que hoje o põe na frente da ci;'l
lisaçã.o da Europa, querendo que todas as nações g0sem cl'aquella liberdade sobna, 
da qual está ha muitos annos gosando a sua patria. Emfim, sr. presidente, eu se
ria múito enfadonho se q1.uzesse mostrar que nós não precisâmos cl'essa instittúção 
que se quer trazer elas margens elo Sena para as elo Tejo . Comtuclo, elevo trazer 
:i lembrança um exemplo mais ela inutilidade da tribtma; permitta-se-me ler uma 
pagina ela obra do conselheiro Cotton, On the aclministnttion of c1·im.inal jttstl:ce ~?Z 
Englancl cmd the spi?·it o f the English Govemrnent ; o capitulo IX ela clita obra cliz 
a.ssim: «Abre-se geralmente o debate por aquelles membros que estão inais acos
tumaclos a fallar, da mesma maneira como se estivessem juntos 'em uma sala ele 
visitas . Qualquer ·pequena observação dá origem a outra e d'ella se segue u~a 
terceira, e assim se vão encaminhando insensivelmente até que apparece um chs
curso, quando no principio apenas se procurava fazer tmicamente ãlgum repa·I"9· 
Aquelle membro que ainda se não tem levantado para fallar, communica aes qne 
se sentam ao pé d'elle, e em voz baixa, todas aquellas reflexões que a proposição 
lhe incitou : é ouvido com attenção e patenteia as suas icléas ; e como d' este modo 
se vae alargando o circulo dos seus ouvintes, elle procura com voz mais forte fa· 
zer com que o entendam, até que, posto tudo em silencio, elevando a voz ao sen 
maior som, acaba por ser orador. Se elle fosse obrigado ele caminhar para uma 
tribuna pomposamente situada no centro da casa e tivesse de encarar o formicla
vel aspecto ele um numeroso concm·so preparado para ouvir e pesar todas as pa
lavras, elle occultaria todas as suas icléas e o germen elo talento ficaria sepultado 
em obscuridade por faltar aquelle benigno calor ela publica approvação q1.1e lhe 
infunc1íra acção)) . Parece-me que depois de ter trazido esta opinião, fundada em 
princípios tão sabios e tão accommoclaclos á experiencia, :ficaria clispensado de fa
zer mais observações ; porém farei otüra, e vem a ser que eu conheço n'esta casa 
pessoas ele erudição consummacla, as quaes ainda não tive o gosto de ouvir fallar 
ela tribuna, sem cluvicla 'pelo incommodo que lhes deve causar este passeio e v-er 
tanta gente pela frente, alem elo acanhamento que não teriam fallanclo dos ban
cos_. Creio que se tem querido mculcar que a ti·ibtma é uma especie de morda2a 
para aquelles que são amigos de fallar muitas vezes ; mas d' essa maneint se nao 
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o~sta. Os povos hyperboreos são mais calados, mas os elo meio dia têem mxu1 ima
gmação mais viva, mais fervente e se abalançam ao caminho de onde podem ti
rar mais gloria e reputação. Finalmente, voto contra a triblma. 

ANTONIO Lo no DE BAl"l.BOSA FERREIRA TEIXEIRA GmÃo:- Tirando as :flores 
dos disclu·sos que tenho ouvido pronuRciar, .os argumentos que n'elles se fazem 
ficam reduzidos a pouca cousa. Alglms argumentos são timdos ela historia, e tem-se 
mostrado que havia oradores com tribuna e sem ella. Não ha duvida. Lembro-me 

' ~le ha pouco tempo um dos defensores da rainha ele Inglaterra fez uma falla 
t~o hella que não ha nenhuma com que .se possa comparar, e produziu tal enthu
Siasmo, que todos os espectadores :ficaram por alguns minutos em mudo silencio : 
e f~i feito até fóra da barra; portanto, isto nada prova. lVIas, eu não olho a tri
buna por este lado, considero a sua utilidade, porque elos bancos nem os deputa
elos se ouvem bem uns aos outros, nem podem ser ouvidos pelos espectadores . 
Desde que eu entrei n' esta sala a 1n-imeira vez conheci, attendendo ás regras da 
acustica, que não podiam ouvir-se bem os discm·sos senão da tribtma. Por esta 
rasão eu julgo que eleve approvar-se o artigo . 

FRaNCISCO ANTONIO DE CAl\iPOS :- Vejo que a maioria da commissão apre
senta no seu relatorio, como uma das rasões para ser preferida a tribuna, que é 
0 ~eio mais proprio para se crear entre .nós a eloquencia; porém eu não vejo que 
a 1sso possa contribuir a tribuna : o que pó de contribuir é fallar com os mestres 
cl~ ~rte, como Cícero e Quintiliano. Diz tambem o relatorio que <<até para a pu
blicidade das discussões é necessaria a triblrna» . l\1as, que c ousa é publicidade? 
A publicidade consiste em fazer as sessões á porta aberta, ouvir todos ou ouvir 
uma mini ma parte : · não· tira a publicidade ás discussões. Continúa o r el:;ttorio : 
<<Com que just-iça se encobririam a estes cidadãos, que tanto se interessam pelos 
negocias elo estado, os gestos, as maneiras e postm·as ele cacla um elos oradores?>> 
E para que é necessario que o povo elas galerias veja estes gestos, maneiras e 
postmas elo oraclor? Isto era necessario entre os romanos, os athenienses e os gre
gos, porque d'esses gestos e maneiras clepenclia ás vezes o inflammar o povo que 
~omava parte nas questõer:;: mas entre nós o povo é passivo; a nossa eloquencia 

eve ser a elo exacto raciocínio e nada mais : a nossa eloquencia é muito clifferente 
da elo fôro. Por consequencia, estas rasões nao são attendiveis. Ora, eu creio que 
ha outras que não ap1Jarecem. Penso que o verdadeiro motivo é restringir o nu
mero elos que queiram falla.r : é pôr cli:fficuldacles para fallar; mas nós para que 
queremos essas cli:fficulclacles? Nós temos vindo aqui a fallar e discutir : qua.nto 
m~is se discute mais clareza resultará a favor das materias que se agitam e é di
l'0lto que ninguem nos póde tirar. Finalmente, voto contra a tribtma até IJorque 
(permitta-se-me que eu conclua) timeo Danaos donaq1te jeTentes . 

JOSÉ IGN.A.CIO PEREIRA DERR.A.li'[.A.])O : - Devem os deputados ela nação ser con
str~ngiclos a fallar cl'esta tribuna quando desejarem empenhar-se na discussão elos 
~bJ~ctos submettidos it sua deliberação? Eu sustento a, negativa. Esta restricção 
a. liberdade elos srs . deputados não pócle ser justificada senão pela imperiosa lei 
c~a necessidade ou por uma utilidade sensivelmente superior ao mal ela restricção. 
Será a triblma necessaria? Certamente não . Esta instituição, verdadeiramente re
Pttblicana, foi usada nas democracias elas antigas Grecia e Roma, porque, para 
fallar e moveT a multidão congregada nas ruas, nas praças e nos campos, era for
Çoso que os oradores subissem a liDl lagar elevado para serem attencliclos e escu
taclos por estas assembléas tumultuosas, que mais se cleixa:vam arrastar pela ve· 
hemencia do estylo, viveza elas imagens e outros movimentos m·atorios, alheios ao 
me:n:ito intrínseco da questão, elo que pela força elo raciocínio e exacticlão ela dia
lectlCa. Passou cl'aqui para as igrejas, vastos recintos em que os oradores sagra· 
elos têem igualmente ele fallar a grandes a,juntamentos, que se persuadem mais 
~ela linguagem elo sentimento do que se convencem pelos dictames da rasao . Foi 
finalmente, adaptada nas diversas assembléas deliberantes, installaclas úa Franç~ 
clesde o principio da revolução, assembléas todas ellas assá.s numerosas e reunidas 
em recintos assás vastos para pretextar-se a necessidade ela tt·iblma. Ora como 
nenhuma elas circumstancias, que justificam a sua necessidade, concorre n' ~sta as
sembléa, é evidente que a tribtma entre nós não eleve ser aclmitticla como neces-
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saria. Será utü-? E, no caso de o ser, não tem ella inconvenientes superiores á sua 
utilidade? Examinaremos estas questões. As triblmas das assembléas deliber~tes, 
antigas e modernas, apenas nos recordam raros exemplos felizes em que os since
ros patriotas e verdadeiros oradores fizeram triumphar a verdade, a justiça e a 
virtucle, se os comparâmos ao numero cento de vezes maior em que os deroa~o
gos e facciosos conduziram a multidao á pratica de atrocidades, que, ainda hoJe, 
s6 lidas, fazem estremecer os sinceros amigos ela . ordem e da paz, da liberdade e 
da monarchia. Sempre escorada elos applausos populares, ainda hoj e eu observo 
que os pomposos elogios da triblma procm·am involuntariamente o seu natlU'al 
apoio . As nossas sessões elevem ser publicas, o IJOVO eleve ser admitticlo nas gale
rias. Mas, não é preciso que o omdor se colloque na sua fi·ente para que os es
pectadores possam ouvir as suas J>alavras, e, na alternativa, de virar as cost~s 
para o ex.mo sr. presidente ou para os es1Jectadores estranhos, não se p6de vacil
lar na escolha do inconveniente. Para que é, pois, necessario que o publico c~es
fructe os gestos, as maneiras e a postura do oraclor? Acaso para este o seduzu· e 
r eceber os seus applausos? Certamente que não é esta a intenção dos sizuclos e 
honrados membros que fazem este argmnento . Ninguem melhor elo que elles sabe 
que os r epresentantes ela 'nação não elevem procurar as approvações ele ull).a pe
queníssima fracção elo povo portuguez que enche as galerias, mas sim os bem roe- ' 
r eciclos louvores de todo o povo representado . lVIas, se este não p6de ser o firo ela 
inculca~a postura eu não lhe posso descobrir nenhum outro attenclivel o~jecto. 
Observem os espectadores os nossos trabalhos, entendam o teor de todas as pro
posições, a força elos discursos pr6 e contra, observem o resultado elas discussões, 
ouçam o numero dos votos por mna e outra parte, e vej am, se poclérem, quem 
são os votantes, porque estes são os principaes obj ectos da publiciclacle; mas ~ão 
clesafiemos os seus applausos cliriginclo-lbes clirectamente os movimentos oratonos} 
porque nacla mais perigoso nas assembléas cleliberautes. F actos ( qtw;·um 7nens rn~
minisse ll.o?Tet) dariam todo o peso a esta consideração; mas eu os calo por cleh
cadeza; concluindo, comtudo, que s~jam, como devem, pu,blicas as nossas discus
sões, roas que não colloquemos o oraclor (invertendo o principio ftmdamenta.l da 
f6rma dos debates nos corpos políticos) em relaç.ão ás galerias e quasi fóm elo ~1-
cance ela inspecção do ex. mo sr. presidente, a quem eleve ser clixigido todo o dis
curso, como superintendente da ordem da cliscussr-to. 

Diz-se que é clifficil ao presidente ele uma assembléa deliberat iva prevenir ~s 
interrupções irregulares quando os membros faliam elo r espectivo Jogar. E sta dlÍ
ficulelade, porém, é imaginaria porque, alem ele que a nossa assembléa não é as
sás numerosa para fazer r eceiar esta confusão, o regimento interno põe nas mãos 
elo sr. presidente meios coercitivos, bastautemente sobejos, para r estabelecer m?
mentaneamente a ordem se, lJOr um momento, se perder entre homens tão doceJs 
e r eportados, como elevem presumir-se os r epresentantes da nação . D emais, estas 
iJ:reguJaridades acontecem, de ordinario nas reclamações contra a acta, sobre a or
dem ela camara, ou sobre a observancia elo r egimento, ou sobre a exposição elo 
estado ela questão e outras similhantes, que os defensores ela triblma permittem fa
zer elo logar, porque, estabelecido uma vez o estado ela questão, discute-se com 
a mesma regularidade e mais sequencia ele methoclo e economia ele tempo do pro
prio logar dos opinantes elo que ele uma tribuna, que é preciso ir' garihar atrave~ 
sanclo a sala, perclenclo-se muitas vezes o fio elas icléas no bulício que ele ordina.I·JO 
·e agita n 'esta travessia, que cl{~ azo aos espectadores para moralisarem sobre o 
orador que desce e sobre o que lhe vae succecler . Diz-se mais que cca necessidade 
ele ir á tribuna evita uma multiclã.o de propositos insig·nificantes e precipitados, 
que é um acto deliberado que se não pratíca jamais sem haver n' elle reflectido >>: 
Eu não sei se a experiencia elas asserobléas, onde tem existido a triblma, jns~I
fica esta supposta vantagem : elos nossos ensaios não quero tirar exemplo; adllll~ 
tindo-a de graça vejamos os sacri6cios por que se nos quer faze11 comprai-a. JY.[tn~ 
tas cl'estas receiaclas inaclvertencias praticadas do logar custarão menos tempo ~~ 
assembléa elo que poucas praticadas na tribuna; e o membro qtle dormita n'tun 
ar. ele fam~liariclacle não o:ffenclerá tanto as leis elo decoro como o que faltar ao re_:~ 
pmto pubhco, depois ele haver notificado a sua attenção. lVIas, não, senhores, nao 
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são ligeu:as inadvertencias dos membros que faliam dos logares que nós devemos 
tel?e~·, se quer emos economisar o tempo, guardar a m·clem nos debates e fazer ex
pnmu· o bem r efl.ecticlo suffragio geral ; r eceiemos antes o tempo que se ha ele 
perder na tribtuut. com amplificações ele rhetorica, com declamações derivadas ele 
lo~ares communs que sempre se poelem associar com ma'is ou menos successo aos 
obJectos em questão, lamentemos antes o t empo que se ha ele perder percorrendo 
0. v~sto campo. que o:fferecem aos oradores ela tribuna os falsos p'I·incipios ele ra
ClOClllar em materia ele legislaç~io, · a vehemencia elo estylo, as expressões exagera
das, o emprego elas figtu·as e toda a nomenclatura vulgar das paixões, de modo 
que se alguns se illustram por seus arclldos vôos, não poucos por vergonhosas qué
clas, hão ele da.r novo nome a novos mares. Lamentemos, n'uma palavra, o tempo 
c1ue se ha ele perder em dispor todos os meios ele persuadir á custa elos de con
vencer. Eu não digo que não haj a assurnptos, dos que hão ele ser submetticlos ás 
nossas deliberações, em que seja conveniente que o orador , depois el e nos mostrar 
a Verdade, nos determine tambem a seguil-a; que depois ele nos m ostrar o que é 
honesto nos r esolva tambem a fàzel-o; e que a logica oratoria não deva n'estes 
poucos casos juntar os movimentos aos raciocínios; mas o orador, em relação á 
assembléa, póde fazel-o com igual e:ffeito elo logar como ela tribuna. Na geherali
d~cle elos casos só temos a deliberar sobre questões geraes em que a pm·a clia.le
ctlca ha de colher o triumpho em tocla.s as nossas resoluções. E em todas as cir
cnm~tancias nós elevemos prover para que os que não possuem os meios ele p er 
Sl~ac~r não sejam privados dos de se convencer . Abanclonemos, portanto, um a. :in
htitt:Ição verdadeiramente republicana, ele que os oraclores ele partido se serviram 

abllmente para lisonjear as paixões ela multidão, a fim de a seduzirem e arras
~'trem a sa.ncciona.r plebiscitos, ele oTClinario contrarias aos verdadeiros interesses 

0 J?Ovo que os sanccionava! Sigamos antes o exemplo ele luna grande nação que 
desfi:ncta ha mais ele um seculo uma somma ele liberdade }Jratica, desconhecida ele 
qualquer outra, ou seja antiga ou moderna, em Cl~ja camara, tres vezes n:iais nu
lterosa elo que a nossa, cada membro falia elo seu pr.oprio logar; e não falta quem 
~ ser:ve que este ar ele familiariclacle com que se discutem as questões n'aquellc 
\espeltavel senaelo concorre igualmente lJara a coherencia elos debates, economia 
c 0 tempo e liberclacle elos su:ffragios. Na camara cl'os communs ele Inglaterra nin
gt~em aspira a este genero de eloquencia que excita a multidão : a discussão clo
~na n' esta assembléa; o espírito elos nego cios preside sempre {ts suas delibera
Çoes; e é ali tão severo, como se conta ele llm tribunal ela antiguidade para os 
J;n.ovimento.· m·atorios. Os minist:·os são muitas vezes chamados a dar explicações 
Particulares; os deputados das clifferentes cidades e condados instruem os mem
bros elo governo elos abusos ele administração, elas reformas e melhoramentos ele 
r e ella é susceptível ; e estas communicações habituaes entre os representantes 
c 0 povo e os ohefes do governo produzem os mais felizes r esultados. Ora eis-aqtú 
UJS preciosas vantagens de que nós nos privaremos se os membros cl' esta camara, 
que. poclem ser dotados de muito j túzo e cliscernimento, e «ele lun saber só de ex
P~nencias feito», com muito boa vontade ele o tornar ' em 1Jrol ela patria, mas que 
nao têem cultivado a arte ele be:rç. fallar, porque, C<}Jenser, et bien renclre ce qu'on 
hense, sont cleux choses bien clifferentes>li se taes membros, digo, forem compel-

clos a fallar cl'esta. tribuna, causa que nfto se resolvendo a fazer ficarão mudos 
eslJectadores e meros ouvintes a.1gtunas vezes ele eloquentes e discretos clisclusos, 
lu~ras, por6m, e não poucas,' de sermões ilnpertinentes, sem que a cligni?acle do 
o~ar lhes consinta algnm allivio no do1·rnit,Jbo a~~t 1-iclebo. Alem ele t~tclo Isto, se
h ?res, a tribuna é até um obstaculo ao clesem;olvimento elo propno talento de 
e~ fallar. Em todas as couf?as, geralmente fallanclo, ha sempre 1.una rasão pre
e~ente que leva comsigo a convicção; esta r asão maior, se me é licito assiln 
explicar , é alo·umas vezes clesper tacla no cm·so ela clisCllSsão no espírito ele llill 
nuembro que ainda não ensai ára, nem mesmo tivera a consciencia elo seu talento; 
e e a communica ao seu vizinho, animado por esta falla, e é applaudiclo por toda 
a assembléa · e eis-aqui temos um orador . :Mas, se elle tiver ele se avancar para 
t~a tribuna: pom}Josamente elevada na sala, anele haja ele suste11tar a ;,ista te
ru.rvel de uma assembléa numerosa, dispondo-se a pe.sa.r todas as suas palavras, 
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elle suffocaní em si mesmo as idéas que desej ava emittir e o germen do seu ta
lento será perdido na obscutidade por falta de ter sido desenvolvido no doce calor 
de approvação 1mblica. Taes são, no _meu par ecer, os graves inconvenientes qnc 
annullam as pequenas vantagens ela tribtma, se alguma tem de real. Quando ~11 

a contemplo do lagar em que me a·ssento figma-se-me estar ouvindo este conVIte 
subversivo ela . .,.epresentação nacional : c10h vós, e · sómente vós, tão poucos como 
illustres discípulos elos Demost:henes e elos Ciceros, que tendes dedicado toda a 
vossa viela a doutas liclas e aprendido como ninas causas existem e como outras 
acontecem; que sois tão habeis em descobrir a verdade como promptos em expo~-a 
e commtmical-a, Stlbi a este logar: elle é exclusivamente vosso·, porque mais nm
guem terá rasão para vos disputar a sua posse; arredem-se d' elle .todos esses ~o
meus que só se distinguem nas justas applicações das verdades que vós descobn~, 
que não sabendo clisctltir os princípios abstractos elas sciencias }JUras só sabem ti
rar partido cl' elles, já reduzidas as regras nas artes; arredem-se, por tanto, d'este 
logar os proprietarios destros na administração das suas fortunas, os bons lavra
dores, habeis artistas e militares experimentaclos; a triblma não é feita para que~, 
possue exclusivamente a sciencia elas cousas : é só para quem possue a scien?1a. 
elas palavras ! >J Es t{t-se-me figurando ouvir este convite subversivo das nossas m
stituições, em vez d'este outro tão conforme ao seu espírito e boa conservação : 
«Oh vós, qualquer que sejaes, sr. deputado da nação, que sois bom cidadão, que 
amaes a vossa patria, a j ustiça e a verdade ; que sois incapaz ele as trahiT por . 
qualquer interesse;· que recuaes de vergonha e horror á idéa só ele lisonj ear tUll 
instante o crime, ou ele desconhecer a virtude ; se tal sois, fallae ; nada tendes qne 
temer; se a natm-eza vos tiver concedido o talento podeis fazer tudo, e se ella 
vol-o tiver negado sempre podereis fazer alguma cousa: primeiramente o -vosso 

. dever, depois um bem geral, qual o ele dar um bom exemplo aos outros e á bo_a 
c_ausa um defensor de mais>J . Quanto a mim, senhores, ou haja ou não haja tl'l· 
puna, sempre entender ei que se me faz este ultimo convite. 

lYLI.NUEL DE SERP.A. lYIA.CHADO: -Parece-me que a tribtma é de toda a conv-e
u1encia para aquelles que ouvem d1:fficultosamente. O que se acha sentado no seu 
lagar, attenta a construcção d' esta sala,, é di:fficilmente ouvido : 1. 0 , porc1ue não 
está em logar eminente; 2. 0 , 1 porque tem voltadas as . costas para quem falla .. 
O deputado não falla sómeJlte para: os mymbros ela camara, falia tambem para os 
espectadores que têem direito ele ouvir. E por este motivo que os .oradores sagra
dos costumam nos seus templos ter um log-ar elevado ; é tambem por isso que os 
magistraclos que têem de proferir suas sentenças procm·am collocar-se em algtun~ 
elevação para ser ouvidos; os parochos para as funcções parochiaes exigem ~lll .a 
cadeira com o mesmo fi;m ; e o mesmo os pr.ofessor es das sciencias . Estes prrocl· 
pios de conveniencia reclamo eu. Alem cl'isso a tribuna é muito importante para 
a ordem elos trabalhos ela assembléa. Indo todos a fallar da tribtma não pócle 
acontecer que o façam dois a par, como aconteceria por diversos motivos, faDando 

. tQdos dos bancos. Tem-se argumentaclo com a camara elos commlms de Inglaterra., 
mas todos sab.em a confusão que ha n' ella algumas vezes; pelo contrario, na as· 
sembléa ele França (não fallo das tumultuarias da revolução, faUo ela actual, qne 
tanta relação tem com a nossa) ha sempre melhor 01·clem. 

JoÃo RENRIQUES DO CouTo : - Eu por mim não me opporia á tribuna, porque 
quem está costumado a subir ao pulpito pouco receio podia ter de fallar d'aquelle 
log·ar; mas, verdadeiramente, é como umá sa.tyra, porque, quem sobe· á tribuna, 
volta as costas ao si' . presidente e o povo diz : <<Olha como aquelle se põe, olha 
o geito que tem)) . Alem d'isso ha homens que qt1ando têem ele levantar-se ele tllll 

logar a outro para fallar já se esquecem elo que íam dizer; e tambem não é col1l0 

estando nos bancos, que póde ter um companheiro que esteja ao pé e lhe sirva·cle 
Espírito Santo para fallar. · . 

MANUEL BoRGES CARNEIRO: - Não voto pela tribuna pela mesma rasão que 
se_julga util; porque o estylo pomposo, asiatico, Ol'atorio, é contrario ao bem P11' 

bhco e á verclacle: ao bem público porque nos gasta muito tempo, ele que agor~.~> 
precisâmos para fazer mtútas leis; e á verdade porque, em vez de expor simples

' mente os factos, commove e aTl'asta os vo'tos ás vezes com sophismas. Por ém, 0 
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estylo laconico, snccinto c simples concorre para os dois fins pelo numero' que 6 
opposto ao outro . Por esta rasão voto contra a tribuna. 

D. FRANCISCO DE ALi\fEIDA PORTUGAL:-Está tão b em discutida a questão, 
que me não levanto para fallar sobre ella: faço-o sómente porque ouvi dizer a um 
sr . cleputa.clo: Tirneo D cmcws clonaqt~e je1·entes. Eu devo declàrar que, certamen
te, o governo não teve outra intenção, para prO}JOr a tribuna, que situar os or/1-
clores onde podessem ser melhor ouvidos . 

J OAQUii\1: ANTONIO DE AGUIAR:-Costumado a fallar de um logar similhante 
a esse chamado trib1ma, eu não fallaria contra ella, att endendo só a mim; porém 
elevo attencler ao interesse publico, ao qual não é ind.ifferente aquella instituição . 

Admiro, senhores, que a commissão, tendo reprovado o parecer do sr . Soares 
Franco sobre o estabelecimento elas clifferentes commissões, dando como principal 
rasão o estabelecimento elo munopolio elas h\zes e conhecimentos, approvasse este 
monopolio no estabelecimento ela tribuna. E indubitavel que, apesar da sciencia 
dos membros d' est a camara, e do exercício ·elos ernpreg·os publicas, nem todos têern 
0 mesmo desembaraço para fall~u· d'aquelle logar apparatoso e elevado, separados 
elos seus cóllegas e amigos, e clirigindô-se, não só a esta carnara, mas aos especta
dores ; d'esta :!l,rte -aquelles cujo desembaraço é maior ganharão a opinião que 
11.ão podiam alcançar ele outra fórma sobre outros aliás dotados de iguaes conhe
Cl~entos e amor da causa publica. Alem cl'este inconveniente ha outro. Ninguem 
deiXa o seu logar e vae áquelle senão munido com um apparatoso cliscurso; d'esta 
maneira }J erde-se o tempo tão util, e a camara é privada elas luzes de alguns de 
seus membros e do esclarecimento que podia ministrar-lhe uma r asão, uma icléa 
emittida em poucas palavras . 

Dá a commissão, como r asão justificativa da tribuna , o cr ear-se por ella uma 
eloc1nencia politica. Eis-aqui outro inconveniente ela tribuna : nós t ratâmos de con-. 
bencer e não ele seduzir; não fallâmos para um povo, fallâmos para q11em conhece 
e~ o peso das rasõ es e é por ellas que eleve decidir-se. A eloquencia é a arma 

lals perigosa que póde empregar-se nas assembléas . Q.tlantas vezes um partido 
c eve o seu triumpho ~í seducção feita por seus oradores ! Hoje são entre nós des
F~nhecidos partidos e facções; mas quem nos assegma que os não haj a no futuro! 
'malmente, senhores, a liberdade ele votar é a base no acerto elas nossas decisões; 
e como se pocleriL ella conseg~uir se voltados os oradores para as galerias, vendo 
t.oclos. os signaes ele approvação ou r eprovação? T alvez nem todos tenham a :firmeza 
St~~1ente para os desprezar, ~ntes n'elles contemplem uma prova ela verdadeira 
0~m1~o publica e ela verdade. A vista das rasões ponderadas, voto contra o uso da 
trilntna, sem me fazer em peso algum as .que, em contrario, se têem ponderado . 

Postos à votaç~o os clois r eferidos artigos, ;venceu-se, qua.nto ao 30.0 , que hou
Vesse tmiforme para os deputados se a1Jr esentar em na côrte e quando cl'elle q\li
~es. e~ usar, não sendo obrigatqrio vir em assim vestidos ás s~ssões ; o 31. 0 foi 
snlJprnnido. 

:j{~ 

1 
Conforme estava determinado, entrou em discnssão na camara elos pares, a 21 

c~ novembro, uma proposta elo conde ele S. :Miguel, inserta a pag. 467; e como 
l1. ella houvesse refer encias a attribuições de poderes pQliticos, aqui se transcreve 
0 que constª' elos registos parlamentares a similhante r espeito . 

Discussão 

t"' Cu~;'DE DE S. lVliGUEL: -A linguagem propria ele f~llar perante assembléas 
.ao numerosas e conspícuas como est a, a que tenho a satísfaçao ele pertencer, s6 
se ap_rencle com o tempo e a pratica; não a tendo, e sendo esta a vez primeim 
qne. entro em materia ele cliscus.·ão, espero da ·benevoleucia cl'esta camara haja ele 
a.ttnbuir á minha inexperiencia qualquer desvio que .. possa ter alem da materia 
e~ questão. São passados vinte clias cl epoís ela installação ela camara elos pares e 
aJ~c~a se não ouviu nem appareceu ·n'ella nenhum r elator io nem informacão do 
Ulllllsterio ácerca elos negocies· ela nação. Nós temos de formalisar sem dem~ra leis 

32 
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regulamentares, que fazem parte elementar e addicional do gloriosissimo monu
mento que o senhor D. Pech·o IV levantou a si mesmo na concessão da carta funda
mental d' esta: monarchia, pela qual esta ca~ara existe hoj e e ha de existi1: nos nos
sos successores; e pela qual temos a fortuna de estar aqtú cleliberando sobre est_a 
e outras materias. Alem d'estas leis r egulamentares, ha outras muitas que r espei
tam a publica .ttilidade; mas como seTá possível cumprirmos a estes respeitos os 
nossos deveres sem infotmação elo poder executivo, que nos instrua do estado 
actual em que se acha a nação, o qual, por algumas noções j á ap1~esentadas n'esta 
sala, parece soffTe não poucas perturbações? Por outro lado, a mesma carta c?n
stitucional, artigo 139.0

1 nos obriga a examinar se a constituição }Jblitica do remo 
tem sido exactamente observada depois que foi jurada, e de que fonte poderemos 
melhor saber as circumstancias occorrentes relativas a este e aos artigos 121 .0

' 

122.0 e 145 .0 § 7 .0 ? Eis-aqui motivos poderosos que me determinaram a pr~por 
n'esta camara, na sessão do dia 16 do corrente mez, a indicação dos ,seis artigos 
que acabam de ler-se, os quaes competentement6l discutirei e sustentarei, se forem 
ju.lgaclos aclmissiveis . Quanto ao artigo 5. 0 da r efm·ida indicação, se deve entender 
que as noticias que se pedem são tão sómente aquellas que interessam ao bem ~a 
nação e á causa pública, e cuja publicidade não seja nociva aos interesses ela nação, 
e n'este mesmo sentido considero concebido o artigo 3 .0

; se, porém, alem cl 'esta de
claração o referido artigo 5. 0 precisa de emenda, como tal offereço esta explicaçã? · 

CONDE DA PONTE: -Tendo-se suscitado algumas questões sobre a intelligenclll 
,elo artigo 46 .0 do regulamento, em que se trata ele motivar uma proposição, peço 
que a camara decida se deve haver discussão pTevia para resolver se a toma em 
~onsideraç~L0 1 e em caso de affirmativa, peço a palavr a para fallar contra. 

Consultada a cama1·a.~ assirn decidiu. 
Cü}."'DE DA PON'l'E: -Peço a palavra para manifestar as rasões por que creio 

que a camara não eleve tomar em consideração esta proposiçao : cc Artigo 1. 0 Qne s_e 
peça ao governo uma informação elo estado actual em que se acha a nação. Art~
go 2. 0 Que esta informação comprehenda todos os ramos ela administração pub~
ca)) . A estês dois artigos se pócle r esponder do mesmo modo, por serem quasi si
milhantes ; as duas proposições n'~lle feitas são mtú vagas, não indicam objecto 
algum particular; a sua generalidade comprehencle todos os ramos ele publica
administração, e obrig-aria o governo a um trabalho que, no momento actual, se 
tornaria impossível. Alem elo que, os meios de que se serve o ministerio nos g~? 
vernos r epresentativos, }Jara fazer conhecer ás camaras o estado da nação, sao 
dois : o primeiro, o discurso r eal da abertura, que sempr e aponta os prü1cipaes 
obj ectos ele que ellas se elevem occupar; o segundo, são os l?roj ectos de lei que 
o mesmo ministerio apresenta para as reformas necessarias .-ccArtigo 3 .0 Que as 
materias que exigem segredo venham notadas em sepa,raclo, se da sua revel~ção 
n~o per.iga o bem elo estado .» Quanto a este artigo o ministerio 11ão tem obrJg~
ção de revelar ás camaras todos os seus segredos ; sómente as camaras têem o di
r eito ele pedir explicações sobre alguns obj ectos, mas mmca na generalidade, que 
quer indicar este artigo . -<cArtig·o 4 .0 Que na mesma informação venham inclicacloi 
os abusos que mais carecem ele reforma. » Toda a nação sabe quaes são em gera, 
os abusos que carecem ele reforma;. se o ministerio os quizer reformar, apresen
tará ás cama,ras os meios para esse fim; se o não fizer, as camaras, como taJJl
bem têem a iniciativa, podem propor os meios para essas reformas, sem se occu
par agora o ministerio com obj ectos que nós sabemos.- « Artigo 5. 0 Que o govel'?0 

mande {L camara todas as noticias elo dia, tanto internas como externas, que JJl

terossam a segm·ança ela nação» . O que se pede n'este artigo, nem se póde ueJJl 
se dev., exigir elo governo. Não se pócle, porque, supponclo por hypothese que 0 

governo deveria dar essas noticias, era forçoso para isso que as . tivesse; mas elle 
n~o as tem. Ninguem imagina. que a Lisboa chegam noticias externas todos ~5 

chas, ·e elas internas a unica repartiç~io que as dá é a intendencia ela policia, e sao 
a~ ele Lisboa, pois elas ouhas partes elo reino tambem as não pócle ter todos os 
dias. Agora r esta provar que, ainda quando as tivesse, não seria decente a esta . 
cm~ara pec1il-as. A camara alta, nos governos representativos, é o ,sustentaculo 
mms forte elas liberdades publicas ; estabelecida entre o governo e a segunda ca-
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mara, ella sustenta o equilibrio entre estas duas forças componentes do systema, 
que sós, sem a camara alta, se chocariam, produzindo esses choques resultantes 
semp~e funestos ás nações; é, pois, a camara dos pares que, vigilante sempre, 
deve 1mpedir que da parte do executivo haja a menor infracção á constituição, e 
qtle da outra camara haja a menor tendencia contra o governo e pocleres que lhe 
pe~·tençam . Para que a camara elos pares, porém, possa conservar esta sua tão 
alta attribtüção com dignidade é necessario, para que lhe reconheçam seus direi
tos, que não comece entre nós por atacar os dos outros . E applicando esta reg~·a 
g~ral ao caso em questão, dado o principio de dev:er .o governo mandar as noti
Cias pedidas n'este artigo, não haverá rasão para as não mandar á elos senhores 
dept~taclos; ela recepção das noticias seguir-se-hão providencias, ele outro modo não 
servu·ão para nada estas noticias . Dadas pelas camaras, eis estas erigidas em po
der executivo, eis illuclicla a divisão de poderes marcada na carta. Estas verdades 
conhecidas por todos, o são muito mais pelo ministerio, e podendo elle responder 
a ~s~a camara com ellas, seria um desaire para ella peclir mna causa que lhe fosse 
reJeltacla. O artigo 6. 0

1 que não trata ,senão elo modo por que a camara deve exa
mmar essas noticias, não tendo lagar os outros artigos, é inadmissível por si mes
mo . Julgo, pois, para dignidade d'esta camara, que a indicação não sej a tomada 
em consideração. 

ÜONDE DA TAIPA : - Emquanto ao 1.0
1 2. 0 1 3 .0 e 4 .0 artigos, acho-os ociosos, 

porque todos sabem que os ministros estão fazendo os seus relatarias e que os vão 
lJiresentar; e emquanto ao 5. 0 e 6. 0

1 é querer arrogar a camara tun poder que 
e não compete e elevai-a á ocliosa categoria ele commissão de salvação publica ; 

portanto voto contra a indicação. · 
~'LillQUEZ DE ALEGRETE : - Acceitanclo a camara a proposição elo digno par, é 

a ~mha opinião que excede os limites elas suas attribtüções. Marca a carta, em 
~01S differentes artigos, quando devem ter lagar os e~ames que o digno par preten- · 

e, servindo-se ·quasi das mesmas palavras; mas, por fortuna não só cl'esta camara1 

mas ele toda a nação, são outras as nossas circumstancias. Dnaginemos, porém, 
~Ll~ o governo condescende em satisfazer a · algum ou a toclos os artig·os ela propo
SlÇao; ,não sei que vantagem resulte. Que outros abusos pócle apontar o governo, 
~não serem os seus proprios ou aqt~elles commettidos por auctoridades cujo cas
bgo ~h e é confiado? Por conseguinte esta declaração reduzia-se a um acto de in
gemnclacle. lVIarcar-se o grau ele segredo nas noticias externas o_u internas, que o 
r~queiram, não comprehenclo ele todo para que seja necessario. Para os outros ar
tigos ela proposiçao, que não particulariso, applico as mesmas doutrinas, e. con
chto que, sempre que mn poder invade as attribuições ele outro, excedendo as 
suas, altera-se a divisão e a harmonia dos poderes políticos, que é, segundo a 
~arta «o principio conservador elos direitos elos cidadãos, e o mais seguro meio de 
. azer effectivas as garantias que a constituição offerecen . Seja-me licito clizer que, 
Invadidas ·as attribtüções elo pocler executivo, caminha-se a democratisar a fórma 
c 0 governo, digo clemocratisar, visto que a opinião geral serve ele barreira a uma 
alteração ele qualquer outra natureza. · 

1 
Os artigos a que se refere a cloutr ina elo cliscmso do digno par são os 10.0

1 

5.o, § 5. 0
1 e 36 .0 e § 1. 0 da carta constitucional. 

Co·NDE DE :S. lVIIGUEL : -Eu prppuz a minha indicação e seguiu os tramites 
marcados no reg.imento . AgoraJ que a camara ou~u os clign~s pare~s que quizeram 

llsti·ar. a matena, só resta saber se a toma ou nao em cons1cleraçao. Se o for, eu 
a sustentarei no dia ela cliscussão. · 

" Julgada a materia sufficientemente cliscuticla, a camara decidiu, por 27 votos, 
llao dever considerar· a proposição do conde el-e S. lVIiguel. Outro par do reino 
apl·esentou a seguinte 

Proposição 

Co~~ DA L~A.: - c!Annos ele tuna porfiada guerra, uma invasão inimiga e 
~ :nultJ.plic::das cnses .por que ~ortugal tem ~a annas pa~saclo, não podendo dei

at de mfl.mr sobre a mdole nacwnal, e sendo um dos obJectos que eleve merecer 
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a particular attenção do corpo legislativo o legislar sobre a eelucaç~io moral e re
lig[osa ela nação, proponho que com nrgencia se requeira ao poder executivo para 
que ordene á policia haja de enviar uma relação exacta e classificada ele todos os 
crimes que, durante um certo numero de a.nnos, se têem perpetrado no reino, ~oro 
a declaração elos lagares e províncias, sendo esta relação ou mappas extrabiclos 
elos clifferentes assentos das cadeias, a fim de que se entTe em uma indagação das 
causas que poderam influir para isso, estado ele desmora.Iisação a Cftle se tem cbeg~
do, c se possam dar as providencias legislativas mais adequadas para os prevemr 
para o futuro c corrig·ir as influencias de localidade e clima.» - Admitticla, porém 
não se venceu a m·gencia. 

* 
O conde elas Galveias, servindo de secr etario na sessão de 23, leu o segt~te 

officio, pelo qual se mostra como um dos ministros ele estado definia as obrigaçoes 
do seu cargo perante as côrtes . 

Oflicio 

lll.mo e ex. mo sr. - Recebi o officio ele v. ex. a, ela data ele hontem, elo qual 
vejo q-Lw a camara elos pares elo reino, desejando deliberar sobre os princípios ex: 
peneliclos na proposição elo par ela mesma camara, conde ela Taipa, me remette P01 

copia a dita proposição i, para que á vista d'ella haja de ministrar-lhe os documen
tos e esclarecimentos erue abi se exigem. Versa a dita propost~ sobre o decreto .de 
14 ele outubro proximo passaclo2, permittinclo a admissão ele 8:000 moias de tr1go 
estrangeiro, quando é voz constante que os celleiros elo Alemt~jo estão cheios .ele 
trigo, para o qual os lavradores não podem achar preço, nem mesmo muito abars:o 
cl'aquelle que se diz fixado pela lei elos cereaes para aclmi:são elo estrangeiro ; e as
sim termina a clita proposta peclinclo os cloc).rmentos em que se fundou aquelle decreto, 
para se publicarem pela imprensa e se conhecer por elles se exis~e ou não abuso. 

Ser-me-ía facil r esponder como particular ao objecto cl'esta proposta, na qnal 
não ba causa algtrma mysteriosa; porém na qualidade ele ministro ele sua alteza ve
jo-me obrigado a não responcler a ella, pelas r asões que não posso deixar de pon
derar á camara por intervenção ele v . ex. a 

O governo executivo é 1rm elos poderes elo estado, e nas causas ela sua coJJl· 
petencia não estit sr0eito aos outros poderes. Por mim exercita actualmente sna 
alteza parte cl'aquelle poder, . e uma elas suas principaes attribuições é expedir os 
decretos, instrucções e r egulamentos adequados á boa execução , clas leis. 

' 1 ccTendo visto na Gazeta ele Lisboa o decreto de 14 de outubro proximo passado, permit~indO 
a admissão de 8:000 moios ele trigo estrangeiro para sttpprir ao consumo elo reino, quando e vo~ 
constante que os celleiros do Alemtejo estão cheios de trigo, p~ra o qual os lavradores nii? p~· 
clem acha.r ]Jreço, nem mesmo muito abaixo d'aquelle que a lei dos cereaes fixa para a aclro 1 55~0 
~o cstrangeil·o : proponho que se requeira ao ministro dos negocias do reino que r.emetta a es !L 

camara o orçamento apresentado pelo inspector geral do terreiro, do trigo nccessario para.o 
consumo do reino até á colheita, assim como um mappa elo ~:xistentc nos celleiros do AlemteJ~ 
e Ribatejo, á vista do qual devia ser feito aquelle orçamento, para por estes documentos, qn 
se devem imprimir e publicar, se conhecer se existe ou não abuso." . 1 

2 ccSem1o-me presente a conta que o inspector geral do terreiro publico fez subir fL mu;9.1; 
presença em 30 de setembro proximo passado, em execução do alvará de 15 de outubro de 18~ ' 
tla qual, apesar da inexactidão das relações parciaes de :J~I guus districtos, se vê, con1para.ndo .~ 
existencia actual dos cereaes do 1·eino e excedente, que as provincias da Extremadura, ;Uetnt<'<\. 
e reino do Algarve podem ernittir em beneficio do consumo d'esta capital, com o que,_ pelo ca e 
eulo dos annos antecedentes, se poderá consumü· na mesma capital até á colheita futura, qd· 
h a umR falta que só pó de ser sup]Jrida com admissão estrangeira; e attendendo a que e.sta a 0 
missão,.prineipalmen~e sen~o fei~a e.m quanti.dades mode~adas, a~ mesmo tempo Aque afi~JlÇl1ão 
abastecrm ento da capital, nao preJuchca a agncultura nacwnal, CUJOS procluctos teem ext1acv _8 
segura com a p1:ovidencia do citado ~lvará, que diz respeit~ á proporção quaut~t3;tiva com. q~1• 
devem ser vendidos os cereaes elo remo a par dos estrangerros que forem admJtticlos: 1101 P 11 
bel?, em nome de el-rei, permittir, por ora, a admissão de 8:000 m·oios d'e trigo, dos guaes ~ 
qmnta parte será de trigo rijo e todo o mais de trigo molle, a qual admissão terá prinC1P10 0

5
ó 

15 d~ novembro proximo futuro. E rccommendo muito ao inspector geral do terreiro, que No 
adm1tta o trigo na quantidade acima taxada, estando em bom estado e capaz de duraça ' 
como é e.xpresso no § 9. 0 do dito alvará. rdo 

rcLmz de Vasconcellos e Sousa, ins]Jector geral do terreiro publico, o tenha assim entenc1 
CL 

e faça executar na referida eonf01·midade. Palacio da Ajuda, em 14 de ontubro ele 1826.=(Com. 
?·ub1ica da serenissima senho1·a infantct regente.) = J!htncisco Manuel T1·igoso ele Aragão 111.01·ato. • 
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. Os ministros de estado são responsavei.s, ou quando s~íem dos limites destina-
elos ao poder executivo, ou quanclo, mesmo dentro cl'esses limites, commettem al
g·uns dos elelictos marcados no artigo 103 .0 ela carta. 

No primeiro caso ás .camaras pertence pedir os esclarecimentos necessarios, 
para conhecerem se houve ou não infracção ela carta constitucional, e os ministros 
devem dar estes esclarecimentos, sem o que não podiam as ca.ma,ras velar, como 
a carta determina, na guarda ela constituição. lVIas no segundo caso, em que se 
tr~t~ não da infracção ela carta constitucional, mas ele abusos commetticlos pelos 
minJstro.s ~m negocias pertencentes ao pocler exeClltivo, que são verclae1eiros cleli
c~os, prmmpalmente quando aquelles abusos foram commetticlos no tempo em que 
a~cla . não estavam reunidas as côrtes, é na cama.ra elos cleputaclos que se elevem 
prllllen·o examinar estes abusos, e é ela privativa attribuição ela mesma camara de
cretar que tem lagar a accusação contra os ministros, com1)etindo á camara elos 
pares conhecer ela responsabilidade d' elles, depois ele acctvaclos . A este segunclo 
caso pertence o decreto sobre a introducção elo trigo . 

C:·eio pois que a camara não consentirá que um digno membro cl'ella queira 
e~ermtar as funcções ele accusador ; qul:llnclo só lhe competem as ele j uiz; mas se 
esta accusação me for feita na camara elos cleputaclos, eu não creio que alguem 
P~ecedentemente possa exigir que eu offereça materi a par a a minha prO})ria accusa
Çao i aos meus accusaclores compete procnral-a e a mim defender-me. 
e C?~cluo, expondo á camara q~1e, ~e sobre a introclucção elo trig~ estrangeiro 
~a SJll1zer fazer uso elo poder legislativo, obstando por uma üova lm a outra ael
~s~ao, 9.ue á :vista _elo decr eto ele 14 ~le outubro s~ pócle ainda esperar, eu n~o 
1

11v1dare1 na ehscussao dar os esclarecrmentos prec1sos, que mostrem a necessi
c ~~l~ que houve7 e aincla ha de haver7 ele se fazer até á futura colheita uma 
acuUissão moderada de cereaes estrangeiros . 

Deus guarde a v. ex.a Secretaria ele estaclo elos negocias elo reino, em 22 ele 
n?vembro ele 1826. - Ill.mo e ex.mo sr . marquez de T ancos, par do reino. = Fnm
c~sco }J!Ianuel Trigoso ele Àmgão ll!IC??'ato. 

. Depois ele breve debate resolveu-se, a requerimento elo conde ela L apa, encar
r,egar uma commissão para emittir par ecer ácerca ela resposta elo ministro, :ficando 
:o~posta do marqnez ele Pombal, bispo elo Algarve7 e condes ela L apa, de Linha
les, elo Rio Pardo, ele S . ·JYiigt1el e da Taipa. 

Os pares elo r eino abaixo inclicaclos deram ú cama,ra conhecimento elas suas 

P ropo sições 

t' A ;rtC.EBISPo DE ELVAS: - «Sendo necessario para o andamento ela car ta con
s ttuc1onal consti tuirem -se as camaras em todas as cidades e villas cl' es te reino, 
~~ fórma que prescreve a carta no titulo vn, capitulo n, artigos 133. 0 , 134. 0 e 
cto5·o, l)l:oponho que quanto antes se nomeie uma commissão que faça um proj e-

de le1 para clesig·nar o numero de vereador es ele que eleve ser composta cada 
~l~a das camaras, e o moela por que se elevem fazer estas eleições, beni como OU· 

~a que determine as suas funcções e tudo o mais declarado no artigo 135 .0 elo 
Cltaclo capitulo de maneira que devendo-se j á clecbrar o numero elos vereador es 
eo d ' ' 1· · l .'mo o por que elevem ser eleitos se o·overnem pelas e1s eXIstentes c as suas 
attJ.·tb · ~ ' o 1 f N Nã E . ntçoes, em quanto não se formal' a outra que regu e as suas 1mcçoes. »- .r o 
01 aclmitticla. • 
. CoNDE DE L U.i\II.A.RES :- c<Na fórma elo§ 1. 0 elo ar tigo 41.0 ela carta constitu

Clo~al, é ~a attribuição cl' esta camara conhecer dos delict~s inclividu~es elos clig·nos 
~ares, ass1m como elos senhores deputados, durante o penoc1o ela legislatura. Nem 
a carta nem o r eo·imento provisorio inclicam a m·elem qne a camara ha ele segtúr em ,.., o , . 
111: ~-rocessos d'esta natureza, ao mesmo tempo que os acontemmentos ele Traz os 

antes e do Algarve em que estão envolvidos uin par e um deputado, reclamam 
br~ecessiclacle .cleN se t~·atar sem demora cl~ tão importa:nte obj~cto . Não. senclo mem
llt ela comrmssao encarregada elo pTOJecto elo r egimento mterno, 1gnor o se no 

esmo se trata este obj ecto; uma vez porém que não se trate, proponho que sem 

' 
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demora sé nomeie uma comm.issão para este fun, a qual, organisando um proj~cto 
baseado nas n ossas leis criminaes e na pratica em taes casos seguida nos p~1zes 
onde as camaras dos pares são igualmente supremos jurados nacionaes, segmnclo 
estes todos os tramites ela lei, como tal :fica estabelecida para todos os casos que 
possam sobrevir de similha:qte natmeza. » -Aclmittida. 

ÜONDE DA. CoNH.A : - ccE preciso quanto aJ.1tes ir-se cortando pelo superfluo e 
pôr em andamento a carta constitucional, que manda no titulo vr, artigo 130.o, 
cr ear um supremo tribunal ele justiça, devendo este organisar-se para acabannos 
com o inutil clesembargo elo paço, que exerce attribuições contrarias á carta e que 
unicamente serve para augmentar depenclencias, embaraços e clespezas, pondo em 
pratica uma auctoridacle actualmente maior que a real, e pelas mesmas rasões a 
mesa ela consciencia e ordens. E assim não só se executa o que manda a carta, 
mas a nação ganha e economisa muito com a suppressão cl'estes colossos . )) - Não 
foi aclmittida. 

O conde de Villa Flor "tambem fez uma proposta sobre assumpto militar, mas 
só a apresentoi.1 por escripto na sessão de 25, como adiante se verá. 

* 
Na ordem do dia elas sessões ela camara dos deputados em 24, 25 e 27 tra

tou-se exclusivamente da proposta elo ministro interino elos negocios da guerra e 
elo respectivo parecer, já inserto a pag. 430; e para se formar cabal juizo so~re 
esta importante questão politica é necessario reunir tudo quanto consta a respeito 
d'ella, _posto que sej am deficientes os extractos ele alguns discursos, mas ainda as-
sim emmciam a opinião e o· voto dos oradores . · 

Discussão do parecer 

JosÉ Jo.AQUilVI GER.ARDO DE S.A1VIP.AIO : _ rrrata-se ele discutir o parecer ela 
comm.issão sobre a proposta do poder exect1~ivo apresentada n'esta camara pelo 
ministro da marinha, que serve o ministerio ela guerra, e consiste em se preten
der que fique de nenhum effeito o § 2 .0 do alvará ele 21 ele outubro de 1763 e 0 

artigo 30.0 elo r egulamento de 21 de fevereiro ele 1816. E sta proposição, pelo Dle
thoclo com que se acha expenclida, dá claramente a entender que o defeito nasce 
ela lei e não da falta de execução cl' e::jta; o parecer ela commissão apoia esta J?ro
posta e offerece um projecto ele lei r elativamente ao calculo elas p énas, por 1sso 
que não as suppõe bem calculadas no artigo 15'.0 elos ele guerra. Respeitando en, 
como devo, a proposta do governo, porque estou inteiramente convencido ele que 
está acompanhado dós melhores desejos, assim como a sabedoria dos membro.s ela 
commissão, como jtuisconsultos e militares, comtuclo, como a minha 9pinjão é hvre, 
clirei que não estou n em pela proposta do governo, nem pelo parecer da commissão. 
A proposta toma por principio a falta ela lei, quando a falta não é senão ela e~e
cução ela mesma lei. Creio que, para provar bem a minha proposição, será primeJra
mente n ecessario que faça uma exposição da marcha que segt1em os processos que 
têem o começo militar e o resto civil, e os que começam e acabam militarmente . 

(O omdor fe z a alludida exposic;iJo, qtte faltct nos ext1·actos.) 
Em presença c1'este quadro, que eu tenho feito do processo civil ou n:ú]j~a:· , 

não seria temerario que se tirasse a conseqnencia de que não vejo grande d~.e
rença entre um e outro; ,porém tenho mais reflexões a fazer : no p1·ocesso c~v-Jl, 
todos os prasos são marcados pela lei, e o j uiz não os pó ele prorog·ar; no processo 
militar não sei que exista lei que fixe tempo no supremo conselho . P11rece-~e, 
pois, que tenho feito ver que o defeito não nasce da lei, mas da falta da e:s:ecuçao . 
Parece-me tambem que se falta á delicadeza devida ao poder judicial aclopta.ndo 
este projecto, e que igt1almente se falta ao poder executivo. Alem cl'estas r e:fl.e
xõe~ tenho que fazer outra sobre a irr egularidade que se segue da aclopção cl'cste 
P~"OJecto . . Tratâmos ele castigar · um réu, e principiâmos por fazer-lhe um benefi
Cio; o A crnne, pelo qual perde o fôro militar, é um principio da pena, e dànclo-lhe 
est~ foro, ::ramo·s dar-lhe um privilegio, tratando-se de crimes que atac~~ a s~be
rama e poem em consternação o estado . Vamos _dar força ao fôro mihtar n nD1 
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crime de lesa-magestade, e não reparâmos que este fôro se perde em crimes mtúto 
menores como são o ele contrabando, moeda falsa e outros. Tenho tambem que 
no_tar 01ltTn. clifferença; parece que se suppõe que só os militares são capazes do 
ynne ele traição, pois não se trata nem se l)Ócle tratar c1'os paizanos. Na parte qÚe b lZ respeito ás pc,3nas não posso deixar de conhecer que a commissão diz muito 
em que as penas não se achavam bem calculadas, por isso que se confuncliam 

C chefe ou cabeça, os auxiliaclores e os que elevenclo denunciar não o têem feito . 
onvenho com o parecer ela commissao na parte do clenunciante, mas não na 

parte elo auxiliaclor, porque, posto que o cabeça tenha mais criminaliclade, não 
posso convir que esta differença seja tal que prive o auxiliador da pena ele morte. 
~a parte elo denunciante direi, que creio que a pena deverá ser imposta em rela
ç~o elo mal que soffre a sociedade pela privação cl'esta denuncia, e não posso con
vu· ~m que um anuo ele deg-redo s~ja castigo su.fficiente. Se não elenuncía porque 
as Clrcumstancias o fizeram impossível, ou porque o impecliram os vínculos da na
~u·eza, eu elevo escutar a voz cl'esta mesm~ natlu-eza, e não sei se o posso con
;lclel:ar como culpado; em todos os outros casos o é, e eleve ser punido com a pena 
c e Cinco anuas ele deg-redo, e nada menos. 

YICENTE NuNES CaRDOSo : - O illustre clej:mtado, que acaba . ele fallar, tem 
cons1derado a conveniencia ou desconveniencia d' este proj ecto ele lei; eu quero 
olha~-o por outro 1§1-do, e primeiramente. pergtmtar á assembléa se este projecto é 
possrv:ei. A, minha duvida nasce elo contexto do § 16. 0 elo artigo 145. 0 da ca.rta, 
~ue d1z : <<A excepção das causa.-, que por sua natm·eza per.tencem a juizos par
ticnla~·es na conformidade elas leis, não haverá fôro privilegiado, nem commissões 
68l)eQiaes nas causas civis ou cr.imes n. Este delicto é por sua natureza pertencente 
ao fôro militar? Creio que ninguem sustentará que sim; e então não sei como se 
possa clar o conhecimento ao fôro militar. Dirão que este paragrapho não está em 
~xec:1ção, porque depende ele uma lei regulamentar, mas não sei se esta é a ver
c ade1ra intelligencia, ou se é na conformidade elas leis existentes . Portanto, peço 
que se trate primeiramente esta questão; a saber, se a lei é compatível com este 
paragrapho ela carta constitucional. 
l _1\L.NDEL BORGES Ü.AR~TEI·RO: - Desde os tempos mais antigos se excluíram os 
c elictos de lesa-magestacle de toelos os privilegias de fôro, e o alvará de 21 ele 
outubro ele 17 63 e o r egulamento ele 21 de fevereiro de 1816, emquanto amplia
vam este fôro, nunca aboliram a antiga legislação a respeito elos clelictos de lesa
lllagestaele, porque cliz uma lei nossa, que n~Lo é facil que o sober~mo queira con
ceder um privilegio contra a sua real pessoa. Estando a legislação n' este estado 
appareceu a mmca assás exaltada e felicíssima carta constitucional, e eliz que ceá 
excepção elas causas que por sua naturezan, etc. Este artigo infelizmente não se 
exe~uta,' porque depende de leis r egtua.mentares ; mas trataremos de as fazer em 
~eut1clo contrario, quando nós temos as que nos approximam ao fim da carta? Di
zem os ele opinião contraria que é necessar.io o prompto c.astigo. Eu convenho em 
q?-e. a falta ele castigo tem sido muito prejudicial, e tem dado lagar á multidão elas 
lct~as; porém, pergtmto, esse castigo, que tão preciso é, não se poderá dar pe
t~s tnbunaes civis? A formação ele culpa ha ele levar ao mesmo em um~ e em ou-
Ia parte, e depois ele r emetticla aos trib1maes é mais breve no civil. Dizem, mas 
a~ lei~ nã:o se executam, e portanto passem ao fôro militar esses delictos; mas eu 
~o tn·? essa consequencia, senão que o governo eleve castigar aquelle que não 
~ _servar as leis. Mas o governo não tem força para isso! Não tem força? Eu cli
~ei, adquira-a; e como ? Premiando e castigando com firmeza. A justiça e a vü;-
ncle têem tal imperio sobre os homens, que o governo que procede com ellas está 

:eglu-o ele ter sempre a força que necessita, Mas não se diga que o governo não 
em essa força; o mal está na dcsmoralisação geral e na depravação elos co .. tu

llles; as leis perderam a sua força, os seus executores corromperam-se, o j "Lua
~ento, esse vinculo social, é inutil; a virtude foi espesinhacla e o vicio foi enthro
Ulsaelo As camaras e os povos festejaram igualmente os defensores ela liberdade 
e os ~paios da tyrannia. Qual é, p.ois, o remedio a tantos males? Curar esta cles
tn~ra~lsação publica, e introduzir as virtudes, que lJroclnzem este amor á justiça 
PrJnCJpalmente nos empregados publicas; mas então é necessario leis : é ~erdacl~ 
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que fazem muito as leis, mas, se as actuaes se desprezam, as que se fizerem tam
bem serão desprezadas . Pois este remeclio aonde está? No governo . Os juiz~s e.
t~o para cast.igar os maus ciclaelãos, e o governo para castigar os maus m~g1stra
elos . Este é o grande segredo elos governos, o premio e a pena bem apphcae~os, 
quero dizer, o premio á virtude e a pena ao vicio, e não ás avessas, como mmtas 
vezes succecle . Na execução da lei está a salvação da patria, não na mL1danç.a 
cl'ella. lVIas póci.e haver uma invasão : se a houver ou uma guerra, entao o regi
mento militar aD11JlissimaD1ente dá poderes ao general em chefe, e as circumstan
cias não haviam ele ser Dlais apuradas que o foraill desde 1807 até 1814. Portanto 
concluo, que em lagar ele se introduzir UD1a lei, que é pouco conforme á carta 
constitucional, e derogar as leis anteriores, se mande uma deputação ele sete mem· 
bras á senhora infanta regente, agradecenelo os cuidados que toma }Jelo beill pu
blico, acrescentando em nome cl'esta camara, que se sirva cl'aquella espada ele 
justiça, que o Todo Poderoso depositou na sua mão, até que os maus se ench~·m 
ele temor e respeito saudavel, e depois se o numero for tal, que a política assnn 
o exija, appareça aquella joia preciosa, que é o melhor ornamento ela corôa dos 
reis, isto é, o direito de agraciar, mas seja a misericordia clepois da j\1stiça ; e que 
a mesma deputação peça que hajam ele ser desempregados immediatamente todos 
os maus, sejam maus por serem inimigos da carta, ou por fazerem abusos do po· 
der que se lhes coufiára. Quando estas minhas icléas não sejam approvaclas pela 
camara então desejarei duas causas : a primeira, que os artigos sejam só para o 
exercito e nao para os paizanos, e a segtmda, qtte esta lei seja meramente tempo· 
raria . · 

RODRIGO DE SousA Ü.A.STELLO BRÁNCO: -Quanclo se trata. ele fazer um.a lei, 
primeiro se deve examinar se é necessaria ou util. O governo, fazendo a sua pro· 
posta, julgou que era necessaria nas actuaes circmnstancias, e esta camm·a, quando 
a julgou m·gente, tambem reconheceu a necessidade ele uma providencia legisla
tiva.. O sr. Gerardo de Sampaio, da comparação da diversa marcha que seguem os 
processos civis e militares, inferit}. que não era precisa esta lei; mas as suas r efle· 
xões não me convenceram, porque para mim valem mais os factos que as rasões, 
e vejo que aquelles que mereceram o castigo ainda o não recebemm. Por outro 
lado é a questão 1.rm pouco mais eli:fficil segtmdo as leis, que apresentaram os 
illustres membros que fallaram; mas eu supponho que a commisl>ão só estabele· 
ceu este projecto ele le-i para os militares, e que não ha nenhtrma contraclics:fio 
entre o artigo ela carta e o projecto de lei. O artigo 145.0 § 16.0 ela carta diz .· · 
( Le:z.~-o.) Quando eu demonstrar que este crime é militar ficará demonstrado que 
a lei não está em contradicção com a carta. Tenho por crimes militares aquelles 
que um militar faz violando as obrigações que contrahiu como militar; como t~l 
presta um jur~mento ~ís bandeiras e jura :lideliclade a seu rei, e quando dep?JF; 
commette um acto de traição, não tem duvida que viola o seu juramento- e far.; 
lrma traição como militar. D'aqui concluo que não ha. incompatibilidade alguJJla 
ela lei com a carta constitucional. 

JosÉ DE lYIELLO FREIRE: - Vejo que estão prevenidas as minhas icléas por al· 
gtms srs . cleputados, porém sempre clil:ei alguma causa; primeiramente noto gn.e 
na proposta que motivou o projecto se c1::í por fundamento que o crime de tral
cão e rebellião dos militares passando para o fôro civil entrava na classe dos pro
~essos orclinarios, e portanto ficava sujeito ás clelongas cl' estes processos . ~sta idéa 
não é exacta ; os crimes graves, qualificados por taes nas relações com o parecer 
ele seu regedor, são seguidos em processos summarios, e conio es te crime ele re
bellião e traição é o mais grave qL1e se póde CQmmetter na socie'clade, trata-se 
sempre em processo summario ; portanto o meio proposto não corresponcle ao sen 
fim. P or outro lado a ·recta administração ela justiça, que se deve ter sempre eJJl 
vista, me fàz notar muita cli:fferença entre ambos os processos, porque supponclo 
ignaes intenções nos juizes 6 claro que se eleve esperar mais acerto elo processo 
c~vil que elo militar, porque no processo civil são homens que cleelicaram a~sna 
v1da ao estudo das leis, e no conselho militar lrma parte são ele outra profissao e 
que dedicaram seus estudos a outro objecto. Alem cl'isso o crime ele lesa-mages
tacle sempre foi éxceptuaclo ela vantagem elo fôro privilegiado ; e se agora fosse-
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mos _dar este privilegio aos militares, e a militares indignos d'elle, por terelll- com
mettrdo o maior crime que se p6de ·commetter, daríamos um privilegio de que não 
ha exemplo em Portugal, nem creio que em toda a Europa. Quando se formeL-n 
os codigos creio que se ha ele restringir toda esta materia de privilegias, e seria · 
uma incoherencia estender agora um privilegio que dentro em pouco tempo esta 
camara deveria abolir. Quanto á qualificação das penas me parece mui conformo 
aos princípios geraes o que J?ropõe a commissão. 

JOÃO DE ÜAi\fPOS BAHRE'l·o:- Serei muito breve, porque me têem preyenido 
os senhores que têem fallado anteriormente, e apenas tocarei algtm1as cousas que 
~e pa.rece não foram tocadas ; disse-se que os crimes ele rebellião e motins secli
crosos pertenciam ao fôro militar pela natureza da causa. Isto não p6c1e passar, 
porque é um verclacleiro sophisma. Se no juramento das bandeiras re11ete o mili
tar o juramento de fidelidade, não é cl'ahi que provém a obrigação ele ser fiel a 
seu soberano, provém ela circumstancia ele subdito . Concluirei, pois, que se eleve 
antes discutir a questão preliminar «se o projecto é opposto aos termos ela carta». 
~ grande obrigação em que estamos a nosso rei o sen.hor D .. Pedro IV, nos im
poe o dever de corresponder usando com a maior economia do poder executivo, 
e não fazendo leis senão quando forem absolutamente necessarias, e já se tem de
~onstraclo que este projecto é clesnecessario. A posição do legislador é a mais pe
ngosa quando trata de revogar leis antigas, porque é preciso pesar por uma parte 
as conveniencias ou clesconveniencias da lei dada, e por outra parte as ela lei 
nov_a; se a balança oscillasse eu p.ão me decidiria pela lei nova, e só me determi-
nana no caso ele uma preponderancia conhecida ela parte d' esta. . 
l (Este deputado contiB.uon fazendo ver que não podia convir com a graduação 
c as penas, e mostrou que a ele degredo era grande ou pequena segundo as cir
cnmstancias ela pessoa, e que impor esta pena era enviar a outros paizes o ger
lllen da clisc01·dia. Manifestou tambem o descontentamento que resultaria em tocla 
~ clftsse ela magistratui'a, e concluiu mostrando as clifficulclades que havia para se 
ormarem os conselhos ele guerra.) 

Lurz ANTONIO Rlj;BELLO:- Reclamou qne se discutisse a questão preliminar 
«se a lei proposta era contraria á carta constitucionah . 

PEDRO PAULO DA ÜUN.IIA: - A questão tem clnas partes: na primeira se diz 
que os crimes de ·rebellião, traição e motim pertencem ao conselho ele guerra:, c 
na_ segunda parte se estabelecem diversas penas para esses delictos. Emqu,anto ti 
Primeira parte eu não a posso approvar : primeiro, porque me parece que não é 
conforme com o espírito do principio do artigo 145.0 da cm·ta; seg1.mdo, porque 
se oppõe á letra do § 16. 0 elo mesmo artigo; terceiro, porque é inutil. Digo, que 
se oppõe ao espírito elo dito artigo, porque a segurança individual elo cidadão esüí. 
em muito perigo; porque o conselho de guerra, á excepção do auclitor, se compõe 
d homens que não têem aclquiriclo o habito de classificar os criJ;nes, e ha certos 
factos illicitos qne até ba muita clifficulclacle para se qua.lificarem. E expressamente 
0Pposto, como já se tem observado, á letra elo § 16. 0 elo dito artigo, e não se póde 
estabelecer lei ·alguma p<(la qual este c1elicto1 que não é militar, possa ser julgado 
por fôro privilegiado . E inutil pelas observações feitas, pois se tem visto qne o 
Processo civil é mais breYe que o militar. Por todas estas rasões voto contra o 
Projecto. 

JosÉ ÜUPERTINO DA FONSECA : - 0 § 16. 0 elo artigo 145.0 da carta é certa
~ente um dos mais importantes beneficios que ella nos tem outotgado i é a :o-ais 
~atlclavel providencia e uma d'aquellas por cuja execução se fazem .mms sentir as 
U;.calculaveis vantagens ela carta constitucional. Pelo projecto ~s cr~es ele rebel-

<to e de sedição são tratados em conselhos de guerra com o foro mihtar.-lVlas es
tas causas são por sua natm·eza militares? Parece-me que a resposta é inclubita
"Vel; não são militares . Pois se não são militares- é claro que o projecto está em 
contraclicção com a carta, e não ·s6 tencle a conservar um privilegio que existe, 
senão a introduzir um. que não existia até ao presente, pois os crimes ele que se tra
~a, segtmclo a legislação em vigor, não pertencem aos conselhos ele gLlerra. Se .eu 
asse juiz ele fóra, depois ela publicação ela carta constitLlcional, e depois da cir

cular elo ministro dos negocias ela justiça, que foi transmitticla aos magistrados 
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territoriaes, e um soldado :fizesse um alboroto, eu não o mandaria para o regimen
to, porém o mandaria prencler e obrigaria a responder perante mim, e senten
ciava-o segundo a marcha civil e regular. Digo, pois, e concluo, que me }Jarece 
inclubitavel que ou não havemos ele executar o artigo da carta ou havemos ele re-
jeitar o projecto . • 

ALEXANDRm THOiUAZ DE MORAES SArulENTO : - A qualidacle ele membro da 
commissão me impõe o dever de defender o projecto . O primeiro illustre deputaelo 
tratou elo assumpto em geral, e entrou depois nas suas particularidades, mas to
davia observarei que a maior parte elos srs. deputados não fizeram attenção .a 
duas partes principaes. Esta lei é proposta pelo governo, ele quem elevemos ::20-
gir a maior responsabilidade; e é notorio que ha em Portugal actos ele tra1ção 
qLte nunca se têem visto até agora. Vemos .homens, que chegaram ao cume elas 
honras, esquecer-se elos seus deveres . N'este estado o governo nos pediu providen
cias, e a commissão considerou esta materia com a maior r eflexão, e creio que se 
deviam dar. A commissão leu com attenção o artigo ultimo ela nossa caTta con
stitucional, que cliz: <<Nos casos ele rebellião, ou invasão ele inimigos>>, etc. Con
forme a este artigo a commissão assentou seu parecer. Emquanto ao ponto, se .a 
jurisprnclencia estabelecida era m~is conveniente que a que se offerece agora, di
rei que a connuissão teve em vista que os processos militarmente formados D;a 
epocha presente, que é uma epocha ele caJamiclacle publica, terão um effeito maiS 
prompto e atemorisarão mais que os civis, porque é bem sabido que, segundo os 
princípios que hoje dirigem os criminalistas, não se trata ele fazer uma victima., 
senão ele dar um exemplo, e com esta providencia se buscou que as execuções 
fossem mais apparatosas. Um illustre deputado recorreu ao principio .de que os 
conselhos ele guerra eram formados ele pessoas que não tinham :intelligencia eD1 
c}ireito, e se ía pôr em grande perigo a segurança }Jessoal elo cidadão. É bem 
.sabido que as sentenças elos conselhos ele guerra nunca se ex.ecutam sem vir ao con
selho supremo de justiça, aonde ha j-u.izes togados e se }Joclem emendar as ihcgu
laridacles que se commettessem no pi·ocesso. O artigo ele gtlerra, que se preteJ;J.cle 
revogar, era proprio elo tempo em que se fez e elo estaclo da jm·isprudencia na 
Europa, que não fazia differença entre o allctor elo clelicto, o cooperador e o q_ne 
não denunciava, e a pena ele morte era imposta igualmente a todos. A commissão 

' segLliu um principio muito differente; e fez uma clistincção muito notavel entre .0 

auctor do clelicto e aquelle que coopera para que se execute, e partiu elo prinCl
pio de proceder elo maior crime para baixo, e como a morte não soffre divisões, 
condemnanelo a pena de morte os auctores cl'csses crinws, não achou outra par~ 
os auxiliaclores senão a immediata, e deixou que fossem conclemnaclos a elegr~do 
}Jerpetuo ou temporario, porque póde haver muita clifferença nas circumstanClas 
el' esses crimes. 

(Este deputado concluiu o seu cliscmso fazendo algumas reflexões sobre a in
telligencia das palavras rebellião, tmição e motim.) 

CONDE DE SAMPAIO: - A proposta é necessaria, e em nada contencle com ·3 

carta constitucional. O primeiro dever que tem a camara é procurar manter a con
stituição e tomar todas as medidas para isso quando estiver em perigo: eis o nosso 
caso . Não tem havido attentados contra o governo? ~ão se nega a legitimidade do 
rei, ela- carta e ·das côrtes? Então qtw obstaculos pócle ter e;;ta camara para lan
çar mão de todos os meios para reprimir estes attentados? E verdade que temos 
lei, mas não se executa; não appello para um facto, para uma occasião, appe~o 
para o que a experiencia ele tantos annds nos tem demonstrado . Os crimes s~•o 
enormes; e qual é o crime sentenceado? Qual o crime punido? Appella-se pa1~a a 
ignorancia dos juizes que compõem os conselhos de guerra; entre elles ha romtos 
que são muito dignos e mlúto conhecedores ; mas aclmittinclo a hypothese de qu~ 
todos fossem leigos, a carta estabelece o jm·aclo, e o conselho de· gtlerra é nD1 vei-
dadeiro jmaelo, pois só tem arbítrio para conhecer do facto. . 

(O deputado fez ver que o dar estas medidas estava comprehenclido nas attn~ 
b~.ü~õe~ ela camara, e sobre a necessidade ele um fôro privilegiado para manter a 
eli~c1plina no exercito, e conchúu clizenclo : <<Um momento perdido póde causar a 
ruma ela patria e os paes d'esta pah·ia não elevem perder esse momento. Lem-
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bro-me que Catão em Roma respondia aos argumentos do grande Scipião e mais 
romanos, D elenda est Cm·thago; e eu digo: Delenda est cony'unttion .) 

N JOSÉ M.A.XIJ\10 PINTO Dá. FONSECA R.!.NGEL :-Defendeu o parecer da commis
sao expondo, entr e ' outras causas, que os ·generaes elas provincias punham nos 
vrocessos militares acmnpra-se>> , e os commanclantes ti~ham obrigação ele executar 
llnmecliatamente a sentença. Disse tambem que não era necessario declarar que 
~ lei clevia entender-se com os militares, porque, de;venclo substituir-se ao ar
tigo 15.0 ele guerra, era claro que só podia entender-se com esta classe. 

Lurz T AVARES DE CARVALHO E COS'I.'A:- AlgLms srs . deputados combatem 
este_ projecto por julgarem que o processo militar tem passos mais vagarosos que 
0 crvil, mas eu chamo á prova os factos e a experiencia. Outros dizem que é 
0Pposto ao § 16.0 elo artigo 145.0 ela carta, e tambem poderia dizer alguma cousa 
so?re isso, se não tivesse o § 34.0 .do mesmo artigo e se poclesse duvidar que 
e~ste uma r ebellião em todas as partes elo reino, e que nos ameaça uma clestrui
~ao geral; mas mna serie infinita ele factos prova esta verdade. A salvação publica 
e a primeira lei·; uma vez demonstrado que esta pedia que se abandonassem todas 
a~ formulas, se deveria votar assim; e como esta sal v ação publica exige esta lei 
na.o pócle haver duvida em aclmittil-a. Um elos srs . preop~nantes diz que a classe 
da magistratma se hmria ele . r esentir muito ele se lhe ti.J:ar ele sua competencia o 
conhecimento d'esses crimes. Eu tambem pertenço a essa classe, ainda que n'um 
g~·an inferior, e não me importa que se escanclalise toda inteira, 11ma vez que eu 
v:,sse conseguido o .fim a que se propõe a lei. Emqnanto á graduação elas penas 
n~o aclmitto a clistincção entre o auctor e o coop~raclor, porquanto este muitas vezes 
po_de ser mais criminoso elo que aquelle; emquanto ao clemmciante voto que a pena 
seJa ele cinco annos, e nada menos. 

JOSÉ ANTO't\TJO FERREIRA BRAKLAMY: -Depois do que se tem dito pouco ou 
na.cla posso dizer, mas não me conformo ele modo algum com o proj ecto ele lei i 
~l'lm eira, porque vae atacar uma das pr.imeiras regras elo direito criminal; segun
c ~' porque vae fazer uma anomalia com todas as nossas leis; terceiro, porque se 
na? consegue o fim a que tencle, e, :finalmente, pela clesproporção elas penas que 
veJo applicaclas aos cliffer entes clelictos. Quanto á primeira lJarte sa.be-se que é 
nm principio elo clll·eito que todos os cidadãos elevem ser sentenciados pelas mes
mas leis e processados no mesmo fôro, e que para formar o fôro particular é ne
cessario que haja uma auctoric1acle manifesta. Quanto á segtmc1a, as nossas leis 
fizeram sempre que os crimes ele alta traição e lesa-magestacle fossem j uJgados em 
processo civil; e todas as vezes que nós cleclarassemos que este clelicto pertence 

. a? fôro militar iríamos fazer uma anomalia com as leis em que :ficam privados 
c1 este privilegio clelictos menores, como o ele r esistencia, os que atacam a fazenda 
Pttblica e outros. Quanto á terceira, o conselho ele guerra Ot1 o juiz ela cansa não 
p6c1e conhecer cl'ella senão depois ela culpa formada, e elevem gastar igual espaço 
ele tempo. Se ha muitos réus d'este crime, e até agora não tem havido sentença 
alguma, não consiste na lei, senão na falta ele sua execução, e na mão do governo 
està o fazer que estes prqcessos se terminem com tanta prompticlão como nos con
selhos ele guerra. Quanto á quarta, acho que os aux.iliaclores ele taes crimes cle
~eT?- soffrer a ·pena ele morte, pois nas leis existentes se castigam com essa pena 
c ehctos que são muito menores . 

JOSÉ X VIER l\fo USINHO DA SILVEIRA : -Sustentou o }Jarecer ela commissão 1 

ex.p?nclo que o cÓ:riselho ele guerra era um verdadeiro conselho ele jtu·aclos, que 
~l'a2JJa a sua origem elos nossos bons tempos, em que cada um era julgado por seus 
lgnaes . Fez ver que sem fôro militar não póde existir o exercito, e que, portanto, 
este privilegio é ela classe elos que não se podem abolll·. Disse que não estava 
pelo parecer ela commissão na parte que impõe a pena ele degredo aos au.. ..... ilia
dores cl'estes clelictos, por estar designada a de morte para outros qLte são menores . 
. Luiz ANTONIO REBELLO: - - Apoiou tambem o parecer ela commissão, insis

tindo ser um crime verclacleiramente militar o crime ele rebellião . 
. F_aaNCISCO So.AREJS FRANCO : - Fatiou tambem no mesmo sentido, apoiando-se 

~l"lllClJi>almente em que a nação se acha no caso da r ebellião ele que trata o § 34.0 

o artigo 145. o ela carta. 
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MaNUEL BoRGES CaRNEIRO : - D eu alguns esclarecimentos a respeito elo que 
tinha dito anteriormente. 

JoÃo ELIAS DA. CoSTA FARIA E SrLV A: - Apoiou a opinião dos cleputaclos José 
de :Mello Freire e Manuel Borges Carneiro. 

ANTONIO CA.l\IELLO FoRTES DE PrNA. : - Fallou contra o projecto, dizendo qtte 
estes crimes não pertenciam ao fôro militar. 

JYIANUEL TEIXEIRA LEQMIL: - Combateu-o igualmente, mostrando que o g?
verno não peclíra aquella meclicla como extraorclinaria, e por conseguinte não poclia 
considerar-se no caso elo § 34.0 elo artigo 145.0 ela carta. 

FRANCISCO MANUEL Tmaos.o DE ARAGÃO MoRA TO : - Respondeu n'um longo 
cliscur so a todos os argumentos que se tinham apresentado contra o proj ecto. 

Foi interrompida a discussão, por ter claclo a hora, e proseguiu no clia imme-
cliato da seglúnte fórma : . 

JosÉ JOAQUIM CORDEIRO :- Manifestou que limitaria o seu cliscm so ao proJe
cto em geral, r eservando-se fallar ele seus artigos quando estes entr assem ~m 
discussão ; que se tinha manifestaclo que o dito proj ecto encontraya algum ar~1go 
da constituição, e particularmente o § 16.0 do artigo 145.0

, porém que ell~ J~
gava tinha este argumento caído inteiramente, attenclenclo sómente á enun~wç~o 
do projecto feito em consequencia ela proposta do governo ; que o ministeno nao 
pedia uma nova lei, senão a revogação ele alguma que impedia attender com 0 

vigor necessario ao castigo ele alguns r ebelcles . Passou depois a considerar se 0 

privilegio de fôro militar provém ela natureza ela causa ou ela pessoa, e provou, 
em vista ele uma exposição clara e succinta ele varias leis, entre outras as de 1643, 
1653 e 1778, que o privilegio ele fôro militar, emquanto ás causas militares, pr?
vém ela sua mesma natureza, e que é privilegio ele favor emquanto se estenc~e as 
causas cíveis, inferindo a grande clifferença que ha entr e crimes cíveis e cr1mes 
militares, e que feita esta clifferença, se estabelecia .outra a respeito cl'aquelles 
crimes que são puramente militares, os que por esta rasão pertenciam exclusi-va
mente a um conselho ele guerra, e que a respeito elos cíveis devia considerar-se 
se infringiam ou não as leis exceptuaclas ; se as infringiam, não eram da compe· 
tencia militar; sendo-o, não havia tal infracção. D'estes e mais argtrmentos,. que 
produziu a favor da sua opinião, inferiu que se não precisava .a clerogação elo al
vará ele 21 ele outubro de 1763, § 2. 0

, e do r egtuamento ele 21 ele fevereiro c~e 
1816, § 30.0, manifestando que se essas leis não estavam em inteira observanc1a 
er a por falta ele intelligencia. Trouxe algtms exemplos para manifestar quando ~s 
crimes de rebellião, traição e motim pertenciam exclusivamente á associação Jll.l:· 
litar, e quanclo feriam o estado ou a associação geral, concluindo que n'aquelles 
termos, &m que os crimes militares deviam ser considerados puramente taes, ba· 
viam ele ser castig·aclos pelas leis militares, e que quando atacavam a ordem so
cial deviam ser julgados pelas leis civis . D epois fez o dito cleputaclo aJgumas re
flexões ácer ca de se era ela attribuição ela camara revogar a lei em questão por 
proposição elo governo, julgando exacto o principio na generalidade, mas não exa
cta a applicação d'elle, porque n'este caso lhe parecia fazer-se uma offensa à cartab 
não sómente com res1Jeito ao § 16.0 elo artigo 145. 0

, senão com respeito ao § 12 ·. 
do mesmo artigo, que diz: ~c A lei será igual para todos, quer protej a, quer ca~t~
gueJ> . Disse tambem que jtugava a medida que se queria adaptar ele pouca utlli
clacle, porque os seus effeitos não chegavam aos rebeldes, que, pela maior parteÓ 
tinham fugido para H espanha, e IJorque tambem o r emeclio se dirigia a uma .s 
classe, não se achando o mal n'ella sómente, senão tambem em outras ela soC1e
clacle. Finalmente, que ainda havia leis mais fortes elo que a que se propunha, 0 

pm•tanto não approvava a proposta ela commissão. 
PEDRO ALVES DINIZ: - Disse que a commissão, no mesmo supposto cle .q•~~ 

este artigo estava r evogado no sobr13clito alvará,_ propunha outro para substlt:u 
aquelle, que pedia ao governo ·fosse installaclo, mas que tanto o poder executJ.V'O 
como a commissão laboravam n'um supposto falso; que o artigo não está rev~
gacl ~, nem pelo alvará nem por outra lei, o que passav~ a, demonst:·~1:· Effec~: 
vamente fez o mesmo orador varios argumentos em apmo ela sua opnuao, e pa 
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8?U depois a mostrar que a palavra traição, sem ter quem a .qualificasse, podia 
s1gmficar crime de differentes qualidades, e que não julgava que no artigo se en
tendesse a traição como alta traição, porque se daria n'um inconveniente de clero
gar pelo mesmo artigo a pena· que estabelece a ordem contra os crimes ele lesa
mag·estade. O mesmo disse a respeito ela palavra rt'lbellião, entendendo que era 
necessario que houvesse outras palavras que· determinassem o sentido d'aquella, 
para manifestar os crimes ele lesa-magestacle . Deduziu que no artigo se não tra
tava pOl' conseguinte de crimes de lesa-magestacle, e que se seguia que aquella 
e:xcepção que se faz na lei ele 1763 não era _relativa ao artigo, nem este tinha nada 
com a clita excepção, a qual é dos crimes ele lesa-nação, e que portanto se queria 
0 governo que se cumprisse o artigo que indicava, não precisava de lei, porque 
esta se achava em sua inteira observancia; que quem a derogára era o projecto 
da commissão; que se outro era o ,fim do governo e da commissão, se era dar a 

,e~tender pelas palavra:;; ((motim, traição e rebellião >>, crimes de lesa-magestade, 
nao estava muito bem explicado, porque essas palavras em sentido simples, sem 
se acrescentar outras que determinassem seu sentido, não significavam crimes de 
lesa-magestacle; qU:e no supposto de que dando-se essa intelligencia áquellas pala
vras fosse da intenção do governo que passassem a ser julgados em conselhos de 
gt~erra os crimes de lesa-magestade, julgava não devia passar o projecto da com
~lssão, por ser opposto ao artigo ela carta varias vezes cita.do . Disse depois o 
chto deputado que lhe cumpria examinar se com effeito esse crime ele lesa-ma
gestacle era de natmeza puramente militar; fez a este respeito varias distincções 
entre bs crimes que atacam simplesmente a discir)lina militar e os que atacam a 
seg1.n~ança publicá, manifestando ha.ver entre 1.ms e outros notavel di:fferença, e que 
0.8 .cnmes nada perdem ele sua essencia por serem commetticlos por militares, re
hglOsos ou paizanos, conse1Yando sua natureza, quaesquer que fossem as pessoas 
que ~s commettessem. Continuou mostrando que .. a proposta era contraria á carta 
constltucional, n'aquelle artigo em que cliz que todas as causas que forem ele na.
~u·eza civil deviam ir para o fôro civil, e que querendo-se o contrario no projecto 
a commissão, nada havia tão opposto ~t letra e clireito estabelecido no dito para-

1rapho, porque, ainda suppondo que a execnção do mesmo paragrapho dependesse . 
c~ uma lei regtüamentar, não era por isso menos valioso o seu argumento. lVIa~ 
hlfestou mais que era tambem opposto á carta o projecto, . porque por ella esta~ 
Vam prohibidas as , commissões especiaes nas causas cíveis ou crimes, e que elo 
que se tratava vinha a ser em certo modo estabelecer uma commissão especiaL 
Depois de dizer que tinha mostrado os obstaculos que havia contra o projecto_, 
examinou quaes eram os motivo,s em que elle se firmava; que sendo um d'elles a 
~emora do juizo civil, não julgava valioso tal motivo, porque ainda mais demora-
c os eram os processos nos conselhos ele guerra. Terminou, finalmente, votando 
contra o projecto. · ' 

J oXo DE CAlliPOS BARRE'rO : - Começou o seu cliscurso analysanclo as rasões 
. em que se fm1clavam os auctores do projecto, e disse que a 'primeira era suppor 
se precisava de uma· lei regulamentar para executar o artigo ela carta a que se 
referia, mas que o tal artigo da carta se reduzia a. uma abolição, e que não podia 
l~tencler que pm•a uma abolição franca e absoluta se podesse necessitar de uma 
et regulamentar; que se para tal artigo fosse necessaria, o deveria ser igt:a1mente 
P~~·a toda a .carta; e até nem a camara poderia deliberar não tendo discutido in
teiramente o seu regimento ; que a outra rasão era o ele. suppor-se que o crime 
elll questão era crime militar e não civil; que a este respeito os antm•iores preopi
hantes tinham desenvolvido a materia tão completam~nte, que pouco. podia acres
~en_ta.r; porém que lembraria que, sendo considerado como crime civil, era neces
sarlQ foss·e julgaclo segundo a carta determina, e que lhe parecia evidente que o 
augusto auctor da carta nunca havia tido em vista que taes crimes fossem da com
petencia do fôro militar; que não podenclo se1• presos os l'étts sem culpa formada 
esta formação ele culpa suppunha ttm juiz, porém que sendo pl'ocessadas as cau~ 

lsas nos conselhos ·ele guerra, se faltava a esta expressa determinacão porque n'el-
es ~ h · lh l ' ' l nao a outro juiz que o mesmo canse o, o qua passa a tomar conhecimento 

c 0 facto depois ele estar jà preso o réu. Ultimamente, que a outra rasão que o o·o-
, o 
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verno apresentava a favor do projecto, era o ter-lhe parecido mais melindroso pe
clir .a suspensão do habeas co?pus, do que a derogaçfio elo. artigo 15 .0 elo_ reg:ul~
mento de 18 de outubro de 17 63; mas que lhe parecia que se a dita lm eXIStia 
no tempo em que foi jurada a carta constitucional, já de direito :ficára revoga~a 
pelo jm·amento da mesma carta, e que tanto importava (posto que ainda nao 
constava essa derogação) destruir um artigo da carta como uma lei que estava 

.em harmonia com a mesma earta, e que não entenclia como se havia ele estabelecer 
uma lei que inculcasse a idéa e tivesse os effeitos ela suspensão elo habeas co?·p~ts, 
sem declarar effectivamente suspensas essas garantias inclivicluaes elos cidadãos i 
e acrescentou que desde o momento em que ·a carta appareceu, qualquer soldacl_o 
tinha direito a ser julgado segundo a mesma carta determina, sendo pelo j1úzo m
vil se os crimes que commetteu foram civis, e pelo j uizo militar se os crimes fo
ram militares; que ele outra maneira ía-se tirar esse direito, sendo assim que os 
direitos se não tir am, e que apenas se suspendem as formalidades elos processos. 

ALEXANDRE THO~:t:AZ DE MORAES SAIDffiNTO : - Depois ele manifestar que n~o 
trataria ele entrar m1úta na discussão ela materia por julgal-a sufficientemente eluCl
dada e por tel-o já feito na sessão antecedente, disse que comtudo não podia deix:ar 
de lembrar que estavam situados sobre um vulcão, o qual tem feito erupções elll 
pontos que, ainda que distantes da capital , podem todavia mandar para esta a lava 
e as cinzas; que era verclacle que o ponto de que se tratava era muito interessante, 
e que o não dizia para que se apress11rasse a materia, porque, seg1mclo m1úto be:U 
disse o poeta romano : Nttlla de moTte hominis cunctacio longa est i mas que fazia 
aquella reflexão para que se acloptasse o que parecesse mais conveniente a ata
lhar os males que opprimem a patria; que se cliz que existe em vigor a lei que 
o ministerio pede se ponha em pratica, mas que ninguem melhor que o poclel' e:x:e
cutivo, encarregado ela execução das leis, pócle saber se está ou não em vigor, e 
qLle, supposto r eclamava sua execução, era claro que de facto o não estava, ~or 
mais engenhosos que tivessem sido os argmnentos feitos para provar o contrano
Continuou dizendo o clito cleputaclo que não teria cluvicla alguma em que á J2a
lavra «motim» se acrescentasse «sedicioso>>, e citou sobre a intelligencia da dita 

. palavra o seg1únte t exto ele Paschoal José ele Mello: << Vis . .. à plu?·ibus in ttwb~ 
comrnissa, nullo fine, et casu adnato1 tunmltos: (Motim.) in 1·egem, vel ?"e?npublt
carn, ?'ebelUo : in 1·egis administ?·os, 01·dinem vel publicam, secl-itio »i aclarando por 
este modo as intevpretações . que t inham sido feitas ela mes!na palavra por alg uns 
srs. deputados . Continuou dizendo que não podia deixar ele refLltar a proposição 
que tinha ouvido na sessão antecedente ele que, ainda que se negasse ao governo 0 

que pedia, de modo algum ficava responsavel, pois que não podia conceber co-mo se 
podia exigir a responsabilidade elo governo sem se lhe conceder alguma cousa do 
que pee1e para segurar a tranquilliclacle publica. Depois de outras varias r efle:x:ões 
findou o sen cliscurso, dizendo que era preciso ter em vista ele que não eram os 
deputados juristas, senão legisladores, e que nada poderiàm legislar se estives
sem a reparar que tal ou tal lei determina tal ou tal cansa; que o governo é dos 
vivos e não elos mortos, e para os vivos é para quem ha obrig·ação de fazer as 
leis. ' 

l.VIANUE.L GONÇALVES DE Mm.ANDA : -Começou o seu cliscmso, expondo que, 
como membro da commissão , diria alguma càusa a favor do projecto, e que não 
entraria no miudo exame cl'elle, sobre a sua congruencia ou incongruencia, por
que, não sendo jurista, isto lhe não competia, pelo que apresentaria as principaes 
rasões a que deveria olhar-se na discussão . Manifestou comtuclo alguns argumen· 
tos, em conta elos que j á tinha feito, para provar que o projecto ela corornissão 
não er?- opposto ao § 16.0 do artigo 145.0 ela carta, e continuou clizcnclo que elll 
toda a cliscllj3são se não tinha attendido ao principal, ·que era, que as circumst_an
cias aCtuaes reclamavam medidas energicas; que não julgav.a a patJ.·ia inte_n·a~ 
mente em perigo, porém que tambem se não j ulgasse que havia socego publico, 
que nas gazetas nada se via, mas que as cartas ,particulares davam bem a enten
der o estaclo elas provi nó as ; que o mal'quez ele Chaves se achava a poucas leguas 
ele Bragança ,ameaçando uma invasão, e que ta.mbem a poucas leguas ela raia esta
vam organisaclas guerrilhas, que j á tinham commetticlo n'ella algtms roubos. Ter-
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minou dizendo q~1e, 1ião sendo o projecto co~tTa a carta, como sobejamente se tinha 
mostrado, se ele via clesattender qualquer outra consideração e remover ós em ba
raços que se oppunham a castigar os rebeldes . 
. Jo.A.o l'IENRIQUES DO CouTo: - Achou utilíssimo o projecto, e disse que, se se 
tl~esse já adaptado, não se teriam perpetrado factos tão escandalosos como os que 
ate agora tem havido. 

JOSÉ ANTONIO GuERREIRO: - Começou demonstrando que não era ele valor 
0 argum~nto que se tinha feito contra o projecto ele encontrar o § 16.0 do arti
go 145. 0 da carta, mostranclo que quanto n ' aquelle artigo se dizia era relativo ás 
garantias elos cidadãos, as quaes podiam suspender-se na fórma elo § 34. 0 , e que 
portanto se a disposição elo artig-o 2. 0 do proj ecto era. permanente, podia consicle
ra:·-se contra o artigo expressado ela carta; mas sendo por tempo certo e cleter
lllJnaclo, era confOI'ille com o § 34.0 elo' mesmo artigo, parecendo-lhe que nas pre
se~tes circumstancias era até necessario, para suffocar uma rebellião cujo espírito 
eXIste, e que se trata clesgraçaclamente ele propagar mais e mais. 8ombatenc1o o 
a,rgnmento que se tinha feito a respeito ela classificação elos crimes commettidos 
P:los militares, disse que estes não formam uma nação separada dentro da na
Çao; que são cidadãos, os quaes por suas profissões contrahem novas obrigações 
e _obtêem novos direitos, mas que não cleixam por isso ele estar sujeitos ás mesmas 
leJs que o resto dos cidadãos; reflectiu que ou existia ou não existia o espírito da 
rebellião em Portugal, ou se receiava ou não se receiava uma invasão estrangeira 
elos degenerados portuguezes que haviam abandonado a sua patria; se existia tal 
rehellião e se havia taes r eceios, deviam ser suspendidas as formalidades que ga
rantem a liberclacle individual, e que ninguem melhor que o governo,· que sn,be 
~llal é o espirito, a opinião e os acontecimentos ele todas as terras do r eino, poclia 
Informar ácerca cl' este particular; que portanto, se lhe fosse permitticlo, pediria ao 
81

'- ministro de estado elos negocios do reino esclarecimentos sobre 'essa materia, l que se os que desse fo ssem confirmando as hypotheses de que falhíra, votaria 
c ~sele j::'L pelo projecto, acrescentanclo que oxalá se tivesse adaptado já esta me
dida, porq'ue teria evitado müitos crimes; porém que se o governo se julgava 
~ss~s. forte para realisn,r a tranquilliclacle no r eino, sem a suspensão das garantias 
mchv1cluaes, então votaria contra o proj ecto. Passou a analysar depois o project~ 
e 
1
a _considerar parcialmente as vantagens e as desvn,ntagens d'ellEJ , propondo, como 

ac chtamento ao artigo 2. 0 , que os crimes dos réus que se achassem ausentes sejam 
rernetticlos ao juizo civel para serem julgados; e tornando a fall~u· da materia em 
geral, votou contra o pr~j ecto de lei em questão, consideraclo como 1,1ma medida 
Permanente, approvanclo a primeira parte, se se considerava como uma suspensão 
das garantias inclividuaes, uma vez que o governo conhec.esse a necessidade d1 ella 
e assim o declarasse. 

JOSÉ lGNACIO PEREIM DERRAMADO : -Fez uma analyse elos clelictos ele re
bellião que podiam commetter os militares) achando que n 'elles havia um conta
cto íntimo com os G\rimes que inter essavam á •soci.edaclé em geral, não julgando 
portanto que fosse fóra ele proposito serem julgados militn,rmente . Fez conhecer 
q~le a medida ele que se tratava era muito necessaria, attendido o estado ela na
~ao e a insuborclinação de algtms militares; manifestando que a maior parte d'_esta 

onrosa classe não sómente era fiel a seus deveres, senão que ella mesma clesepva 
"Ver. punidos ,os que se tinham afastado ela vereda ela honra e ela _vi~·tude. D~sse 
lllaJs, que ainda que nos tribunaes houvesse a melhor vontade, havia 'mconvemen
t~s que se oppunham á prompta decisão elas causas, o que não a?onteci_a tão fa
âilment~ nos julgados militares ; que não tratava de~ deprimir _a benementa classe 
d_t 1ll~giStratura, digna em geral de toda a ve~eraçao e,respe1t?,. ~as que se po-
.a chzer, sem aggravar ninguem, que alg1ms dessa mesma merltiSSlma classe pre

Cisavam ele uma meritissima reforma. 
c JY~mJEL TEIXEIRA LEOM.IL: - Depois de um exten~o ~dis~urso contra o proje-
t~, ~1sse a :final que desd~ que a prop?sta da coiDIDI~sao tinha apparecido por 

Pnrneu·a vez na camara, a tmha caractensado de negattva e nunca de su:fficiente · · 
que depois que entrou em discussão a julgava inutil, e hoje, em consequencia d~ 
esclarecimentos da mesma commissl'to, a reputava perigosa. 
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J OAQunvr ANTO~TIO DE MAGALHÃES : - Disse que era constante que [\- cam ara 
podia, nos casos ele rebellião, suspender algumas das formalidacles ela carta; que 
quem podia o mais, podia o menos . Supponhamos, continuou, que o governo, pela 
repartição elas justiças, propunha ::'t camara se suspendessem algumas das forma
ltdaeles prescriptas na carta para a prisão de um cidadão; estamos no mesmo caso . 
E -verdade que se diz que o poder executivo devia marcar na su::t proposta 0 

tempo que julgou necessario para a suspensão cl'essas formalidades ou para, con
trahinclo-nos ao caso presente, determinar a duração da lei que pretende. se ponha 
em -vigor; mas porque esse tempo -se não marcou, deve-se reputar iuutil essa pro
posição? Porque o braço se 'gangrenou, ha ele deixar-se perder todo o corp~? O 
clito deputado foi ele parecer que, pelo contrario, devia adoptar-se o proJecto 
na generalíclacle, e disse tambem que, pelo mesmo motivo que um elos illustres 
p1;eopinantes havia dito que a lei era opposta aos fins p1e o governo se propunha, 
elle a aclmittiria, porque dissera que era mais demorado o jtúzo pelo consel~o _ele 
guerra que pelos tramites civis, e que por essa mesma I'asão elle acloptára o .]mzo 
militar, porque assim poderia o réu ter mais tempo para manifestar a sua mno
cencia, se por fortuna se achava n'esse caso, e que a sociedade não interessava 
que morressem os innocentes, senão que se castigassem os culpados; que quan_do 
a lei càe sobre os innocentes, em vez ele atalhar os males, attrahe sobre si ocli~, 
desprezo e descontentamento . Emfim, que elle adaptaria sempre a medida que maiS -
se accommodasse á justiça natural; que approvava em geral a proposta elo governo 
r eclLizicla a projecto ele lei, reservando-se fallar elos artigos quanclo entrassem eJ1l 
discussão . 

BENTO PEREIRA DO CARMO: - Tudo o que se tem dito n'esta longa e cansada 
cliscussão contra a proposta elo governo e contra o projecto sobr e ella fnn~ílclo 
pócle, a meu -ver, reduzir-se a dois pontos principaes ; 1. 0 1 a proposta e proJecto 
são contrarias á carta, porque concedem aos militares um fôro -privilegiaclo e uJ1liL 
commissão. especial, quando o § 16.0 elo artigo 14B.0 ela carta deu cabo elos fóros 
privilegiados e. elas commissões especiaes; 2. 0

1 a proposta e o projecto são clesne
cessarios, porque pelas leis existentes os processos caminham mais desembaraça
damente elo que pelo .novo plano que apontam o governo e a commissão. Di_re
mos o que nos parece sobre cada um cl'estes elois pontos. Emquanto ao primen·o, 
nem a proposta nem o projecto são contrarias ú carta, porque emquanto ella e:lC
tinguiu os pTivileg.ios ele fôro e as commissões especiaes, sempre exceptuou ela re~ 
gra geral aquellas cousas e1ue por sua natureza pertencem a juizos particulare~· 
era a materia ele q1w tratâmos entra na excepção e não entra na regra gera ' 
oomo sabiamente ponderou hontem o sr. Tr.igoso e hoj e o sr . Derramado . Seg-un
do ponto: a proposta e o projecto são clesnecessarios, porque pelas leis e:x:isten~es 
os processos caminham mais desembaraçadamente elo que pelo novo plano. As51111 

seria se os factos não fallassem mais alto elo que as theorias e elo que as.leis .. Ha 
quatro vara cinco mezes que -vemos praticar por toda a superficie elo reino criD1°5 

e:;cauclalosos, tantos e taes, que a historia cl'esta nação, que j á conta setecent~s 
annos ele viela política, não apresenta em seus annaes uma epocha que nem e 
loage se pareça com esta. Quantos criminosos estão processados c julgados? :Ne]11 
um só que eu saiba. D'oncle nasce pois este embaraço, este encalhe? Será cl_:s 
leis? Entao está Justificada a insufficiencia das existentes . Será elos juizes? Ent~o 
arredemos elo seu poder os processos criminaes e vamos entr egai-os ás comiD15

-

sões militares, e tanto n'uma como n 'outra hypothese não é clesnecessaria a pro-
posta elo governo. ,., 

Senhores, o que eu tenho IJOl' sem clu-vida é (vou fallar em ge'ral, sem alhtsoes 
particulares) que a relaxação da moral política tem atravessado todas as camadas 
da socieclacle, deixando em todas ellas signaes mais ou menos sensíveis ela sn~ 
pestífera influencia; a honra clesappareceu, os juramentos converteram~se em for_ 
mulas, e o pBijui:io fez ela sociedade um estado permanente ,cl.e guerra e cl? fra:n 
ele. Qual é, em ultima analyse, a origem cl' esta r elaxação? E o poder arb1tr~·J.O · 
Ü poder aTbitrarÍO abalou pelos SeUS ftmclamentos O eclificio SOCial, eleVOU para cuafl, 
o qLie estava em baixo, deitou abaixo o que estava em cima; chamou á verda. e 
mentira, á virtude crime e ao crime virtude; castigou os bons ·e premiou os )JlatlS, 
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c!ue modc::;tttmente se intitulavmn a si mesmos a nata plwissima do 1·eal ismo! ] <"1 8_ 
hzmente hoje ningtlem de boa. fé póde errar a verdade, são assás conhecidos os 
Ver~hdeiros amigos do r ei e ela patria. Do transtorno geral elos princípios e da 
Yacillação elas cousas nasceu que alguns magistrados (fallo dos maus), não tendo 
por norte da sua conchwta a honra, que se evaporou, nem os juramentos, que tor
nados em fomUllas não constituem arlgum titulo a favo1;· do poder que clecáe, elei
:xavam-se gtuar unicamente pelo seu vil i,nteresse; e para o não comprometterem 
ftz~ram-se escravos hnmilissimos elas circumstancias .. . (Vivos applattsos 1~as ga
le?·ias.) Não aspiro aos applausos elo publiao, bp.sta"me o testemunho da minh::J, 
consciencia. Este::; maus funccionarios publicos ainda não achavam no calculo das 
suas _Prohabiliclacles que o hurisonte político estivesse desassombrado ele tod.o, e 
por 1sso vão pairanclo emquanto podem, evitando com· cuidado os cornpromqtti
:rnentos futurQs . Indignos! não é mil vezes mais nobre e mais honroso succumbir 
com a causa que uma vez se acloptou e jtuotl, elo que entrar em ·transacções vel·
gonhosas? Nfio o pensam assim estes vis particlistas do vil in~eresse, portanto dei
Xam correr liVTemente os espias elos rebeldes, não procedem cm1tra os traidores, · 
e retardam quanto podem os processos, na esperança ele que um clia toda esta 
concleseenc1encia se lhes ha de levar em conta . 

•. Na presença elo r esumido inventario que t enho feito ela moralidade politica, 
ll!).Q eleve porventura ser deferida a proposta elo governo? A camara o cleaiclir{L, 

Não devo acabal! sem tocar n'uma especie que me tem surpl'ehendiclo muito. 
~or toda a parte tenho ouvido clizer, com bastante satisfação minha, que os mem-

ros do . ~ctual . ministerio são probos, honrados, amigos ela causa e qu,e, emfim, 
Possuiam todas as q ualiclacles que constituem um perfeito homem publico ; mas 
q~le sã0 moderados em demasia para a nos~a actual posição política. Pois este m..i
~sterio quer dar agora provas ele energia, a camara b;a ele negar-lhe os meios 

e a desenvolver? Um sr. cleputaclo tambem hontem rej eitou a proposta elo go
-verno, sustentando que as · leis actuaes eram sufficientes; entretanto este mesmo 
\J!. deputado escreveu n'uma sua proposição, aclmittida como urgente na sessãq 
c~< 11, as seguintes palavras : <<Vagarosas marchas e form1uarios da [J.Ctu::J,l juris
prud.encia criminal!» Nada . mais digo senão que voto pela propo'sta do g-ovelJno. 
t ANTONIO MARCIANO DE AzEVEDO : - Approvou o pr~j ecto, votando porém con
ara ? .ultimo · artigo cl' elle, e opinando que este devia riscar-se, porque, devendo se~: 
d,Ie1 1gual para toclos, se clesign:wam penas mais model'aclas para a classe a que o 

tto artigo se referia. 
Lurz MANUEL DE MouRA ÜABIM.L: - Depeis ele ter considerado . no seu clis

cuyso que o crime ele lesa-magestacl~ não é nem pócle ser comprehendiclo entre os 
Cl'ltnes militares que t endem contra. a disciplina, declarou que julgava muito ntil 
0

. Projecto emquanto estabelecia uma providencia tempo1•aria: pelo tempo que as 
Ctrcumstancias o exigirem, e que pol'tanto julgava devia adaptar-se o projecto 
com a inclicaç~io p1:oposta pelo sr. Guerreiro. Prosegniu dizendo, que deviam ele 
l~ma vez :cabar ?s j~1izos i~qnisitol'Íos, e assim fi.caria:a.remeclia~os todos os .ma" 

.~ e se nao pree1sa1nam ~e1s d'esta natureza. Que os Jlllzos clev1am ser publwos, 
llao sabenclo porque já o· nã0 eram, estanclo assim determinado pela carta; que 
fiem e~le nem seus companheiros deviam por mais tempo julgar e:n;t segre~~o . . Em, 
á rn.~ d1sse: . mande o governo abrir as _POJJt~s ela relação e h~j~ uma. galena 1gu~l 

cl esta cama:ra, onde possa quem qmzer u· ver como os munstros JUlgam os crh 
~~~~ e entf(.o v'erá o povo por si mesmo os juizes que são justos e os que o não 

BERNARDO JosÉ VmmA DA" MoTA : -Votou a fav01: elo p:vojecto, menos na se" 
gunda pal!te cl' elle, em que a com missão tinha designado as penas proporcionadas 
aos ,delictos. · . 

1 
JO.A.Qunvi ANTONIO DE AGUIAR: -Mostrotl a necessidade da medida proposta 

pe 0 governo, votando a favor elo que a commissão inclicára . · 
d' FRANcrsco lVIANUEL · TmGoso DE ARAGÃO JYioRATO : - N'um muito extenso 

1?cnrso reforçou as opiniões que apresen.tára na sessão anterior; disse que se dei~ 
~~r~t de atten~ler ás rasões por qtle o. governo propozera a l!evog·ação ela lei ele 
· 63, e conclmu dGmonstranclo a néaess1dade ele acloptav-se a lJvoposta min1sterial. 

~3 • • 
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Considerada a materia snfficicntemente discutida, o presielente propoz: << 1. 0 , se 
a proposição feita pelo ministro da guerra era contraria ao determinado na carta 
constitucional; 2. 0 , so o proj octo elo lei devia voltar novamente á commissão para 
reformar o seu parecer; 3. 01 se se adapta a 11roposição elo dito ministro, para q~:e· 
nos conselhos ele guerra se tome conhecimento e fique em seu pleno vigor, nao 
obstante quaeaquer leis em contrario, o artigo 15.0 elos de guerra, salvas as emen-
das propostas pela commissão» . . . 

Posto á votaçrío c:.tda um cl'estes quesitos, vencett-se quanto aos pnmeu·os 
pela negativa, e o ultimo foi approvaclo por granele maioria, havendo sóroente 4 
votos contra. 

Assim terminou o debate sobre a generalidade ele tão grave assumpto. 

A camara electiva teve conhecimento, em sessão ele 27, elo seguinte 

Officio 

Ex. mo e rev. rno sr. - Por ordem ela serenissima senhora infanta r egente, eDl 
nome ele el-rei, tenho a honra ele enviar a v. ex. a, para conhecimento da carnara 
do: deputados ela nação, uma copia elo contrato ele esponsaes entre sua magestacl_e 

- a senhora D. Maria TI, rainha de Portugal, e o serenissimo senhor infante .D. 1b
g1.lCl, celebrado nos paços imperiaes de Vienna ele Austria no dia 29 ele outubro 
proximo passado. 

Deus guarde a v. ex. a muitos annos . Palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, eJ!l 
26 ele novembro de 1826. - Ex. "'0 e rev. rno sr. bispo titular ele Coimbra, presi
dente ela camara dos deputados ela nação .= D. F1·ancisco de Almeida. 

Cont-rato de esponsaes 

Entre sua magestade a senhora D. Maria II, rainha fic1elissima de Portugal e dos Al garves, por seu 
procu~·adOl' o sr. barã o de Villa Secca, do conselho de sua m agestacle fidellssima, seu enviadO ex· 
uaordinario e ministro ulenipotenciario junto a sua magestade imperial e real apostolicn, e su~~o~'l
teza o serenissimo senhor infante D. Miguel, celebrado em presença de sua magestacle imper1a.l 9 

real apostolica nos pagos imperiaes de Vienna de Austria. aos 29 dias do mez de outubro de 1826· 

Sua magestade a senhora D . Maria II, rainha fidelíssima ele Port-ugal e elos 
Algarves, etc., tendo chegado á idacle em que por direito canonioo e civil póc~e 
contrahir esponsaes, e havendo, na conformiclacle ele 1un e outro clireito, e elas lets 
patrias, obtido a regia, expressa e legal auctorisação ele seu augLlsto pae e tutor 
nahu·al, el-roi fidelíssimo nosso senhor, para contrahir esponsaes com seu augusto 
tio o sorenissimo senhor infante D. Miguel, ben:r como para nomear seu pxocura
clor para este effeito ao sr. barão elo Villa Socca, elo conselho· ele sua magestade 
fidelissüna e seu enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario junto a sua 
mngestacle imperial c r eal apostolica·; e sua alteza o screnissimo senhor infante 
D. Miguel, achando-se igualmente em idade e cc:>m todas as faculdades necessa
rias para similhantemente contrahir esponsaes com sua augusta sobrinha a senhor~ 
D. Maria II, rainha fidelíssima ele Portugal e elos Alganres, accorclaram em fazet 
o sobredito contrato de esponsacs pela fórma expressada nos segLün,tes artigos; 

Artigo 1. 0 Sua magestade a senhora D . Maria TI, rainha de Portugal, etc.' 
Tepresentacla pelo seu acima referido promuaclor, e· sua alteza o serenissüno se
nhor infante D. Mig·uel em pessoa, se obrigam, por meio ele promessas reciprocas! 
a effectuar o seu futuro casamento, cleclaraDclo os augustos contrahentes que eUes 
consideram os ospousaes como uma pi·omessa ele concluir o sou subsequente m::t
trimonio pe1· vm·ba jttttm:J segundo a doutrina ela igreja catholica apostolica roro~
na, tendo precedido, por concessão. ela santa sé apostolica, a dispensa do impedi
mento canonico ele consanguiniclade, que existe entre os dois augustos contrahent~s -

Art. 2. 0 Os augt1stos coniTahentes declaram que o seu futuro consorcio se effe-
. ~ 

ctuarà logo que a augusta contrahente houver de chegar .{l iclacle competente pai 
o poder concluir, ou que tenl1a obtido ela santa sé 1un inclnlto ospeci:1l, que st:p
pra ·a falta ele iclacle; em qnalqncr cl'estes dois qa.sos terà todo o seu devido elf~Jto 
a procuração que o angusto contrahcnte passar e houver de transmitt~r iL côrte J!ll-
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perial do Rio ele J anciro, a fim ele se fazer r epr esentar no acto solemne ele seus 
clesposorios, ]Jela pessoa que aprouver a seu augusto irmão de designar, em or
dem a que tão ditosa união possa t er log·ar aonde sua magestacle el-rei fidelíssimo 
nosso senhor tiver por mais conveniente e acertado. 

Ar~ . . 3 .0 Os augtlstos contrahentes esperam que o mesmo soberano poder, que 
0 8 habilitou para contrahir em livr emente os seus esponsaes, haverá p or bem sanar 
toda e qualquer nullielacle, que possa r er;ultar ela falta ele ::J.lg m:o.as formaliclael es 
queN costumam acompanhar esta especie ele contratos , e que no presente não po- . 
dera_o t alvez · ser cómpletamente obse,rvadas em rasão elas circumstancias e da clis
tancla em que elle foi celebrado . E para fi.n:o.eza e valimento el'este contrato, de ' 
q_ue se extrahirão as copias necessarias e anthenticas, escripto .por D. Luiz Ma
na da Camara, secretario da legação portngneza na côrte imper ial ele Vienna, fa
~endo as funcções de secr etario rogio, e feito debaixo elos ausp ícios e na lJresença 
Se sua magestacle imperial e real apostólica, assignaclo pelo sr. barão de Vílla 
~C?a, elo Conselho de sua magestade fidelissima, e seu enviado extraorcl ihario e 

J:ll1u_:stro plenipotenciario j unto a sua magestade imperial e r eal apostolica, como 
procurador ele sua magestade a senhora D. Maria II, rainha de Po1:tugal e el os 
Al~·arves , etc., e pelo aug usto contrahente em pessoa, cujo contrato foi igualmente 
ass1g~aclo 1 em qualidade ele t estemunhas, por suas altezas imperia~s e reaes os 
l ere111ssimos senhores archicluques F ernando, príncipe her editario; Francisco Car
{'? seg undo filho _ ele sua magcstade imperial e real apostolica ; Car~o s .e José, pa
atm_os ele Hungn a ; e elo mesmo modo por sua alteza o senhor prm01pe ele Me-
~ertllch, chanceller da côrte e de estado e ela casa imperial, e bem assim 1Jelo 
ül. •n_o e ex.rno sr . v isconde de Rezende, ·que inten reiu nb presente contrato como 
~llv-taelo extraor clinario e ministro plenipotenciario ele sua magestacle imperial e 
l eal fidelíssima. 

13 J?aclo elnplo em Vienna ele Austri~:J. , aos 29 dias do mez ele outubro ele 1826 . = 
. ~?·ao ele Villa S ecca, como procm aclor de sua m agestade a senhora D. JYiaría II, 
latnha ele Portugal e elos Algarves, etc. = O Infante D . M.iguel = F e?·dinancl, 
00

n;tme t émoins r e quis = CliaTles, com me t émoins requis = Fhmçois, comme t é
:0111~ r equis . Joseph, comm~ témoin~ r equis . L e P1·ince de 111ete?-nich, comme 

llloms r eqms =Comme témoms r eqms1 L e Tlicomte de R ezende. 
E stá conforme o original. · Bm·ão ele Villa S ecca. 

N l\fa11dou-se archivar, e, sob proposta de Antonio JYI~ia., foi eleita uma deputa
Çao para ir felicitar a iufanta regente por tão fausto motivo, agradecendo-lhe ao 
~es~o t empo a participação que á camara se fiz er a no seu r eal nome. Os votos 
D~au·am em João el e Campos ~arreto, J osé Antonio F erreira Braklamy, Anclré 

Ibauo Xavier ela ·Fonseca, José Machado ele Abreu e Bento F erreira Cabral, fa
zendo tambem parte d' ella o presidente e o secretario F rancisco Bal:'r oso P ereira. 
á Iclontica r em essa elo contrato, mediante o:fficio mutatis m.utanclis, fez o g·overno 

camara her eclitaria, ct~o presidente propoz que se enviasse por escripto uma 
lll~nsagem ao in fante D. MigueL, e o concle dç Linhares observou ser mais pro
p~10 clirigil-a primeiramente a el-rei. Ob tendo unanime assentimento estas iuc1ica
f0n8'' ficaram incumbidos ele redigir os dois diplomas os. bispos ele Vi zeu e de Cas
de 0 Branco, marquezes de Borba e de Vianna e o conde de Villà R eal. A exemplo 

11
° que se pra,ticára na outra camara, nomeou-se uma deputação para comP.arecer 

E~v p~·ese_nça da infanta D . Izabel Maria a felicitai-a, co~posta elo arcebisp~ ele 
d S~s, b_tspo de P iuhel, mn.rquez ele Pombal e condes ele V1lla Real, de Anaeh a e 
e · l:Vbguel. 

8 
Dissemos summariamente o que se passou antes da m·elem do clia nas duas cu..-1::. elo parlamento ; ·vejamos agora qual foi o outro assumpto tratado n'uma cl ' el-

l'ela 1~ camara dos deput~d?s ab~·iu c~ebate ~obre a_ especialidade do pr~j ecto de lei 
0 , ilvo á proposta elo mm1stro mtermo dos nego01os da guerra , e depo1s ele vai·ios 
c rac ores usarem ela pala.vra leram-se as emendas offelflciclas ao ar t io·o 1. o gue 
oustarn a diante . b ' -· 
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Proposições 

ANTONIO ÜAIVIE LLO Fon:ms DE PINA: -c< Proponho que o artigo 1. 0 se concel> it 
n'esta fórma : Nos conselhos de guerra se tomaní conhecimento1 durante as ach~aes 
circ't1mstancias1 dos crimes de lesa-magestacle ele primeira cabeça1 commettrdos 
por militares, não obstante a legislação em contrario.» 

lVIA1-.TUEL GONÇALVES DE MIRANDA: - << Proponho que a r esolução tomada pela. 
~amara tenha_ logar sómente até ao tempo em que se estabelecerem os jm·aclos 
nas causas cnmcs. » 

lV!A.Nu'EL T EIXEIRA LEOl\ITL : - ccNos conselhos ele guerra1 alem dos crimes de 
traição 011 motim1 se tomará. tambem conhecimento dos de r ebellião e alta traição, 
não obstante a legislação que os exchw da competencia do fõro militar. Fica por
tanto suspensa1 n'esta parte unicamente, a disposição do alvará ele 21 ele outubro 
de 1763, § 2. 0

1 e do regulamento ele 21 ele fevereiro ele 18161 artigo 30.0 Em 
consequencia, todo aquelle que for cabeça ele traição, motim ou rebellião seni lU

fallivelmente enforcado com todo o apparato; o que tomar parte n'estes elelic.tos 
ou concorrer para se perpetr,arem, será. degredado por toda a viela; o que souber 
que se urdem e machinam estes delictos1 e os não denunciar immecliatamente ás 
auctorídades superiores, será degredado para a Africa por tempo ele cinco até ,dez 
annos, seo-unclo o grau da culpa. ll , 

JOSÉ ÜIJPERTINO DA FoNSECA :- « Nos conselhos ele guerra se tomará coube· 
cimento dos crimes ele r ebellião1 traição ou motim, nos casos em que a legislação 
em vigor os exclue da competencia do fôro militar. >> · 

Lmz TAVARES DE ÜARVALTIO E ÜOST..tl: :- ccNos conselhos ele guerra se toroar:i 1 

conhecimento dos crimes ele r ebellião , traição ou motim, ainda que n'elles se coll)-
prehenda o ele lesa-magestade, não obstante a legislação em contrario. >> . 

JosÉ ANTONIO G uERREIRO : - r1Proponho como emenda ao artigo 1.0 o .se~n
t e : Artigo 1. 0 Todos os militares, réus ele crimes ele lesa-magestacle ele prirnen·a. 
cabeça1 sendo presos1 serão julgaclos em conselhos ele guerra, n?.l.o obstante quae~
quer leis em contrario. Os ausentes ser ão julgados como até agora nos juizos ci
vis . Esta lei t erá vigor por tres mezes só mente. >> 

MANUEL BORGES ÜAR~EIRO : - <<~.s cr.imes de lesa-magestacle de primeira c;:
beça, que forem commettlclos por militares como taes1 e por modo militar1 serao 
processados nos conselhos de guerra, ouvidas como procuradores r egios as pesson.s 
que pam isso se nomearem, e no supremo couselpo de justiça o procm·ador da 
corôa. Esta disposição clmaxá sómente por um praso certo, qtte se cl~termiuará .. » 

ÜAE'l'.ANO ALBERTO SoARES: -<<Nos conselhos de guerra se tomará co~eci· 
mento dos crimes de q11alquer r ebellião, traição 011 motim, n):l,o obstante a·leg1sla.· 
ção que exclue elo fôro militar os crimes ele lesa-mag·estade . » . • 

RoDRIGO DE SousA ÜASTELLO BRANCO : - «Todo o militar culpado por cnrr:es 
de rebellião qualificada contra o rei e contra o estado1 de alta traição ou motl:U 
sedicioso, praticados clepois cl 'esta lei, serão julgados em conselho ele guerra, uao 
obstante a legislação em contrario. l> · , 

ANTONLO JY.IAIWLANO DE AzEVEDO : - ccNos conselhos de guerra se conhecerlL 
tambem do crime ele lesa-magestacle ele primeira cabeça, sendo commettido co~ 
abuso da disciplilla militar1 não obstante o alvar{t ele 21 de outubro ele 1 ~~3, 
§ 2.0

1 e r egttlamento ele 21 ele fevereiro de 1816, artigo 30.0
1 que pai.·a este effelto 

sómcnte ficam derogaclos. » 
Procedendo-se á votação, foi approvach a emenda ele Antonio Camello Fort~s 

de Pina por 57 votos contra 2R, ·e a segunda parte da ele J osé Antonio Guerrei
ro, que dizia: ec Os ausentes serão julgados como até agora nof:i juizos civis>> . To· 
elas as outras se consideraram prej Llclicadas e igualmente o artigo 1. 0 do proj ecto. 

Em acto successivo fizeram leitura c enviaram para a. mesa os seus 

Addi-ta inen -tos 

JoA.o ' DE ÜAuiPOS BARRETO:- «Ficam r estituídas á. mais inteira obser vancia 
~s leis ele 21 de outubro de 1763 e 6 de setembro ele 1766

1 
para os réus ele de· 
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serção para f'óra do· reino em tempo de gnel'l'a c ele paz, e os sons alliciaclorcs 
~oclerem ser julgados e processados na fórma elas ditas leis, não obstante a orde-

• tiança a,e abril ele 1805' que fica derogacla n' esta parte. )) ' 
J OSl!l ANTONIO GúEUREIRO:- ccArtigo 2. 0 São declarados réus ele lesa-mag•es

tacle, alem dos casos marcados nas leis, todos .os portugllezes militares ou pai~a-
11?8 que, tendo fug ido elo r eino depois de 28 ele julho passado, n 'elle entrar em ar
lliados ou na companhia ele individuas armados, e não entregar em as armas logo 
na sua entrada e se não apresentar em immecliatamente ás auctoriclacles postas pelo 
governo ele sua magestacle o senhor D. P ech·o IV e em actual exercício pelo mes-
lll o senhor. JJ · 

Ambos foram julgados mgentes e r emetticlos á commissão respectiva·. 
A E~trou em discussão o artigo 2. 0 , o qual se suppriíJ1Ín sob proposta ele José 

ntonw Guerreiro . O mesmo succecleu aos artigos 3." e 4. 0 , deliberando porém a 
?ama~·a, por iniciativa de l\1annel Gonçalves de Miranda, que as palavras «será 
~lfalhvelmen~e. enfo~·cadOJJ, ins<;.rtas no artigo 15.0 dos ele ~t~erra, fossem substitui
as por o: sera mfallivelmente arcabnsaclo com toda~ pttbhCLcbcle e apparatO JJ . 

, O secretario Antonio Ribeiro ela Costa deu: conta ele tun officio elo deputado 
frlert? l\hmtel Christovão ele Mascarenhas Figueiredo, inchúhdo a exposição jnsti

catrva sobre o crime ele que era argtticlo, e tudo se remetteu á commissão ele 
pocleres para o competente examei como já se praticára a r espeito de o'ntros clo
C<lmentos. 

* 
S _No principio ela. sessão immediata. o deputado Alexandre Thomaz ele Moraes 

a1mento1 como r elator
1 

leu este 

:ll?a:re c e:t• 

G A ?Olhmissão encarregada tle examinar a proposição feita pelo sr. deputado 
coue~Ten·o, Nem a se~são ele hontem, é_ ele i)atecer que ella u:erece ser t~m3:cla em 
t ns~deraçao e segmr os termos ela clrscussão, por con~er obJecto de mmta lllJpor -
ancra_ para a conservação ela segnrahça publica . A commissão propõe em conse-
quen~ra o seguinte proj ecto ele lei, que julga dever ser logo discutido: · 

Sao declarados réus ele lesa-magestade de primeira cabeça todos aquelles 
~od·.tu_guezes que ele fóra elo reino entrarem n'elle armados ou em companhia, de · 
~e lVlduos atmaclos1 bastanclo este facto unico para constituir o crime e ficarem os 
1 

us d'elle incursos nas penas cl9s crimes ele lesa-magestacle ele primeira cabeça . 
.A. Camara elos deputados 28 ele novembro ele 1826. = Conde de Sampaio =;=: 

ntonio Pinto Alva?·es Pm:ei?·a = Alexcmd1·e Thometz de Moraes Sa?·mento=Ma
nuel Gonçalves de Min~ncla=José 4ntonio Gtw?TeÍ?·o . 

a Começou a discussão cl'este parecer, e tres deputados leram e mandaram para 
Ulesa estas · 

Emendas 

fi lY.LiNITEL TEIXNIRA LEOll'liL: - «Exceptnanclo todavia aquelles viajantes paci-
co~ que entram ele fóra com armas clefezas pToprias da sua occnpação. J> 

!' .AN1'0NIO Lono DE BARBOSA FERREIRA TEIXEffiA Gm:Xo : -<<Os re bel eles que 
·!Ore h . N l 1 d m ac aclos com armas no acto ele fazer a o-ttei'ra á patna serao todos c ec ara-

os ~·éus de lesa-magestade e processados militarmente. JJ 
},fANOEL GONCALVES DE MIRANDA : - cc Por tempo ele quatro mezes, ou o que 

diac~mara cleter~ar se suspendam as formalidades que garantem a liberdade i.h-
'Vlclu 1 ' c1 ·a · 'ul 

11 a, e se auctorise o o·ovm•no para que dê to as as provr enmas que J gRr 

1. e_cessarias para seo·urarica 
0 

elo estado para impedir a entrada elos ttansfu.gas no 
erno 5 , ' . a ~ a ' e para manter a tl'anquilliclacle publica e ev1tar a. se ucçao as tropas .» 

* 
t Foi interrompida a sessfio publica para se tornar secreta, a pedido elo minis
ar·~ elo~ negocias estrangeiros, o qual apresentou uma proposta, que, merecendo o 
ssent1mento ela camara, immediatamente se expediu á outra casa }Jarlamcntar. 
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Offi.cio 

A cainara elos deputados da nação pm'tugueza envia :i camara dos pares a • 
proposição jLmta elo poder executivo para admissão ele trO})as estrangeiras u'estes 
reinos, sem emenda alguma, e pensa que ella tem logar. . 

Paço ela c amara dos deputados, em 28 ele novembxo ele 1826. = Fr. FTancts
co, Bispo titula?' de Coirrnbnt, pí·esidente= F1·ancisco Bm·1·oso Pe?·ei?·a, deputado 
secretario = Antonio Ribei?·o clct Costa, deputado secretario . 

Proposição a que se refere o officio supra 

Tendo entrado em Villa Viço:a os clesertor es }JOrtuguezes que se haviam re
fugiaclo na Hespanha e que outr'ora formavam o r egimento de cavallaria n .0 ~ e 
infanteria n . 0 17, commandados pelo ex-brigadeiro Maggessi, 'e tendo estes sido 
fornecidos de armas pelas auctoridades hespanholas; constauclo alem cl'isso ao go
verno que em Baclaj oz e outros }JOntos · da fronteira se fazem preparativos W1~ 
parecem hostis ; e não poclenelo o governo, em consequencia do artigo 15.0 § 9. 
ela cm·ta constitucional, admittir' trqpa estrangeira no territorio portuguez sem 
previa auctorisação elas côrtes : por ordem ela serenissima senhora infanta rege~te, 
em nome de el-rei, proponho á camara auctorise o governo a admittir no territo
rio portuguez o numero ele tropas estrangeiras que julgar conveniente . 

Lisboa, 28 de novembro ele 1826. = D . Fmncisco ele A lmeida. 

* 
A grave circumstancia de um dos titulares agraciados com a dignidade ele par 

do r eino se ter constittüdo chefe de revolta contra o regi.men liberal, collocando-se 
á frente de tropas que tiveTam de fugir para paiz estranho, assim como a ausen
cia de outros membros ela camara hm·eclitaria, posto que justificada pelo desem
penho ele serviços importantes fóra ele Lisboa, suscitou breve mas vig-or oso debate 
na sessão de 28, conforme se vê do seguinte extracto da 

Discussão 

CoNDE DA TAIP.A: - Eu queria pedir á camara uma decisão, que me pare~e 
m·gentissima, e é que não se pó de considerar como par de facto nenhum que na~ 
~enha prestado n'esta cama~·a o juramento a el-rei e á car~a co~stituciona~, ~' P~~ 
1sso, mostrado a sua aclhesao ao systema com o qual está Identificada a cligDlc1ac . 
ele par. Porque, como pócle ser considerado par de facto um traidor como o :Oa~~ 
quez de Chaves, que não tem mostrado de maneira algnma que acceitava a _clig~a 
dacle que sua magestade lbe conferiu, e que levantou vozes, que, pela prllnen 1 vez, horrorisaram os echos em Portugal e declarou-se contra o systema com o qna_ 
está identificada a dignidade ele par? Nada se parece mais a uma camara de pa_ 
res que óutra camara de pares. Em Inglatena sfío pares de direito todos os eles 
cenclentes tlos barões que obrigaram a João Sem Terra a j urar a carta magna,.~ 
todos os que têem siclo no~eados clepois cl'esse tempo; mas n'em todos são C?~~1 

deraclos como pares de facto, pois o não são os que élepois .,da reforma ela reliWa~ 
não professaram o protestantismo, nem quizeram prestar o j tnamento que os 1n 
glezes chamam oath of alligeance, e, por isso, a camara os não reconhece apt~s 
para preeiJ.uher as funcções a que são chamados . Este não reconhecimento entie 

· nós não . eleve entender-se com os pares que estã.o desempenhando empregos ~~ 
beneficio da nação; mas para isto deve-se-lhes admittir o j mamento por pro~tU·~
ção, e não r econhecer }Jar de facto nenhum que não tenha prestado o seu. J~U n · d sao ,. mento 011 pessoalmente ou por prucm·acão . Eu IJeco que se tome uma ecl ' t'-- . ~ ~ . no 1 
este respeito, visto os factos anteriores e os ultimamente acontecidos, cuJaS 
cias chegaram hontem a esta capital. (Apoiados.) 

0 
. CoNDE DE S. MIGUEL : - Apoiado emquanto á proposição, mas eroquanto a 
Juramento por procuração peço que se ponha a votos . - h~ 

CoNDE DA TAIPA : - Seria certamente mui elmo que um inclivicluo que se ac 
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~e embaixador em Inglaterra e· antro ele governador na provincia do 1\liinho por 
18

S? que estão servindo a patria, não gosassem elos beneficios que lhes dà ~ cli
g,Uidade ele par. (Apoiados.) 
] .c?~T])E DA PONTE : .:_A camara não pócle decidir uma causa contra o que já 
c ec1clm; e está decidido que não , e admitta o jmamento poT procmação . 

Co~nE DE S. lVIrGUEL : - Os dignos pa.res que estão empregados no corpo cli
plomatteo fóra ele Portugal j uraram j{t a carta constitucional. O j nramento como 
par é sómente p~ra exer cer as fLmcções de tal dentro da camara ; vej a-se a for
mula do jmamcnto e se conhecerá que é assim. Não podendo, pois, assistir ~í. ca
mara, não têem que fazer esse jm·amento . Agora, cmquanto á carta regia, apoio 
que .se eleve registar e que se elevem declarar pares . 
. CONDE DA TAIPA : - Está confunclicla absolnt::tmente a minha questão. Para 
~osar um individuo elas prerogativas ele })ar é preciso que se convenha com as 
órmas de governo com qtíe está iclentificacla aqnclla dignidade . Este acto não 

pócle ser solemne senão pelo jmamento, e digo que seria muito duro que um par 
qtle está servindo a patria não gosasse cl' estas prerogativas, por isso que não pó ele 
prestar pessoalmente o j uramento . Uma cl'estas prerogativas, e muito attenclivel, 
é a ~1e ser j ulgado pelos seus iguaes, e ficará priYado cl'ella um homem que, por 

· servu· a patria, não pó ele vir prestar o j uramento? · 
CoNDE DA PONTE : -Não me parece exacto o que diz o digno par. O jura

~ento é unicamente para a aclmissão na camara e para o e:s:crcicio elas suas fi.mc
çoes no interior cl'ella; mas ningnem pócle duvic1ar que são pares ele direito todos 
aquelles a quem el-rei enviou uma carta r egia. E verdade que seria D:nú elmo pri
v-ar aos que estão fóra ele Portugal, em serviço dà nação, das suas prerogativas ; 
~as a camara j á decidiu que se aclmittissem as carta regias, se registassem e 
ossem considerados como pares ele direito, mas não de facto . Esse clireito que 

dcaba de clizer o digno par ele serem julgados pelos seus iguaes, o tem o marquez 
e Chaves . Commetteu um crime, um attentado, mas eu não sei que, sendo pre

so, possa deixar de ser j ulgado pela camara dos pares. ( Apo1'ados.) 
. á CARDEAL PATRWWHA : - Parece-me que isso é uma contrac1icção com o que 
Jc se clccicliu. Todo o que não apresentar a sua carta regia não é reconhecido 
como par . Esta camara não J'ulg·a senão os seus, e sem a carta não pócle reconhe-
cer · como seu' a ninguem. Heconhecerá como par a esse trausfuga quando apre-
d~ute a sua carta. lVIas, que é cl'essa carta? A rui não appareceu nenhuma. Os 
. ~gnos pares que, não podendo apresentar-se, remetteram as suas cartas regias, 
Jc a camara os reconheceu como pares. 

CoNDE DE LINHARES : - Parece-me que trcs actos distinctos são precisos para 
occttpar lagar n'esta camara. O primeiro é o juramento ele fi.clelidaclc prestado 
como simples cidadão portuguez ; o scgnnclo, a apresentação do diploma n' estaca
~ara; e, finalmente, o terceiro o jur amento como pru: para exercer as suas ftmc
Çoes. Aquelles que se pozeram em estado ele rebclliao antes ele ter apresentado a 
sual carta regia e que não prestaram o primeiro jm·amento, ou que depois faltaram 
a e 1?, não se podem considerar como pares de facto . Agora, aquclles que deram o 
s:n Jtn·amento, permaneceram fieis e mandaram os seus diplomas se devem con
~derar como pares e gosar elas prerogativas que a carta lJ1es concede. Os que es-

0 em estado de rebelli:'to nem podem mesmo ser aclmittidos a apresentar a sua 
carta r egia, por isso mesmo que estão em rebellião positiva. D'este modo creio 
~u.e a camara evitará ter que tomar uma nova resolução . 

"' Co~-rnE DA T AIPA:-0 que eu queria era c1ue a camara podesse clizer que 
nao h · aVIa um pa.r traidor . 

CONDE DA PONTE : - Isso seria uma satisfação, mas nã.o tira o direito . Uma 
carta regia foi enviada ao marqtlez de Chaves antes ela sua rebcllião; elle não é 
h~· ele facto , mas ninguem pócle dizer que não é par ele direito, e que, quando 

a:Ja ele ser julgado pelos crimes que tem commettido, ,eleve a camara julgal-o como 
nm par. 

CONDE DA T.AIPA : - Quem nos disse que o marquez de Chaves era par? O seu · 
nome veiu na Gazetaj mas assim como na Gazeta não vieram os nomes ele a]o·tms 
qne eram pares, tambem poclia vir algnm qne o não fosse. 0 
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CoNDI~ DA PbNtE :-Sc o maxquez ele Chaves não é iJài', cntiw n~io tem lo, 
gar a proposição . 

PimSIDENTE:-A parte elo jmamento por procuraçtio não a ponhp a votos 
porque está já decidido . Emquanto á seg·unda parte, se devem gosar das prer?ga.
tivas ele par aquelles que já apresentaram as suas cartas regias e foram reglsta
das, os. senhores que o julgarem assim queintm levantar-se. (Apoiados.) 

Decielin-se a:ffirmativamcntc, resolvendo tambem a camam que fosse impr~s~o 
e cli.- tribuido o rclatorio e projecto de r egimento interno apresentado no pi·inCJP10 

cl'esta sessão pelo conde ele , Miguel, na qualielàde de r elator, cujos documentos 
seguem. 

Rehitorio 

Senhores ~ - A cbmfuissfbo encal'regada por esta eaman1: de r ever, alte~·ar, sup
prir, como julgasse mais acertado, o corpo de artigo. que lhe foi enviado com _0 

titulo de «projecto intm·no '' 1 t em desemp enhado e ·te encargo . fio póde presunpl' 
ele um desempenho cabal; a difficuldade do trabalho, a brevidade elo tempo, lhe 
tirar.iam1 ainda sem outras consicleràç-õcs, todo o ftmdamento de similhante pre
sumpção. Mas não põe duvida em declarar que fez com zêlo o que cabe nas 
suas forças e permittiam as circum.-tancias. A prudcnci<-L da camara supprirá. e !'C

mediará tudo aqttillo em que a commissão ficou em falta e procedeu com menos 
advertencia. 

Os artigos do proj ecto, no conceito da commissão, merecem, em grande parte~ 
ser conservados. Aproveitou-os n'esta parte a commissão: antes ele tndo, por se
gnu· fielmente a deci ·ão da camara; e em segtmdo logar, porque sendo, coD1° 
são, exh·ahidos de regimentos de outras camaras acreditadas ele ponderação e da 
luzes; seria arriscada temeridade afastar, sem rasão manifesta, ele 1·egras assenta
das poi· sisuda expe1·iencia. Experiencia entendida é a guia mais segura nas en:
prezas d'esta qualidade . Algum elia nos encaminhaní, talvez melhor, a experienc~a 
propria; mas emquanto não temos tempo ele a adquiJ:ir fica-nos bem a modestla 
de seguirmos, como não seja cegamente, a dos outros . . 

Que a não seguiu sem advertencia, no tocante ao projecto, mostra a comJl115-

são pelas alterações e SU}Jplementos que entendeu que lhe devia fazer, e que fez . 
Das alterações, alg;umas são :i:nenos relevantes ou têem r asão obvia; e julga, p~r 
isso, a commi são que não deve cansar a paciencia da camara com a sua e::x:posr
ção e a dos seus motivos . Mas vae apontar com brevidade e a possível clareza e 
dru: a rasão elas que teiD. por mais importantes e cujo motivo precisa para se al
cançar de mais considerado cliscm·so. 

Regula o projecto a formação ela camar a na sessfio preparatorl.a7 prescrevendo 
que b presidente chame para secretarias provisorios os dois pares mais moços qll;e 
estiverem presentes; e prescreve igualmente chamar ms mais moços para snbstl
tuir os ordinarios ou effectivos no seu impedimento. Tira com isto a liberdade de 
escolha ao presidente e é preciso confessar que andaria sisudo em atalhar por este 
:i:nodo a arbitrariedade, se ,fugindo ele arbiti·ar~etlade não descaísse para os in~~n
venientes ele mero acaso. E de acaso nascer antes ou depois, e na materia snJeüa ' 
não se ]Jóde achar relação necessaria entre mais moços e mais aptos. 

A commissão, concordando em atalhaT, quanto for possivel, arbitrariedade~ en
tencle que elos incommodos do mero acaso se não deve fugir menos, e, por rsso1 
no pi'imeiro caso de chamar secretarias provisorios prefere ou os effectivos do_ ann(:) 
antecedente ou os que na eleição do dito anno antecedente tiveram, depois dos 
que ficaram eleitos, maior mrmero ele votos; e no segundo caso, substituu· os . or
dinarios no seu impedimento, prefere os que para isto mesmo tiverem sido eleitos 
na sessao preparatoria. 

Por este modo, não só se evita escolha de mero arbítrio, mas, alem cl'iss~, ve~ 
s~mpre a ser a camara qüein escolhe, e a capacidade dos escolhidos já. fo1 deol-
chda pelo juizo antecipado da camara. . 

. A ch~:nacla elos dignos pares no principio de cada sessão tem por objecto P1;:n
clpal verrficar o numero dos qtle se acham presentes, p~n·a, no clecm·so da scssao, 

/ 
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8~ fazer. o uso ne~ei:lsar.io d 'esta .noticia ; parece, porém, conveniente que ao prin
Cipal obJecto se aJunte o proposito ele promover a sua · concorrencia na camara ou 
a pontualiclade em participar o motivo ela falta no caso. de não concoiTcrem · e a 
tal :fim é qne se ju.lgou que pó~e servir, depois da chamada, a declaração d~ nu
mero dos presentes, dos ausentes e elo numero d'estes ;ultimas, que fez constar á 
camara a rasão da sua ausencia . 
. pá o proj coto em qualquer sessão entrada franca na camara aos secretarias· e 

tnm1stros ele el-rei. A comm.issão, comtuclo, julga que a entrada se lhes não deve 
permittir senão nos casos de convite da camara ou de ser da camara r equerida 
por elles ministros . Fóra d'estes casos a entrada elos ministros na camara não pa
~·ece necessaria e póde diminuir a liberdade elas deliberações e discussões·, e, como 
e chctame c1iscretQ não aventurar, sem necessidade ao perigo, fica, por este clicta
me, bem justificada a restricção . 

Quando uma proposição, depois de admitticla, é no dia assignado motivada 
pelo. mesmo pi·oponeilte, deve o presidente, em acabando ele ser expendiclos os 
m?t1vos, perguntar á camara se a julga digna de ser tomada em consideração. 
Drscnssão em tal caso só se póde aclmittir mui r estrictamente á c1ignidacle ele ser 
tomada em cimsideração e por modo muito summario, aliás torn:;t.-se cliscussão for-
tnal, o qne, pelo menos, é intempestivo. · 

Por outra. parte mostra a experiencia que n' esta cliscusE?ão prévia se não guarde 
a restrieção nem o modo summario, natmal r esultado do calor das cliscussões. 

A commissão, pois, consiclerando este incommodo, e convencida ele que para a 
bamara ~uizar ela dignidade de ser tomada em consideração lhe basta advertir 

em nos motivos do proponente, que não são expencliclos a outro fim, entendeu 
CJ.u_e, em tal caso, a discussão, por pouco ou nada util, e por arriscada, se deveria 
evitar . 

. Dado que haja para a discussão impugnadores e pro1mgnaclores, como o modo 
lais segm·o ele comprehencler e avali~r as rasões ele :'ms e outr~s parece o. ele ir 
ogo comparando as oppostas, o que so pócle ser seg-mnclo-se o discurso elo Impu
gnac~or ao propugnaclor, ou ao contrario : parece á comm.issão que, n'e.te supposto, 
~011Vlrá alterar a orclem por que os membros pediram a palavra, se a clita ordem 
or contraria a este methoclo mais luminoso. 

Eternisar-se-íam as discussões se .não se limitasse aos ntembros que discutem 
0 nun:-cro das vezes que podem falln.r em qualquer d'ellas . E por este motivo que 
~ J?l:O.J ecto o reduz a duas vezes e .o estencl~, quando mais, a terceira vez, con-
entida pela ca.mara e por proposta elo presidente. Como, porém, ao proponente 

Parece assistir um especial direito de ultimar a cliscmsão, a commissão julgou que 
em qualquer caso se lhe eleve conceder na discussão o ultimo discurso, mesmo 
sem preceder a formalidade ele consentimento cb éamara, dado sob proposta do 
presidente. 

A votaçi'Lo deve ser liVl'C e toda a votação publica, por isso mesmo que o é, 
• P;rde 1un pouco ela sua liberdade . A votação nominal se acha principalmente 
~.este caso. Algllmas camaras, em rasão cl'isso, a têem e:s:cluido; e todas as O~l
·las, assim como o projecto1 a empregam poucas vezes e a clifficultam. Mas, 
~r~sto que o projecto a d:i:fficnltc, mostrando cl'ella justo receio, pareceu á commis
·-ao que se deve clifficu.ltar ainda mais; reqLlerendo' que o membro qne a pede seja 
~llstentado por mais quatro; e que sobre o seu pedido, proposto pelo presidente, 
l esolva a maioria ela camara. Não duvícla a commissão ele que em toda a camara 
,
1a valor generoso para sustentar publicamente verdades uteis á patria, clespre
za,uclo re .. peitos c perigos, mas as regras devem ser assentadas só para o homem 
ern ge~al e postas ele parte cil;cumstancias que podem ser transeuntes, que, pela 
couh,ec1da imperfeiçfio da natmeza humana, quasi serr:pre padecem .excepções. 
ó Sendo mu_i. to de suppor, esperar, que mesas escolhidas de proposüo, occnpaclas 

s lllente com determinado objecto, e por todo o tempo ela sessão annual, entrem 
no ,,e:x:am·e dos negocias r espectivos com conhecimento mais adequado, lhes clêem 
~~alO:· attenção, ponderem e se cle~iclam com ;ma~s assen~o : é a commissão ele pa-

~el que se conserve no substanpal o que cl tspoe o prOJ ecto quanto á composição 
c onuação da commissão de proposições. 
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Como, porém, o munero de dignos pares não é certamente g1·anclc para este 
effeito, j ulga que o presidente, secretario e relator es geraes devem tambem ser 
eleitos para membros elas mesas particubres ; e julga que o numero elas mesas se 
deve e póde, sem detrimento notavel, reduzir a cinco. 

'e ta reducção parece que os negocios da marinha se elevem ajuntar com os 
da guerra i as~im porque é . de presumir que não s da gr<tncle a affin.encia elos. de 
marinha, . como pela analogia que na parte militar têem uns e outros negoCias. 
Por diffcrente rasão os nego cios ccclesiasticos se devem separar dos ele justiça; e 
tambem porque ele haver pares muito versados nos negocio· ecclesiasticos se n.a~ 
segue logo que nos ele justiça o sejaJP outro tanto; de onde parece que conv:ra 
mais ajuntar estes ultimos com os ele administração interna e com os negoCios 
ecclcsiasticos os da instrucçao publica. 

O numero elos membros de cacla uma elas mesas particulares póde, n'.esta sup
posição, subir a sete; e como o numero de sete, para o bom successo elas mesas 
em materia de maior gravidade, é mais conveniente que o de cinco, sem. trazer 
ainda comsigo os incommodos da. multidão, a commissão entende que se eleve fixar 
aquclle primeiro. 

Eleitos que sejam o presidente, secretarias e relatores geraes da commiss~o 
elas proposições ha ele proceder-se, segm1do o projecto, a tantos escrutínios ele hs
tas ele toda a camara, quantas forem as mesas particulares . Snpposto, pois~ que 
as mesas sejam cinco, expõe-se a camara a votar, toda inteira, por escnüiruo ele 
listas, qtúnze vezes, só para a eleição das mesas particulares, processo clilataclo e 
cansado, em que o effcito não compensaria o consumo ele t mpo . Occoneu, por
tanto, á commissao, e propõe que, clepois de eleitos ô presidente, secr etarias e re
latores gcra(;ls, se elcj am, por escrutinio ele listas ele toda a canmra, doze meJJl
bros, os quaes, pelo mesmo modo de c. crutinio de listas, elegerão os membros 
elas mesas, proccdenclo a um escrntinio ele doze listas para cada mesa. Em n.bso
luto, a eleição por doze eleve ser muito menos demorada i e menos o l)arccerá 
ainda se considerarmos que os r csnltaclos não podem desvairar tanto votando doze 
como votando quarenta. E por esta fóTma a camara, sem cleixar ele fa:<'Jer uso, 
posto que menos directo, do seu direito na eleição das mesas, abreviará conside-
ravelmente em tempo e trabalho. . 

Dar destino, sem consultar a camara, aos requerimentos que á camara não di
zem respeito, concede o proj ecto á c.ommissão elas petições; mas como a algueJJl 
tem occorrido que, n' esta liberdade concedida á connui são ele petições, pó ele ha
ver detrimento ela utilidade publica e falta sempre um pouco ela considcraçfio que 
ú camara 6 devida, parece á commissão que até o destino que se cle,-e dar ao~ 
requerimentos de similhante natmcza seja pela commissão ele petições proposto a 
camara, sobre um extracto-smumario elos requerimentos e por ella cle:fi.nitivamcnte 
resolvido. · 

Não é impossível que ao momento de se mandar mua deputação, trm elos clois, 
presidente ou vice-presidente, esteja impedido, nem o é tnmbem que . eja neces
sario que a sessão da camara permaneça, emquanto cumpre com o seu encar~o 
uma deputação . Supposto, pois, que se ajtmtem esta necessidacle ele })Crmancl;-cll.t 
ela camara em sessão c aquelle Ím})eclimento de 1rm elos dois, prcsiclente e viCe
presidente, ou a sessão da camara ha de deixar ele permanecer contra o que se 
s11ppõe necessario, ou o que d'elles ambos se achar elesimpediclo ha de :ficar. na. 
camara c outro membro ha ele fazer as suas vezes na deputação; e este u1tlJJl0 

ex1)ec1iente é o que á commissão parece menos irr egular e menos embaraçado: 
Posto que a formula elo j uramento, qne offerece o proj ecto, não tenha chff~

rença essencial ela qne a camara seguiu clescle o primeiro dia em que foi consti
tuicla, parece á commi. são que a grave coherencia da camara requer que se .con
tinue a fazer uso da que então preferiu, c por esta se determinou a commissâo no 
respectivo artigo do r egulamento. . 

O proj ecto n~o ~tssigna logar na tribuna aos filhos segtmdos elos pares, ~os tl
tulos que nll.o são pares e aos filhos cl'estes títulos; c a commissão, por consxclcra
çõe~ obvias, julgou que devia SU})prir esta omissão. Por consielerações igualmente 
obYiaf' C' talvez m:1.is forçosaf', julga que se c1 Ye clC'stinar aos dignos pares r1uc 
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ainda não têem assento na camara e aos primogenitos dos pares otltra tribuna e 
n'este sentido, fez tambem ao projecto um supplemento. Alem de que ambo~ 0~ 
snpplementos dizem com a dig:nidade e primor da camara, acresce que a camara· 
dcc~arou em certo modo a sua opinião, quando mandou remetter á commissão do 
regtmento a proposta de mn dos seus membros sobre a concessão de lagar na tri
buna aos títulos que não são pares e aos filhos d 'estes titulas . 

. ~or informação digna de muito ci-edito foi a commissão sciente de que o ar-
0!tlV1sta precisa ele um ajudante, e ele que ás ordens dos dois inspectores elo pala
Cio da camara eleve haver dois serventes encarregados ·da disposição e asseio ela 
casa i c por entender que da intençãc;> da camara é guardar justa moderação, sem 
comtuclo faltar ao necessario 1 apontou entre os o:fficiaes e empregados o dito aju
dante elo arcl.rivista e os clois serventes ás ordens elos inspectores elo palacio . 

A commissão está persuaelicla ele que lhe não toca regular ponto tão impor
-~ante, como é o elos ordenados elos empregados ela camara, nem ella possue as 
mformações e clarezas, sem as quaes similhante regttlamento não poelia deixar de 
~er pouco avisado e me ·mo temorario repetil· n'esta parte o regulamento do pro
Jecto i alterai-o por climimúção ou por augmento, lhe pareceu igualmente arrisca
do . Re .. ervou-o, puis1 inteiramente á deliberação clisoreta ela camara, e por uma 
necessaria consequencia omittiu todo o titulo XVII elo proj ecto, que não trata de 
outra matm·ia. 

Não ignora por ultimo a commissão que a camara está determinada a resolver 
que haja tun Dia1'1:o; IJelo qual todo o teor elas sessões 1mblicas conste miud~ e 
o:x.actamente á nação; mas como nem o proj ecto a chamava a este assumpto, nem 
lhe são conhecidas as especiaes tenções ela camara a. este r espeito e a r espeito elos 
tachygraphos necessarios, julgou que se devia limitar a trazel-o á lembrança da 
can1ara e a esperar a sua ultima decisão. 

Por este r elataria tem mostraelo a commissão, como se clisse ao principio, que 
cumpriu o encargo; e tem dado conta das alterações, das omissões e supplemen
tos qne fez, e dos motivos por que em tudo isto se determinou. Pertence agora á 
cama.ra fazer juizo do seu trabalho e á commissã.o suj eitar -se, como plena e fran
camente se suj eita, ao que houver por bem decidir a pn1dencia da cam::u:a. 

Palacio da camara elos dignos pares, em 28 de novembro de 1826. = Conde 
do R~·o Pcwdo = Ma1·quez de LavTadio = Mcwqtwz JJ!lontei?·o JJI/.61· = Bispo elo A l
.garve= Concle da Louzã) D . D,iogo= Conde ele S . JJ!Iigue l = Bispo de Vizeu. 

Projecto do r egimento interno da camnra dos .dignos pare s do reino 

TITULO I 

DO PRES!DEN'l'E E VICE-PRESIDE:>iTE 

Artigo 1.° Compete ao presidente da camara dos dignos pares1 fóra do que 
lhe é assignado e prescripto na carta constitucional : . . 

1. 0 Dirigir os trabalhos da camara, manter a pontual observancJa do regr-
lllcnto interno e fazer guarcla.r em tudo a ordem, r espeito e decoro; . 

2.o R eceber e communicar á camara, por si ou pelos secretarias, todos os des-
pachos o:fficiaes a ella relativos ; . 

3. 0 Assignal' todos os diplomas e actos emanados da camara, e prommCiar to
do~ os cliscursos feitos em nome da assembléa, salvo nos casos em que for n eces
sano que a camara permaneça em sessão por todo o, tempo em que a deputação 
ao throno desempenhar o que lhe for encarregado; 

4 .o Conceder ou nega.r, na fórma do r egimento, a palavra aos membros que a 
pedirem · 

' 5.o Propor e r esmnir as questões e discussões, ordenar que se proceda á vo-
tação nos casos e pelo modo determinado no regimento, e anmmciar os resultados 
das votações · 

6.o Chan{ar á questão todo o membro que na discussão se afastar d'ella · cha
mar á ordem todo a.quellc que por qualquer maneira pertmbar o socego ou faltar 
ao decoro devido· 

I 
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7. 0 Declarar aberta e fechada a sessão ; e convocar sessões extrnor clinarias nos 
casos de urgencia reconhecida, e nos termos da ca~'ta constitLlCional; 

8 .0 Acautelar que as galerias, com palavras e gestos, ou com outro qttalqüer 
sigual, não tomem parte activa na discussão . · 

Art. 2.0 O presidente póde, quando o tiver por acertado, tomar a palaVJ.·a par~ 
discutü·; porém n' este caso ha de dar a cadeira ao vice-presidente, e não a podera 
occupar de novo sem findar a discussão em que tomar par te . . 

Art . 3 . 0 O vice-presidente será presidente quando este n!X.o bccupar a cadeu·w; 
em qualquer outro caso só eleve ser considerado como um elos pares . 

TITULO TI 
D.A. SESSlO l'RE P.A.D ATORU.1 ELEIÇÃO DOS SECRET.A.RIOB E S U.A.B FUNCÇÔEfl 

Art. 4. 0 No dia indicado para a primeira sessão da camara dbs dignos pares, 
pelas nove horas da manhã, todos os membros da camara, que se acharem na ca
pital do reino, comparecerão na sala das sessões, onde deverão esperar que se ache 
reunido um terço da totalidacle da camara ; se por acaso se não r eunir até ás onze 
horas ,se r etirarão e se r eunirão no dia seguinte. · ,_, 

Art . 5. 0 Se então acontecer que um terço ela c amara se não r euna começarao 
os seus trabalhos os membros presentes. 

Art. (j . 0 Retmida assim a ca.mara o presidente chamaní como secretaries pro
visorios, em pr imeiro logar os pares que o tiverem siclo na sessão antecedente ; .e 
em segundo os que na mesma sessão tiverem sido vice-secretari.os 1 ficando á clt
r eita do pr esiclente o mais velho . 

Al-t. 7. 0 Logo que a mesa esteja assim completa, um dos seeretarios chamar:.\. 
nominalmente todos os pares pela r elação official qtte deve existir na camara, ~~ 
mando nota elos que se acharem presentes, e lavrando no fim a acta d'esta venfi
caçü.o, que deverá ficar no archivo ela camara . 

Art. 8 .0 E se n 'esta sessão se apresentar algum par que não tenha aipda to
mado assento na camara, se procederá á verificação pela sua carta de nomeação, 
na conformidade elo di posto no titulo xr. 

Art. 9. 0 Passará depois a camara a nomear por escrutínio ele lista simples, e 
pela pluralidade absoluta, quatro dos seus membros para preencherem, durante _o 
decnrso de cada sessão, as fnncções ele secretaries ; em primeiro escrutínio os doiS 
secretaries effcctivos ou ordinarios, e em segundo os que hão de fazer as suas ~e
zes, dado legitimo impedimento; chamando-se, para supprir a fn1ta dos secretanos 
effectivos, com prcferencia o m.ais velho . 

Art . 10. 0 Declarando o presidente ela camara que se vae proceder á eleição 
dos secr ctarios, os contínuos da camara collocarã.o immecliatamente sobre a mesa, 
que está em baixo da presidencia, duas urnas, uma á direita e outra á esquerd.a ; 
e os pares, passando um a nm diante da dita mesa, lançarão na m'lla da direita 
cada um a sua lista com os nomes elos dois membros que elegem para secretaries . 

Art. 11.0 Logo que os pares honverem lançado as stlas listas, o pr esidente, se
guido dos dois sccrctar i.os provisorio s, lançarão na urna as suas listas , voltando 
logo a oecuparem os seus logares . 

Art. 12.0 Ooncln.ida. a. votação, um continuo tomará a urna da direita e a e1;1· 
tregará ao secretario da direita, e este abrindo-a apm·ará os votos; e o secretano 
da esc1uercla tomará a nota elo" numero ele votos que obteve cada um elos pares 
nomeados, e por esta nota formará a lista dos que obtiveram pluraliclacle abso
luta. 

Art. 13. 0 Se o primeiro escrutinio não completar a lista pela phu·alidade a?so
luta, proceder-se-ha a segundo escrutínio identico para completal-a; e, se este am,da 
não preencher a eleição, proceclcr-se-ha a um terceiro escrutínio, no qual porelll 
será valida a pluralidade r elativa. 

Ar t. 14.° Feita a eleição, um dos secretaries provisorios lavrará a acta ; .e os 
nome~dos irão occupar os seus lagares na mesa, ficando o mais velho á dire1tn. 0 

o mms moço á esquerda. 
Art. 15.0 O ou luicla a rlcição elos sccrctarios, o presidente cl1rá a formula fW 
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guintc : <<A camara dos dignos pares cst;,\. competentemente insbUa.Lla pm·a .:1 ses
·ão do anno de 18 .. . ». 

Art. 16.0 .O presídente nomearA então uma deputação composta ele sete mem
b1·os, a qual fará saber a el-rei, regente, óu regencia em nome ele el-rei, que a ca
mara dos dignos pares se acha installacb . 

•. Art. 17.0 N'esta mesma sessão, ou na seguinte, o presiclente proporá, emses
sao_ s~creta , a resposta ao discurso r eal da abertura; e, tendo .- ido approvada peln. 
mawna ela camara, nomeará 11ma cleptltação de sete membros encarr egada ele le
var perante o throno a dita resposta, que será repetida pelo presidente. 

Art . 18.0 Os secretarias da camara dos 'pares são rigorosamente obrigados a 
-cumprir com o seguinte : 

' 1. 0 Verificar no principio de cada sessão o numero dos membros que se acham 
llrcsentes ; 

~ · 0 Tomar notas ele todas as proposições, resoluções, adiamentos feitos, ou cle
termmaclos no decurso de cada sessão, e observar o r esultaclo elas deliberações 
finaes; estando promptos a dar conta ao presidente, quando. elle os consulta.r so
b~·c qualquer cl' estes pontos ; , 

3.9 Escrever pela ordem das cleclarações os nomes elos pares que se propõem 
f.all~r áecrca de qualquer proposição ; 

~ · ° Contar os Yotos pró ou contra gua.lquer proposição, nos casos ele Yotações 
pub~Icas, abrir os escrutínios e apm·ar os votos no caso ·ele Yotações secretas; 

b . 0 Dirigir a r edacção elas ,actas, fazer d' ella& leitlll'a á camara e apresen
tai-as, depois de approvaclas, á assignatura do presidente7 

6.o Separar e dirigir ús commiss.ões os papeis que a ellas fórem remetticlos 
pela camara · 

l 

7 · 0 Dar expedient e a todos os negocios ela secretaria ela camara e a toda a 
sua corrcsponclencia : 
. S.o Receber e buscar fóra .da sala os JTiinistros de el-r ei, sempre que estes 

v;ereHl á camsra, na fórma determinada no titulo In, artigo 30. 0 ; e entrar~:o com 
0 lcs, precedidos de dois c.ontinuos ela camara, e os acompanharão á saída com a 
Incsrna formal idade. 
~] : Art. 10. 0 Se um.dos secretarias tomar p~~-te na clisc1~ssão será substituído por 

· lctmmnento elo pres1clente, na fórma cletermmacla no art.1go 9 . 0 

TITULO III 
DA ORDEM DAS DELIDERAÇÔ;ES 

Art . 20. 0. Se ~'L hora indicada para a sessão estiver presente um terço ela ca
!Uara, declarará o presidente que a sessão está aberta. 
b Art. 2 1. 0 O secretario faní logo a chamada e verificarit o numero dos roem
I \os que se acham prese~t~s ; declarando quanto~ sª'-o ,e quantos faltam, e elos que 
atam quantos t.êem partlClpado á camara o mot1vo. 

ti . Art. 22:0 O presiclente onlenará então a um elos secretarias que proceda á lei-
11 a ela aeta ela sessão antecedente. 

h Art . 23 .0 A acta, depois de lida ·pelo secretario, se terá por approvada, não 
d avendo reclamação. Se houver r eclamação, e for sustentada, um dos secretarias 

evc tomar a palavra e dar as necessarias explicações e clarezas. 
lo Art. 24 .. 0 tle a 1:eclamação, sem embargo das explicaçõe~ e clarez~s dadas pe

s secrctanos, contmuar a ser sustentada, procm·ar iL e segturá o pr es1clente o pa
recer ela camara· e, se a decisão da camara for pela reclamação, os secretarias 
na sess ~a· o · ' •· d ., r t c1 • ~· • < prox nna apresentarao re acç<cO nova, coniOrme es a . ec1sao . 
d Art . 25 .0 AppToYada a acta, ou tendo decidido a cámm·a que os secretarias 

evem apresentar r edacção noYa na sessão proxima, o presidente entr egan1. logo 
di~l·ÇJ· dos secr~tario s todo~ os officios do goyerno e da cama~a do~ ~~putaclo s , que 

.,se1 e1n r esp e1to á elos cl1gnos pa ·es, e que lhe houYerem s1do cling1dos no inter
;allo elas sessões; e o secretario os' lerá á camara e os remetterá .onde competir : 

0 mesmo se praticará com quaesquer outras partes e officios . 
Art. 2G .0 O presidente, depois cl'csta leitura, annunciar á a OI·clem elo dia. 
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Art. 27 .0 As resoluções enviadas ~í camara dos dignos pares pela dos ~~puta: 
elos, em vh·tude do artigo 50.0 da carta constittlcional, senw, depois ele itclas. a 
camara por lllll elos secretario·, distribuídas ás commiss.õe:, e impressas serão chs
tribui.da. pelos pares . 

Art. 28 .0 A ordem elo dia chamará então os relatorios elas comrnts oes sobre 
as proposições ele lei qtte lhes têem sido enviadas, os quaes relatorios se segui:rão 
pela ordem elas datas em que as proposições foram enviadas às commissões pela 
camara, menos qnanclo por causa importante se julgar que esta ordem eleve ser 
alterada. 

Art. 29.0 Quando a camara tiver deliberado sobre os r latorios elas commis
sões, tocantes aos prqjcctos de lei, a ordem elo dia chamar:i as proposições feitas 
pelo: pares, e já' aclmitticlas pela camam, para :e propor a esta ;c julga que me
recem ser tomadas em consicleraçfLO; e I or ultimo terfio logar as proposições que 
ele novo quizercm propor os pares . 

Art. 30.0 Os mini tros e secretarias ele el-rei terão na camara logar defronte 
do presidente; e terã.o na camara entrada, quer a sessã:o seja publica, quer seCl·e
ta, quando Oll forem convidados pelo presidente ele ::wcordo com a camara, ou 
lhes for permitticlo pela camara a instancias cl'elles ministros ; saínclo, porém, nn. 
fórma. ch carta constitucional; ao tempo ela vot~ção, no ca. o ele não serem pares. 

TITULO IV 
DAS PROPOSIÇÕES FEITAS J.. Cai\IARA POR U)ct DOS PARES 

Art. 31. 0 Qmtlqucr membro da cainara elos dignos pares tem direito de faz~r 
uma proposição á camara; levantando-se, e voltado para o presidente, quer sep 
propondo, quer s~ja di ·cutindo. 

Art. 32. 0 O proponente indicará. em primeiro logar, e por modo summario, 0 

obj ecto c motivos da proposição : a ·signal-a-ha depois; e, tendo-a lido, a collocar:.í 
so brc a me. ·a. 

Art. 33.0 O presidente pergLmta:Fá então à camara se a proposição se eleve 
admittir. 

Art. 34.0 Deciclinclo a camara que seja aclmitticla, o par que a tiver feito an-· 
nunciant o dia em que poder{~ desenvolver os motivos . 

Art. 35.0 O intervallo entre a proposta e o desenvolv i monto elos motivos ser{~, 
pelo menos, de tres dias, dentro dos quaes a proposição pócle ser retirada pelo 
membro que a fez . · 

Art. 36.0 ão sendo retirada; será no dia indicado lida pelo secretaTio; e 0 

membro que a fez exporá os motivos . 
Art. 37. 0 Expostos os motivos pelo proponente, perguntará o presidente {~ ca-

mara se a proposta eleve ser tomada em consideração . . 
Art. 38 .0 Decidindo-se que eleve ser tomada em consicleraçao será distribntcl:.t 

á commissão elas propo ições para ahi ser examinada ela mesma fórma que os pro
jectos ele lei, pois qne os projectos de lei, assim como as proposições que a ca
mara tomar em consideração, serão examinada nas commissões antes ele sereJ)). 
discutidas na camara. 

Art. 39.0 A com missão elas proposições, logo quo houver concluiclo o exame 
ela proposição, pedirá a palavra })ara aprescntaT o seu relatorio, e, ouvido cst~, 
os membros ela camara terao alternativamente a palavra pró e contra a prop?sL
ção, seguindo-se em tllClo o•mais, quanclo a proposição tem por o~jccto uma le1, 0 

que se acha disposto na carta constitucional. 
Art. 40.0 Se no dia indicado para se ouvir o relatorio oub.·os negocias ela or

dem elo dia, a que compita primeiro logar, impedirem a eamara elo se occupar da 
proposição, esta será entao dada para a ordem elo clia mais proximo. 

Art. 41. 0 Toda a proposição que, de::pois ela primeira leitura., .e depois do .re
latorio-summario ela commissão, como fica disposto no artigo 39 .0

1 a camru:~~ Jnl
gar que se não eleve occupar cl'ella, não poderá ser novamente procluzida n~ 
mesma sessão annual, porém sim mn qua]quer outra da mesma legislatura., obsci
v-anclo-se tocla>ia as formalidades prcscriptas. 
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Art. -:1:2. 0 Logo que as proposiçõe feitas á camant forem adaptadas tomarão 
o nome ele ((re ·oluções ela camara dos dignos pares». 

TITULO V 
DA. FÓRilfA. DA.S mJcuSSÕES 

Art. 43 .0 Um par não poderá tomar a palana, sem obter permissão elo pre
sielente . 

Art. 44. 0 O presidente dará permissão, determinando-se pela prececlenoia em 
que a palavra tiver sido pecli.cla, e alternando impu.gnadOl·es e propugnaclores ela 
proposição ele que se trata, os qnaes n9 pedir a palaVTa declararao que a pedem 
para impugnar ou propugnar. No caso ele contestação sobre a ordem, com que a 
pala.-VTa foi concedida, o presidente clecicli.r{~ a quem compete. 

Art. 45 .0 O presidente poderá interromper o opinante se este se desviar da 
questão, se infringil· qua.lquor disposição elo regimento, se offencler, por qualquer 
moelo que seja, as considerações de civilidade ou r espeito devido á camara e aos 
membros que a compõem. 

Art. 46 .0 O presidente poderá. chamar o opinante á orcl'em se o tiver por con
veniente, e, no caso ele r eclamação, ha de consultar a camara para decicfu· se a 
reclamacão tem loo·m·. 

~rt. ~ 4 7. 0 O opinante que se submetter á aclvertencia elo presidente poderá 
conservar a palavra. 

Art. 48 .0 Se qualquer pat· não acqtüescer immecliatamente ao chamamento á 
ordem, o presidente fará inscrever o seu nome na acta, e, se insistir, o seu nome 
será. novamente inscripto na acta com censm·a da camara. 

Art. 49 .0 Aquelle que fa.llar duas vezes na mesma sessao sobre qurJqner 
questão não poderá obter ele novo a palavra sobre ella na mesma sessão, excepto 
::;e a cn.mara, consultada .pelo presidente, consentir que fallc uma terceira vez, ou 
se tiver sido o auctor ela proposição, a quem competirá sempre o ultilno cliscurso 
da discussão. 

Art. 50.0 Um par que pedir e obtiver a palavra· para ratificar um facto, de
ve~·à ser ouvido sobre ac1uclle objecto sómente, o que não privará da palavra o 
0Plllante que discute a questão principal. 

Art. 51. 0 Durante o curso ela discussão se alguem r eclamar a questão preli
Ulinar ou a invocação elo regimento, e que esta· reclamação for susten.tac1a, estas 
questões incidentes deverão ser postas á votaçao e decididas pela ca.mara antes de 
continuar a discussao sobre a questão principal. 

· Art . 52.0 Quando uma questM parecer complexa e for pedida a sua divisão 
deverá ser precedentemente decidida pela camara. 

Art. b3 .0 A camara póde formar-se em s~ssão secreta sobre a pr oposição de 
qualquer ele seus membros sustentada pela mesa. 

Art. 54.0 Todo o membro ela camara que propozcr a formação ~m sessão se
creta o seu E.ome será inscripto na acta ela se. são publica. 
. . Art. 55. 0 Acloptada a formação ela camara em sessão secreta o presidente o 
lllttmará á: galerias pela formula seguinte : «A camara elos pares, por bem do es
taelo, vae formar-se em sessão seerotaJJ . 

Art . 56. 0 Immecliatamente toclos os inclivieluos que não são membros da ca
Ulara sairão ela sala, cujas portas serão logo fechadas . 

Art. !:>7 .0 As actas das se:sõos secretas serão escriptas em separado das actas 
das sessões publicas, e lidas e approvaclas no fim de cada mna das m~smas _sessões . 

Art. 58.0 Se por qualquer casualidade ·a camara _se tornar n:1.uto ~gltada ou 
tttmnltuosa o presidente tocará at6 tres vezes a campamha; e se Isto nfl,O for bas
tante levantará a sessão por umn hora, r ecolhendo-se os mem?Tos da mesa c~ se
cretaria e os }Jares empregaclos nas commissões ás que r espectivamente lhes toca
l'cm, deixando OJ'l demais o local elas sessões. Acabada a hora a sessão abrir-se-ha 
outra vez le direito. · 

Art . 59.o Não se poderá fechar discussão alguma sem que o presidente sobre 
este assmnpto haja consultado o parecer ela camara. 
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Art. 60. 0 Reconhece e aclmitte a camara quatro fórmas de votação, a saber : 
J. a Por assentados c levantados i 
2.a :Nominnl; 
.3 . a De escrntinio por espheras i 
4. a De escrutínio por listas . 
.Art. 61. 0 Para proceder á votação por assentaclos e levantados o presidente 

pFopõe ele uma maneira clara e precisa a quest~w sobre que pede os votos, e, 
proposta esta, acrescenta : «Üs pares qu~ acloptam a pr:oposição queiram l~v~n
tar-se» . Então os pares cl'este paTecer levantar-se-hão e o secretario ela dtrerta 
contará o numero dos pares que se acharem em pé e o secretario da esquerda 0 

numero de pares que ficar em assentados; então o presidente didL : ((Os pares r1ue 
sao de parecer contrario queiram levantar-seu i e praticar-se~ha o mesmo pelos 
d0is secretru:ios i passar-se-ha então á comparação elos dois resultados, que dc;e
rlio ser forçosamente complementares e coincidentes na somma elos votos pro e 
contra com o numero to tal dos votantes . Nos cas0s ele duvida l'cpate-sc a prova, 
e, no fim, o presidente proclama o r esultado ela votaçã0 . 

Art. 62.0 A votação nominal só ter:i logar quando for rcqum:ida por um m.em~ 
bro da camara, sustentada por quatro mais e concedida pela maioria da camara, 
e, pn.ra proceder a ella, o secrct:trio ela direita nomeará successivamente cada unl 
dos membl'os presentes que, ao ser no.meado, a ex:pr.ime pelos termos (( acloyto 11 

ou n·ejeito)), e o secretario da esquerda escreve o nome elo par nomeado e acltante 
o seu voto . Terminada a chamada a lista é lida, e, se não ha reclamações, con
tam-se os >otos, tira-se a resolução tomada e a lista ela votação é assignacla na acta. 

Art. 63.0 Em toda e qualquer deliberação se doze pares reclamarem a vota~ 
çã.o por escrutínio esta formula será necessari amente acloptacla. "' 

Art . 64.0 Na votação por es'crutinio secreto, ])ropo:;ta e }·esumicla a qnesta.o 
pelo prgsiclentc, os continuo:;; ela camara suo chamaclos á sala elas sessões e clis~rt: 
buem :1 cada par duas espheras, 1.una branca e outra preta, elas quaes a primell·.a. 
exprime a aclopção e a segLmda a rejeição cln. proposiçao. Então os pare~, JUL~1-
clos das esphera.s, hão ele passar successivamente diante da presiclencia ela diFeltll· 
para a esquerda e lançar na urna ela direita a ésphm'a expressiva do seu voto e 
a outra esphera na urna da esquerda. 

Art. 65.0 Dmante o temp0 em que as espheras são distribuídas ou deitadas 
nas mnas toda a espccie ele discussão é prohibicla. 

Axt. 66.0 Logo c1ue todos os par es tiv~rem votado, a urna ela clireita será posta 
pelos continuas sobre a mesa elo sem·etario da direita e a ela esquerda 11a do se
cretario correspondente; c os tres pares que formam a mesa lançarão então n[L 
urna a sua propria votação. . 

Art. 67.° Feito isto o secretario da direita extrahirá e apurará o escrutínio d::L 
nrna ela votação, e o secretar io ela es-querda o .ela outra urna; o resultado ele aTJld
Las as· urnas deve cla'l: munero ele espb eras cl0braclo elo elos votantes e o ele ca a 
urna mrmero ignl!-1 ao dos votantes i faltando algmua d'estas circumstancias orde-
nará o presiclente repetição ele prova. · 

Al:t. G8. 0 Na votação ele listas para eleições proceder-se-ha na conforruidadc 
elo que fica disposto no titulo II ela nomeação dos secretarias, com tuna ou daas 
urnas, confonne a natureza. ela clei,ção . 

Art. 69.0 O pres idente, colhida que seja, por qualquer fórma, a votação uffi~
mativa ou negativa ela camara, a anmmciará pelos termos simples : «A ca:rnai a 
dos clig110S pa.rcs aclopta ou rejeita tal proposição». E os secretarias escrevera.o 
logo a decisão proclamada, sob o titulo ele 11resolução ela camara» . 

d ..( voArt. 70.0 Nenhum par póclc ausentar-se ela camara quando se proce er a 
tação, nem eximir-se ele votar estando pr esente. 

Art. 71. 0 Toda a protcstadLO contra uma decisão ela pluralidade da caro1.1r:J. 
será. prohihicla, m:ts pPrmitte-;c que se lance na acta o voto em contrario, seTJl 
ser moti ntclo. 
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TITULO VII 
DL\ COi\JMI SSÃO DJI.S PnOPOSIÇUES 

.. Art. 72.0 Logo que a camara dos pares se achar installacla, elegerá por escru, 
tuuo- de listas. a commissão elas proposições, Cl"0os membros serão · renovados no 
principio ele cada sessão annual, podendo ser r eeleitos em todas as da legislatura. 

Art. 73. 0 Sod composta a commissão de proposições ele um })residente, doi s 
secr etarias e dois r elatores geraes, q1Je devem tambem ser eleitos membros elas 
mesas pa~-ticulares , e ele mais trinta membros divididos em cinco mesas-, cada uma 
das quaes elegent ele EmtTe os seus proprios membros, e pela pluraliclacle r elativa 
de :votos, mn presidente, um secretario e um relator. 
~ Art. 74. 0 As, cinco mesas que ha de comprehencler a commissão ele proposi, 

çoes, em rasão elas materias ele que cada uma ha ele conhecer mais par ticular, 
mente, serão nomeadas : 

1. a Mesa de legislação, administração interna e negocias ele justiça ; 
2. a Mesa dos nego cios externo!> ; 
3. a lVIesa elos nego cios da marinha e da guerra; 
4. a lVIesa elos nego cios ela fazenda ; 
5. a Mesa elos nego cios ec.clesiasticos e ele instrucção publica. 
Ar t . 75.0 Para formar a commiss~Lo ele proposições principiar -se-ha elegendo 

~or um escrutínio de listas o presidente geral, os dois secretarias e os clois rela-
tores geraes . , 

. Art. 7 6. 0 Seguir-se-ha por outro escrutinio ele listas e pluraliclade absoluta a 
ele1ção .ele doze membros da camara, que hão de eleger os de cada uma das me
sas . 

Art . 77. 0 Os doze . eleitores proceclerã.o logo a eleger os membros elas mesas, 
sete para cada uma, por cinco escrutínios ele listas e tambem_pela pluralidade ab~ 
soluta ele votos. 

_Art .. 78 .° Formada por este UJ.oclo a com.missã<'> ele proposições, toda.s as pro
poslções enviadas pela camara á commissão serão recebidas 1)elos secretarias ge
raes e lidas. {t commi.ssfio reunicla, que decidirá, pela phu·alielacle, a que mesa ou 
n;tesas pertence o seu par ticular ex ame; e a esta me.sa ou mesas serão as propo~ 
81ÇÕes clistribuiclas, tirando-se para isso as copias necessarias . 

Art. 79 .0 Logo que a mesa ou mesas tiverem ultimado o seu trabalho, apre
sentai-o-hão, por meio dos seus r elatores, á commissão reunida, e, se for appro
vado o parecer da mesa ou mesas, será pelos relatores especiaes elas mesas feito 
0 relatorio á camara. ' 

Art. 80.0 Quando alguma das mesas, ou toda a commissão, julgar que para 
~ perfeito exame dos negocias é necessario que se lhes' una mais algum ou alguns 
c 08 membros que não pertencem á commissão , pedil-os-ha á camara nomeadamen, 
te i e poderão ainda, com o mesmo objecto, 1)eclir á camara uma nova· commissão 
especial, formada por escrutínio de listas; porém os membros que acrescerem nas 
eommissões especiaes hão ele acabar as suas funcções, tanto que estiver ultimado 
o b" o aecto para que foram nomeados. 

Art. 8 1.0 Não poclcm as cpmmissões trabalhar no tempo ela .sessão, salvo em 
casos extraordinarios e por decisão antecedente da maioria ela camara. 

· TITULO VIII 
DA COill!ISSÃO DAS PETIÇÕES 

t Ar,t. 82.0 _Logo que ?' camara estiver installa~a nomeará por escn:ti~~o de lis, 
~s~ e a plura.lidacle r elatiVa sete membros, que hao ele formar a commtssao ele pe, 

tlçoes e que eleg·erá ele entre si um presidente, um secretario e um relator. 
á A:ct. 83.° Compete a esta _ccimmissão r eceber e examin~r as petições dirigidas 
lh cau:ara. Depois de as exammar e ponclel'ar apresentará a mesma camara as que 

e .éhsserem respeito ajuntando o seu parecer ; e dará conta, por extracto-sum~ 
~a·no, elas que tocar~m ao ~ocler executivo ou juc~cial, declaranclo -que «lhe pa

ce que devem ser remettidFts ao 1Joder respect1vo, se a cama,rl:), o ho1wer J)OV 
3~ -
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bem,> ; mas não fará rclatorio das que não vierem sufficicntemeute legalisadas na 
conformidade da lei. 

Art. 84.0 Logo que a commissão o julgar nccessario pedirá ao presidente da 
camara que lhe assigne uma sessão para fazer o seu r elatorio, a qual não poderá. 
ser cliffericla para mais de oito clias. 

Art. 85. 0 -·Qua'nclo um dos paTes adoptar uma petição e n'isto for sustentado 
por quatTo mais, a petição deve ser considerada como proposição, e hão de se-
guir-se, em tal caso, os mesmos termos Tegulados para as proposições . . 

Art. 86.0 A com missão das petições terá em uma casa aberta ao p11blico uiD 
r egisto das petições recebidas, com declaração dos destinos que lhes foram dados 
ou das resoluções sobre ellas tomadas pela camara1 nos casos em que esta tome 
sobre si a clecisão. 

Art. 87 .0 A commissão de petições renovar-se-ha no principio de cada mez. 

TITULO IX 

DAS DEPUTAÇÕES 

Art. 88 .0 A camara elos dignos pares não recebe deputação alguma nem feli-
citações que lhe não sejam dirigidas pelo governo. ,., 

Art. 89. 0 Quando a camara dos dignos pares tiver de mandar uma deputaçao 
a el-rei, regente ou regencia1 o presidente ou vice-presidente, indicando aos me~
bros da deputação o logaT e hora em que ella se deverá reunir, esta deputaçao 
só se formará em corpo no paço, sem que j amais faça em prestito o transito ele 
um a outro logar, excepto quando fizer parte do cortejo real. .. 

Art. 90. 0 O presidente ou vice-presidente será o orador da deputação, todas as 
vezes que não obstar a este regulamento a necessidade da permanencia da camro·s. 
em sessão ao mesmo tempo. 

TITULO X 
DAS ACTAS DA CAMARA 

Art. 91. 0 As àct.:'ts elas sessões da camara dos clignos pares contê~m a exposi
ção summaria das operações da camara durante cada sessão. 

Art. 92.0 Nenhum discurso proferido, nenhuma peça licla na sessão, dev-eiJl 
ser lançados na acta, sem para isso preceder ordem ela camara. A acta, não p:·e
cedenclo esta ordem, iuclicará sómente o titulo e a r emissão ao rcgisto no deposlto 
em qLle se achar no archivo ela camara. 

Art. 93.0 As actas serão sempre assignadas pelo presidente e pelos dois se
cretaries . 

Art. 94.0 As actas ela camara elos dignos pares serão impressas depois de ~a~s. 
sessão, para serem clistribtúdas especialmente aos membros da camara, ao mlll15-

terio e aos srs. deputados. · 
Art. 95 .0 Os paTes poderão sempre examinar as actas da camara, bem coiJlO 

os documentos do archivo ela camara, o qual, assim como a secretaria, lhes será 
sempre franco . . 

Art. 96. 0 Não será valido extracto algum das actas da camara que não seJ.::L 
feito com permissão da. mesa, e sendo este assignado pelo presidente e pelos dolS 
secretarias . 

TITULO XI 

DA VERIFICAÇÃO DA CARTA REGIA, ADMISSÃO E JURA~IENTO DOS PARES 

Art. 97 .0 Logo que um par for nomeado, dirigiriL ao presiclente da caro ara .ll 
carta regia da sua nomeação, e o presidente informará a camara d'esta nomeação 
na proxima sessão. . 

Art. 98 .0 Tres pares clesignaclos pelo presidente serão encarregados de venfi
car a carta regia de nomeação, bem como a idade e mais circumstancias do no~o 
par, expressas na carta con titncional. Esta commissão fará depois o seu relatoriO 
na mesma sessão; e, se não houver reclamação alguma, o presidente ordenará que 
o novo par seja aclmitticlo na seguinte sessao . 
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~rt. 99. 0 No clia determinado, immetliatamentc depois da leitura ela act;:t 0 
presidente annui:J.ciar:i que o novo IJar se apresenta para se1; aclmitticlo. Então cl~is 
pares designados pelo presidente irão r eceber e buscar fóra ela sala o novo par, e 
entrarão com elle. · · 

Art. 100. 0 
· Ordenaní. então o presidente ao secretario da direita que leia a 

cart~ regia da nomeação do novo par, o qual se conservará em pé e dará, depois 
de hda a carta regia, estando a camara levantada, o juramento na fórma seguinte: 
«Juro aos Santos Evangelhos cumprir fiehnente as obrigações ele par elo reino, 
manter. a religião cathoüca apostolica romana e a integridade elo reino i observar d fazer observar, quanto couber em nossas attribuições, a carta constitucional 

e 29 de abril de 1826 i ser fiel ao r ei e á patria; e promover o bem geral da 
nação» . 

TITULO XII 

DA. POLICIA DA CAMARA. 

. Art. 101.0 A policia ela camara elos dignos pares ha ele ser dirigida pelo pre
Sidente, que para este effeito disporá elos contínuos, porteiros e g·uarcla-portões ela 
camara, e da gLlarcla militar, que cl' elle deve r eceber as suas instrucções. e ordens. 

N Art. 102.0 Haverá na camara dos pares os segLüntes officiaes : dois guarda-por
toes i dois porteiros da camarai um continuo principal com outros quatro subal
tern?s i e, alem d'isso, do.is serventes encarregados da limpeza ela casa, ás ordens 
cl?s mspectores do palacio da camara; e, sendo necessario augmentar o numero 
~,estes emprega.d0s, o presidente o proporá á camara para ella r esolver. Nenhum 

estes empregados é perpetuo ou vitalício : todos são meras serventias, que podem 
cessar ou mudar quanclo o presidente o julgar conveniente, consultando a camara. 

,. ~rt. 103.0 Um elos guarda-portões occupará o portão ela entrada ela escada 
prmc1pal ela sala e sómente ha ele permittir a passagem aos membros da. camara, 
aos empregados cl'ella e aos correios portadores ele officios.·Outro ha de occupar a 
~~rta da escada elas galerias, para as quaes permittirá passagem a to~as as pes-

as que se apresentarem sem armas e decentemente vestidas. 
Art. 104.0 O porteiro da camara occupará a sala exterior ela mesma, e res

ponderá pela sua policia, impedindo ali toda a especie ele ajuntamento ele pessoas 
ex.te:·nas, r ecebendo · os officios e despachos que lhe forem apresentados, e os com-
lUUUJcará aos contínuos interiores para serem entregues á mesa. . 

Art. 105.0 O continuo principal e um dos seus ajudantes occuparão em baiXo 
08 lados ela presiclencia, promptos a executarem as ordens elo presidente e elos se
Cretarias. 

Al·t. 106.0 Olltro continuo ajudante será s~mpre encarregado ele fi.·anquear aos 
~rs . deputados, conselheiros ele estado, filhos se,gunclos elos pares, titulas' que não 
orem pares, filhos dos ditos títulos e aos membros do corpo diplomatico a entrada n:s suas respectivas tribunas, e fechará e vigiará as portas d'ellas no caso ele ses

sao secreta. 
Art . 107. 0 Os outros dois continuas aiudantes existirão nas galerias publicas, 

e n' li ".J • li e as manterão a ordem, vedando a entrada a todas as pessoas que qtuzerem 
a clpenetrar depois ele cheias, impondo silencio e fazendo saír os perturbadores ela 
or em. Nas sessões secretas fecharão as portas elas galerias e impedirão que pes
soa alguma cl'ell::~.s se appro:xime. 

~rt. 108.0 O uniforme elos continuas ela camara será o seguinte: casaca. preta, 
"Vestia preta, calção preto e meia preta, no sapato :fi.vella amarella, e ao peito 
Urna medalha de prata domada pendente ele um collar tambem ele pra~a ~louracla. 

1 
... Art. 109.0 O porteiro e guarda-portões usarão ele fardas azues direitas com 

ga oes de oiro; os o-uarcla-portões terão os seus talabartes e bastões com castão ele 
Prata. 0 

TITULO Xill 
DA SECRETARIA E ARCI!IVO DA CA.KARA. DOS DIGNOS PARES 

Art. 110.0 Haverá na secretaria ela camara elos dignos pares os seguintes em
pregados: 
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.1.0 Dois officiaes rcdactores que, debaixo das ordens c inspecção dos secreta
rios, • redigirão os papeis do serviço da camara. 

2. 0 Quatro amanuenses destinados a copiar, a registar e a exercer toda~ as 
funcções que lhes 'forem incumbidas no expediente ela secretaTia; e um contmuo 
para o serviço ela secretaria. . 

3. 0 Um n.rchivista com seu aJudante, que, debaixo da inspecçã.o elo pres1dente 
e secretaries da camara, clever~o cuidar elo arranjo, guarda e segm·ança elo ar
chivo ela camara e cl'elle terão o catalogo r egular. 

4 .0 Dois correios ela camara destinados a levar todos os papeis que se lhes 
incumbir em ás diversas estações. Estes correios vestirão casaca azul, com um ga
lão de oiro na gola ; e nos botões, que serão amarellos, terão a legenda «caroara 
dos dignos pares>>. . · 

5. 0 Tanto estes empregados, como os outros ele que se tratà no titulo xn, ar
tigo 102.0

, serão nomeados pela mesa com approvação da camara. 

TITULO XIV 
AltTlGOS ltESPECTlVOS ÁS GALEltiAS 

Art. 111.0 Os artigos respectivos ás gal~rias serão a:ffixaclos na entrada d'ellas 
para conhecimento e observancia de todas as pessoas que n'ellas entrarem. 

Art. 112.0 Os indivíduos que forem ás g·alerias ela camara serão mudos esre
etaclores das discussões, votações e mais actos ela camara; e toda a acclamaçã~, 
movimento, ou indicio, o mais leve, ele approvação ou elesapprovaç~io, lhes é n-
gorosissimamente prohibielq . . 

Art. 113.0 Todo o individuo a quém os contínuos que estiverem nas galenas 
fizerem saber que eleve sa:ír cl'ellas deverá sa:ír immecliatamente sem a menor re
sistencia. 

Art. 114. 0 Todo o· individuo é obrigado a descobrir-se ao entrar nas galerias, 
e n'ellas deverá permanecer descoberto. . 

Art. 115. 0 Não haverá na galeria publica logares privilegiados nem preceden
cia em logares e assentos. 

Art. 116.0 Os cleputados . ela nação portugue2la1 os conselheiros de estado, 05 

filhos segundos elos pares, os títulos que não são pares, os filhos cl'estes e o corpo 
eliplomatico, terão na camara dos pares tribuna particular e reservada. Os pa.res 
que por menor iclacle não têem assento na càmara, e os primogenitos dos pares, 
terão outra tribuna particular. . 

Art. 117.0 Todas as pessoas que estiverem nas galerias sa:írão d' ellas ~~~ 
cliatamente, e em silencio, quando o presidente declarai" que a camara vae for 
mar-se em sessão secreta. 

TITULO XV 
DA COM:i\USSÃO ADiiUNISTltATIVA DAS SOMM.AS DESTINADAS AO SERVIÇO DA CA.l\lARA 

Art. 118.0 O arehivista e os dois o:fficiaes reclactores terão a aelministração 
dos fundos destinados ao serviço ela camara dos dignos pares, debaixo ela insp~c
ção ela mesa, sendo o archivista thesom·ei:ro e os officiaes reclactores inspectores 
do palacio da camara. d 

Art. 119.0 Os o:ffieiaes empregados n' esta commissão só serã.o exonerados a. 
sua responsabilidade mostrando ordens assignaclas pela mesa. 

TITULO XVI 
DO VESTUARIO DOS PARES 

Art. 120. 0 Os pares usarão ele dois lmiformes, grande e pequeno. ,.. ·t 
6 

Art. 121.0 O 1miforme grande serviní unicamente nas sessões r caes elas cor Ja. 
gcracs, e será ela fórma que se manclou observar para a primeira sessão real 
abertura elos côrtes gcraes elo anuo ele 1826. • 

Art. 122.0 O pequeno é ele rigor nas deputações 
qnanclo qualquer dos pares o julgar a proposito, e será 

ró, cl'isso ela camara · e I' r a 
' · ca-pela fónna segmnte : 
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~aca de pa1mo azul ferrete, com gola e canhão bordados de quinas, e castellos 
leaes ele oiro, e botão de oiro com as quinas r eaes ; collete branco, não havendo 
bl:to i c_alças azues,, ~ nas deputações calção ele c~zimira b:·anca; meia ele seda 
Ianca, ~apatos e fivella amarella; chapéu com presilha ele ou·o. 

do P~Iacw ela cama~·a elos dignos . pares, em. 28 cl~ novembro ele 1826. = Conde 
a Rw Panlo, presidente= J.lif.a?·quez JJ!fonteL?'O J.l!fo·J• = JJiarqzwz ele LctV?'ctelio = 
S anel~ ela Lot~zã, lJ. Diogo = Bispo elo AlgaTve =Bispo de Vizeu = Conde de 

· M~gttel~ relator. 
* 

tra No .dia subsequente (29) o conde ele Lumüires flU1damentou a sua proposição, 
nscr1pta a pag. 501 cl'este tomo, pela fórma seguinte: . 

<<A carta constitucional, que generosa e espontaneamente nos eoncecleu o nosso 
~ona~·cha, cl::'L a esta camara duas qualiclàcles de attribuições . As primeiras são le
ârslahvas e iguaes ás dos senhm·es deputados; as. segtrn~as jucliciaes e privativas 

a camara, como expressa o artigo 41. 0 § 1. 0 ela carta. E pois a marcha que a ca
fara. tem _ a seguir no exercic.io cl'estas ultimas attribuições, o que faz o objecto 
c a_ llllnha mclicação, e muito mais não se tendq segtlido até ao presente no nosso
)a1z a pratica elos processos criminaes em publico, orclenada pela carta para to
~ os ?s casos crimes . Não ha duvida que a marcha e fórma dos processos ou se
~am Julgados no jm·y e r elações, ou sejam n'esta camara, que forma o grão-jury, 
t:~tem _fazer parte do codigo penal ele que a nação tanto precisa. Mas quanclo es
b 1.< Jeito este co digo? Podemos assegurar que não teremos que exercer as attri
t Ul~oes ele tribunal criminal até {L sua conclusão? Certamente n[o; muito maís es- · 
n:n~J _Preso n' est~ cô~;te um ~leputac~o ás côrte~ p~lo r.eino elo Algarve, imJ?licaclo 
,.,., tm1a revolucao desse remo, CUJa accusacao Já fo1 lJresente na r espect1va ca-..... ara ~ · ~ .r 
pa. ' e ~ue, finalmente, pócle em muito pouco tempo ser remetticlo a esta camara 
gula ser Julgado. Deveremos esperar este momento para fazer mna lei provi.soria sn: libgule a marcha e fórma elo processo? Deverá o accusado estar privado ela 
do c erclacle to elo esse temi) O? Não; porque nem o decoro, nem a hmnanidacle 
crn! membros cl'esta. camara o podem permittir. É, portanto, ftrndado nos motivos 
<{ll acabo ~le r e:D rn· que sustento a minha proposta j á admittida pela camara, e 

e peço S~Ja. declarada urgente pelos mesmos motivos. >> 
sol .Apoz hge1ras obsm·vações elos condes da Ponte e ele S. Miguel, a camara re
lei Veu que ficasse encarregado o auctor ela proposição ele apresentar o projecto ele 

' 
0 qual se remetteria a uma commissão. 

ge A camara formou-se em sessão secreta para lhe serem submetticlas as mensa
ns a que j <í alludimos, cujo teor é coJ?o segue 

MensageDJ. a el-rei D. Pedro IV 

lUa Senhor! -A communicação que sua alteza a serenissima senhora infanta regente .a: n:lou fazer ~t camara elos pares do reino ele se haverem celebrado os esponsaes 
sim Stla magestacle a rainha senhora D. Maria II com seu augusto tio o serenis
va/á se~or infante D. Miguel, impõe à mesma camara o. agradav~l dever ele ele
tnl "'augusta presença de vossa magestacle as suas respeitosas e smceras congra-

aboes p~r um tão fausto e plausível motivo. 
ta l umpndas por este modo as sabias e previdentes disposições de vossa mages
po~-~~ em um ponto que tem tanta connexão com o estabelecimento elas institlúções 
ca 

1 
lcas) que Portugal eleve á magnanimidade de vossa magestacle, r econhece a 

Pl llltara dos JJares, com a mais IJrofi.mda gratidão, que yossa magestacle, para com-
e ar os · · N 'tt ' · 1 tende lmmensos beneficios com que felicitou est~ re:no, :!?-ao om1. m m_e10 a gum 

"'a . nte a promover a consolidação ela carta const1tllC10nal que fm servrclo outor-
5 

1 
a Portugal e a segurar a sua estabilidade no futuro. 

vo A camara dos pares pondo uma confiança illimitacla no generoso interesse que 
actssa magestacle se Euo·~a tomar pelo bem c1' esta monarchia, fest~j a igualmente o 

0 solem I! 
0 

• l' · Viu l ne que 1.az o obJecto c esta mensagem, como o anmrnc10 prccm·sor ela 
:rn \1. ele sua magestacle a senhora D. Maria II a este reino, que será o complc-

011 ° da felicidade de PortugaL 
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A muito alta e mtúto poderosa pessoa de vossa magestade guarde Deus por 
muitos annos, como desejâmos e havemos mister. 

Lisboa, palacio da camara dos pares, 29 de novembro de 1826. 

MensageD'l. ao in:fante D. Mig·uel 

Serenissimo senhor:- Todo este reino conta entre os successos mais venhu·o
sos, de que se reconhece devedor á Divina Providencia, o eontrato de esponsaes 
celebrados entre a rainha fidelíssima a senhora D . Maria TI e a augusta pessoa 
de vossa alteza. 

N' elle vê guardadas as leis venera v eis da monarcbia, e perpetuada a re~ au
ctoriclade na família soberana de Bragança, que tem sido, por seculos, o obJ ec~? 
constante das suas esperanças e do seu agradecimento; e n'elle prevê , clescle .J.a 
assegm·ada a successão elo tbrono, e com a successão do throno a paz e prospen
clade no r egimento interior, a boa amisade e considm·ação da parte dos povos es
tranhos. 

A camara dos pares, ao receber a noticia d'este faustissimo acontecimento, g1~e 
sua alteza a serenissima senhora infanta regente se dignou de lhe mandar partiC:
par, t eve por satisfeitos cabalmente os seus desejos, e, sem demora, se dete~·))11-
nou a: enviar, por occa.sião tão feliz, á augusta presença ele vossa alteza rendidas 
e fieis protestações de alegria respeitosa e de proftmclo r econhecimento. 

Supplíca com submissão, e espera do r eal animo de vossa alteza, que lhe se
jam acceitas 1 como nascidas do puro patriotismo, do amor e firme lealdade aos 
seus príncipes, em que a camara se p1·éza de seguir, sem desvio, o exemplo ele 
honrados avós. 

Deus guarde e dilate a preciosa vida de vossa alteza, como todos os portu
g·tlezes clesejâmos e havemos mister. 

Lisboa, ]_Jalacio da camara dos pares, 29 de novembro de 1826 i . 

* 
O deputado vice-secretario Antonio Vicente ele Carvalho e Sonsa leu, corno ~e

lator, em sessão de 30, e a ca.mara clecidiu que se imprimisse para ser discutido 
opportlmamente, o seguinte 

Parecer 

A commissão encarregada da organisação do estabelecimento do Dia?"io, tendo 
combinado todos os meios para elle se conseguir com a brevidade e perfeição po~
sivel, tem encontrado as diffi~uldacles que deviam es;rerar-se d.a falta que ent\~ 
nós se encontra de homens pentos na arte tacbygraph1ea; todavia ella tem reso. 
vido, merecendo o seu parecer a approvação ela camara, abrir um concurso pala 
escolher de entre os que mais habeis se apresentar em aquelles que ainda lhe 
faltam. 

A commissão , tendo em vista o decreto de 28 de agosto do corrente, e in~ 
strucções que o acompanharam, apresenta o numero de empregados que julga ne: 
cessarias, com os oTdenados provisoriamente estabeleciclos pelo mesmo decreto' 
ella economisa despezas ao thesom·o, apresentando menos empregados do que 05 

que o decreto habilitava. 

1 Copiada fielmente, como a anterior, do manuscripto que a commissão apresentou na c!l~ 
mara. De um impresso official consta serem signatarios d'ella os seguintes pares do reino: crDuq~z 
de Cadaval - Cardeal P atJ:iarcha - MaTquez de L aVJ·adio -1\'IaTquez de Alegrete - :Marqu ez 
do Louriçal - Marquez de Torres Novas - Mru:quez de Borba - Marquez deBellas-MnltPo 
de V aliada - Marquez de Vagos - Marquez de Pombal - Marquez Monteiro .Mór - .A.rced 15ae 
Bispo de Elvas- Conde de Obidos - Conde de S. Miguel- Conde de Lumiares - Con e Fi
Alrr;ada- Conde de Vil la Real- Conde ela Ponte - Conde da Ega, Antão- Conde da a· 
g~eua - Conde ele Paraty- Conde ele Ceia- Conde de Sampaio, Antonio - Concl~ de!'-: __ 
dta- Marquez de Vianna - Conde de Carvalhaes - Conde da Cunha - Conde de LmhaiC 
Bi:spo de Coimbra, Conde de Arganil - Conde do Rio Pardo- Bispo de Castell? Branco_iÍ
B tspo de Pinbel- Bispo do Porto- B:ispo de Vizeu- Conde de ViU a Flor - Btspo do 0 
g~rve- Marquez de T ancos -Conde das Ga.lveias» . Sendo os dois diplomas feit<'S no roesiJI 
dia é de suppor qne o dirigido a el-rei D. Pedro IV contivesse identicas e.ssignaturas. 



535 

Julga portanto a commissão que deve haver tres tlu'J?-OS de tn.chygraphos com 
0 fi~ de que no t empo em que ?ada. 1un do~ ~urnos não assista na camara possa 
cop1ar e apromptar as notas do cha a que ass1stm; porque d' esta fórma não se de
morará muito a publicação das sessões . 

. No 1n·imeiro turno servirá o tachygrapho mór, Angelo Ramo:n Marti, que de
m~ls ficará encarregado ela cli&tribuição dos trabalhos tachygraphicos, e fazer cum
pra· aos tachygraplws os seus deveres, participando á commissão qualquer medida 
que p~ra isto necessite ; e vencen í o ordenado, marcad'b no sobredito decreto, de 
1:2001$000 r éis por anuo, com as obrigações no mesmo decreto designadas. 

No segundo turno servirá P edro Barignaga, com o ordenado de 800~000 
réis . 

. 1fo terceiro tm·no servirão os dois que no proposto concurso se mostrarem 
md.a1s ,Peritos, com o orclenado cada um de 480t{OOO r éis, · ou haj a sessões extraor-

manas ou não. , 
Haverá tres escriptLlrarios, com o ordenado ele 240!)000 r éis. 
Haverá um o:fficial r eclactor, que sed . tambem encarregado da inclusão dos do

?llillentos r elativos a cada sessão, r evisfio das copias das sessões e da·s provas da 
Imprensa, e vencerá de ·ordenado a quantia ele 480t{OOO r éis. . 

d 
R av; rá um. continuo para o s~rviço ele secretaria da r eclacção, com o ordenado 

e l 40v$000 ré1s. ·. 
A commissão adverte que todos os ordenados, que ella aqui estabelece, j á vi

~a~ designados provisoriamente no sobredito decreto de 28 de agosto, e que pro
Vlsorlamente elevem ficar existindo. 

Camara dos deputado s, 30 de nQvembro ele 1826. = José Antonio Gue?'?'ei?'O= 
lJr. FTancisco Xavie1· ele So·usa Quei?·oga = Antonio Vicente ele CaTvallw e Sousa. 

Passando-se á. ordem elo dia teve segunda leitura o parecer sobre o acldita
d ento ele José Antonio Guerreiro, e durante o debate offer eceram-se estas emen

as e adclitamentos : 
JOAQUIM: PLACIDO GALVÃO PALJ\'Í.A : - «São declarados rét~s ele lesa-magestade 

05 que entrar em armados hostilmente ou em companhia cl 'elles para os auxiliarem 
contra a patria . » 

. ANTONIO JYIAnciANO DE AzEVEDO: - «Os paizanos socios dos militares em 
crime de lesa-magestacl e, ou porque os aconselhem, seduzam ou ajudem, serão da 
lllesma sorte julgados em conselhos ele guerra. >> 

JOAQUIM: AN'l'ONIO DE MAGALHÃES :·_ c< São declarados r éus ele lesa-magestacle 
d~ primeira cabeça toclos aquelles portuguezes que ele fóra do r eino entrarem 
n elle armados ou em companhia de indivíduos armados, e não ,entregarem as ar
das log·o na sua entrada, apresentando-se clirecta e immecliatamente ás auctoricla-

.8 ~ postas p elo governo de sua magestacle o senhor D .· Pedro IV em actual exer
ClClo, para lhes r efer endarem seus passapórte's, bastando aquelle unico facto para 
constin1ir o crime e ficarem os r éus incursos nas penas correspondentes.>> , 

VrscoNDE DE F.ONTE ARCADA: - «Estabelecer-se-hão conselhos de guerra 
permanentes nos lagares que pareçam mais convenientes das províncias invadidas 
pelos r ebeldes, os quaes julgarão tanto os militar es como os paizanos que forem 
,apanhados com as armas na mão contra a sua patria. >> 

Lurz TAVARES DE Ü.ARVALHO E CoSTA:- «Todo o militar que, desertando 
Para fóra elo' reino, ou paizano que, saíndo sem passal)orte, ·tornar a entrar n 'elle ar-
1llad? ou em companhia de indivíduos armados, fica por esse unico facto provado 
0

. crrm~ de lesa-magestacle de primeira cabeça; e, emquanto durarem as actuaes 
~t~·ctunstancias, tanto uns como os outros serão jt~lgados em conselho ele guerra. 

ao exceptuados aquelles que até ao numero de 01to forem encontrados antes ele 
chegarem á J.Jrimeira auctoridade legitima da raia, vindo em clireitura á povoação 
aonde ella r eside. Ficam derogaclas todas as leis em contrario.» 

MANUEL GONÇALVES DE JYIIRANDA : - ((Proponho que no fim do artigo se 
ac1·esceute : Os réus não militar es incm·sos n ' estes crimes serão j ulgaclos em cou
selllos de guerra e executados pela fórma prescripta para os 1;éus militares. Na 
l.uesma fórma serão julgados e executaclos todos aquelles que dentro elo reino fo-
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rem appr hencliclos com as armas na mão, combatendo contra as forças ele 8~13 

magestacle, atacando ou resistindo ás auctoriclades e commettendo excessos ou VIO-

lencias contra as pessoas ou propriedades . >> • . 
O presidente submetteu á Tesolução ela camara todas as emendas, inchuda a 

que Antonio Lobo de Barbosa F erreira Teixeira Gil:ão apresentára no ilia 28;. e 
deixaram ele votar-se, por serem consideradas como aclditamentos, as ele .Antoroo 
Marciano ele Azevedo, lYI.anu.el Gonçalves de Miranda, visconde ele Fonte Arcacb 
e Luiz Tavares ele Carvalho e Costa (segnncla e terceira partes); as restante·s, .0 

parecer ela commissão e o aclclitamento inicial de José Antonio Guerreiro não obti
veram maioria de votos approvativos. 

Suscitando-se duvidas sobre o destino que deviam ter os aclclitamentos, o pre
sidente propoz : 1.0

1 se e1"am consicleraclos como proposições j á feitas, sem neces
siclacle de renovarem-se, conforme a orclenvda lista ela insCI'ÍlJÇão; 2. <\ se as mes· 
mas proposições se aclmittiam como attencliveis ; 3 .0 1 se com a nota ele urgentes; 
4 .0

, se para as examinar cumpria nomear-se uma commissão especial. -A camara 
resolveu affirmativamente. 

No clecm·so cl' esta sessão tiveram primei,ra leitura, juntamente com outras~ so
bre estradas e policia do porto, da iniciativa de Joaquim· Antonio de Magalhaes, 
Filippe Ferreira de Araujo e Castro e Francisco Joaquim Maia, as seguintes 

ProposiçÕc!!.ôõ 

RODRIGO DE SousA CASTELLO BRANCO : - «Tendo custado tanto dinheiro ~í 
nação as leis feitas cluátnte o período elas duas legislaturas elas extinctas c~1·te~, 
e havendo entre ellas algumas, ou inteiramente adaptaveis a nossas a.ctuaes mstl
tuições, ou que podem ainda ser expm·gaàas elas theorias clemocraticas que en
tão prevaleciam, principalmente as leis regulamentares das eleições das camar~s 
constitucionaes, ela liberdade de imprensa, ela divisão ele territorio, etc., para ti
rar o possível partido ele trabalhos tfio clispenclio::;os, que aliás serão totalmente 
perdidos, tendo de repetir-se com igual despeza e demora : proponho que se no
meie uma commissão especial para examin~r todas as ilitas leis, e }Jropol-as, coJll 
emendas, ou sem ellas, reduzidas a projectos de leis, principianclo pelas regula
mentares.>> 

JoÃo ELIAS DA CoSTA FAIUA E SILVA : - ccReformando a proposição j{L aclniit
tida, proponho que se aclopte a regra segt1inte : Todo o deputado que receber d~ 
estado, a titulo ele ordenado ou solclo, urna renda annualliqtúda maior ele 400~00 
réis, na conformidacle elo artigo 68 .0 § 1. 0 da carta, escolhel'á, ou receber a renda 
inteira, suppriminclo-se·lhe o vencimento na folha elos cleputaclos, ou receber o subÓ 
siclio pecunial'io corno cleputaclo, cedendo a parte ela r enda excedente aos 400~00 
r éis que rateaclamente corresponder aos mezes em que estiver em sessão. Para 
este fim far:.í as devidas declarações na secretaria da camara. No segundo caso 
o:fficiará o secretario ás repartições competentes para lhe suspenclerern o pagamento 
cl'aquella parte ela renda. >> . . 

ANTONIO lVIANUEL DE NoRONHA : - «Portugal, apesar cb s clesastrosas c1rctl))1: 
stancias que o recluziram ao seu actual estado de decadencia, ainda conserva Dll~ 
interessantes clominios ultramarinos, elos quaes uns estão quasi no estaclo de pei
feito abandono, (}:ltroAs apenas mostram ,?-lgu~s vestig:ios de seu primitivo espleK~ 
dor; e os que ma1s teem prosperado estao amda mmto áquem cl'aquelle grau . 
opulencia, a qtte a sua mais feliz'fsituação e maior fertilidaÇle os devia ter. feito 
chegar. Tal não aconteceria se uma administração regulada, segundo as pal:tlcltla
res circumstancias ele cada um d' estes dom.inios, e constante na sua applicação, 
tivesse coadjuvado os esforços de seus habitantes. 

<<Os clominios port't~g·uezes estão, como todos sabem; espalhados . no gra~de e;: 
paço que vae desde a Ilha do Corvo, nos Açores, até Macau, na Chma ; a m:flue 
cia ele tão diversos climas, a clifferença do solo, a cliversiclacle de producções e 
uma inclisivel variedade de outras particularidades locaes, fazem que os P0~05 
d' aquelles domínios tenham clifferentes usos, differentes precisões, cli:ffcrentes ~: 
teresses e relações cm;nmerciaes ; d' onde se següe qnc as leis promotoras da a.g11 
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c.ultura, as leis reguladoras dg commercio, e em geral tudo quanto é administra
t~vo, eleve ser n'aquelles paizes testricta'mente regulado, segundo as peculiares 
cn·cumstancias ele cada um. · 

«Se PortL1gal aproveitasse todas as vantagens que taes domínios lhe offerecem 
talvez. não visse a sua bandeira quasi desconhecida e os seus navios apodrece; 
no Te1o; os seus exccllentes marinheiros nao seriam obrigados a ir mendigar em
prego onde melhor os sabem aproveitar; e as sobras dos rendimentos cl'aquelles 
estabelecimentos, depois ele deduzidas as despezas com empregados e de satisfei
t:s convenientemente todas as mais precisões ljublicas, viriam (na justa propor
ça.o elos lucros do respectivo con:imercio) fazer face a uma consideravel parte elos 
encargos qtw pesam sobre o thesomo da metropole. Estas considerações me indu-

. zem a propor o segtlinte: 
. « 1. 0 Que se forme uma commissão especial composta de cinco membros, em 

cnJ~ ~umero eleve entrar um elos srs . deputados ela ilha da Madeira, e a que se 
~clclic10nar:i outro de cada uma das outras províncias ultramarinas, logo que forem 
omanclo assento n'csta camara. 

«2 .o Que sqjam convidados o governo e todos os srs. deputados a prestarem a 
lsta commissão (relativamente a cada um elos estabelecimentos ultramarinos) to
\ os os esclarecimentos que poclérem, sobre os seg1lintes quesitos: Qual é a quali
c ade e qual foi a quantidade elos generos de producção do paiz1 e qual foi o seu 
preço. meclio em tres annos determinados? Qual foi no mesmo tempo a qualidade, 
{lllntldade e valor (segundo a avaliação ela alfanclega) ele todos os generos impor-
ac 08 e exportaclos1 ele onde provenientes e para onde remetticlos; se despachados 

)
0

\ casas portugtwzas1• se por casas estrangeiras? Qual foi a qualidade e quanti
Q'tc 0 dos generos que deram' entrada por fi:auquia e elos que foram reexportados? 
t t~antos ~avi0s entraram com cru:ga para o paiz, quantos em busca de fi·cte 1 quan-
1os p01: ~1mpJes arribada 'e a que nação pertenciam? Quaes são os ramos das ren
e a.s pubhcas e qual foi o producto ele cada um d' ellcs no primeiro, segundo e ter
cebt· dos referidos tres aunos? Qual foi no mesmo espaço ele t empo a clespeza 
~~s :ca e ?~ que ~b~ectos? Quae~ são os vencimentos lança,dos nas folhas eccle
l11 tlca, IDlhtar e CIVÜ1 e quaes são as pensões do estado? Qnaes são os melhora-
~~tos que se possam fazer, principalmente no que r espeita a a.gricultm•a. e pes

~allas, e quaes são as obras de transcendente utilidade publica que se de-
etn ernl)rehentler? Se ha algum ramo ele commercio, cultma ou industria que 

bP?dr desleixo, monopolio ou outro qualquer motiv.o esteja abandonado ou prohi
l o? 

t «3 .o Quando a comtuissão julgar que a respeito ele qualquer dos estabelecimen-
108 ultramarinos tem todos os dados nccessarios, convidará toclos os srs. deputados 
~~ r~spectiva pTovincia. para assistirem á discussão paTa a formação d·o projecto 

e le1 para a sua administração; e r edigido que seja este projecto, o apresentará. 
~a camru:a com o competente r elatorio, em que o motive, proseguinclo depois as
su:n a r espeito ele cada uma elas outras provincias ,do ultramar.>> 
·pt bf:r:-ANcrsco FoRTUNATO LEITE: - «Não podendo duvidar-se de que. a segnrança 

1
1 :ca e a effectiva execução da carta são os dois obj ectos de ma10r transcen

~ enoJa para esta camara, proponho : Todas as propostas ou indicações que não fo-
l em te J bl' 1r · d t'tu · I UCtentes á segm·ança pu 1ca ou euectiva execucão a carta cons 1 mona , 
00~1Prehendenc1o -se n' estas as que resr)eitarem a :fiscali;acão, administração e arre-
cacLaç" l f: ·:fi di d ' ach ao c a az~nda, em conf?rmic~acle ela mesm~ ca~·ta, caro a a as .ate que. s.e 

t dem preencludos estes doiS obJectos, os ma1s d1gnos da nossa ass1dua sohcl
u e.» 

ThiANUEL BORGES ÜARNEillO:- ccPorquanto a carta, no artigo 126. 0 , manda 
J~~e a ~~qnirição das testemunhas e os mais actos do processo crjme sejam p~blicos 
d' de Ja; proponho que se convide o governo para o fazer ass1m executar lmme-
:~tameute, mandando que as r elações e mais casas em que se tratarem processos 

cnmes, est~jam abertas n'essas occasiões, ordenando que se ponham bancos para 
os espectadores, e dando .quaesquer outras providencias que convenham para a 
e:x:ecuc>~ J · • :.-ao CLO citado arhgo . » 

.ALEXANDRE TH0111AZ DE MoRAES SARl'lffiNTO:- «Reconhecida a necessidade 
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da divisão dos districtos com r elação aos differentes ramos cl'e publica administra· 
ção, como base indispensavel para a legislação ácei·ca da organisaç::io aclministr~ ... 
tiva, municipal, judicial e ele fazenda; e como similhante trabalho exceda as ml
nhas forças e conhecimentos, e apenas e com muita imperfe-i ção poderia limitar os 
meus esforços á província ele Traz os Montes, que me fez a honra ele eleger para 
membro d'es:a camara, peço e proponho que se estabeleça com a maior breviela_de 
uma commissão especial composta de dois srs. deputados ele cacla uma.das provm
cias? nomeando-se. tres pela província da Beira; em rasão el a extensão do seu _ter
ritorio; que os membros d 'esta commissão, depois ele eleitos, não sejam clistrabidos 
para outra alguma commi~são alem d'aquellas em que j á estiver em empreg~dos ; 
que esta commissão especial se encarregue ele apresentar mn projecto de l?1 que 
r egule a divisão do r eino em províncias, para o e:!Ieito dos circulas das J;mt~s 
eleitoraes ele província ; a divisão elas províncias em comarcas, com respmto as 
administrações economicas ; a divisão das comarcas em concelhos mtmicipaes o~ 
termos ele cidades e villas; a união ele comarcas ou designação ele alguma partl
cular para formar os clistr.ictos elas contadorias ele fazenda; a demarcação cl'a:ruel
les concelhos ou termos que deverão formar QS julgados elo primeira instanCia ; e 
designar o numero elos julgados e quaes cl' elles deverão comprehencler-se clentro 
de cada um elos cl.istrictos elas relações provinciaes, declarando ao mesmo tempo 
o numero e localidade onde convem se estabeleçam as r eferidas r elações .» 

* 
No começo da sessão de 4 ele dezembro o presidente da camara dos àeputados 

participou que a deputação encarregada ele apresentar á infanta regente os votos 
de reconhecimento pela fausta noticia elos esponsaes da rainha D. 1\l[aria TI coDl 
o infante D . :Miguel fôra r ecebida a:!Iavel_mente, recitando elle o segtúnte 

Discurso 

Serenissima senh.ora : - A camara elos deputados da nação portugueza ouviu 
com intima satisfação e jubilo a noticia que vossa alteza se dignou mandar-l?e 
commllnicar ele se haver em celebraclo nos paços imperiaes ele Vienna ele Austr1a, 
em 29 ele outubro, os solemnes esponsaes ela augusta rainha ele Portugal, a se
nhora D . Maria II, com o ser enissimo senhor infante D . :Miguel, é nos encarrega 
ele apresentar a vossa alteza, nos termos mais respeitosos e expressivos, o fiel tes-
temunho do seu proftmclo reconhecimento. ' 

A camara, avalianclo devidamente toda a influencia que este grande e fausto 
acontecimento eleve ter sobre a presente prosperidade da nação e sobre os seus 
fLüuros destinos, ousa prometter-se que elle r emoverá todo o objecto ele clesc~~~ 
fianças políticas ; extingtúrá toclos os r esentimentos e clissensões internas; unn 
cada vez mais em firme e inalteravel concordia os coracões verdadeiramente por
tnguezcs ; e duplicando (se assim se pócle cl.izer) corri' as a:!Ieições domestica~ 0 

amor ela patria, os nobres sentimentos e as soberanas virtudes, sempre hereditanas 
na aug-ttsta e adorada família ele Bragança, dará novos penhores á felicidade pn
blica, n0vos graus ele estabilidade ás nossas instituições políticas e . novos att-
gmentos ele esplendor e gloria ao tbrono e ~\, monarchia. . · 

A camara, penetrada cl'estes doces presentimentos, possuída ela mais profunda 
c?mmoção á v-ista c\a brilhante perspectiv~ que se lhe apresenta, e bem ?on~e~: 
C!cla, por outra parte, do alto c generoso mtm·esse que vossa alteza se chgna t 
mar pela felicidade ela nossa cara patria, t em a honra ele dirigir a vossa alteza, 
por este motivo e n' este dia (1. 0 de dezembro), de gloriosa recordação para os 
portug·uczes, as suas reverentes e submissas congratulações. 

Ella deseja t ambem que os seus sentimentos e os ardentes votos que faz a~ 
céu pelo ultimo complemento ele tão venturosa alliança, sejam transmitticlos á pre_ 
scnça elo nosso immortal e magnanimo soberano o senhor D . P edro IV e dos au 
~ustos esposados, pela benigna intervenção ele vossa alteza, mediante a qual ~on~ 
:fia a ~amara que achará n'aqneJles illustres príncipes o mais benevolo e grac105 
acolh11nento. 
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Resposta da infan.ta regen-te 

. Fa~o justiça à camara elos deputados quando pela vossa voz me exprime a 
sua satisfação pela noticia que lhe mandei communicar. Nem eu podia duvidar de 
que os membros da mesma camara, portug~10zes por natureza e sentimentos, to
massem o maior interesse pela conclusão do contrato de esponsaes entre minha 
at~gusta sobrinha e meu amado irmão; pois que este acto a todos assegura a ftl
tt;ra estabilidade ela família ele Bragança, que, subindo ao throno 'ele Portugal 
n este solemne dia, ha quasi dois seeulos tem feito· e continuar::'t a fazer a felici-

d
dacle ela nação; subsistindo sempre, apesar elos esforços reuniclos ela seducção e 
a r ebeldia. 

. o ministro dos negocins e~trangeiros pediu licença á camara para dar conhe
Cimento do estado das relações politicas e diplomaticas com diversas potencias, 
lnórmente com o gabinete britannico, e leu o seguinte 

Rela-to rio 

d Senhores deputados da nação : -Já duas vezes em sessão secreta tive a honra 
e dar a esta cama.ra uma mui ligeira idéa do estado em que se achavam as nos

sas relações com as principaes potencias da Europa; hoj e em sessão publica não 
8? repetirei o que n'aquellas duas 'occasiões disse, porém d~rei todo o desenvol
VIme,nto que me seja possível a tão importante como delicada materia. 
t Senhores ! Se os negocias que me são commettidos exigem para o bem do es
ado, por algum tempo, um profundo segredo, chega comtudo uma epocha, na 

qual o mysterio não só é clesnecessario, mas mesmo criminoso. Toda a Ininha di
ligencia, pois, foi guardar o segredo todo o tempo que me pareceu necessario, mas 
nhem um só momento alem cl'esta meta, á qual, segundo o meu fraco entender, 
c egámos hoj e. 
. Quando em 3 ele agosto a senhora infanta regente se dignou chamar-me ao 
~~~~ conscl~o e incum?ir-me a clirecção elos negocios estrang~iros_, achava-se Por-

oal em CJrcumstancms summamente difficeis. A carta con:titucwnal acabava ele 
her .Jurada; porém este monumento ele sabedoria e manancial ele felicidade, que 
aviamos ha pouco r E)cebiclo elo nosso immortal sobemno o senhor D. Pedro IV, 

~ra odiado por uma nação vizinha, mal conheciclo por quasi todas as outras; não 
allo na Grau-Bretanha, a qual ha m1:ütos seculos applaucle as nossas venturas, e 

em nossas desgraças tem sido sempre o nosso mais firme apoio. 
. Porém, senhores, se as grandes potencias por algum tempo estiveram indeci
fi~s a nosso res1Jeito, esta indecisão não foi_ ~oTI?-tuclo ele longa c~mação . O gov:ern_o 
~n~ez r econheceu em breve tempo a legltumclacle e sabedona elas nossas mstí

tnlçoes, e pelo digno representante ele sua magestacle christianissima n' esta côrte 
~n:os recebido repetidas segmanças das amigaveis . intenções cl'aquelle governo . 

l1J1perador ela Hussia, ct'0as virtudes e sabedoria são b em conhecidas em toda 
~ Europa, dignou-se, em uma a.ucliencià que concedeu ao ministro ele Portu~al, di
zer-lhe que elle sempre havia r econhecido a legitimiclacle ele nossas institmções, e 
que tinha o maior interesse na prosperidacle de Portugal. As instrucções qtle o 
governo russo deu ao seu encarregado ele ncgocios n'esta côrte (e que elle tem 
ob!3ervado com a maior religiosidade) nada deixam a desejar. 
ta Da _Austria que mais podemos desej ar,_ d~pois elos conselhos que sua mages

cle o 1mperaclor acaba de dar áquelle ]Jrmmpe, a quem o augusto fundador da 
carta destinou a mão ele sua filha a nossa augusta rainha? 

A Prussia seguiu exactamente o que haviam feito os seus alliados. 
Antes de expor o estado das nossas r elações com a Hespanha, pareceu-me ne

Eessario dar esta ligeira üléa da nossa posição para com as grandes potencias da 
d lll'Opa. Se não fallei mais particularmente na ~ran-Bretanha, é porque esta grau

c ~ generosa potencia se acha por tal modo ligada comnosco, que a cada passo 
seret obrigado a citar os esforços que ella tem feito e se propõe fazer a nosso fa
vor. Quando mesmo tivcssemos este nnico alliaclo, nada pocleriamos temeT. 
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Logo que no mez ele julho se fizeram os preparativos para ser prestado o de
vido juramento á carta constib10ional, augmentaram as intrigas ela parte ele Hes
lJanha e começaram. as deserções em Portugal. Os desertoí:es portu5 ·uezes, tendo 
sido, não só acolhidos, mas muito festejaclos em Hespanha, desafiaram os seus ?a
muradas a commetterem o mesmo crime. Alg·tms portnguezes, que haviam s1d_o 
elevados a honxas e postos eminentes, serviram de emissarios a Hespanha, eonVJ
dando os soldados á deserção, atacando a leo'itimiclacle do senhor D . Pedro IV e 
querendo mostrm; aos povos ignorantes que a constittúção era inimiga elo thron~ 
e elo altar . A que ponto de degeneração chegaram estes malvaelos portuguez~s · 

Foi, pois, o meu primcü·o dever, quando entrei no m.inisterio, onlenar mtuto 
positivamente (como se vê pelo officio junto) ao encarregado 1e negocias na côrte 
de Maclrid, que exigisse da parte elo governo ele sua magestade catholica o cum
primento elos tratados existentes entre Portugal e Hespanha. Quando porém che
garam a Maelricl as ordens que em nome da senhora infanta regente enviei ao en
carregado ele negocias, já elle havia declarado não querer prestar jmamento _á 
carta constitucional; consegtüntomente ficaram estas ordens sem o prompto s~gm- · 
menta que elevariam ter. Não posso deixar ele observar que a conclucta crirmn~sa 
d' este empregado influiu muito na má clirecção que tomaram as nossas relaçoes 
com a I-lespanha. N' estas circumstancias resolveu a senhora infanta r egente ~ue 
o conde de Villa l{eal fosse a Maclrid, na qualidade ele enviado extraorclinano e 
ministro plenipotenciu.rio, para dar cumprimento ás ordens que o ex-encarregado 
de negocios não havia executado . . 

Qual foi porém a admiração elo governo quando soube que o conde ele }l!lla 
Real não havia siclo recebielo na côrte ele l\l[aclrid ! 'Este facto só seria suffiCiente 
para urna ruptura com aquella côrte; porém, conhecendo o governo que o gabinete 

_de 1VIaclric1 se achava cló'minaclo por urna facção, e querendo alem cl'isso dar un~a 
prova ele moeleração elos seus principias e elo quanto clesej a marchar em harm0111a 
com os seus alliaelos, pelo conselho cl' estes usou ele summa prnclencia, dando o~·
dens ao ministro que havia sido nomeado para se occupar unicamente elo ctu:npn
mento dos tratados ou. ao menos ela entrega elos effeitos roubados e levados p~ra 
Hespanha· pelos clesertores portuguezes, e ela remoção d'estes ela fronteira, a:sun 
como ela sua dispersão, pois pelos tratados tínhamos direito a r equerer, não só Isto, 
mas tarp.bem a entrega dos homens, tanto IJOr serem elesertores, como por sereJll 
criminosos ele alta traição . , 

Parecia qne o governo hespanhol não se deveria demorar um só momento eJll 
fazer justiça ás nossas reclamações, porém não foi assim, apesar da grande co.ope
ração que achámos no governo inglez, o qual se tem occupado çlos nossos uü~· 
resses como se fossem proprios . Seja-me licito, como port11.gnez, manifestar a mi
nha gratidão ao gr ande monarcba que preside aos clestinos ela Grau-Bretanha, .ao 
sen esclarecido mini .. terio, ao ministro bTitanni.co jtmto á eôrte ele Maclrid, e nn~to 
particularmente ao meu nobre e respeitavel amigo sir W . A'Com·t, a quem os In-
teresses ele Portugal são tão caros como se elle fôra seu natural. 

1 
· 

Era já passado m1úto tempo e nada se podia consegtúr do governo hespanho
1
, 

não obstante as promessas repetidas vezes feitas, tanto ao concle ele ·Villa_ ~eB>.' 
que sem caracter r econhecido continuava a r esiclir em Madricl, como ao romistro 
inglez e aos outros representantes elas grandes potencias, que não cessavam d_e 
aconselhar pruclencia ao governo portuguez, conselho que até aq1ú tem sido segtu-
do, por assim parecer conveniente . . 

Emfim, á força ele persuasões, clecl'arcm o ministro elos negocias estr~ngen·~s 
de sua magestacle catholica que haviam sido expedidas as ordens necessanas P~& 
a entrega dos effeitos roubados pelos desertores, que estes seriam prolllptam; e 
clispersaclos, que o infame visconcle ele Canellas seria manclado saír ele Hespa ~' 
etc. Foram porém expecliclas estas orclens? Ignoro. Foram executadas ? Oertaroen e 
não . Os capipães gei.1eraes, que deviam ser os executores d 'estas ordens, nunca~; 
receberam. E possível que a perficlia e immoraliclacle ele 1un governo chegue a es 
ponto? 

V · . coill eJan:os agora o que durante este tempo faz1am os rebeldes portugLtezes . 
0 consent1mento elas a.uctoriclacles hcspanholas; parte nas fronteiras buscavaill por 
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todos os meios inquietar e a.lliciar os povos vizinhos, outros formavam planos IJara 
atacarem Portugal, outros r e1,'tniclos em grande numero prestavam j mamento con
~'1. o legitimo soberano e contra as leis ÍLmdamentaes ela monarchia portugucza, 
0
. ~g·ando a proclamar, como tendo direitos . á corôa ele Portugal, príncipes estran

gen·os . Tal é a degeneração d'estes monstros . E tudo isto, senhores, consentido 
pelas auctoriclacles! E le tudo isto avisaclo o governo hespanhol! 
. Chegou emfim o momento ele caír a mascara. Quamlo o governo hespanhol 

aluda estava promett nclo a entr ega elas armas ao governo portuguez, j ~í estas e 
outras mais haviam sido entregues aos rebeldes portuguezes, que atacavam Por
{1~a.l por clifferentes lados . Senl1ores! Eu não posso fallar em tão horroroso atten-
~ 0 sem me cobrir ele lucto 'e me encher ele indignação. Seja este o unico exem-f 0 de deslealdade portugueza, e possa a historia encobrir aos nossos vindouros 
ao verg-onhoso facto . 
l A serenissima senhora infanta regente, assim que recebeu a noticia ela entrada 
; os rebeldes, deu-me immecliatamente ordem para passar uma nota ao embaixa-
Ctor c1 R · ~ e csrJanha, fazendo-lhe saber que elle se achava suspenso das suas ftmc-
Ç~es até que o gabinete ele Madrid desse uma explicação clara e satisfactoria do 
al tentado commetticlo. Dois coneios foram logo expecliclos para JYiaclricl com or-
e em ao J 1 J • li 1 · · ~ · ti f; encarregacto c a corresponctencm, que a se ac a, para mug1r, 11ao so a sa-

s ~ao, mas o reconhecimento elo actual governo dentro eu1 quarenta e oito horas. 
~ e o governo hespanhol nos não satisfizer, não com palavTas mas com obras, 

~ao se P?clerá duvidar que elle nos quer continuar a fazer a guerra; digo conti-
i uar, po1s que a que elle nos t em já feito é uma verdadeira guerra. Porém se 
l~sâ acontecer, c se necessitannos ele soccorro, temos o nosso :fiel e pocleroso al
~a o, que com a maior rapidez viní ajudar-nos. A Inglaterra não tardará um mo
lll=~t~ em socco~T~r-nos, e como o ~·ovemo já s_e a~ha auctorisaclo pelas clua~ ca
pe . a~ P:'tra achntthr tropas cstrangeu·as no ~erntono portngt1ez, elle usará cl esta 
estllllss_a.o_ com circumsrJecçfio ; porém não h esitará um s6 instante quando vir que 
ca~a ~ecllcla é necessaria l)ara a salvação elo estado . Devo portanto annnnciar á 
ma· ~ a que! achando-se Portugal atacado, e poclenclo-o ser ainda com uma força 
es~ .101 ' eu Já me dirigi · ao governo inglez, para que cllc, segundo o que se acha 

110~~~~:~c1? ~os tratados, nos m~ncle a força necessaria para nos coadjuvar contra 
llleut 8 Imm1gos. Torno a repetir-vos, senhores; podemos e elevemos confiar plena~ 

Ee e~ o_ noss~ .fiel _e antigo all~aclo. . . 
11~ Jll I ecew ter Ja fat1gaclo cle:mas1aclamente a attenção ela camara; com tudo JUlgo 

ao CLevel· l . . . . r t N á t 
t .. 1 cone un· sem r)nme11·o mam1es ar quaes sao as causas s quaes eu a -
lJ :>tio . . . h -L l 

1 a prmc1pahnente a concluct~ do ~·overJ?-O . esparwo . . 

111 • Aos 1·ebelcles portuo·uezes, mmto prm01palmente ao v1sconcle ele Canellas, 
ari~ez, c~e Chaves, vi_ ·co~cle ele lYI?nte Aleg-1:e, 1\IIaggessi, etc ., etc. . 

a · . A Junta apostohca, que clomma ha mmto o governo.hespanhol. Esta JUUta 
c~b~~olica, c~ as ramificações se estendem a Portugal, · é composta ele homens que, 

80 
11u_c1o-se com a mascara ela religião e elo realismo, escondem os mais horroro

cle 
8
• cnmes; esta infame sociedade é sem duvida a maior peste elas sociedades mo

ei~~~~s ~eleve ser considerada corno o m:ús forte inimigo elo throno, elo altar e ela 
'UlSaçao. 

A 3a . b · N r· . d lVI . · causa, que mmto em araçou as no~sas nego01açoes, 101 o m~Iqnl(lz .e 
t:~loustr~r, embaixador ele Franca em Madrid. E neccssario não confunclir este di-· 
J:' 01Uat1c ~ ' 'á J' t ceb' l 0 com o governo que elle r epresenta; cl este, como J (!lsse, emos re-
fia JC 0 as maiores seguranças ele amisacle, e eu tenho, como devo, tocl~ a con
n" nça na sua sincericlacle . Porém torno a repetir, o marquez ele lYioustler, por 

ao ter ·a ' c1 t · l · 
I) . quel'l o cumprir as instracções que r ecebeu o seu governo, em SlC o mu1 reJnc1· · 1 . 
tad 101a. á causa ele PortuO'al e tornou nullos os bons serVIços que sua mages-e oh . . b -E :·lstianiss-ima nos t em querido prestar. 
ell u Julg·o não dever por mais tempo fatigar a attenção da camara, e querendo 

· B: a tornar lllll conhecimento mais profLmcló do estado das nossas relações com a 
'" ~Spanba, eu r)oclerei apresentar toda a COrreFponclcncia que tem havido COm a 
"'-<1Ssã0 1 11 J 
te d c e 1\'Iaclricl e todos os outros documentos que cte algum modo possam ser 11 

entes a esclarecer o estado da questão . . 
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Possam meus esforços ser uteis á nossa patria e eu merecer sempre o nome 
de por tuguez, uuica gloria que ambiciono . 

Quando o ministro D . Francisco de Almeida Portugal conchúu o seu relatorio, 
pergtmtou se a camarn. queria tomar conhecimento elo estado elas provincias e p~a
nos elos rebelrles; e manifestando muitos deputados vivo interesse por que as~un 
esclarecesse o ·Corpo legislativo , leu diversos documentos, elos quaes fez rap1dP. 
analyse, scncló o primeiro d' elles um despacho dirigido a J oaquim Severino Go
mes, que j<í. inserimos a pag. 166 d'este volume. O teor dos outros aqui se re
produz. 

Documento s a qu.e se r efere o relatorio su.pr a. 

Nota. 

O abaixo assignatlo, ministro e secretario ele estado elos negocios estrangeiros, · 
tem a honra ele communicar a s. ex.a, o sr. conde ele Casa F lores, que o gover
nador ela 1n·ovincia elo Alemtej o communica em data de houtem ter enti·ado em 
Villa Viçosa um corpo formaclo pelos r ebeltles portuguezes, que se haviam ref~
giaclo em Hespanha, havendo estes para aquelle fim xecebido armas elas atlcton
clacles hespanholas . Outrosim consta haverem sido clistribtúdas quinhentas armas 
a paizanos portuguezes, que se achavam na fronteira, como tambem que nm p~r
que ele artilheria ligeira em Badajoz se dispunha a m:.trchar por ordem supenor 
para se reunir · aos insm·gentes, isto tudo contra o direito das gentes e contra as 
seguranças que repetidas vezes haviam sido dadas, tanto ao abpixo assignado, por 
s. ex . a o sr. conde ele Casa Flores, como ao conel e ele Villa Real e ao ministro ele 
sua magestacle britannica em :Maclricl, por s . ex.a o sr. D. :Manuel Salmon. . 

Em consequencia de um tão esti·anho facto, desconhecido entre as nações Cl

vilisaclas,' é o abaixo assignaclo obrigado a communicar a s . ex. a o sr. conele de 
Casa Flores, por m·clem que recebeu ela sereuissima senhora infanta reg·ente, que 
emqnanto o g·overno ele sua magestacle catholica não der uma explicação clara e 
satisfactoria ele um tão inaudito insulto, como o que acaba ele ter logar, s . e:s: . ~ , 
o sr. conde de Casa Flores, será consicleraelo como suspenso das suas f1mcções de 
embaixaclor. 

O abaixo assignado tem a honra tle prevenir o ex. mo sr. concle ele Casa F lo
res que estão tomadas todas as medidas para que de modo alg Llm se falte ao ele
coro devido á pessoa e casa de s. ex. a 

O abaixo assignado aproveita esta occasião para renovar a s. ex. a os protestos 
da sua alta consideração. 

Palacio ela Ajucla, em 27 de novembro ele 1826.= D . Fmncisco de Almeida. 

Pla.no de a.taque 

O plano elos desertores r eduz-se a marchar JYi aggessi com a tropa, que está. 
em La Serena sobre Castello Branco, pelo caminho de Ro ·maninhal e Segma. O 
visconcle ele Monte Alegre, com a ti·opa que está em Palencia, marchará a Sa.la
manca1 aonde deve· encontrar a cavallaria, que eleve chegar el e L ngo . Em Sala
manca senl. destacada uma pequena força para ameaçar o sul ela provinci~ ele 
Traz os Montes, entranclo até Moncorvo, e o resto ela divisão entra por Villar 
Maior para ir occupar a cidade ela Gtl.'trcla e abrir a communicação com Cas.te]l0 

Bxanco, que estará então occupacla 1)ela divisão ele Maggessi . Estas duas diVIsoes 
combinarão entr e si suas operações, tanto sobre Lisboa e Coimbra, como sobre 0 

Alemtej o e Traz os Montes . A divisão ele Maclureira, qn<=: está em Lugo, JJlar
chará sobre fonte Rei, para. ameaçar a pr aça de Chaves e postar-se em }\i(onforte. 

No caso ele se achar a Beira Alta clefenclida, toda a divisão ele Palencia occu
pará Bragança para alevantar a província ele Traz os Montes e passar depois á. 
da Beira Alta. 

Ordem do dia. 

Divisão r éalista do Alemtej o : -Ordena o sr. general commauclante ela divisão 
que a missa ámanhã s~ja ás sete horas e meia da manhã, e que ás nove se re
unam no quartel general todos os srs. o:ffiéiaes, porta-bandeiras, estandartes e ca.
detes ·para prestarem o j m aménto de fidelidade ao senhor D . :Migliel I e seus sue-
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cess01:es; e tambem se reururao à mesma hora os eínpregaclos .civis elo exercito e 
os _l)aizauos nobres aunexos á divisão; e :oís quaiTo horas e meia ela tarde se re
n_rurão todos os corpos da divisão no logar ela parada, junto ao convento elos fran
Ciscanos, e ela mesma fórma os paizanos de segunda condição, e ali aos srs. com
mandantes das companhias se lhos ordenará que cada um cl'elles forme um circulo 
com a elo seu commando, e a qualquer cl'ellas se poderão unir os paizanos ela se
gunda condição r>ara prestarem igtlal jm amento ao que deram os srs. officiaes . 

<?s srs. commandantes das companhias terão cada um cl'elles umas horas, u.m 
crucifixo ou uma cruz, com a qual se collocará no centro elo circulo, mandando 
lavantar a mão direita com o braço estendido na clirecção- elo sr. commandante ela 
comp_anhia, o qual pronunciará o juramento, que todos os seus subelitos elevem 
rcpetn· unanimemente na fórma seguinte: 

<<Juro manter e defender os direitos ele legiti.midacle elo senhoi· r ei ele Portu
g~l e dos Algarves, D. :Miguel I, nosso senhor, e ele sustentar com risl:O ela minha 
VIda, derramando todo o meu sang·ue para fazer valida e constante a acclamação 
que fiz elo mesmo senhor rei e ela r egencia ele sua augusta mãe, a imperatriz rai
n~a, nossa senhora, durante a ausencia ele sua magestacle o senhor D. l\'Iiguel, no 
clJa 31 ele julho elo presente anuo; e se o mesmo augusto senhor D . lVIiguel I fal
lecer sem successão legitima, juro successora e soberana elo r eino ele Portugal, 
J\lgarves, ilhas adjacentes e mais domínios ultramarinos, dependentes ela sobera
n~a ele P ortugal, a sua alteza r eal a serenissima senhora princeza da Beira, D . Ma
:·Ia Thereza, 0 por sua morte (que Deus ,afaste) a sua alteza o ser eni ·simo senhor 
Infante D. Sebastião de Bragança e Bourbon, seu augusto filho, portuguez por 
sangtle1 por nascimento e tambem pelo solemne contrato de casamento de seus 
aug-ustos paes 1• E outrosim jmo, finalmente, elefencler até á morte todos os refer i
dos sagrados e legi_timos direitos, e não reconhecer jamais outros quaesquer por 
serem usurpados e impostos pela força, e inteiramente oppostos ás leis fLmclamen
â'tes do reino, que ligam os vassallos e os soberanos tambem; assim Deus me aju-

e; e se não, não . » 
. Quartel general ele Villa Nova ele la Serena, 21 ele setembro ele 1826.=.Abreu, 

a~ud~nte genenLl. - Está conforme o original. = .Antonio Joaqui•rn G-lteiTeú·o~ capi
~~? a.Jnelante de ordens, que sirvo ele secretario militar.-Está conforme.=D. Luiz 
v~cton:o de itloTonha. 

Auto 

Divisão realista elo Alemtejo. -Auto ele juramento prestado pela dita divisão 
Para defender os direitos da leg·itimielade do senhor rei ele Portugal, D. Miguel I, 
nosso senhor. -Anuo elo nascimento ele Nosso Senhor J esus Christo 1 aos 22 dias 
elo rn.ez ele setembro de 1826, em Villa Nova ele la Serena, reino de Hespanha, 
no quartel general elo commanclante ela sobredit:;~. divisão, Antonio Tavares Mag
gessi ele Carvalho, fidalgo cavalleu·o ela casà ele sua magestacle fidelissima, com
U1endaclor professo na· ordem militar ele S . Bento ele Aviz ,e brigadeiro general 

D 1 Em referencia a este · ponto dos direitos de succes~>ào escreveu a filha mais velha de 
· J oão VI a seguinte carta, dirigida a um elos chefes elo par tido absolutista: 

"Visconde de Monte Ale.,.re :-Yi em umas r eflexões feitas sobre as leis funclnmentaes da 
lllon::wchia portugueza, para ~anifestar os di reitos do mano Miguel á corôa de Portugal, que 
~~ti·e outras cousas se apontava a idéa que na falta d'este deveria eu entrar e o meu querido 

ho na posse d'elles : esta lembrança, que pode1·ia lisonjeat· a uma mãe ambiciosa, me tem cau
sado grande amargura i e espero que nen1 o visconde, nem nenhum dos seus beroicos companhei
ros, ~açam uso de si.milhante ]Jensamento. li\ào é a minha tenção responder ás reflexões 9uc t erão 
::ÓOV1do o auctor do dito lJapel~para indicar estes direitos em meu fav?r ~de meu quenclo ~lho : 

:- lhe. quero chamar a attençao a uma cousa que lhe deve se_r de mawr lJ?teresse i a s~a sltuaXf? e:nge um só ponto de vistn e que este se si"'a com firmeza e ·constanma. Meu quendo mano 
' lguel, e reO.ente durante sua'ausencia a r ainb

0
a minba mãe (e ninguem mais seniio e lll1) deve 

set· o objecto "aos seus desejos i e de outro modo debilitar-se-hão as 1·asõcs da sua decisão a fa
Vor _ela legitimidade · e daria motivos aos nossos inimigos para o desacreditarem e um poderoso 
~ottvo a algnns gabinetes para retardar a vinda do mano Miguel, e proteger com isto as vistas• 

0 governo 1'evol ucionario. 
th. «O amoT que professo a meu querido h·mã.o Migue_l e aos h~roicos defensore~ do altar e do 
D 1 ono me encaminham a dar este passo, hoJe em d.ta de ma1or transccudcnc1a. Viva el-rei 

· Miguel absoluto. 
«Escurial

1 
1 ele outubro de 1826. =Maria Thereza. • 

• 
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dos exercitas elo mesmo augusto senhor, foram presentes os abaixo assiguados, a 
quem o mesmo brigadeiro, depois ele haver jurado aos Santos Evangelho.' , em que 
poz sua mão direita, deferiu igual juramento, que é pela maneira seguinte : 

«Juro manter e clefeneler os direitos ela legitimidade elo senhor r ei ele P~rtu
gal e elos Algarves, D. 1\llignel I, nosso senhor, e ele sustentar com risco de lUlnJ:a 
viela, clerram:.,nclo todo o meu. sangLte para fazer valida e constante a acclamaça.o 
que fiz do mesmo senhor 1•ei e ela regencia ele sua augusta mãe, a imperatriz rm
nha, nossa senhora, elmante a ansencia ele sua magestacle o senhor rei D. l\1iguel, 
no dia 31 ele julho do presente anno. E se o mesmo augusto senhor D. Mignel I 
fallecm; sem successão legitima, jmo successora e soberana dos r einos ele Portug~l, 
Algarve, ilhas a~jacentes e mais domínios ultramarinos, elependentes da soberan~a 
de Portugal, a ·sua alteza r eal a serenissima senhora princeza da Beira1 D . Ma:·1a 
Thercza, e por sua morte (que Deus afaste) a sua; alteza o serenissimo senhor lll

fantc D . Sebastião de Bmgança e Bourbon, seu augusto filho, portnguez por san
gue, por nascimento c tambem pelo solemne contrato de casamento de seus . an
gustos paes . E outrosim jm·o, finalmente, defender até á morte todos os refenclos 
sagrados e legitimas direitos, e não reconhecer j amais outros quaesquer, por serem 
usurpados c impostos pela força, e inteiramente oppostos ás l is funclamontacs elo 
reino, que ligam os vassallos e os soberanos tambem. ; assim Deus me ajude; e se 
não, não .» _ 

Em prova da verdade r eferida, para constar em todo o tempo e poder ch~gar 
ás mãos de sua magestacle fidelíssima, o senhor D. Miguel I, e ela imperatnz e 
rainha, nossa senhora, legitima regente ele Portugal, e elo sRa alteza real a sere
nissima senhora princeza da Beira, D . Maria Thereza, immecliata succossora da 
corôa de Portugal, e ele sua alteza serenissima o senhor infante D . Sebastião, sue
cessar ele sua augLlsta mãe, eu D. João ele Abreu ela Silva Lobo, ajudante gen~
ral ela divisão, por ordem do general commanclante da mesma, subscrevi e ass~
gnei este auto, do qual se tiraram tres copias authenticas e um duplicaelo elo ?n-

. ginal para ficar no archi vo ela clivisão. = lJ!Iaggessi= D. João de Ab1·eu elct Szlva 
Lobo, ajudante general = Antonio Tava1·es J.ltfa.ggessi, brigadeiro gene).·al comman
clante = Caetano Albe1·to ele Souset Canava?TO) coronel do regimento 17 __:. João 
Bo?·ges Ce1·queú·a de Al11oim e Menezes, tenente coronel elo 2.0 r egimento de caval
laria =José Sevm·iano elct Gama Lobo P ·imentel, tenente coronel de ordenanças ele 
Villa Vicosa= José Anton·io ele Sousa e J.l!Ienezes, tenente coronel ele lnilicias de 
Villa ViÇosa=Fmncisco EclwH·clo de B1·incken, major elo r egimento 17 =D. F?:an
cisco Xavim· da Silva Lobo, major de infanteria = D. João ele Aln·eu dct s~zva 
Lobo, major ajudante general= José Antonio Fmnco, major elo regimento 17 ===:' 
Fer·nando P e1·ei1·a ela. Gama) major ele caçadoTes n. 0 7 = Fnmcisco IimwiqMS Te~~ 
xeim, major e quartel mestre general= Fmncisco Teixeint Lobo> majoT elo 2. 
regimento ele cavallaria = Jono Nicepho1·o Bo?·ges a e Sousa e JJ!fello> major graclnfld~ 
elo regimento 17 =Luiz José NogtteÍ?·a Velho> capitão ele cavallaria n . 0 2 =Jose 
Gi.dlhm·me dos Santos, capitão elo r egimento 17 = J oaquim TiJlles Subtil de Ab1·eu, 
capitão elo regimento 17 = Antonio Scwdinha de Andmde> capitão elo r egimento 17= 
João Antom:o Boquete, capitão elo regimento 17 = Joaqtdm José de Scunt'Annct> c~
pitao elo r egimento 17 = Lttiz Antonio Figueira) capitão elo regimento 17 =D~
?~iz Salustiano das Neves> capitão elo r egimento 17 =Vicente Fmncisco ela Conce~
ção; capitão quartelmc;stre elo r egimento 17 = Ge?·mano Antonio Rod1·igtteS Casa
lino> cirmgião mór do r egimento 17 = JJ!Ianttel José Vellez) capitão quartel mestre 
elo r egimento 5 ele infanteria = Fnmcísco dct Costct Damaso > capitão graeluaclo ele 
cavallaria n. 0 2 = Fnmcisco ele Pattla Castanhei1·a, capitão gTacluaclo elo 2. 0 de 
cavallaria = Ignacio da Costct de Car·valho) capitão elo regimento de milic~as ele 
Villa Viçosa= Fmncisco ele Paula e Silva) capitão elo r egimento ele milimas ~e 
Villa ViÇ'osa =Antonio Joaquim Guer·1·eir·o, capitão ajudante ele ordens = Joao 
Antonio 111istbraelo > tenente elo 2. 0 ele ca.vallaria .=: Bema1·do Antonio de Sousct, te
nente elo 2. 0 ele cavallaria=José Be?·nm•do de Ccwvalho> tenente elo regimento 1_7= 
Antonio Ve1·issimo Villcwelho> tenente elo r eo·imeuto 17 =José Be?'?uwilo det SLlva, 
tenente elo r egimento 17 = F1·ancisco Jost J.Vfassano, tenente do r egimento 17 = 
lf!Iar·çal José de Mú·a, tenente do regimento 17 = J.l!J.anuel Ba1·ão> tenente do re-
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gimonto 17 =João Augusto Rego lliaia, tenente do regimento 17 = José Joagui?n 
das D01·es Scwaiva, tenente ajuclante do r egimento 17 = Antonio Eleute?·io do 
Rego llicdct, tenente elo 5.0 de infanteria= Gonçalo Lobo d" Vasconcellos, tenente 
do 8 de infanteria = Jll[atheHs Fmncisco Pad?·ão, t enente do 5. 0 de infanteria = 
José de Santiago, alferes do 2. 0 de cavallaria = José Joaqttim P m·di,qão, alferes 
elo 2.o ele cavallaria = Antonio José 1l!Iendes, ajudante do 2.0 ele cavallaria = An
tonio José P1·ates, alferes elo 2.0 de cavallaria = Bento Luiz, alferes picaclor = 
P~d?·e Manuel Joctruim de Ab1·e~t, capellão do 2. 0 ele cavallaria = Antonio Joa
Qtttm ll!lo?·teim, alferes elo 17 =Luiz J osé da Veiga, ajudante do 17 = lJI[a.mwl do 
Rosa?·io Boquete, alferes elo 17 =Antonio José Nunes do Valle, alferes do 17 = 
João Salustiano A mado, alferes do 17 = Ignacio Antonio Paulo, alferes elo 17 = 
Gomes do Rego Maia, alferes elo 17 =AdPiano Emílio de Mi?·anda, alfer es do 17-:
Pad?·e José Antonio Att,qusto, capellão_ elo 17 = Gomes S ctTclinha ela Ponte Anjo, 
alferes tle infanteria 5 = L encadio J osé Vellez de Athaide B anazol, alferes annexo 
ás praça::; a nu ·as = J nsé Nepomuceno Tavana, alferes annexo a milícias = J osé 
Antonio Paiva Coxixo, alfer es = J oaquim Antonio P e1·es Pm·ei?·a, porta-estanclm;te 
do 2. 0 de cavallaria = Dio,qo Ma1·ia Lopes 1J1.isttrado, cadete elo 2.0 de cavallaria = 
Antonio Lttcio Ma,qgess i Tava?·es, cadete elo 2. 0 ele cavallaria = Attgttsto Lniz B e?·
tholé, porta-estandarte do 2. 0 ele c avaliaria = Damião de Sottsa da Silva Ca1·doso, 
cadete do 17 = Thomaz J osé de CctTvalho, cadete elo 17 = E~;tevão da Silvtira 
~Menezes, cadete elo 2. 0 de cavallaria = José Joaqttim da Costa Padilha1 cadete do 
2.o ele c:waUaria = R aphael Reixa Bm·antes, cadete do 8 ele cavallaria = Antonio 
José Boquete, cadete elo 17 = José Marict Vellflso, cadete elo 17 = João Theodosio, 
caclete do 17 = Juão JrJaquim de J.l!leUo F1'Ctgoso, cadete elo 17 = Antonio l<l·anco 
Co1·1·eia, cadete elo 17 = Francisco de Paula da Veiga, cadete elo 17 = Antonio 
Ma1·ict de Figue1:ndo Pinto, cadete do 17 = Ma x:imiano Eduet?·do de Pina e An
d1·ade, cadete elo 17 = Francisco Jll[amtel VeTdel ho de Matos, cadete , do 17 = 
D . Joaqtd·m Xavie1· d& Silva Lobo, cadete ele caçadores n .0 1 = Officiaes liVTes 
annexos á divisão : Antonio Jusé Velloso, tenente coronel, inspector de revistas= 
N un(j A ntonio N eg1·ito, primeiro escripturario do exercito= Je1·onymo de Ca1·valho 
A,quim·, praticante elo exercito=José Bm-na1·do Fan,gttei?·o, segundo guarda livros= 
CJwistovão 111rwict dos Santos, pharmaceutico = Paizanos nobres annexos á dtvi
sa,o : José Mw·ict da Costct Fonseca Mexia= José F~·ancisco da Gama Lobo Pi.
rnentel= Joaquirn da Conceição 'Rico, capitão de Malta. 

Termo de encerramento 

No mesmo dia, mez e anno se conchún o mencionado juramento com as for
lllttlas expressadas e declarações conteúdas no auto ele abe~·tura . E para constar 
lllauclou o sobredito general commanclante da divisão fazer este termo, que eu 
D. João ele Abreu ela Silva Lobo subscrevi e assig11ei. =D. João de Ab1·eu da 
S ilva Lobo, major ajttdante general. * 

. . Estas revelações ministeriaes produziram grande sensaçã~ J?-a c amara electiva, 
1~Cttanclo varios clepntaclos a usarem ela palavra, uns para ex1g1rem proml?tas pro
VIdencias dos poderes publicos, outros a fim ele propol-as, éomo melhor se verá 
pelos extractos dos discursos que abaixo mencionâmos . 

JOSÉ ANT0~'10 GUERREIRO : - Pela leitm·a e commtmicação que acaba ele fa
z~r-nos o sr . ministro elos negocios estrangeiros e pelo que ha dez dias nos foi 
dtto quando eu aqui insisti sobre a necessidade ele que o governo declarasse o es
tado ela nossa situação política, concluo em que as opiniões de todo o ministerio 
não são conformes . V amos agora a factos que elucidam este jtúzo. lVItútos dias ha 
que temos visto uma cidade do reino saqueada pelos r ebeldes, commettidas por 
elle.s as maiores inbrnias : e que medidas se tomaram? N erp.. uma só para pôr os 
regunep.tos ele linha n 'um pé capaz Gle fazer frente áquelles traidore-s . Mandaram-se 
acaso creàr corpos ele g Llerrilhas, cuja utilidade é no nosso paiz tão r econhecida? 
Não . Vemos uma multidão ele hespauhoes refugiados em Portugal, ardendo em de
sejos ele serem mandados defender a causa da legitimidade do senhor D. P edro IV 
e a elo ·ystcma constitucional. E que medida se tomou a respeito cl' elles ? Ne-

tl:1 

• 
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nlmma. Existem n ' nm estaclo de desgraça, cheios ele miscria i c agora pois, que as 
nossas r elações com Hos1Janha estão da maneira que sabemos, não se lança mão 
de mn só meio para fazer com que os nossos vizinhos deixem ele dar asylo aos 
rebeldes. Não posso ver éomo tal aconteça sem que haja no mihisterio diversidad~ 
de opiniões . Prescindo de discorrer por agora sobr e este assumpto, e só notarei 
que aconteceu. justamente o que eu esperava r elativamente ao progTesso das ope
rações elos rebeldes . . Proponho, em consequencia, que o primeiro cuicla.clo d'esta 
camara seja o ele fazer uma lei p ara que se possa conseguir unidade no· mini.ste
rio i o meio mais aclequaclo julgo ser o estabelecimento da responsabilidade sohcla
ria elos secretarias ele estado ; e, se a camara assim o determinar, eu me offm·eço 
a apresentar um proj ecto hoj e mesmo sobre este assumpto . (Apoiados.) 

ALEXANDRE Tamu.z DE MoRAES SARMENTO :-L evanto-me simplesmente 
para r equer er que sejam impressos com toda a urgencia os documentos apresen
tados pelo sr . ministro dos negocias estrangeirqs, pois ás seis horas ela tar.cle d~v.e 
partir mn paquete para Inglatena, e é muito util, inelepenclentemente da partici
pação elo governo, que ali appareçam. Convem informai: os grandes amig·os ele 
Portugal, existentes no parlamento cl 'aquelle paiz, ele quanto occorre em Hesp~
nha e aqui, soando pela Europa similbante campainha ela infamia, a fim ele vtr 
soccorrer a causa ela liberdade e ela justiça. . . 

JOSÉ XAVIER Mo USINHO DA SIL VEillA : - Assim é preciso para que a opiruão 
publica se forme a favor da, causa elos. povos, pois até agora t em tido mtútos em
baraços, mesmo entre nós! E necessario acabar por uma vez com as moder ações i 
não aconteça como ha pouco, que pedindo muitos cidadãos ser armados para cl~
fenclerem a patria, entr e outros os estudantes ele Coimbra, o minist erio n,ão qUlZ 
attenclel-os e mandou-os continuar os estuclos. Senhores, quando se defende a pa
tria largam-se estudos, larga-se. tudo . T enha o ministel'io uma respol1Sabilidacle 
effectiva , forme-se o espírito elo governo, aliás estamos perdielos. 

BARÃO DO SoBRAL, Hu:RMANO : - A resp eito elo r equerimento elos estudantes, 
r eferido pelo sr . deputado, tenho a advertir a camara ele que quando isso succe
cleu não estava em perigo a causa ela patria, como hoj e ; o governo t em obrado 
até aqtu com moderação para que Portugal não seja o primeiro aggr essor. 

MANUEL GONÇALVES DE 1\'Inu:ND.A : -Par ece r ealmente que o governo teDl 
procecliclo càm bem pouca activiclade. E, com effeito, o que temos vis Lo? Ea qna
tro mezes e meio levantou-se o espírito ele rebellião, e porventura tomou elle al
guma medida conducente a suffocal-a? Não, contentava-se em dizer que era pre
ciso moderação i mas a moderação quasi sempre degenera em descuiclo (por não 
dizer otltra cousa) quando é excessiva. Os que assim pensam chamam-se exalta
elos, sem r eparar que o amor da patJ.·ia é que assim os faz fallar . Quando os' es
hlclau.tes ele Coimbra quizeram armar-se , assim o exigia a segtuança publica, roas 
o que aconteceu? Chamaram-lhes exa'ltados ! O coronel Valclez mandou clizer ao 
governo que mtutos cidadãos queriam pegar em armas ; ele nada seTviu isto, o go
verno negou-se a qualquer providencia a tal respeito, não se esquecendo, porém, 
ele faz er leis para regular a censura e outras disposições contrarias á carta. Quan
tos terão a estas horas pereciclo nas t erras insurreccio:o.aclas, e quem é o r es?o?-
savel ? Eu o declaro, senhores, é o ministro ela guerra. D esgraçadamente o rolUJS
tro patJ.·iota, o general SalclanJ;ta, achou-se privaclo por doença ele exercer as s~1as 
fuucções e adoeceu tambem o ministerio ; desde então não vimos uma só medida. 
que tendesse a concentrar as forçás elos amigos ela causa elo r ei e da patria. Cha
mam ignorantes aos r ebeldes, mas v~ja-se como elles têem procedido : dirigiu-se 
o marquez de Chaves por uma parte e a marqueza anel a 1Jelas províncias r ebel
lanclo os povos. Finalmente, levo :t consideração , ela camara a necessidade ele to
mar medidas fortes para que o ministerio proceda com cuidado a bem ela segu
rança publica, CLlja responsabilidade lhe pertence. 

MANUEL TEIXEIRA LEONllL : -Peço licença para ler ~ seguinte proposição.: 
. «~enclo a salvação ela patria a suprema lei, e senclo hoj e a todos notoria a cn

tiCa Situação em que a nossa se acha, a ponto ele correr per igo immÍ11Emte, se ;1~ 
p_rornpto . lhe não acudirmos, lançando mão cl'aquellas mecliclas, que as 1.1rgente" 
Circumstancias elo momento exigem e reclamam como um dos mais sagrados ele-



5-!7 

veres ele to elos os que se acham n' este recinto constitui dos pela. nação a cargo cic 
a cleféndercm ; proponho : 

«1 .0 Que se declare esta camara em sessão permanente (salvas as horas ele re
feição necessaria para a viela) até que se providenceie sobre tudo que for concer
nente á segurança publica. 

(( 2. 0 Que durante ella se prescinda elas formalicl acles elo regimento interno, guar
dando-se .són;tente aquellas que em to elo . o C<tso seD;1pre se requerem para a boa 
ordem, com attenção porém ás urgentes Clr cumstanClas do momento. 

((3 ."' Que na ordem elos assumptos tenham toda a preferencia : 1.0
1 a suspens~Lo 

das formalidades j ucliciaes, auctorisando-se o governo para obrar livr emente e se
gundo entender conveniente em ordem á segmança interna e externa elo estado, 
lJelo tempo determinado que a camara bem j ulgar , guardada á risca a linJm ela 
p~·?tecção, para que se não torne em oppressão, ficando t llClo a ca.rgo e responsa~ 
biliclacle elo governo na fórma ela carta ; 2.0

·, o aproveitamento e convite aos hes
panhoes emigrados residentes em Salvaterra ele l\Iagos, ou aonde quer que seja, 
para auxiliarem as nossas tropas no serviço da guarda d'esta capital1 visto que a 
nação os está sustentanclo; sem que todavia esta medida economica tenda a offen~ 
der, nem levemente, os tratados com a nação hespanhola ; 3. 0 , o chamamento a 
todos os homaclos officiaes do rebelde batalhão n. 0 7, e ele quaesquer outros nas 
mesmas circumstancias, para que corram á defeza elo rei e da patria, e se apre
s~ntem aos generaes elas provincias aonde residem a -fim ele nas mesmas se arre~ 
g'tn1entarem com todos aquelles nobres e -fieis paizanos que quizerem formar-se 
en~ gu~rrilhas, ou cor}JOS volantes, que possam contrapor-se ás elos rebeldes, co~ 
brn· as estradas e facilitar as marchas elas nossa· tropas defensivas ; principiando a 
formar-se estes corpos patl·ioticos debaixo ela. boa clirecçã.o el'aquelles honraclos mili
tares em harmonia com os commanclantes da força armada, nos pontos pr incipal: 
tncn~e ele Lamego, Penaguião e outros em que seja preciso acudir á clefeza elo 'J:ei e da 
patrw,; 4 . 0 , a prompta demissão ou remoção ele todos os empregados civis, militares 
e ecclesiasticos que por qualquer modo estej am coadjuvando os rebeldes e facili~ 
tando-lhes a invasão; e a prompta substittúção cl' estes por otltros ele conhecida 
0 ?Ufiança, empregando-se para este fim, se necessario. for, até mesmo alguns elos 
dignos pares elo reino e elos srs. deputados, segundo é outorgado no artigo 33.0 ela 
carta, nos casos imprevistos de que depende a segurança publica e o bem elo esta~ 
do ; 5.0

, a prompta chamada elo batalhão n, 0 5 , qüe se acha n 'nma elas ilhas, o qual 
Pela sua deciclida conclucta virá engrossar a for ça physica e moral elo nosso exercito . 

cc4. ° Finalmente, que para melhor deliberação e ace1'to se convidem os minis
tros ele estado para assistitem a tudo isto nas horas que podét•em clispensar elas 
suas tarefas, auxiliando esta camar a com as suas boas luzes e informa_ções, fazen
do-se tudo em sessão publica, por isso que não envolve segredo, nem se segue 
Prejuízo, antes p1'oveito ela sua publicidade. · 

<cDecla;ro que, por tugentissima, deve já tomar -se em consicleração esta pro
posta, pondo-a immecliatamente á approvação ela camara pm•a sobre ella cleliber:u' 
00lllo convem. >> 

FRANcrscb M.A~UEL TRIGOSO DE .ARAGÃO MüR.ATO : - Um honrado membTo 
d'esta camara argtúu o governo ele pouco escrupuloso em fazer certas leis, por 
e:lternplo, a ele censm·a, negando-se ao mesmo tempo a acolher a petição elos estu
dantes para se armarem. Cumpre-me responcler que o ministerio teve muito es~ 
crupnlo em ingerir-se nas attribtúções do poder legislativo, porém emquanto á im
prensa, não podendo observai·-se o ar tigo ela carta sem uma lei regularp.entart 
ipenas se deram algumas instnteções a respeito ela censura, cleixanclo -a ainda mui 
êt~, como se prova pelo que apparece publicado diaria~ente . Os estudantes ele 

01lllbra quando fizeram a sua petição estavam para abnr-se as aulas, e as cir
CL1n1stancias eram então muito clifferentes elas actuaes ; se a patria necessita ele 
braços armados carece tambem ele homens que aprovei'tem nas carl'eil'as que em~ 
Prehenclem; po;. outra parte, em vez de ser util o acto ele armar aquelles estuclan~ 
tes, deveria produzir clifferentes consequencias, porquanto nem toclos têem as mes
m~s opiniões políticas; sabe-se estarem clivicliclos em facções, e o governo quiz 
ovttar nma ele ·ordem acaclemica. 
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MANOEL GONÇALVES DE MIRANDA: - Apesar ela r esposta do sr. secr etario de 
estado, o que eu disse subsiste em vigor. O governo, assim como fez: as instruc
ções para a ceusm·a, podia inclisputavelmente fazer a lei de liberdade ele imprensa, 
·pois tanto n'um como n'outro caso a obra era sempre legislativa. Emquanto ~os 
estudantes, embora se não approvasse o methoclo que elles propunham, o essencw1 
era aproveitaJ· a sua petição . 

. FRANCISCO SoARES FRANCO : - Levanto-me para apoiar a lembrança elo 
sr. Guerreiro relativamente a tratai·-se hoje mesmo ele fazer uma lei ele respons~
bilidade para os secretarias de estado . Agora a respeito elo que ahi se clisse ele h
herdade ele imprensa, é preciso refiectir que se ella desde logo se pozesse em ple~a 
execução seria um inimigo maior do que o marquez de Chaves . Não vimos n~s 
nos primeiros dias que se publicaram tantos escriptos, que se converteram dep01s 
em B1·uxa encantada, Cla1·i?n, T1·ombetc~, etc.? Por isso mesmo é que a lei regu
lamentar deve ser feita com muita reflexão e machu·eza, pois o excesso ela liber
dade ele imprensa torna-se muito nocivo n'algumas c.ircumstancias, principalmente 
emquanto não se consolida o systema. A r espeito elos estudantes o que eleveria fa
zer-se era fechar a universidade : aqlúllo é um foco ele immoralidade, ele intrig~s 
e partidos . Tratemos pois ela lei elas guardas de segm·ança, como já está deternn
nado, e não gastemos mais tempo vagamente . 

JosÉ ANTONIO GUERREIRO: - Disse que em 1811 e 1812 a nação :fizera os 
maiores sacri:ficios a bem ela cansa elo rei, e estando agora todos os portugnez_es 
com a mesma boa vontade, o ministerio não ·r ecolTÍa aos meios que tem á sua clts
posição para salvar a patria. Citou alguns exemplos, elos quaes deduziu que . ne
nhumas medidas appareceram para pôr os corpos ele linha n~um estado respei~a
vel; e concluiu declaranclo que o seu projecto sobre responsabilidade ministen~l 
não era completo, al)enas dois ou tres artigos, e se a camara o determinasse hoJ@ 
mesmo o apresentaria. . , . 

ALEXANDRE THOMAZ DE JY.tüRAES SARMENTO : - E necessario não desperdiçar 
o tempo e só tratarmos de uma questão cuja utilidade seja immediata. O nosso 
rei imitou os Trajanos e os Antoninos, porém nós não elevemos imitar os degene
rados romanos d'aquelles tempos, que r~j eitando os dons que os seus iml)eraclores 
lhes outorgavam, em vez ele restabelecerem as suas antigas liberdades, só pecliaJ.ll 
lJão e o circo . Nunca nos devemos admirar ele que haja entre nós quem se oppo
nha ao estabelecimento ela libeTClade; ainda e;m crises bem clifficeis tem· o boJ.ll 
senso e a cligniclácle trinmphaclo ela estupidez e ignorancia. Quando a Inglaterra 
chamou a casa ele Hanover, havia um partido grancle que se oppunha ás liberda
des patt·ias, p01;ém esse ·partido a :final cecleu á força elos homens ele talento e ele 
amor patrio . A violencia sómente se r esiste com a força, e portanto devem-se 
armar os vercl:adeir os patriotas . Discuta-se, pois, ' O projecto elas guar elas ele segn
rança, para não vermos a exterm.inação das nossas famílias. 

Mandou-se imprimir o relatorio com mgencia, satisfazendo assim aos votos 
emitticlos . Entrou na sala o ministt·o dos negocias da justiça, o qual pediu permis
são para usar da palavra e disse: «As medidas adaptadas na carta constituciona1 
são boas, justas e santas, mas dependem ele tempo, que, se em qualquer occasi~0 
é precioso, muito mais agora, pois a primeira lei é a salvação ela patr'Ía. Ha mag1s
traclos indignos, que prestam auxilio aos revoltosos e os recebem no seu seio ; sa
be-se ter sido chamado a Villa Viçosa um bravíssimo corpo para o sacrincareJJl i 
consta que o juiz ele fóra ele Moura t em corresponclencia com os rebelcles; o cor
regedor ele Villa Real r epresenta que a marqueza ele Chaves é perigosa n'a-quel~t:s 
sítios, e a dita senhora, apesar ele se expedirem as ordens mais positivas e ao 
mesmo tempo as mais humanas, não veiu para Lisboa e deixou-se escapar, ten~o 
ainda a liberdacle ele dar conselhos ele pruclencia ao governo; os generaes quei
xam-se dos magistrados, que estão fomentando as nossas clesgraças . Peço portanto 
~ suspensão elas garantias inclividnaes estabelecidas na carta para a prisão dos cle
~nquentes. (Apoiados.) Eu quero a salvação do estado, quero trabalhar a este fim; 
a camara compete dar as medidas convenientes . ( Apoiaclos.) » 

Em acto contínuo o mesmo ministro e secret;:trio de estado deu conhecimento cl 'esta 
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. 
. Senhores: - A carta constitucional, no § 7. 0 do artigo 145.0

, ordena qtle 
«nmguem possa ser preso sem culpa formada,>, e prescreve o tempo e o modo com 
que ella ha ele ser formada, quando a prisão tiver siclo feita em flagrante; e em
quanto aos mag·istrados ordena igualmente no artigo 122.0 que só por sentençaos 
elles possam perder os seus lagares. E. tas sabias e justas providencias levam tem
po, e tempo ás vezes mui consideravel e em certas circumstancias preciosíssimo. 
O nosso actual estaclo, em que o mlmero de facciosos, não contentes de abando
nar o paiz a que tudo elevem, o investem com armas e com opiniões, seduzindo e 
att~·a~clo a seu partido ouh·os subditos, parece não aclmittir as formalidades pre
scl"lptas, e que se faz necessario que o governo tenha uma orbita mais ampla para 
as suas operações n'esta parte, que se considera como indispensavel para concor
rer para a execução da lei, qual a salvação elo estado. Esta medida parece estar 
bas.tantemente declarada no § 34. 0 elo j ~í. mencionado artigo 145.0

; mas o poder 
l\'lg1slativo decidirá a este respeito o que julgar mais conveniente ao estado elas 
cousas e mais conforme ao espírito e letra da carta. 

Secretaria de estaclo elos negocias ecclesiasticos e ele j ustiça, em 4 clt;J dezem
bro de 1826. = Ped1·o de Mello B1·eyner. 

. O presidente suspendeu a sessão, para se retmirem as comm1ssoes geraes, que 
h?ham de nomear quem emittisse parecer sobre a proposta supra e outra do 
VIsconde de Fonte Arcaclai e pouco depois reabriu-a, entrando em discussão o 
projecto ·ele lei elas guardas de segm·ança, cuja doutrina na generalidade foi bem 
acolhida, não obstante apresentarem-se algumas emendas. Eis como se expressou 
O orador que primeiramente teve a palavra : 

. JosÉ JoAQUHII GER.ARDO DE S.A]fPAIO : - Sr . presidente, antes ele passarmos a 
chscutir o IJroj ecto offerecido pela commi.ssão sobre o organismo elas gttarclas ele se
g~ll'ança, temos por boa 01·clem analysar a utilidade ou inutilidade ela. sua crea
çao; e tomando sobre mim esta tarefa, e na pa;t·te que me toca, devo dizer que 
estas, alem de convenientes, são indispensaveis. Todos conhecem qtle mna porção 
do nosso exercito, fanatisacla pelo espirito elo mal, habituada a ganhar premias 
Por meios illicitos, emquanto algnns corpos, firmes na estrada da honra e dignos 
~e não vulgar elogio, fazem o lustre elo nome portugnez, nos traz em contínua 
mqníetação, já temendo os transfugas que entrando pelas nossas fronteiras asso
lam o territorio, já receianclo os procedimentos que desenvolvm'fto estes ou aquel
les que se acham entre nós; igualmente que grande numero ele ciclaclãos, não me
l'ecflclores elo honroso titulo ele portuguezes, seguindo os dictames elo egoísmo, que 
lhes representa como mais adaptado para cevar suas paixões um governo absoluto, 
Proccu·am, sem dormir , pelos caminhos da desordem, cavar a sepultma ás nossas 
sabias instittúções i e se por este lado o guach-o é horroroso, não é muito brilhante 
pela face das providencias e medidas de segurança. Convem pois, senhores, e 
quanto antes, organisar as guardas cívicas i cívicas sim, deixemo-nos ele olhar para 
08 nomes, encaremos as causas i longe de nós o pueril receio das sagradas pala
VI·as nacional e constitucional; nós mmca qtúzemos nem queremos nada alem ela 
carta ele 1826, dada pelo sabio e generoso senhor D. Pedro IV; e a respeito d'ella 
8~ ha amigos ou inimigos; estes não transigem e tiram a sua força elas nossas m~
lllas philantropicas, e ela clivergencia em que estão de nós; armen;ws, torno a di
Zer, os ciclaclãos probos, aquelles que no amor da liberdade ~ cle_sn~te_;·ess~ ti·aba
lham por defender hom·a, viela e fazenda, que lhes garantem as mstltmçoes hberaes; 
Peqneno numero d'estes muito poderão contra os cobardes escravos que abm?·ecem 
as luzes elo seculo como os lach-ões as elos cancli~ros. Voto, portanto, e mmto ele 
ahna, a favor elo parecer ela commissão ; não só firmado nos principias que deixo 
e:x.pendiclos, ·mas tambem na utilidade que a experiencia me mostrou no violento 
estado de 1823, por mim presenciado n'esta capital, e t?cla devida ás fadigas ele 
llllJ. tal corpo e _ainda nascente; porém muito é para de~e~ ar que a sua organisação 
P:rta e emane cl'cstas fontes, a saber: que a sua concliçao, pa:ra seT util e para se 
nao contrariar com a carta, deva ser, não ele uma força armada, mas sim de uma 
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g·uarcla ele polícia- territorial, debaixo elas ordens das auctoriclacles municipacs i e 
enüio bom seria qne com a lei que ha de crear este corpo saísse a elas ele~ções 
elas camaras ; porque com as actuaes será · aquella até perigosa; que o seu numero 
seja perfeitamente definido; que não entre para elle pessoa cleciàiclamente co:Jtra
ria ao actual systema, porque · então al'maremos nós mesmos os nossos inimigos; 
que todo o que entrar, te11ha que perder; e oun·os, para expor os quacs me re
servo quando se discutir o proj ecto da commissa'.o ; formado assim o corpo de que 
se trata, serit em toda a extensão conveniente; de outra qualquer fórma, a rneu 
ver, passa1'á ele inutil a ser anarchico e r evolucionario. 

O deputado Joaquim Antonio ele Magalhães, relator ela commissfio éspecial; 
leu este 

P arecer 

A commissão encan•egacla ele examinar a proposta elo poder executivo, trans
mitticla pela repartição elos negocias da'justiça, entende que a mesma eleve ter lo
gar, po1• isso que a nação se acha nas circumstancias que o§ 34.0 do artigo 145.

0 

indica; e portanto offerece o seguinte proj ecto ele lei : 
Artigo 1.° Ficam suspensas as garantias inclivicluaes elos cidadãos por tempo 

de tres mezes, deixando-se á pruclencia elo poder executivo o uso ela latitucl:e cl'esta 
medida, na conformidade elo § 34.0 elo artigo 145.0 ela carta. 

Art. 2. 0 O poder executivo póde suspencle1• e clemittir os magistrados sem de
penclencia elas formaliclacles designadas nos n.rtigos 121. 0 e 122.0 ela carta: 
· Cama1•a elos deputados, 4 ele dezembro ele 1826. = Fmncisco ]Jt[anuet T1·i,qoso 
de Aragão Momto = Filippe FeT1·eim de Arm~o e Cast?·o , Antonio Camello Fm·
tes de Pina = JoaqttÍrn Antonio ele Jll[a_galhães =Bento Fm·ei?·a do Carmo =Frran
cisco Manuel G1·avito =Antonio lll[aq·ciano de Azevedo. · 

J!-,oi approvado com o additamento êfas palavras «e juizes>> depois ele «magis
-traclos », proposta pelo primeiro signatario elo proj ecto. 

O visconde ele Fonte Arcada apresentou tambem, antes de passar -se á espe
cial~clacle elo assumpto claclo para ordem elo clia, o seguinte 

Parecer 

A commissão .=mcarregacla ele dar o seu parecer sobre o proj ecto elo deputado 
visconde ele Fonte Arcada, apresentado na sessão ele hoje, 4 elo corrente, offerece 
o seguinte projecto ele lei : . 

Artigo 1. 0 Os regimentos ele milícias, logo que :fizer em qualquer serviço, amda 
mesmo não saínclo elos seus respectivos clistrictos, serao abonados com o soJdo, 
pão e etape, como se fosse serviço de campanha; ficando clerogada toda a legJsTa-
ção ou qualquer ordem em contrario. _ 

Art. 2. ° Fica derogacla a portaria de 22 ele agosto ele 1812, na parte que clJZl 

respeito ao recrutamento ele milícias, assim como as ordens contrarias ao deter~ 
minado no titulo I, capitulo v elo regulamento ele milícias ele 1808 . . 

Art. 3. 0 To elos os inclivicluos que voluntariamente forem àssentar praça ele ])]1-

licianos clenn·o ele dez clías, depois ele publicada esta nas estações oi·clinarias, s_e 
limitará o tempo elo seu serviço a quatro annos em logar dos doze a que s~o obn
gaclos, findos os quaes quatro annos terão a sua baixa, a qual lhes será dada pe
los seus comrri.andantes, sem clepenclencia de qualquer outro requisito mais elo que 
mostrarem terem preenchido aquelle praso. 

Art. 4. 0 Os soldados ele il'opa de primeira linha que deram baixa por tereJJJ. 
completaclo o seu tempo ele serviç0 são convidados novamente a voltar a elle ~ e 
servirão unicamente dois an.ri.os, yencenclo alem do soldo orcliuario mais um VIU

tem cliario; e no fim elos dois annos terão a sua baixa pelo modo elo artigo ante
cedente. 

Camara dos deputados, 4 ele dezembro ele 1826. = Visconde de F onte A1·~ 
cada = Conde ele Sampm"o = José de Macedo Ribei1·o = F1·ctncisco Antonio de A b1·eu 
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L_ima = Mcmuel· Gonçalves de JJ1intnda . Péd1 ·o 11-Iousinlzo de A.ll.mquerque = Fmn-
c·~sco Socwes Fnmco . · 

Pouco antes decidira a camara que se expedisse ao ministro interino dos ne
gocias ela guerra este 

O:ffi.cio 

lli. mo e ex.mo sr.-Havendo a camara dos deputados resolvido que se crcasse 
uma commi:são especial para examinar a proposição apresentada pelo sr. clepn
tado visconde ele Fonte Arcada, a qual se acha r eunida e em cffectivo trabalhá, 
e ~endo muito conveniente que a ella v. ex.u se relma, como a mesma camara de
seJa, para haver harmonia nas resoluções a tomar, porque o obj ecto da pl~oposi
ção é sobre objectos militares, o participo a v. ex .a para que possa v.ir já, pa
recendo-lhe conveniente. 

Deus guarde a v. ex. a Camara dos deputados, em 4 de dez~mbro ele 1826. 
IU.mo e ex. mo sr. Ig·nacio da Costa Qlúntella. =Fmncisco Ba1·roso Pe1·ei?·a . 

. . O deputado José Antonio Guerreiro offereceu o seu projecto sobre r esponsa
bilidade soliclari.a dos ministros de estado, o qnal foi enviado á commissãó que 
emittú·a voto na proposta de Pedro de Mello Breyner. 

N'esse mesmo dia compareceu tambem o ministro dos negocias estrangeiros na 
ca:mara dos pares elo reino, onde fez leit,ura elo relatorio e documentos j á transcri
ptos, e acrescentou : ((A corresponclencia que existe entre Portugal e a côrte de 
Ilespanha é Slilllmamente vohilllosa. Se a camara, agora ou com mais descanso, 
ql1izer tomar conhecimento d'ella, verá que da parte do go~erno se :fizeram todos 
0~ esforços para os tratados serem mantidos e conservar-se a harmonia tão conve
nrente aos povos ela península, e acaso a tocla a Europa. Desgraçadamente não o 
conseguiu; mas apesar d'isso e ele que as hostilidades têem de certo modo come
çado, o governo ainda não }Jerdeu a esperança c~e reconciliação . Se o governo hes
Panhol se prestasse a dar algumas seguranças, taes como as clesejâmos, poderia 
restabelecer-se a harmonia; o prinQipal consiste no prompto r econhecimento do go
verno actual e na certeza de que d'aqui em diante deixem de r eceber os cleserto
~·es portuguezes. O roinisterio ele sua magestade catholica, quanclo teve noticia ela 
Invasão de Portugal por aquelles sediciosos, lembrou-se de ~ar ordens para que 
entregassem as H.rmas; essas ordens foram logo commlmicadas, porém são taes, 
que julgo quasi indecente apresentai-as á camara. Se esta exigir mais alglms es
clarecimentos de mim, da melhor vontade me prestareb. 

O conde de Villa Real, corroborando quanto dissera o 'ministro a respeito elo 
g·abinete ele Madrid, junto do qual desempenhára uma impor tante commissão cli
plo:matica, fez este longo , 

Discurso 

Sou obrigado a levantar-me parà clizer a minha opinião sobre a questão que 
a?ora se ~presenta, para que os clignos pares possam conhecer que o g·overno fez 
neste caso tudo quanto estava ela sua parte para evitar a guerra, e que eu pro
Cln·ei desempenhar a commissão delicada ele que fi.ú encarregaclo, ele modo a pré
enc~er as intenções do governo e a promover o bem ela minha patria. Julgarão 
os cl1gnos pares se consegui estes clois objectos. Se eu poclér ter a ~ert~za ~le não 
~aver desmerecido a estimação com que muitos me hom·am, :ficare1 satlsfmto. Se 
Jlllgarem que podia ter obrado ele outro moclo, esp~ro que reconhecerão p_elo me
n~s que se errei foi invohmtariamente, e que as cllfliculdacles eram supenores ás 
l])Jllhas forças, tendo empregado todas as que me dão o meu zêlo e os meus limi
ta.dos talentos. O desenvolvimento elos motivos que deram causa a excitar-se em 
Bespanha 1illl receio tal, como se mostrou do estabelecimento da nossa carta,· c 
00~unmicar-se este. receio até certo ponto. em to~a .a Emopa, .e os meios quo se 
poLdram e clev.iam ter tomado para prev.erur um Slilll.lhante eifOito, são assumptos 
08Lranhos ao objccto que eu tenho em VIsta, que é SDnplesme~ltc ele cla.r conta ela 



m·inha negociação com o g·ovcrno hespanhol, clesde a minha. chegada 1.~ Maclricl. 
A inesperada resoh1ç~io que J oaquim Severino Gomes tomou ele não j urar a carta 
constitucional, decretada por sua magestacle o senhor D . Pedro I V, interrompeu 
ele facto as relações entre He.-panha e Portugal. Quando esta noticia ch~gou a 
Lisboa havia já ftmclaclos motivos para suppor que na deserção ela tropa tmbaro 
muita parte as intrigas ele Hespanha; era, pois, necessario mandar alguero que 
aclarasse a nossa posição, e que, tiámdo os pret~xtos áquellas intrigas, :fizes~e 
cessar aquelle mal ; eu não j ulgava que as intrigas fossem tão activas, coroo d~p~~s 
vi que eram i conh~cia, por6m, todos os motivos, pelos quaes a minha co~ssao 
era clesagraclavel, mas não previa a questão e a clifficuldacle que encontrana logo 
na minha chegada. Não suppunha que o governo hespanhol não reconhecesse como 
legitim,a e legal a regencia ele sua alteza. Parecia-me que mostraria receios elo e~
tabelecimento 'ela nossa carta, que ex:jgiria garantias contra qualquer ingerenclit 
pela nossa parte nos negocias interiores de Hespanha, mas não me podia occorrer 
que, havendo a Hespanha reconhecido o senhor D . Pedro IV como rei ele Portu
gal, que havendo manclaclo credenciaes ao seu embaixador, em nome elo mesrno 
augusto senhor, para serem apresentadas á regeneia estabelecida pelo decreto _de 
6 de março proximo passado, que não havendo a Hespanha ainda reconh~mdo 
nem o senhor D. Pedro IV como imperador do Brazil, nem a indepenclenma Ndo 
imperio elo Brazil, o que não deixava pretexto algum para dar peso ás qnestoes 
ridículas que depois foram suscitadas por espírito de partido sobre ser o senhor 
D . Pecl.to IV um soberano estrangeiro para Portugal , não me poclia oceon·e~· p_or 
toclos estes motivos qu e a Hespanha negasse ao mesmo augusto senhor o dn·e1to 
ele nomear e mudar a regencia estabelecida em Portugal, quanclo entrava pelo fa]
lecimento de seu pae a exercer os seus inauferiveis clireitos . Tal foi, porém, a 
primeira clifficulclade que eu encontrei. O motivo que allegou o ministro dos ne
gocias estrangeiros em Hespanha foi o de não poder sua magestacle catholica to· 
mar a iniciativa n'esta questão, e ele cl ever consultar os seus aUiaclos, dos qua~s 
nenhum ainda tinha reconhecido o nosso governo. O primeiro passo que se d~VH1 

dar era saber elos ministros estr~ngeiros em Madrid se era assim. As commumca· 
ções que com elles tive não me deixaram, porém, duvidar que as opiniões enun
ciadas por Joaquim Severino tinham feito n'elles uma impressão tanto maior, q;te 
era facil ele conhecer que elles não sentiam oppor-se ao estabelecimento elas cor· 
tes em Po1·tt1gal, como j á os seus predecessor es n'aquellas missões se tinhaJll 
opposto á sua convocação, depois ele se achar sua magestacle o senhor D . João VI, 

/de saudosa memoria, restituído á plenitude dos seus inaufel'iveis direitos no auno 
'de 1823. Aincla que lamentarei sempre a conclucta ele Joaquim Severino, porque 
tmiclo com elle por uma amisade inteira, fundada em o conhecimento ela sua honra 
e elos serviços que prestou até esta epocha, faltaria ao meu clever, como por~· 
guez, se não pozesse ele parte toda a contemplação ou consideração pesso · ' 
quando se trata elo bem ela minha patl~a e ela sua salvação para mostrar urna das 
origens e talvez a principal das desordens que tem havido e da illusão que S.e 
tem fomentado, e em que se têem conservado o povo e o exercito portuguez ·sobre 
a legalidade e o fim elas nossas côrtes. Joaquim Severino, quando deu a sna ele· 
missão, não se contentou com escrever ao governo os motivos que teve para a 
dar, mas communicou o seu officio aos ministros estrangeiros e mesmo ao rniuistro 

· elos negocias estrangeiros em Hespanha. Esta r esolução foi tanto mais estrauba, 
porque tinha já obecleciclo ás ordens que lhe tinham sido passadas em nome elo 
senhor D. Pecho IV , e porque tinha conseguido que o governo hespanhol, por -íuna 
nota do duque do I ufantaclo, dirigida ao mesmo encarr egado de negocias, rec?nhe
cesse a regencia que governava em seu nome, como disse acima. Não parecia de
pois cl'isto que elle suscitasse a questão ele ser: ou não o senhor D . Pecu·o IV 11J?l 
soberano estrangeiro, de não poder dar instituições a Portugal contrarias ás leiS 
funclamentaes, e algumas outms rasões inuteis de referir, e ig'11almente absurdas 
e frívolas . Só aponto aquellas, porque os ministros estrangeiros em Madrid as_ re· 
petiam, chegando a indicar abertamente algtms que os seu~ governos não 'Vla:u 
claro nos negocias de Portugal i outros que a Hespanha devia acautelar-se contl a 
Portugal, avançançlo que a nossa carta é contraria ás 1 is :fundamcntacs ela :mo· 
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narcbia; c limitando-se o mais prudente a dizer que não tinha insti·neções . _r ão 
pertenceria aqui apontar as rasões com que vjctoriosamente se combateram argn
tnentos tão futeis. Só é necessario apontar as icléas d'aquelles ministros para mos
~rar a pouca ou nenhuma cooperação que da sua lJarte se ' podia esperar, e a 
unpôssibiliclade ele os empenhar em instar com o governo hespanhol para que r e
conhecesse o de Portugal. 

Que esta duvida era injuriosa ao caracter e dignidade do nosso governo não 
se pócle duvidar, e nenhum portuguez pócle deixar de a r esentir. Porém convinha 
?u não, nas circmnstancias m que nos' acha vamos, romper immediatamente? Esta 
e a ~nestão que, em primeiro lagar, convem decidir . Eu fni ele parecer que não 
conv1nha romper, e, apesar elos tristes acontecimentos de que temos noticia, ainda 
sou da mesma opinião . Vou expor os motivos elll que a fundo, e a camara julgará 
se tne· enganei ou não . 

.r ão ha duvida que existe em Hespanha um grande descontentamento. Creio 
que não La paiz anele elle seja tão geral. Se se pergtmtm· a sua magestade catho
~lca a sua opinião, e ao ultimo dos seus vassallos, passando por todas as classes 
lUtermeclias, creio que ningnem se mostrará satisfeito . Sua magestacle catholica, 
P?rqne conhece que os negocias estão mal e vãà mal, e não lhe vê talvez r eme
dia, porque teme os apostolicos, que exercem uma tão grande influencia em Hes
pa.nha, mas muito mais os liberaes, com os quaes esteve a sua vida por tantas 
vezes arriscada i outros porque, inclinados ás idéas constit1.1cionaes ou soffrenclo por 
teretn servido no tempo das intrusas côrtes, se acham humilhados, persegtuclos e 
expostos aos insultos elos realistas pm·os, como se intitula a si mesmo o partido "' 
agora dominante em Hespanha. Não está, porém, mesmo este partido contente com 
0 domínio que exerce. Julga que ainda tem o governo demasiada_ contemplação 
C~tn os outros i não falta mesmo quem cliga e supponha que as suas vistas não es
tao por ora preenchidas . Ora, n 'este estado de causas não ha· cluvida alguma ·de 
que um rompimento com Hespanha, que auctorisasse o governo portuguez a dar 
n~n apoio aos descontentes em H espanha, daria Jogar a algm1s movimentos par
CJaes . Mas, quem faria esses movimentos? Os liberaes mais exaltados, porque os 
Ubcleraclo~ conheceriam a inutilidade cl'elles e não quereriam tmir-se aos mesmos 

.eraes, que elles consideram, e consideram com rasão, como os auctores elas 
Pl'lncipaes desgraças ela H espanha. · 

Como poderiam aliás esses movimentos tomar uma consistencia que intimi
dasse o governo com a presença ele um exercito francez, que logo cuidaria em os 
reprimir? Uma ou duas brigadas volantes de dois ou tres mil homens bastaria 
~ara impedir que corpos maiores de descontentes se podessem rmmir, e o exercito 
fralJ.cez tanto mais empenho teria em comprimir similhantes movimentos; pois é 
be:tn certo que o r esultado d'elles seria uma nova perseguição de vingança ela 
P.ar~e do partido dominante em Hes1Janh~, o unico que tem armas na mão . Em 
snnill1antes circumstancias só os liberaes mais exaltados se armm·iam : e conviria 
ao no so governo um similhante ~paio? Certamente não. O nosso obj ecto devia 
ser o ele desvanecer no publico e entre as nações estrangeiras a icléa e a opinião 
que ele pro1Josito se fez circular ele ser a nossa carta a mesma constituição for
rnada pelas côrtes intrusas ; ele ter sido, não dada espontaneamente por sua mages
taclc o senhor D . P edro IV, mas clictada pela mesma facção que então as clomi
no\l i e de ter esta em vista revolucionar a Hespanha, assim como a Hespanha 
fomentou a revolução entre nós em 1820. 

. Se acaso n'aquelle p~·imeiro momento o nosso governo s~ tivesse mostrado in
differente á conservação da paz, se tivesse dado a menor 1cléa ele querer }Jrovo
car ltm rompimento com a Hespanha, creiam os dignos pares que não faltariam 
nem aqui, nem em Madrid pessoas nacionaes e estrangeiras que deixassem de 
aproveitar a occasiao de cdnfi rmar as opiniões que se espalharam sobre a pari
dade existente entre esta carta e aquella constituição ele triste memoria. T enho 
toda a certeza que na falta ele similhante argumento não deixaram de se apresen
tar em Hespanha e mesmo na Em·opa algtms factos acontecidos aqtu na ehe()'acla 
ele sir Charles Stuárt, como 1Jrova da op:inlão d'aquelles que queriam desacreditar 
n. noss~ carta. Muitos pocleria citar, mas apontar ei sómcnte o ele haver-se deixado 
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de tocar o hynmo clcclicado ao senhor D. Joao VI, ele sauclosa mcmoria, e que era 
marcha nacional para toclos os corpos do exercito, como um elos factos allegaclos 
pelos descontentes. Sou de opinião que mmca se devia ter S"\.lpprimiclo aquelle 
hymno identificado, assim como o laço portuguez, com a gloria das armas portu
gueza. 1 para não se confundir o systema do nosso governo com o das intrusas 
côrtes . Aquolle hymno não era incompatível com o elo nosso monarcha o senhor 
D. Pedro IV. Sem clnvicla ra o e:ffeito ele um justo respeito o commemorar por 
todos os modos a gratidão dos portuguezes ao nosso augusto soberano pela fSene
ro. a e magnanima resolução com que restabeleceu as nossas antigas institmções, 
adaptando-as its luzes lo seculo . Era conforme aos sentim ntos ele amor que to
elos os portugnezes professam ao seu soberano o perpetuar a memoria ele se~1s be
neficios e da nossa gratidão ; porém, o facto de não . ·e tocar mais aquelle liyrono 
portugucz, foi um d' aquelles que deu mais força aos argumentos elos clesco~t~n
tes, apesar ele terem sido desvanecidos os seus receios pela declaração pos1t1va 
que se contém na proclamação ela serenissima senhora infR.nta, datada em 12 ele 
julho elo corrente anno, que todos temos presente. 

Convinha, pois, ao governo portugucz usar de moderação para com a Hcspa
nha, para acreditar na Europa as nossas instituições. Mas não convinha mc~os 
esta moderação, por causa da opinião geral dos pori11guezes e das ci.rcumstanCH15 

do reino. Infelizmente, temos demasiadas provas da illusão do~ povos. Eu bem 
sei que esta illusão foi alimentada por toda a sorte ele intrigas, fomentadas dentro 
e fóra cl' este reino, e até á custa ele elinheiro espalhaelo com mais profusão do 
que se poelia suppor ela penuria geral que existe em Hespanha. Assim, todos 05 

passos elo governo deviam ser t endentes, corno o foram, a acalmar as paixões, a 
nao dar idéa que elle procm·ava romper com Hespanha, a fim ele atacar o syste
ma que ali se acha estabelecido. 

Resta, porém, ainda apresental' outro motivo, que obstava de ·facto a que 0 

governo portuguez devesse tomar a resolução ele romper com a H espanha, e era 
o ela attitude que tinham tomado as potencias alliadas . A Hespanha, apenas se 
publicou em Portugal o decreto ele sua mag·estade o senhor D . Pedro IV, pelo 
qual tornavam a pôr-se em vigor as leis funclamentaes ela monarchia, dirigiu-se a 
todas as potencias alliaclas, prevenindo-as do perigo a que se achava exposta; e, 
como é natural (ainda que cu não vi a commtmicação que fez), clesfiguranclo 
aquella determinação. Todas as potencias convieram em proteger a Hespanha se 
fosse atacada ; e o nosso antigo e· fiel alliaclo, que n'estas circumstancias deu pro
vas evidentes do interesse que Portugal lhe inspil:a, declarou pela sua parte glle 
Portugal não entenderia com a Hespanha, comtanto que a Hespanha não enten
desse com Portugal. Em tal posição não podia o nosso governo deixar ele pôr .... I.L 

confiança mais illimitacla no apoio elo seu antigo e fiel alliaclo, e não cuidar senao 
em consolidar a mudança }Jolitica que ía a effeituar-se, visto que o espaço ele cento 
e tantos annos, que tinham decorrido ele de que se convocaram as ultimas côrtes, 
fazia este systema quasi clesconhcciclo ao. portuguezes. 

Estou bem persuadido que nenhum dos dignos pares aconselharia que o nosso 
governo imitasse a conclucta elo governo hespanhol, tolerando as baixas e occultas 
intrigas com que um partielo que existe em Hespan.ha fomentou a deserção e a 
rebcllião n'estc paiz, fazendo innumeraveis desgraçados. 

Poderia allegar mais um motivo que imperiosamente dictava ao governo a ne
cessidaG1e da n1ocleraçno, e era este a ignorancia em que se estava ainda sobre a 
determinação do scnl1or infante D. Miguel. Para mim não era duvidoso qual ~la 
seria, vistas as declarações que sua alteza fez, e vista a certeza que iuforma9oes 
imparciacs e fidedignas me tinham dado elo caracter nobre que sua alteza tmha. 
desenvolvido e pelo qna.l tinha grangeado uma estimação geral em Vienna. Poré~, 
para os exaltados era aquclla incerteza uma prova clara de que sua alteza resJS
tu·ia ás ordens de seu augusto irmão e vir ia pôr-se á testa de um partido que tão 
inclignamcnte abusou elo seu nome. Assim, poi?SO segnrar aos dignos pares que a,té 
ás ultimas noticias ela celebração elos esponsaes em Vienna muito poucas pcss?~5 

.acreditavam que tal facto acontecesse, antes se espalhaYa que sua alteza vn·1a 
brcYcmcntc a Hcsp:mha. Facil é ele imaginar qlle estes boatos concorriam c:fficaz-
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mente para conservar os desgraçados soldados desertores na illusão em que os ti
llham posto e com que os tinham seduzido. 

T erminarei a explicação dos motivos que pareciam clictar a necessidade de fa
zer os maiores esforços para a conservação da paz com uma: observação, e vem a 
ser que só os mais exaltados nos paJ:t.iclos extr emos desejavam a interrupção da 
paz. Em Hespanha o particlo actualmente dominante desej àva a guerra, porque, 
tendo a força na mão, julgava não ter nada a ~emer éla lucta; e em Portugal o 
partido exaltado opposto persuadia-se com pouco fundamento que apenas acenasse 
com seu estandarte em Hespanha, logo toda ella tomaria as armas. Enganava-se 
co.mpletamente pelos motivos que deixo expostos . Se este partido desenrola se pu
hhcamente as suas bandeiras em Lisboa, antes cl'ellas chegar em ás fronteiras da 
I~espanba, encontrftria uma r esistenéia tão forte' em Portugal que se acharia illu
cltc~o nas suas esperanças e seria logo derrubado. Porém, se por desgraça conse
g'msse vencer momentaneament'e essa r esistencia, acharia nas fronteiras toda a 
~1nopa armacla contra elle, e em vão buscaria o apoio elo nosso grande e fiel .al
l~a~lo, que s~ t eria afastado de nós . Felizmente, não foi aquelle espírito o que pre
Sldm nos conselhos elo nosso governo: conheceu bem que (á excepção ele um 
muito diminuto numero ele indivíduos gue formam aquelle partido) ao geral do s 
portuguezes estão demasiado presentes os males que elle causou em Portugal, 
para que clles queiram jamais tornar a ser-lhe s1"0eitos . Eu, pela minha parte, 
nunca poderei ligar-me com elle . 

Julgo, portanto, ter provado que o governo não tinha outra marcha a seguir, 
nem outro partido a tomar senão o que aclopton. 

Vendo, pois,· na minha chegada a Madrid a obj ecção que se fazia a reconhe~ 
cer a r egencia ele sua alteza, e sabendo ao mesmo tempo que o governo hespanhol 
não tinha acceclido a nenhuma elas nossas justíssimas reclamações sobre a entrega 
cl.as armas e cavallos roubados pelos nossos desertores, sobre o castigo das aucto
l'ldacles h espanholas limitrophes a Portugal que lhes . tinham dado acol1limento, e 
sobre a expulsão elo visconcle ele Oanellas elo t erritorio hespanhol, tomei o arbítrio 
d~ dizer ao sr. Salmon que eu não partiria 'se se attenclesse a estas r eclama
çoes, emquanto não se conhecesse a opinião das potencias alliaclas a r espeito ele 
Portugal. D eclarei, porém, tanto ao dito ministro dos negocios estrangeiros, como 
a todos os das potencias alliadas, que se' acaso a Hespanha não reconhecia o go
Verno estabelecido em Portugal e não acceclia a nenhuma das nossas reclamações, 
Principalmente á da entrega immecliata das armas, etc., etc., eu partiria immedia
tarnente, ficariam interrompidas as r elações entre os dois }Jaizes, e Portugal em li
herdade de tomar t6clas as medidas que j ulgasse necessarias para ~ sua clefeza c 
segurança. Procm·ei persuadir aos ministros estrangeiros que, se não tinham in
strncções para apoiar o r econhecimento, do qual não prescindíamos por fórma al
guma, deviam, pelo interesse, pela conservação da paz na península, fazer todas 
as . diligencias para decidir o governo hespanhol a entr egar as armas quanto 
antes. 

As r espostas expedidas immediatamente de París á commmlicação que por um 
correio extraordi;nario se fez áquelle gabinete sobre as clifficuldades que opp1mha 
0 governo hespauhól a r econhecer a r egencia de sua alteza, não deixavam duvida 
alguma de haver sua magestade chl·istian:issima r econhecido o nosso governo, por
que indicavam ao seu ministro que julgava inteiramente frívolas e ele nenbmn va
lor as r asões que a Hespanha allegava. Poucos di~s antes tinha chegado a :M:aclricl 
~ certeza de haver sua magestacle o imperaclor da Russia r econhecicl? o govel'no 
d?. Portugal e as nossas sabias instituições, por emanarem da mlOtondacle do le
g:ümo soberano . lVIas, nem o conhecimento que teve o governo hespanbol da OIJi
ntã'.o cl' estas duas potencias, nem a communicação que lhe f~z a este respeito, pou
cos dias depois, o ministro da Prussia, abalaram a resolução elo governo hespanhol. 
:Nem se mostrava disposto a reconhecer o nosso governo, nem a entr egar as ar
mas, apesar ele se lhe haver declarado qu9 sua a+teza a senhora infanta r egente 
mandaria entregar as armas. roul;mclas _relos des~rt?res hespanhoes, uma vez que 
se_ entregassem as nossas. Amda que tmha pernuttlclo o nosso governo qu e se. pu
hhcassc na Gazetct ele Lisboa o decr eto ele sna rnagcstaclc catholica contra os de-
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scrtorcs, nrio consentia o governo bespanl;10l que na Gazeta ele J.ltfacl1·id se publi
casse o indulto promulgado a favor dos nossos desertores, nem artigo algum que 
podcsse, ou dissipar a impressão que tinham causado as noticias espalhadas ele :pro
posito, que eram , pouco favoraveis ao governo pnrtuguez, ou desvanecer a 1clé.a, 
que circulava ele serem os nossos desertores acolliiclos pelo governo bespanh_ol . e 
que era funcl acla na circtuar elo capitão general ela Extremadm·a, que se imprJDllll 
nos cliarios de Cadiz e de Valença, e nas noticias ele Portugal que appareceram 
em outros papeis impressos em outras provincias ,cle H espanha. 

Emq_uanto anelava n' esta cliligencia chegou ao meu conhecimento o j utamento 
prestado em Villa .1' neva de la Ser ena e os planos que meclitavam os desertore.s 
para invaclir Portugal. Os dignos pares conhecerão, até pelo per:fido ataque qtte 
agora fazem os rebelcles, que este plano existia ha muito tempo; conhecerão taln
b em que nãó sao capazes ele defender os sagrados direitos da legitimidade homens 
que arrogam a si o direito de cl eciclir a questão ela successão ao throno; que têem 
a auclacia de querer fixai-a ao seu alveclrio ; e que, apoiando-se nas nossas leis fun
clamentaes, descobrem as suas vistas traidoras ele entregar este reino a um sobe-
rano estrangeiro . . 

'rendo o ex.mo ministro elos n egocies estrangeiros feito leitm·a d 'estes documen
tos, sómcnte acrescentarei que tenho quasi certeza de haver sido r emettida de 
Madricl pelo visconde ele Canellas a formtua elo juramento que se prestou em ~a 
Serena. Por informações certas · que tive elo que se passou em Lugo, onde h~V111 

um cleposito ele transfugas portuguezes, soube que se tinha cantado uma m1ssa 
solemne no convento das freiras clominicas cl'aquella ciclacle, em EJUe se deu a col
lecta pelo senhor infante D. 1\IIiguel, como r ei de Portugal, não t endo j tugaclo ~ 
padre Alvito Buela P er eira ele Miranda (que prégou o sermão n'essa occasião) poder 
propor aos transfugas o prestar o jtwamento, segundo a formula que lhe tinha re· 
roettido o visconde ele Canellas, por se fa.zer n'ella menção elo senhor infante 
D. Sebastião. Corno se póde cluviclar, der ois ela leitura cl'estes documentos, elo es
pírito· de facção e ele rebellião das pessoas que foram os auctores cl'aquelle plano 
e cl'aquelle jtwamento ? Que t ermos ha para caracterisar a conclucta cl'aquelles qu~, 
tenclo jm·aclo obecliencia e vassallagem ao senhor D. Pedro IV, a negaram clep015 

á face ela Europa toda, que o havia r econhecido como rei legitimo ele Portugal, a 
sua auctoriclacle e o seu direito á corôa? E são estes os homens que se chamam 
r ealistas puros, os defensores elo throno e elo altar? Ser-lhcs-ía n:iais apropriado 0 

nome ele j acobinos exaltados, porque não sei que estes tivessem outras vistas do 
que têem aquelles quando pretendem dispor dos thronos . Porém, deixar ei r efle
xões para sómente referir factos. 

Não perdi um momento em me dirigir aos ministros elas potencias alliaclas. 
Fiz-lhes conhecer em geral o plano elos desertores e as intenções elo particlo qn.e 
em H esp anha os apoiava, que era ele excitar levantamentos em clifferentes pontos 
de P or tugal pela approximação elos mesmos cleser tor es ás fronteiras, para que ~ 
sua entrada no r eino, pelos pontos em que premeditavam fazel-a, não poclesse.ter 
o caracter· ele aggressao . Repeti-lhes o juramento prestado em um elos clepos1~os 
elos mesmos, e, consequenteroente1 o perigo que corria a tranquilliclacle na penJ~
sula, e a obrigaçfLO em que se achavam ele o atalhar, exiginclo a entrega elas ar
mas, etc. Não lhes dei conhecimento elos documentos acima referidos, porque nas 
differentes occasiões que tive ele conversar coro elles, conheci que sempre contellld
plavam o partido que domina,. agora em Hespanha; e porque na impossibili'da e 
em que elles se achavam, por falta ele instrucções, ele instar coro o governo. hes
panhol para que r econhecesse o governo estabelecido em Portugal, julguei q~10 
era mais conveniente remetter copias elos ditos documentos, por expressos, a ~1s
boa e a París, a fim ele se promover a expedição elas ordens positivas aos ch~s 
h1inistro8 para aquclle o~jecto . Note-se que foi em 29 de setembro que eu lhes z 
verbalmente a minha communicação, declarando a cada um que, se houvesse ~lll 
levantamento em Portugal, ainda que esperava que as minhas informações c e
gassem a tempo de o prevenir, não seria nem o roeu governo, nem eu, respon~a
vcl p~las consequencias, roas sim elles ministros tla alliança, por não ter~:n;r feito 
as clil1gencias nccessarias para o impedir. T odos me declararam que r cpctll'lam as 



557 

suas instancias para persuadii' o governo hespanhol a accecler ás minhas reclama
ções. Pm·ém, algum houve que mostrott julgar exageradas as minhas informações, 
que me ponderou outra vez os perigos que a H espanha corria por causa das nos
sas instituições, a resolução em que estava ele defender a Hespanha, e a necessi
dade que tinha a Europa ele ver os negocias estabeleciclos ele um modo perma
nente em Portugal, fazendo muitas observações para provar a influencia que exercia 
u:este reino o partido ele 1820, e allegando que o territorio hespanhol tinha sido 
vtolado pelos transfugas hespanhoes, que, depois de desertarem, tinham voltado a 
Hespanha e levado mais algtms cavallos, facto contra o q_ual alleguei um iclenti
co, commetticlo pelos transfugas deJ Alemtejo, e do qual não se podia fazer unia 
accusação ao governo portuguez, porque o offerecimento espontaneo que este fez 
ele mandar entregar ao governo hespanhol as àrmas, etc., roubadas pe~os deser
tores, mostrava evidentemente que não tinha sanccionado aquelle acto . E bem ele 
s~tppor que estas observações paralysavam em grande parte o effeito das cliligen
Clas dos ditos ministros . Um governo, nas circumstancias em que se acha o ele 
Hespanha, lança mão de todos os pretextos para não executar o que julgue não 
lhe convir; e certamente as reflexões que acabo de referir preenchiam os seus 
desejos n'este ·l)Onto . Infelizmente, achei em lVIadricl que se allegava a morosidade 
elo governo hespanhol em todas as suas deliberações, como uma rasão attendiv:el 
para não o apressar! Que se dava um grande peso ao particlo, que, pela propria 
Confissão dos mesmos ministros, domina o governo de ' el-rei catholico! 

Não- tenho fatiado no ministro ele Inglaterra, porque enco"ntrei n' elle a coope
ração mais cordial ·e efficaz em todas as circumstancias. N' esta. não hesitou em 
não ir ao 1:\eij a-mão elo dia 1.0 de outubro, visto não t er obtido a certeza ela en
trega elas armas e cavallos. Talvez a esta r esolução se eleve em grande ·parte a 
participação que no dia 3 de outubro me fez D. Manuel Salmon de haver sua ma
gestacle catholica decidido mandar-nos entregar as armas roubadas pelos nossos 
1'\'lbeldes e desertores, e que o visconde de Canellas era mandado sa:ir ele Madrid 
e'?l tres dias e do reino em um mez . E sta communicação fez com que eu não pe
cl~sse os meus passaportes, como tinha tenção, e sustou, comõ era natural, as me
cltclas que o nosso, governo :ia tomar para r epellir o ataque, ainda que continuasse 
a tomar todas as que eram necessarias para prevenir qualquer novo levantamen
to. Na nossa posição era obrigado o nO'sso governo a não tomar providencias que 
poclessem ser interpre~adas como envolvendo projectos ele aggressào; porque tanto 
P_elas informações que d'aqui se mandavam, como pelas cores com que teriam 
s1clo pintadas em Madrid e o governo hespanhol as · teria representado, teria soado 
na Em·opa qúalquer acto mais clecicliclo elo nosso governo como o effeito ela in-
~uencia da facção de 1820. Comtudo, se depois elas not~cias que eu t inha adqtü- io 

1·~clo o governo hespanhol não tivesse accediclo ás nossas reclamações, não teria ha-
V1clo mais contemplação alguma, e a Europa · nos teria feito justiça á vista dos 
documentos que lhe apresentavamos. , 

Porém, aqhella communicação não podia deixar de satisfazer o gov.erno n'a.quelle 
momento, e assim esperou que se verificasse a dita entrega. Quem poderia acrecli-' 
tar que emquanto o nosso governo seg1üa esta marcha moderada, emquanto elle 
descansou na fé das promessas do ministerio hespanhol, emquanto evitava qual
quer passo que podesse animar os descontentes, emquanto elle repellia as offertas 
que lhe faziam os descontentes hespanhoes, as proposições que fizeram mesmo ele 
entregar as armas portuguezas n'algumas. praças fortes em Hespanha, emquanto 
tudo isto acontecia o governo hespanhol não poclesse cohibir as intrigas dos hes
pauhoes em Portu.gal? O seu effeito viu-se claramente na revolta do marquez de 
Chaves e na rebellião dos regimentos do Algarve. Foram estes dois acontecimen
tos a consequencia elos planos que se descobriram. Comtuclo, apesar elas minhas 
prévias eommunicações, pretendemm algtms attribuir aquelles aconteeimentos uni
camente ao descontentamento dos portuguezes, aclmittinclo apenas que o marquez 
de Chaves poclesse ser induzido pelo tio o visconde ele Canellas a rebellar-se em 
'rraz os Montes. A corresponclencia elas auctoriclades de Ayamonte, descobertas 
em Tavira, provanclo aquella asserção, põem um termo a esta questão, se acaso 
não fosse sufficiente o escandaloso apparato com que as auctoriclacles ele Ayamonte 
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fon:nn comprimentar as anctoridades estab elecidas pelos reLeldcs, emquaJJ.to po
daram conservar-se em Villa Real de Santo Antonio. 

T endo-me, porém, declarado o ministerio hespanhol n 'aquella occasião que, 
por expr esso, se mandavam ordens ao con de de Casa F lores para aj ustav com o 
ministro dos negocias e trangeiros em L isboa o modo por que se devia fazer a 
entr ega da~ armas, nao se pod~a deixar ele suppor que a execuçã.o immecliata da 
conve:ação que se fiz esse para aquelle fim pozesse um termo a similhantes tenta
tivas, mostrando o governo h espanhol por aqnelle modo que não continuava a pro
mover ou a proteger a deser ção dos nossos soldados. Não havendo pocliclo con~en
ti r o embaixador que esta entrega se fizesse simultaneamente, voltou o correiO a 
l\Iaclricl com a duvida que a este r espeito se suscitou; e explicando D . Manuel 
Salmon que o obj ecto elo ministerio não era tomar pretexto para prolongar a en
trega final, dizendo-me que n'aquelle mesmo dia 18 ele .outubro se expediam ~s 
ordens aos capitães gener aes ela fronteira para verifi car em a dita entrega, par tiu 
o meu correio com esta informação . Annunciei ao mesmo tempo que o visconde 
de Canellas tinha com e:ffeito saído de Madricl nos tr es clias, ainda que com s~n
timento tinha sabido de D. Manuel Salmon que tinha partido para Vallacloh~l, 
onde me segLu·ou qcle seria vigiado pela pqlicia, e que só se clemorariaaté a o clw. 
~O elo mesmo mez de outubro, p ara ter t empo de sair ele H espanha no espaço de 
um mez, como se havia determinado. 

O nosso governo, para ·evitar mais delongas e questões, anmúu á proposta so
bre O moGlO ela entrega i e, na confiança da expedição das ordens do governO hes
panhol, exp ediu ordens t erminantes para a entrega elas armas roubadas pelos 
transnlgas hespanhoes, publicando-as logo na Gazeta . 

N'este intet"vallo tinham chegado a Madrid a alguns dos ministros ela alliança, · 
partimuarmente ao embaixador de França, instrucções positivas para que instasse 
com o governo hespanhol para qlte e:ffeituasse aquella restituição . O governo f ran-

. cez, que em todo este negocio t em obrado com a franqu eza e lealdade pr opria elo 
gr ::tncl e soberano que o r ege e do caracter distincto dos inclivicluos que fig m·am r:u 
seu ministerio, não se contentou com mandar aqu ellas instrucções, mas por roe~o 
elo duque de Villa Hermosa mandou r epetir os mesmos conselhos ao mini ·teno 
hes1Janhol. Os OLltros ministros ela alliança fallaram no mesmo sentido . Assim, 
quem poderia e. ·per ar que não se ex ecutasse [)o determinação ele sua magestad~ 
catholica? Porém todos ficámos illuclidos. Nos primeiros cliq,s de novembro recebt 
copias ela car ta que o visconde ele Beire escreveu ao capitão g·eneral S . Juan, e~ 
27 de outubro, e da resposta d'este em 29 do mesmo mez, pela qual este lhe di
zia que ainda não poclia entregar as armas por esper ar noticias e antececlente~ 
D . Manuel Salmon assegm·ou-me a mim e ao ministro ele Ingla terra que elle nãO 
tinha noticia ela diffioulclacle occorricla, e que o ministro ela guerra a ignorava. 
1\Ias como duvidar ele que fosse a consequencia ele um plano combinado para illu
clir as ordens expedidas? Não me toca clecidu: quem foi o auctor cl' esta traição, e 
se aquelles clois ministros foram elles mesmos illuclielos . Eu, pela minha parte, não 
posso acreclitar que D . Manuel Salmon me affirmasse tão positivamente a ig~o
rancia das clifficulclades apresentadas pelo general S. Juan, se não fosse ass1lll, 
verdade. Comtndo não posso cl eixar de concluir, e creio que os dignos pares C011-

1 

cm·darão commigo, que aquellas clifficuldades não eram fornútas, quando sonbereU1 
que, apesar da certeza dada por D . J.\IIanuel Salmon sobre a ex1Jediçao das or
dens para a entrega das armas, em nenhum elos outros pontos da fronteira se b~
viam ellas executaclo. Não era provavel qae todos os capitães generaes preCl
sassem dos mesmos esclarecimentos. Que quer clizer a necessidade que allega 0 

capitão general ela Extremadura de obter noticias e antecedentes? O caso era novo 
e não tinha analogia com nenhtnn anterior , pelo qual o clito capitão general se 
podesse r egLllar. Não pude pois duvidar da verdade das informações que me cl~
ram, de haverem os capit ães gener aes r ecebido ordens secretas lJara não crunpo
r em as o,stensjvas elo ministerio ; affirmavam-me que D . T hadcleu Calomarde er~ 0 

auctor elas orclens secr etas, e apesar de as não ter tido em meu poder, acredito 
que fossem passadas por ag_tlelle ministro, porque sei que elle deu passaportes ?' 
alguns dos nossos desertores para transitarem em Hespanha, e foi sempre ele opl-
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niao co_ntraria <Í entreg-a las armas, etc., e sempre ele v:oto, segmido me clisseram, que 
se ~lcvw, obstar por todos os moelas a que se consolidassem as nossas instituições . 

A convicção, pois, em que eu es tava ele existirem estas communicaçõcs secre
tas com as auctoriclacles hespanholas obrigou-me a fazer novos esforços para que 
0 .. governo hespanhol desse ordens mais terminantes para que os capitães generaes 
nao poclessem ter pretexto algum para illuelir a sua execução, mostrando pela cor
responclencia elo general S . Jnan com o v.isconcle ele Beire, que elle tinha clespre
z~clo as ordens elo governo . Insisti em que se mandasse sa.ü· immecliatamente o 
vu;concle ele Canell~s e em que se d.i per .. asseni os desertores. 

Com o apoio e:fficaz ele mr. Lamb, ministro de Inglaterra em Machiel, obtive 
do governo he; panhol promessa~ mais positivas, e a todos os mi.illstros ela a.lliança, 
elos quaes já então algtms ti.nhamrecebiclo instrucções expressas para instarem pelu. 
entrega elas armas, etc., cletl D. Manuel Salmon a mesma certeza, sabendo elle 
q_ue, a não se executarem, 'o ministro ele sua magestade britannica não continna
~·la ~ residir em Maclricl. Como se poderia pois suppor que o governo hespanhol, 
<Í V! ta elo compromettimento em que estava com toda a Emopa, conhecendo· e 
temendo a lX!á impressão que faria em Hespanha a partida elo ministro ele Ingla
terra, não tomasse mecliclas para se fazer obedecer immediatamente pelos capitães 
geueraes? Mas estamos vendo como cumpria a sua palavra. Este caso ele se apo
terarem os desertores · elas suas armas foi previsto; mas quando eu incliquei a 

· Manuel Salmon as consequencias que teria, assegmou-me que o m.ll.1istro 
, ela g·uerra tinha tomado todas as precauções para que não poclesse tal aconteccr1 

e ponderou-me elle mesmo o desdouro e o compromettimento que d'ahi r esultaria. 
ao go:vcrno hesr;>anhol. 
b Fiado, pois, n'estas r epetidas promessas, esperava a cada momento r ec<:l-
er a noticia da entrega das armas; mas chega~clo-me entretanto a ela abcr

hu·a _das nossas camaras . e a elo bello cliscm·so ele sua alteza, em que se an-
111111CI~Va1 ele um modo tão ahthentico como solemne, que o senhor infante 
~· l\chguel tinha prestado o juramento ptu·o e simples á carta constitucional ou-
orgada por seu a.ug-usto irmão, procurei instar ele novo para que o governo 

hespanhol reconhecesse a legaliclacle ela regencia ele sua alteza. Todas as noticias 
concordavam em representar aqu lla ceremonia ela abertm·a elas camaras como 
lltna. elas mais solemnes que tem havido. Todos confessavam, com justos e devidos 
elog10s, o r ealce que a cligniclacle ela nossa augusta regente, que tantos e tão c:ffi
cazes desvelos tem mostraclo pelo bem ela patria e cl'esta nação, tinha claclo ftquclla. 
ceremonia. Toelos confessavam a moderação que reinava nos conselhos ele sua ai
tez~ e nas sessões elas duas camaras . .r ingnem, que tivesse senso commmn, poclia 
~lWtclar ela verclacle ela noticia elo jmamento elo senhor infante. Apesar da r eunião 
c e todas estas circumstoncias não pude conseguir ele D . Manuel Salmon uma 
~·esposta clifferente d' aquella que me tinha claclo logo depois ela miJ1ha chegada, 
18t? ~' ele não ter sido informado ainda o ministerio ele sua magestacle catholica da 
0Plll.tão ele algmnas elas potencias alliaclas sobre o reconhecimento elo nosso gover
~0· Poderão porém os dignos pares sup}JOr que se poclesse ainda duvidar ela verclaele 
a noticia elo juramento elo senhor infante? Pois assim aconteceu. Sei ele· um modo 

certi~simo que muitas pessoas nos mais altos empregos em Hespanha. não deram 
crecltto áquella noticia, p01·que não tinha sido communicacla pelo ministro de H espa
tba em Vienna. Que se eleve concl~lir cl'aqtli? N~o eranatLua.~ supporq~1e a increclu-

dacle era parte elo systema. segmclo pelo part1clo que quena. obstar a entrega elas 
~t'111as? Eu ao menos não formo outra idéa. Comtuclo, sabendo de D. JYianuel 

almon que as communicacões feitas pelos ministros ela Ru:sia e Prussia eram 
sufllcientes para que o g·ov:~rno hespanhol soulJesse que estas cluas potencias re-
0?1111eciam as mudanças occorridas em Portugal, e que só a França e a Austria 
a:Ucla não se tinham pronunciado, não encobri a minha admiração ele existir ainda 
l;;;ta duvida a respeito cl<-t opinião cl'estas cluas }Jotencias. ConYenciclo, porém pc
aas repetidas communicações_ que eu tinha rec~b~cl_o, e por outr~s provas ele' que 
cltnbas r econheciam a r egenma ele sua alteza, clmgt-me por escr1pto ao embaixa
la~r de ~rm1ça em J\iadricl e ao_ ministro de . Austria para que r emo:vessem aqucl-

dnviclas . Succeclen que a mmha carta foi entregue áquellc embmxaclor quando 
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tinha r ecebido outro expresso, 1Jelo qual é nahU'al que fo::;se informado da com
municação official que mr. de Damas tinha feito ao embaixador ele Hespanha ~111 
Paris. Alem elas precedentes declarações do gabinete fi·ancez, de que tenho feito 
menção, agora acouselhava positivamente ao governo hespauhol, segundo roe a:ffir
maram, que não tardasse mais em reconhecer o governo ele Portugal. A rom~a 
carta foi eRc1:ipta a 10 ele novembro, e a resposta elo dito embaixador foi elo élia 
seguinte, e n'ella me dizia que a solução elas questões complicadas ela minha côrte 
lhe não pertencia, mas que a r eroetteria ao seu governo. D evo porém declarar 
aqui que o o ~j ec.to ela minha carta era sómente o ele lhe pedir que communicas:e 
ao governo hespanhol que o governo francez tinha reconhecido o nosso, pois nao 
era caso ele cluvicla, como eu já mostrei. O ministro ele Austria r espondeu-me qtle 
não tinha r ecebido instrucções ela sua côrte, o que eu sabia ser certo, ainda qtle 

· procedia (segundo eu concluo ele informações inclirectas ele Vienna) ele assen
tar aquelle gabinete que não era necessario fazer declar aÇão nova a r espeito elo 
1·eeonhecimento. Tinha porém passado tempo mais elo que sufficiente para que os 
miniatros estrangeiros em lVIaclricl tivessem recebido instrncções elas suas côrtes 
a este r espeito, em r esposta ás informações qtte deviam ter dado, e que eu estou 
persuadido que algtms deram sobre as obj ecções que fazia o governo hespanhol 
a r econhecer o ele Portugal. O assumpto era ela maior importancia. A incert~za 
perigosa e summamente prejudicial, porque n'este intervallo contint~aria a intnga 
elo partido dominante em Hespanha. Fomentava este a r ebellião e a deserção elos 
portuguezes, com tanto mais effeito quanto elle sabia que as declarações de todas 
as potencias ligavam o governo de Portugal a não tomar roeclidas efficazes contra 
o governo hespanhol. 

Promettendo este entregar as armas, e attribuinclo á negligencia- elos seus ero· 
pregados a falta de execução cl'aquellas ordens, tirava ao nosso governo todo 0 

pretexto para obrar contra a R espanha. Procurei fazer ver aos ministros estran
geiros a verclacle d' estas r eflexões em r epetidas éonver sações C!_Ue com elles ti-ve . 
lVIas, longe ele lhes darem o peso que mereciam, indicavam que, se depois das pro
messas ela Hespanha o governo portuguez não esperasse a execução d' ellas, nãO 
poderia deixar de ser considerado como aggressor. Já declarei aos dignos pares, 
q_uanclo em sessão secreta tive a honra ele fazer algumas reflexões sobre este as
sumpto, que eu considero que um ministro estrangeiro só eleve entender-se col1l 
o governo elo paiz onde reside, e não contemplar o partido que existe no paiz, se 
acaso ali domina algum. Porém quando os mesmos ministros estrangeiros allega~ 
como uma rasão attenclivel a força e a influencia elo dito partido, em logar ele ~ar 
apoio ao g·overno legal, fomentam a opposição a este e por consequencia a anarchHL·. 

Considerando, pois, que com o passo que tinha dado para com o embaixaelol 
de F'rança e o ministro de Austria accelerava uma resolução d'estas duas côrtes, 
que removesse todas as dttvidas apresentadas pelo governo hespanhol, se bero en 
tinha uma convicção íntima de que a opinião ele ambas era conforme á. elas outrvs 
potencias, não tinha motivo de prolongar a minha demora em lVIaclrid. Sabendo, 
porém, quando estava para partir, que o governo hespanhol tinha recebido a no
ticia official pelo seu ministro em Vienna de se haverem celebrado n' esta côrte, 
com toda a solemniclade, os esponsaes de sua alteza o senhor infante D. Mignel, 
lisonjeei-me que este facto vinha pôr termo a todas as questões e decidir o rec~
nhecimento elo nosso governo pelo de H espanha. Poréw não se r ealisaram as 1))1- ' 

nhas esperanças, porque D . .Manuel Salmon me disse que todos estes factos 
facilitavam muito aquella decisão, mas que era preciso algum tempo pal!a 4ne ~e 
tomasse uma deliberação, ao que daria logar a entrega das armas e a elispers• 0 

dos nossos desertores, em virtude das ordens ex1)eclidas para esse fim. N'esta es: 
perança parti, sabendo positivamente que o minístro de Inglaterra tinha um. eiJlá 
penho igual ao meu ele que assim se verificasse, e não podendo eu dar crechto 
insinuação que me fez Joaquim Severino, quando lhe disse que o nosso go:vern~ 
tinha siclo r econhecido por todas as potencias, de que me não fiasse em simllha_n_ 
tes declarações, porque bem sabia que se davam mtútas vezes instrucções _seCI: 
tas . Só refiro este facto. par?' mos_trar os meio~ pelos qua~s. o partido doro_wa~l~ 
em Hespanha procura 1lluclu· os mcautos e alhCiar os md1V1cluos, porque repe ' 



como tl evi~~, uma insinnação trio injnrio a e off<msivn aos soLe1·ano., que têen.i tra
balhado de um moclo tã.o efficaz para a conservação cJa paz na península, pela!'? 
cleclarações pFomptas e fi:ancas que t êem feito a r espeito de Po1-tngal. Fallando 
d'aquella in.sinuaçfio injuriosa, estou persuadido que os dign0s pares re.conhecerfLo 
que é totalmente f~lsa, e não conservar,ão a minima susp eita que poss~m ter tido 
a este res1~eito. Se não é bastante o qne t enho dito n' esta narraçrio para os con
vencer, estou certo que os factos justificarão a minha asserção, e a c;;onfiança qne 
poz o nosso governo nas potencias alliaclas . · 

Não se t endo verifiaado a entrega das armas, vemos Portugal invadido em .cli; 
versos pontos p elos nessos desertores, que até agora se conservaram trnidos, ape" 
s.ar ele me segumr D . Manuel Salmon; elo modo mais positivo, que não tinhap.1 
ficado arregimentados. Sab emos que depois ele }Jassar t empo snfficiente para qne 
chegasse a notiaia cl'este facto a Maclricl, isto é, no dia 2.6 de novembro, D. l\1a7 

nue'l Salmon cornmtmia.a ao ministro ele Inglaterra que .se expedem .correios par::J, 
mandar fiazet a enti•ega immecliata das armas, a in,ternação e a dispe~·são do& 
des.ertores, e q~re espoil tanearnente declara o governo he~panhol que não r eceb er á 
n::ats . ]Jortuguezes armados no seu t erritOJiio, apesar de t er hegàdo o dar es ta pro
Vtclencia qua;ndo foi r:equerida pelb nosso goveuno! ~! Que se p.ó.c1~ concluir? Os di
gnos pares o decidirão, tendo presen.te c1ue a primeira promessa para a entreg::J. 
elas ~rmas e e~puls~o do visconde ele Canellas foi feita a 3 de outubro; que a 20 
se pass~ram as primeiras ordens aos capitães generaes para aquelle effeito, que 
l~ e · segumram que se tinham r epetido nos primeiros dias de novembro; gue e~
ptraEtllo Elntão o pYn.so fixado para a demora do visconde ele Canellas em H espa7 

nha, se promette· que vae ser mandado sn.ír :immediatamente; qu.e f:, h1formado Q 

govel'no h espanhol · ele elle ter saído de Valladolicl e anclfl.r con e;ndo a provinci~ 
Ue Üastelht COI.il}Jl'ando cavallos i que . atacam OS r ebeldes a 23 cte noyembro, e que 
~. 26, para evitar a partida elo mirristro ele Ing;laten;a ele Madl'icl, :e .encóbre ~ue 
Ja Etão ha desertores portugtlezes em H espanha , da.n.clocse a entenclm· q:ue elles . 
só mente se tinham approx.imado a Portqgal, communicando D. M mmel SahnmJ. 
que o seu governo vae cumprir todns as promessas qLle fez!!! · 

O ataque é aontra Portugal, mas a offensa é a ·tocla a Emopa, particularmeilte 
á França e á Inglaterra; á primeira, porque uma similhante conclucta, que eu não 
fiuero clefirrir com · o seu verdacleiro" nome, é praticada á face de um exercito franc 

l
cez ; e á segunda, porque ella mostra o desp1:ez.o com que tratou os se1;1s conse
hos e as suas ameaças. Se o governo hespanhol não se julgava su:fficienternente 
fot't~ para cumprir as suas p:Pornessas da entrega das armas contra a .exalta.ção dos 
leahstas, por que rasão não pediu o auxilio da tropa franceza? Os s.oldados por7 

tuguezes estav~m desarmados pela maior pavte, e sem duvida tuna. companhia .de 
francez es bastava para proteger a entrega das armas. Qllein pôde aliás conside
l'~r que aquelle r eceio humiliante para o governo hespanhol, que n'aquella confis
s~o dava a conheceJ.' a st~a fraqueza e a coacção ele el-rei, q:nen.1 p6de suppor, 
dJgQ, que aquelle Feceio era fundado, quando sómente se trata:v.a de passar as ar7 
mas depositadas em Oli:vença par a a fronteira ele Portug-al ? E potém eyidente 
q~le o objecto do partido dominante, pois não quero fazer d'.elle c:tunplice o mi
ntst;eo dos negocias estrangeiros em Madrid, era retardar a entrega para dar um 
apo1o mais efficaz ás suas intrigas, inspirando a idéa offensiva e injru·iosa para a& 
P_otencias alliadas, de que- acima fallei; inculcando tambem que não era r econhe
Cido por ellas o nosso governo, e que protegem o systema e o gove1·no de Hesc 
P:nha. A est e respeito nlto pretendo julgar se os ministros elas mesmas potencias 
nao conesponderam á confiança que punham n'elles as suas respectivas côrtes, 
mas creio que pelo seu sileRcio em alguns ·casos e p elas suas observações em ou7 
teos, das quaes deviam conhecer e prever as fataes consequencias, animaram. 
~qu:Uas sup~osi,ções, ain.~a que não satis~zessem completamente, como não sati's-

zerar.n as v1stas elo partido ·ex.altado dornmante. Faço abertamente esta declara
7 

ção da minha opinião para desvanecer nos dignos pares até a mais leve sombra 
~e suspeita d,e que esta conducta era sanccionacla pelas suas côrtes. Não 0 era, 
·ll.tretanto tambem com esta declaração dou occasião aos mesmos Dfinistros áe 

~)Povarem , se podem1 que ?ne eng::;.nei nas minhas .conj.ecturas: · · '' 
16 I / ' 
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Persuado-me, portanto, que toda· as potencias conhecem e fazem justiça~ mo
deração com que o nosso governo se conduziu. A prompticlao com que seg·nm os 
conselhos ele toclas e a confiança, que não podia deixar de pôr, em que pela sua 
parte impediriam que a Hcspanha nos atacasse, como fez, não deixa a menor. du
vida em mim ele que n'este momento todos virão ao nosso soccorro. Se convinha 
ao bem ge.cal que não provocassemos uma guerra, devo aqui dizer que, no e~tado 
da Hespanha, facilmen te podíamos tomar medidas para que ella t ivesse pewres 
consequencias para Hespanha elo que para Portugal, e para qne firmasse a noss_a 
independencia. Motivos justificados para romper teve o no · o governo desde o p_n- . 
meiro momento. Acham-se enumerados na minha exposição, principiando pela In
juriosa duvida que fez o governo hespanhol em reconhecer o nosso . 

Não me digam que o serem portuguezes os que invadiram Portugal .mnda a 
natureza do ataq·ne . Com os portuguezes têem entrado hespanhoes; os portuguezes 
têem sido armados em parte com armas hespanholas. Mas quando nada cl'isto fosse 
as im, a inva ào eqtúvaleria sempre a um ataque, porque e tinha preparado ele
baixo ela protocção do gov-erno he ·panhol. N~1.0 se pro01.ue desculpar este cOJ? a 
força do partido dominante, porque as potencias estrangeiras só podem consid,_?
rar o governo c não os partidos, e aquella clesc11lpa seria uma prova ela coacçao 
em que se acha sua magestade catholica e o seu governo . 

Tenho, pois, provado que o nosso governo não poclia o1rar ele outro modo do 
que fez, e estou certo, eu o torno a repetir, que não será iilucliclo na con:fianÇil
que poz no antigo e fiel alliado de Portugal e nas demais potencia. alliadas, que 
sustentaram sempre os princípios de legi.timidade dos thronos e a auctoridade elos 
soberanos contra as tentativas de um punhado de homens, q ne só querem obede
cer aos reis que el~;Jgem, e que n'estas circumstancias queriam impor a Portug!ll 
um jugo estrangeiTo. ,Não digo isto porque queira aconselhar ao governo qtle ~es
cance n'este apoio . E evidente que não poderia chegar a tempo para repellir ~ 
ataque que soffremos; mas certo, como stou, que a maioria da tr opa é fiel ao reL 
e á pat1·ia, que o ponto essencial consiste em pôr á testa d'ella o:ffi.ciaes que llle
reçam a confiança da mesma tropa; e certo igualmente que os nossos gen eraes 
:repellirão o ataque e farão i"ctrocecler para Hespanha os rebelde , fallo n'aquelle 
apoio como necessario para garantir a nossa tranquillidacle externa no fntm·o. De
pois ela conclucta de Hespanha precisfLmos ele uma garantia ele que s imilhaut~s 
factos se não repitam. As mesmas potencias estão n'isso interessadas pelo deseJO 
de manter a paz na Em·opa, pela qual todas têem feito recíprocos sacrifi.cios. A 
causa é pois tanto cl' o lias como de PortugaL A ellas toca, pelo conhecimento q,ue 
agora elevem ter ele Hcspauha, pensar nos meios ele conseguir aquella g·arantia lll
dispensavel, sem a qnal não se póde contar com socego na Europa. 

~' 

Na immediata sessão da camara dos deputados, r ealisada a 5, acabal'~ de 
discutir-se os artigos do projecto ele lei das gLlarcla. de ségm·ança, :ficando aw.M 
penclentcs algLms adclitamcntos propostos. Depois leram-se os quatro documentos 
abai:Y.:o transcriptos. 

Parecer 

A commissão encarregada de examinar o projecto -de lei sobre a responsabi
lidade soliclaria do ministerio, offerec-ido na sessão de hontem pelo sr . deputado 
Guerreiro, entencle que o mesmo se faz digno de attençri.o, pela necessidade de 
centralisar as operações elo ministerio e daJ.·-lhe a uniclacle que convem em nego
cios gra.ves e medidas geraes ela publica administração; e por isso offerece o se· 
guinte projecto ele lei: 

' Artigo 1. 0 HaveTá um conselho composto ele todos os ministros secretaries ele ~s
tado, organisado na fórma do r egimento que lhe for dado pelo r ei, r egente oureg·encHJ,. 

. Art. 2.0 Serão tratados e decididos n'este conselho os negocios grav-es e we~ 
d1clas geraes que respeitam á administração e segmança publica interna ou e::>: 
t~t'lla, e particularmente as que pertencem ao uso do poder extraordinario conce
dido ao governo para a suspensão da.s garantias inclividuaes. 
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Art. 3. 0 Os miui~ tros secretarias .de estado são responsaveis solidariamente 
P.elas decisões tornadas no sobredito conselho, sem lhes servir de escusa o terem 
Sido de voto contrario . 

Camam elos deputados, 5 de dezembro de 1826. =F'ilippe Fcm·e1:ra de A1·aujo 
e CastTo = F1·cmcisco Jltla-mGel Gravito = Antonio Camello F01·tes de Pina = A nto
?Úo l'vlm·cicmo de Azeve·io=Bento P e1·eint do Ca1·mo = Joaqui?n .Antonio de 1v1aga-
lhães. . . · 

P a r ece;r 

. . Senhores: - A commissão da fazenda, n~o podendo deixar de conhecer o pri11.,. 
CiplO da necessidade de indagar os factos, antes de formar juizos, começou os seus 
trabalhqs pelo exame elo relatorio que o ministro da fazenda apresentou á camara 
no dia 8 de novembro . ' 

Esse r elatorio (como judiciosameute observou o ministro) não apresenta um 
conhecimento cabal dos factos, e por isso não pócle servil: de base a algum juizo 
e:x:acto sobre o estado das :financas. · 

Não se vê por elle, nem pelos papeis que o aeo:rn.panham, uma ~eparação com
pleta ele duas causas essencialmente clistinctas, que até agora mmca foram sepa
radas na administração publica de Portugal, e vem a ser ; 1. 0 1 o estado ela receit~ 
e despeza annnal ordina~·ia e constante ; e, 2. 0 , o estado da clivida publica ele 
qualquer espeúe, unido ao systema dos meios ap1Jlicados ao seu pagamento ou á 
811~ ~morti sação . A vista de tanta escnúclão ,nos faetos, filha do maú systema que 

. ate agora preYalecia, e qne é necessn.rio desterrar, a commissão fall ará separada
rn~n~e cl'estes dois artigos, aproveitando os conhecimentos que lhe foram trans
n:uthclos pelo mmistro, e os qne ella pôde obter no cmto espaço que tem decoT
l'tdo desde aquélle dia 8 . 

. A cn.mara tem que resolver dois gran.des problemas, quaes são : 1.0
, achar os 

1~~l o s de sustentar a despeza ordinaria e aonstante; 2:0 , achar os meios ele extin-
/?,Lllr a divida publica. . 
t A commissão fallará primeiramente da receita e despeza orclinaria e constan
e, e depois da divic1a publica. 

'lO A despeza orclinaria · para o anno ele 1827, diz o ministro que será ele réis 

3 .177:411-t;OOO e a receit.a ele 6.602:00oaooo réis~ e então ti:ra o deficit ele 
.575 : 411~000 réis . 

Mas tirando elle do orçamento, calcula.clo sem miudeza ou em abstracção, as 
~arcellas que, segundo o seu entender, n.ão formam clespeza orelinaria, apresenta 
ct camara o de/icit de 2.000.:0U0,$000 réis. 
l . A commissão, á vista de um deficit quasi de 1 em 4, ou ~õ por cento, não podia 
c e~ar ele sentir um embaraço honoroso, por ser impossível descobrir meios oi·di
na~los e constantes que façam fi·ente a similhante deficit; e desde logo procedeu b mdagações mais especificas, para ver se poclia achar meios ele diminuir o em• 
araç?, no qual havia de ser envolvida a camara. 

t F1el ao seu púmeiro principio de se1Jaração entre a despeza orclinaria e con
s ante, e a de'speza extraordinaria, tirou do calcnlo da clespeza, que o ministro 
~1lppõe constante, as parcellas que viu não tinham esta característica, e achou em 
1081~ltaclo que, não desejando a camara r emmciar aos princípios de moderação e 
e~tudade qtte a clistmguem, lançando-se no abysmo ele r eformas inconsidera.das e 
VI_ole.ntas, antes querendo absolutamente consagrar o principio de r eformar as in
~tittllções sem atacar os direitos aclquiridos, o estado tinha necessidacle para o anno 
c e 1827 de uma despeza ordinaria de S.OOO:OOOt\000 r éis, a qual será progressi
V~tne~te decrescente pela ae::ção natm·al do tempo, que é grande reformador. 

Ynt a commissão que esta despeza .era superior á receita que o ministro pr e
~~1a, não dizemos na quantia ele ~.opü :OOO#O.o.o r éis, m:;t~ s~m ~aNde 1.400:0QO~OOO 

ts, e eles de logo interrogou : existirá poss1bihdade de eh mmmçao prompta na eles- . 
P:za do anno ele 1827, ou possibilidade ele augmento ele r eceita prompto para 
e~se anno, ou approximaçao das duas extremidades, .on finalmente algum meio de 
g cli~ar tempo IJara melhor exame de factos, sem arnscar a clecaclencia do credito 
Ot• . d 

nano, ou aquelle estado de certeza que eve te:r todo o homem que r ecel)e 



do thcsouro 1 que ha de receber, sem a qual nfto ha idéa uc tltesouro nem de es
tado? Inelaguemos . · . 

A commissão clil:igiu as suas indagações pela ordem dos quesitos, que se fez a s1 
mesma, e sempre no entido de clespeza m·dinaria; e quanto á primeira «será_P~~
sivel uma diminuição prompta na despeza do anno de 1827» 1 achou a comm1s ·ao 
que, sendo a elespeza actual ela casa e pessoas reaes 800:000i$UOO réis, enb·ando 
a despeza dos cavallos e tiros ele coches, actualmente a cargo do commissariado, 
ao menos em parte, e sendo esta despeza igual ao oitavo ela receita publica, ou a 
121/2 por cento, estava em contraclicçao com os meios e forças de uma. naç~o, 
que, tendo por caracter IJrincipal a :fidelidade e a gratidão para com o seu rm e 
todas as pessoas reaes1 não podia corutudo sacrificar aos seus leaes sentimentos 
trto aonsiereravel quantia. · , 

Sobre isto observou a commi. são que nenhuma casa real na Em·opa custava 
tanto relativamente, e que a de França absorvia pouco mais de 1 por aento elo 
rendimento publico, que é menos elo qne 1 em 12 do que clespendia a casa real 
de Portugal; que sem recorrer a exemplos estrang·eiros em um ponto, no qual os 
portuguezes podem levar vantag·em a todas as nações, que mais amor, lealdade e 
respeito consagrarem. aos seus imperantes, a com missão · achava no alto caracter 
elo senhor D. P!=~dro IV, sohresaíndo a tantas outras virtu.des aquelle amor da eco
nomia, que di ·tinguiu os melhores monarchas de todas as idade . Calignla, Ne1:o 
e outros tyrannos foram proclig.os; Antonino, Pio e :).\!I:arco ,Aurelio foram econonn
cos. O senhor D. P edro IV é economico. 

Observou mais qne 1 devendo a camara estabelecer as dotações para as pessoas 
reaes, não em proporção aos princípios relativos das clespezas elos ilnperantes es
trangeiro 1 nem. á me quinhez .da acitual repcita do tbesom·o, }nas sim á proporção 
dos grandes clesej os da mesma camara1 compatíveis com. a obrigação ele f~zer fi·ente 
ás clespezas elo estado, á custa ele um povo defecado e clivicliclo; nem. por isso ell~s 
passariam de absorver a quantia .de 300 :.000~000 réis, addicionada com os rendi
mentos ela casa ele Bragança, casa ela senhora rainha e ca. a elo infantaclo; vindo 
em conseqtlencia a :ficar mais ele 400-:000~000 réis pam supprir o deficit; e que, 
alem d'esta economia, existiriam outras ele menor importancia, porventma stiffi
cientes para occorrer ás despezas das camaras e elo conselho ele estado, cujos o~·
clenaclos presume a commissão serão estabelecidos sobre o principio de não adch
cionarem clespcza alguma, no caso ele perceberem os conselheiros ele estado por 
outrós empregos ou graças um rendimento igual, ou superior ü. taxa elos m·de1la.
dos1 que a camara estabelecer. 

A commissao indicará essas economias, não sobre os homens, mas sobre as 
causas, em artigos separados, e espera que á vista .elo seu projecto de dotações, 
ele ordenados elo conselho ele estado e elas econom.las que ha ele }Jropo1'1 a despeza. 
elo anno ,ele 1827 não será maior de 7 .600:000h000 1:éis1 no sentido precisamente 
de elespeza ordinaria. 

Partindo cl' este ponto passou a commissão a indagar a possibiliclacle ele aug-roen
tar a receita para o anno ele 1827, e achou que no contrato elo tabaco, que co
meça no refe.ri lo anuo, existia um. acrescimo ele 235:000~000 réis annuaes; q~e 
o rendimento das alfanclegas, prillcipalmente do Porto, Vianna e Figueira, nao 
correspondia ao constYDO ele mercadorias estTangeiras que fazem os povos e ele
viam ser clespacha.clas n'aquellas alfa.ndegas; e refl.ectinclo sobre factos, que são 
assás notorios, concluiu a commissâo que o estado acharia um consicleravel an
gmento ele receita se desde já fiz esse governar a alfandega elo Porto pelas leis qne 
regem a ele Lisboa, estabelecendo um administrador intelligente e zeloso na roes!Dll 
alfandega, e revogando a lei que tolhe á praça elo Porto o fazer e.m direittu·a 0 

commercio ela Asia, assim como dando as providencias convenientes a bem elas 
outras mencioE.aclas alfand gas . . 

O segundo recurso prom1Jto1 que a commissão encontrou, está no estabeleci
mento de depositas francos ele todas as mercadorias em Lisboa e no Porto, sobre 
um dil'eito moderado, ele que resultará, não só o augmento da receita pelo prodn
cto d'esse clireito, mas tambem pelo elo consumo ele muitos artigos portugnezes, 
assim como do rendimento .da clecima }Jroyeniente elo maior valor elas casas e ar-



mazeiis. São desde já muito liberaes as leis ela importação, e quando ~o exclusivo . 
dos navios portugnezes ' for subsii.tuiela a vantagem elo pagamento de elireitos de 
15 por cento, e concedido o despacho elo que entrar dos outros paizes elo novo 
mundo, com certo direito superior, e por qualquer bandeir a, o acr escimo ha de 
ser desde logo consideravel e progressivamente grande . 

A lei sobre a organisação do thesomo deve produzir maior exactidão e activi
clade _na arrecadação de todos os impostos, que constituem as r endas publicas, e 
espect~lmente no ela elecima, para que era destiaado o projecto ele lei o:fferecido 
pelo ministro, e que a commissão por ora julga conveniente deferir, espe1;ançada 
em que a nova organisação produzirá aquelle r esultado que for compatível com as 
forças elos povos, e fundada nas mesmas rasões que obrigamm o ministro a decla
rar mui~o jucliciosamente a impossibilidade do lançamento ela contribuição clirecta 
emquanto não existir uma conveniente divisao territorial e um cadastro. 

A . commissão, como j á disse, apresentará estes projectos de que sení. conse
quenCia a negação de grande parte do deficit que ella encontra i e n'elles acha a 
re~posta á interrogação ((de approximar as extremidades», caminhando sempre aos 
do1s fins de diminuir a despeza e augmentar a receita. 

Talvez, comtudo, a commissão se illuda por demasiado desejo elo bem; e para 
be prevenir contra este erro filho do z;êlo, ella formott a quarta interrogação «so-
re _algum meio de ganhar tempo para melhor exame de factos, sem arriscar o 

Credtto ordinario», e achou este meio no emprestimo que vae ser contrahiclo e do 
qual o ministro poderá. separar as somnias indispensaveis para o deficit ordinario, 
até_ que no anuo de 1828 se possa fixar para sempre a completa separação elos 
tne10,s de despeza. 

E indispensavel esperar que appareça o orçamento de 1827, e mesmo o ele 
1828, no qual· j á elevem existir r esultado· dos meios propostos pela commissão ; 
ltln melhor arranjo ele commistsariaelo i maior economia do exercito i menor clespeza 
ela marinha e monte })ÍO i e outras medidas convenientes para se formar um juizo 
e:xacto. N'essa epocha ha de ap1)arecer clistinctamente a clespeza do culto divino, 
a c~rgo do thesouro; a sustentação ela casa e pessoas reaes, segundo as dotações; 
a ~sta civil separada da lista das pensões e mercês graciosas, que o tempo vae 
eftmguindo ; a das despezas ela justiça, dos negocias estrangeiros, das possessões 
11 h'amarinas, da policia e administração int~Srior; ela guerra, ela marinha, da fa
zenda, em todos os ramos das despezas da sua arrecadação; e, finalmente, uma 
classiücaçâ.o geral, e depois uma analyse particular ele tudo quanto é receita e des-
peza publica. . 
cl Na formação de um orçamento perfeito existem difficuldacles que sómente po" 
_em ser vencidas pela unidade e systema das leis administrativas, e pela expe

l'lencia adquirida na execução cl'ellas . 
: No chaos em que se acha a administração publica ele Portugal, a comm1ssao 
Jlllga o miaistro distante da possibilidade ele a obter; mas ao menos é preciso que 
eUe . desm'evà a esta camara, do modo que lhe for possível, as r asões cl'essa im
}lOssibilidade, ·e que tire do chaos a maior somma ele factos que poclér para se tra" 
tar éj.os meios ele r emeclio. 

E preciso que cada ministro das outras repartições, penetrado elo amor elo bem 
g~ral do estado, subordine os natm·aes desejos ele tornar brilhante a sua r eparti
~ao) e exp,onha os meios que poclér desco"bi·ir ele limitar clespezas, lembra~clo - se 
d~ que cada repartição não é o fim das despezas pttblicas, mas que todas Juntas 

evem absorver essas despezas, e observando que, havendo defic~t no todo, cada 
parte deve sentir a necessidade ele um sacrificio. 
s A. commissão entencle que esta camara eleve convidar todos os mi~stros ~ara 
e lllnrem n'este sentido com o ,ela fazenda, não podenclo caber mawr glona a 
~ada um do que apresentar o mesmo fim conseguido por meios menos clispenclio-
os, ,sem comtudo custarem a desgraça de aJguem. . 

E sómente de})Ois ele melhores indagações sobre o segundo orçamento que póde 
a camara occupar-se exclusivamente de approximar a r eceita e a clespeza pro
vend~ l)Or meio do ultimo emprestimo aos saldos anteriore. , se por infelicicl~cle e 
contra a expectação ela commissão existir n' esse tempo alg·ttm deficit. 



Como porém o ministro exige desde já um emprestimo de 2.000:000,5000 ré~<', 
qnerençlo, e com rasão, prover-se de remeclio para despezas que podem sobrevtr· 
lhe repentinamente, a commissão concluirá esta primeira parte de seus trabalho~, 
distinguindo em todo o emprcstimo dois clifferentes destinos, a saber : 1. 0 1 supprn· 
deficit orclinm·io; 2. 0 1 desviar flagellos extraorclinarios, ou emprehendcr melhora
mentos; e, ;mpngnando · os do primeil·o destino, Teserva para a segunda parte os 
l;Ueios de estabelecer e fu·mar o inteiro credito publico, e ahi tratará dos empres-
timos na hy-pothese elo segunclo destino. · · . : 

Depois d'estas reflexões não podia a commissão negar-se a interpor o seupuzo 
sobre a necessidacle do emprestimo inclicada pelo ministro; e continuando a discor
rer sobre a hypothese de fazer frente ~\s despezas orclinarias, observa que essa 
proposição do ministro foi debatida na commissão, cujos membros se dividiram., e 
uns o expozera;in como uro abystno e outros o sustentaram como tábua de sal
vação. 

Todos convieram, porém, que o emprestimo s6 era admissivel no caso de ez
trema necessidacle, porquanto este meio é indicado para fazer 'frente a despez~S 
extraordinarias, pois todos sabe:tn que o empreptimo obriga a pagar a tuna n~çao 
mais dinh eiro em·maior espaço ele tempo í qu.e um emprestimo de 8.000:000~~0?~ 
réis concleinna uma nação ao pagamento• de 44 milhões, ou 17 .600:0001$000 réls' 
e isto au1cla quando se estabeleça tun fundo de amortisação a interesse composto 
ele 1 por cento, qne mmca foi estabeleciclo, e ainda que se contrahisse ao par, 0 

que é .cousa impossível. . 
Sendo infalliveJ · a necessiclacle de maior despeza publica, em igualelacle ele nc: 

cessidades satisfeita!', um emprestilno é o egoísmo ela g'ei'ação p1•esente, para sei 
resgatado pelas gerações futuras; e quando mna nação .não tem meios de suste~
tar as suas despezas ordinarias pelo r endimento orclinario, o emprestimo a des~a 
cada vez mais elo porto de salvamento, obrigando-a a um augmento prog1·ess1V0 

dp seu deficft . 
O principio inclicaclo no 1·elatorio de sacrificai' rendas correntes, como as da 

alfandega, ou outras destinadas a despezas ordinarias, não p6de sustentar-se;. e, 
mesmo qtcando se deliberasse a favor elo emp1·estimo, munpria não tocar na rece1ta 
orclinaria; e, portanto, era sempre necessario crear um tributo novo para paga.: 
mento elos jutos e amortisação, e que desse qtlinze para pagar quarenta e quatr·o_, 
de outra maneil'a o emprestimo não podia sel' contrahido para supprir o dejic~t 
actual, mas sim lJara snpprir esse deficit~ addicionaelo pela quantia qt1e seria de
duzida elos meios ordinarios, j á agora insu:ffi.cientes para a satisfação do seU :fiin· 
Posto isto, passaremos a trata1· na seg1mda parte elo 

Credito pt.tblic'o 

A formação do maXJmo credito publico depende essencialmente ela e:s:a.ct.'1 
observancia e applicação dos quatro princípios segtlintes, a saber: 

1. 0 Satisfaz;er exactamente as despezas ordinarias, sem as conftmc11r com as 
extraordinarias; · 

2 . 0 Não empr hender umas ou outras sem calcular previamente os meios ele 
pagamento ou amortisação, e sem ter segrrra a respectiva receita com a devida se-
paração; · . . 

3.0 Destinar ao pagamento elos ju.ros e amortisação convencionada fundos w
violaveis, e que não possam soffTer desvio algum. 

4. 0 Nao contrahir emprestimo sobre a receita orclinaria, e ftmclar o pagainento 
de jm·os e amortisação sobre uma receita J.•igorosamente invariavel. 

Quanto ao primeiro principio já fica observado na primeira pro-te d'este rela
torio que era essencial, não só ao credito mas á ()Xistencia nacional, que a clespez,a. 
orclinaria e constante não excedesse a respectiva 1·eceita ; e que n' este o bj e? to so
mente cabia a analyse elos meios ele equilibrar as extremidades, ou por tnbutos: 
?u por economias, ou por ambos estes meios; sendo v:lciosos quaesquer outros, P01 

Isso que em vez de curar aggravariam o mal. 
A applicação elo segundo principio suppõe o desempenho do primeiro, ~N su€

tenta-se pela acção ·do mais bello destino cl'esta camara, qual é vigiaT qne nao 50 



567 

augmente a despezu. ordinuria sobre a respectiva receita, assim como ter cuidado 
em apromptar os meios de satisfazer as clespezas extraorclinarias, quando ellas ti
verem por fim emprezas ele melhoramentos em que se cU r eprodncção ele riqueza 
ou quando tiverem por causa a necessidade de manter a inclependencia nacionaÍ 
ou desviar flagellos extraordinarios que ás vezes opprimem as nações . Em taes 
casos, em que concorre a necessidade e o proveito das gerações presentes e futu
ras, tem logar o remu-so elos emprestimos . 
. A commissão poderia n'este logar apresentar o quadro historico e variado elos 

~ff~rentes modos que na carreira das idades se empregaram para se conseguirem 
s.:,nu~hautes fins ; mas não podendo dizer co usas novas diante ele uma assembléa 
tao lllustrada, limita-se a observar que não tem decorrido muito tempo depois que 
entre nós, assim como em outros paizes, se acCl.unulavam em epochas orclinarias 
os f~1.uclos necessarios para occorrer ás despezas extraorclinarias; s~i.o poTém taes 
n:ed1das hoje condemuada. , e não pocleTão jamais aclmittir-se emquanto forem sa
bidas as desastrosas consequencias que prodtLZem as estagnações da circulação. 
Nos tempos em que Tivemos, estando em andamento rapido os homens e as cau
sas, tudo o que é moroso desagracb; toda a estagnação é absurda, e sobre os ma
les que os antigos attribuiam á avareza, os modernos acrescentam o ela esterili
dade que r esL1.lta ela estagnação dos capitaes. 

Po1'tanto, em logar dos meios antigos, agora proscriptos, de sustentar despezas 
extraorclinarias, e mesmo em Jogar do ultimo, usado ainda pelos despotas ela Asia, 
a.charam as nações C!Utas da Europa o credito publico, ou o systema .dos empr es
ttmos com amortisação, o qual, sem diminuir os r ecursos ordinarios, deixa no meio 
da gt1erra os gosos da paz, accelera a formação dos valores e é por consequencia 
a rnagica mais bella que jamais foi conhecida. Por ella achru·am estas nações cul
tas o meio de colherem o fi-ucto das arvores que projectavam plantar; por ella 
acharam o poder, .mmca ele antes.conhcciclo, de accelerar os progressos ela civili
saç~o, que as distingue, ou ele desviar os flagcllos que por vezes acabaram nações 
antJgas . Á voz elo cr'eclito se formam colonias, cidades, canaes, pontes e estradas ; 
á voz do credito se nmdam estaleiTos e fabricas ; á voz elo credito se sustentam 
€;llerras tão dispendiosas que pareceriam sonhos a q11em as nao visse de perto ; 
finalmente á voz do credito os governos são obrigado a fazer jnst:iça até por amor 
de si, e por não perderem as vantagens que elo cxeclito souberam tirar os seus in
Ventores . De uma tão bella e tfí.o ut il invenção é consequencia a forttma dos po
'Vos e a liberdade ci,,il, que a respeito elo credito é o ao mesmo tempo principio e 
resultado, graças a D eus, que poz o credito na probidade assim como a felicidade 
na pratica ela virtude . Desde que o imperaut~ se constittle devedor de um subdito 
fica logo estabelecida a necessidade ele um governo capaz de o:fferecer garantias 
ao creclito. Toda a icléa ele arbitrariedade é essencialmente incompativel com a de 
credito e estabilidade ele governo ; e por isso a n ecessidade do credito,· e as van
tagens que elle offerece, ão mais uma garantia do estabelecimento elos governos 
t·epr~sentativos na rasão dos progressos da civilisação . 

E certo que a,s preoccupações luctam com os princípios, e a lucta retarda; mas 
c?mo os governos já conhecem que atacando o credito publico, e por conseque:p.
Cia a propriedade dos povos, se atacam a si mesmos, e logo experimentam os 
t~esmos embaraços que h oje nos occupam, é forçoso que tratem da emenda; e 
esta analyse, sendo estr eitamente ligada com a necessidade ela re~m·ma dos a?u
sos, conduz ao grande fim do aperfeiçoamento social. Quando se tiver conhecido 
que é do interesse de cada um o cumprimento da sua palavra, está feito um. grande 
Curso ele moral e de justiça · está sabida a arte ele ligar os homens pela vn-tucle e 
Pelo inter esse e de fazer d~ o·overno e dos g-overnados uma só causa e uma só fa-
111'li ' o ~ 1 a; e eis-aqui o aperfeiçoamento social. . 

O terceiro principio é o unico meio possível de achar a solução do problema 
c1e gastar em uma epocha extraordinaria os excedentes orclinarios ele muitas epo
chas . É o uso do credito ou o desempenho das convenções· celebradas . Dado uma 
'Vez o exemplo do desvio excita-se logo a desconfiança, gera-se o receio de se com
rnctterem novas faltas ; o calculo se tra.nstorna e os capitalistas se r etiram com os 
seus fnnclos para o paiz aoncle o credito não possa ser abalado. A abundancia elo 



numeraria não está l1 oj c no paiz das minas, mas nos paizes do credito. A Ingl~
terra exportou ha pouco o seu oiro para o local elas min as elo Mexioo e elo Peru; 
e os capitalistas de Lisboa t êem os seus fundos nas caixas do credito inglez, para 
onde o levaram, apesar elas leis que prohibem a saída, leis tão ineptas, qu~n~o 
não ha Cl•eclito, como seria a empreza ele tapar hermeticamente um vaso que nr,~ 
tivesse nmd0; El intéiramente imúeis quando o credito eX'iste, porque só elle, e ~e
nhum. outro meio, accumula e conserva os capitaes. Portanto faltar ás convençoes 
é perder âqüella mag:iéa preciosa ele que se tratou; e-não .faltar é fazer do cre: 
dito um thesoru·o infinito, e um fiacl01; constante contra todos os r evezes . Portu
gal, tendo sido pela prodigalidade canduziclo á necessidade t1o uso elo Cl·eclito, e 
não tendo faltado de todo ás convengões, nem tambem cumprido es01·upulosa?Jen~ 
t e, tem. actualm.ente um cr edito el e tres quartos com pouca cli:fferença em capJtal e 
pouco m~is ele ametade elo Cl·eclito inglez em taxa ele interesses 1 n~as quand? for 
observado o principio de que tratâmos ha de ter abunclaucia ele o:ffertas ele c~q:ntaes 
ao p~r, e ha de achar essas o:ffertas ao interesse de 3 por cento. . . , 

E pois o desempenho d'este principio que só póde conduzir esta cam_a,1·a ao al~ 
cance elos meios de emprehender aquellas melhoras na administração publiea, .911.~ 
elevem fazer entrar o reino para o cil.:culo das nações mais cultas, elo qual fo1 ti
rado pelo anterior systema de desvios, e ~e gastar as rendas elo estado coro os 
homens inutéis e nao com as causas uteis. E no quadro elo passado que póde e~
tuclm:-se o quadrio do esplendor possível cl' esta nação, desde que ella g:mha~· espl
rito publico. e éo:b.verter em em prezas productivas os nmclos que antes clisslpava. 

O quaito principio patece elemonstraclo pelo que fica elito. Se o CJ:eclito é 0 

desempenho elas obrigações contrahiclas, aquelle que fundar uma r eceit2, hypo
thetica e não segm a corre evidentemente o risco ele não r eceber o que tinha na 
hypóthese, e desde logo não pócle applicar; mas, não applicanclo, falta ao desem
penho, e esta falta é pata o publico m:Íla prov~ ele inepcia ou ele immoraliclacle,. e 
uína causa que determina os capitalistas a negar os emp1;estimos, ou a conceclel-os 
com lisuras, que lhes paguem o susto ela falleneia ou ela tardança. 

Para tornar e:ffectivos os seus púncipios tratou a commissão : 1.0 , ele formar 
um ptojecto para dar total con:istencia ao renelimento ela caixa elo credito, esta
beleMnclo-lhe tuna receita invariavel pol' cincoenta anÍws; 2. 0 , ele formar a fisca
lisação da caixa elo 'credito so b1·e a creaçãio ele uma auct01•ielaele cli:ffer ente ela do 
ministl'o, a quem inclimbe a r eceita e despeza . orclinaria e constante para fa2ier 
por este modo a acção elo CI·eclito independente elo poder executiyo, segundo o ~s
pil'ito ela carta; porque n'esta camara depositou ella o ciúclaclo do m~smo credit_o 
é de todos os meios ele clespeza publica ; e na iuclepenclencia e exacção Q.as m?cli
das e garantias ela impossibilidade ele confusão ou desvio, será plantada uroca
mente a arvore do m·eclito para que não possa ser jamais destruída ou aáancacla 
pel.a acção unica que a pócle pretender abalar. 

A aommissão entende que similhante fiscal, - ou seja tun homem, ou tun col:P~ 
collectivo, sendo depositaria ela confiança publica, eleve ser gratuito e·temporano í 
e que tão altas attribuições devem r ecair sobre excellentes qualidades moraes, ~ 
uma éorisicletavel fortU:na, que possam gar-antir a responsabilidade no caso inespe
rado ele desvio. Na faéulclacle ela opposição está o desempenho, a garantia ela se
pai•ação e applicaçãd, e por consequencia o credito . 
. O ctriclad~ ele ar~ecadar . ~ 1.1eceber a i·espectiva receitá eleve estar a. cargo ~a 
JUnta do c1•ed1to publico, ass1m como apresentar annualmente ao conheCimento c !iL 

nação, por meio da imprensa, o estado ela mesma receita e desempenho das suas 
applicações, designando precisamente os nunieros das apolices amortisaclas e a su~ 
importancia . A receita da junta calculada em 900:0008000 réis, ou no que for, 
eleve ser garantida por aquelle thesom·eiro, que a lei designaT, declarando-se qu~ 
perde o o:fficio e é tesponsavel pór sua pessoa e bens no caso de não satisfaze!: a 
primeira r eclamáção da junta elo m·eclito; ou garantida por uma convenção feita 
com. o banco, tudo em qtiantias determinadas e sempr e e:ffectivas ; por isso que a 
~·ecelta orclinaria não pócle ser suj eita a uma fixação arithmetica invariavel, e a 
Jtmta do credito depende essencialmente d'esta fixação. 

A jtmta eleve ter sempre uma recei ta húmanamente certa da importancia dos 
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j~ros a seu cargo, addicionada pela importancia annua.I das dotações de amortisa
çao, de maneira que seja infallivel a extincção de todo e qualquer emprestimo no 
tel'll1o determinado pela operação arithmetica. 

N'esta p:irte da aclministração publica, sobre a qual repousa o mais melindroso 
ele t?dos os estabelecimentos humanos, a menor demora é tun clelicto e a rigorosa 
prec1sfio arithmetica é uma necessiclacle. 

O r endimento actual ela jtmta é capaz ele amortisar a divida consolidada ele 
toda a espeêie, Otl é igual a tuna · divida ele 40 milhões cont1•ahicla a 5 por cento, 
com i}2 por cento ele amortisação, o qual se extingue em quarenta e nove annos, 
tun mez e vinte e dois clias; porque tendo a jtmta ele renda 900:000[\00ú réis, 
e .. supponclo-se-lhe 20:000l{OOO réis para cles.pezas, tem para juros 800:000~000 
reis e para amortisação 80 :000~000 réis, que é l./2 IJOr cento ele 40 milhões, ou 
l~ . OOO:OOOaooo réis; e porque a junta eleve em numero r edondo 10.000:000i\{OOO 
re1:, .ainda teria fórça:s para um emprestimo ele 6.000:000[1000 r éis, se acaso não 
ex~stisserb. o primeiro e segtmdo emprestimo a jmos de 6 por cento ; log·o veremos 
POis que tem forças para um emprestimo de quasi 4.400:00oaooo réis sómente, 
C!~le é talvElZ o r esto ela divida que vence jm·os e se lhe ha de inctunbir; c isto 
am~la depois ele se1' lotada a caixa dos juros ele 6 por cento com uma amortisação 
1Ua1s vigorosa, que ha ele prodttzir o seu effeito em trinta e sete annos . 

Depois ele absoi·viclos os meios actuaes ela junta, e ele achada a theoria elo 
creclito, todo e qualquer emprestimo futtuo eleve ter as mesmas bases, fortifican
do-se a junta com a receita elos jlll'os e amórtisação convencio~ada, na fórma do 
segundo principio estabelecido pela com:tnissão. 

Depois ele eliscutir os meios de reduzir a rect:\ita ela jtmta a um grau de cer
te~a arithmetica, passou a commissão a fazer dos 900:000aooo réis actuaes os se
gLuntes projectos ele a1Jplicação : 

J?ividiu a r eceita em duas partes, applic~ndo a primeira a.o estabelecimento 
dos JUros ele 6 por cento e amortisação clt>s fundos que os ,crcaram, e a segtmda 
para os juros e amortisação ele toelos os outros fundos que Yencem jtuos ele 5, de 
4N e d.e 3 por cento, deixando ele parte os títulos de divida :fl.uctnante, liquidada e 
ldlao ~lqtuclada, os padrões ele juros reaes antigos e o papel moeda de que fallará 

epo1s. 
A primeira divisão é ele facil expediente e não envolve a menor consideração 

sobre interesses particulares offencl.Íclos, porque nos contratos elo primeiro e se
gn.ndo emprestimo não foi estipulado algum praso de pagamento, e, por e.onse
quencia, o estado tem a faculdade ele pagar mais tarde ou mais cedo, nem os cre
dores r eclamam um pagamento que transcendeu o par nominal; cumpre, todavia, 
a:nortisar esta divida para n1\o entr eter o exemplo ele uma taxa ele juros tão exor
bitante, e, por isso, a commissão propõe a segttinte operação : 

.. A divida unida elo primeiro e do segtmelo emprestimo importa 6.3~3:405aooo 
re1~ no seu capital, vence de jmoa 6 por cento ou 381:204a237 réis, aos quaes 
llnniclo-se a somma annual de 50:000~000 réis teremos a clespeza annual ele r éis 
43r :2o1a237. · . 

Coni esta somma, inferior a ametacle do rendimento ela junta e mesmo inferior 
ao r enclimento especial das duas caixas elo primeiro e elo segtmdo emprcstimo, o 
q~lal e ele 490:000l{OOO réis, encontra a commissão os meios elo pagamento 
d aquelles 6.363:405aooo r éis, ou quasi 16 milhões, no espaço ele trinta e sete 
~nnos, e ao mesmo tempo tira o thesouro 1mblico elo embaraç.o de não poder fa
zer paga1nentos promptos com as apolices que recolher elos cofres em qne ellas 
cab~m, poi·que na certeza ela receita ela junta elo m·eclito tem o thesomo aberto o 
cammho de 'as mandar trocar ao par nominal e dispor do dinh~iro. A con:unis§ão 
fo:·mará. os projectos de lei que forem necessarios para sanccwnar aquelles dos 
· eüs prmcipios que a camara houver por bem adoptat, parecendo-lhe entretanto 
pre~el'ivel ·que se discutam primeiro os mesmos princípios p~ra .ser depois reduzida 
a du;cussão dos projectos sómente á reclacção ou pequenos mc1clentes . 

;Restam á jtmta 468:795a763 réis de rece~ta annual e uma divida ele réis 
4.~'f7: 8 13l{864; temos portanto a pagar de capttal 4.477:8131$864 réi. ele jmos 
a b poi· cento 223:890;)693 réi.- , amortisação 22:389,S069 réis, so1uma ;nnua:J réis 
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2±6:279~762, isto é, Tednzindo a 5 por cento todos os jnros de 5, 4 e 3 dos ca
pita.es que formam a scimma cb divida que resta a cargo da junta. Mas, porq?e 
el la tem de r en da annual a quantia de t.J:t58 :7951$763 réis, depois de ter os mews 
ele pagar a di vida ele 6, de b, ele 4 e de 3 por cento, actua.lmente a ' seu cargo i e 
como se os juros fossem todos ele 6 e de ó por cento, é consequencia que ella tem 
ainda mu nmdimcnto annual n ão applicaclo na ordem possível, como abaixo ~e 
explicar{~, dn, quantia ele 221 : 516t~001 réis, á qual sendo unida a somma ele ré~s 
24:763;$76 1, t eremos em r esultado 246:279t$762 réis, que, com a r enda ele ré1s 
900:000;;i000, pócle pagar a maior elas suas dividas em trinta e sete amws; as _ou
tras com jm·oa de 6 por cento em quarenta e nove annos e dias; e ainda appltcar . 
jLu·os c amo~-tisação ele uma divida ele 4.477:8131~8G4 réis . 

A commissão, discorrendo sempre· deba-ixo do seu princi1)io ele. separação entre ' 
despeza orclinn.úa e const::mte, ou extraorclinaria, pretende que, pór meio ela cr~~
ção de 11m novo tributo, seja desde logo dotada a junta com a somma ele reis 
24:763a761 mmualmente e mais até 20:0U0$000 r eis para clespezas; que b em. as
sim descle logo seja contratado um emprestimo ele 2.000:000~000 réis com o JLU'O 

de 5 por cento e amortisação ele 1 por cento ; que se confiram todos os atrazos do 
thesouro prLblico ; o emprestimo do Porto de 180S; letras elo commissariaclo e ou
tros que, não vencendo juro, devem ser pago·, sem comtudo entrar a divida fh~
ctuante liquidada 011 não liquidada, nem os antigos padrões, para de todas as clt
vielas cl'esta orde_m que embaraçam o expediente da receita e clespeza corrente e 
o:rdinaria se fazer uma somma, ou igual a um emprestimo, que p6de ser fundado 
com aqu0lles rectwsos ela junta ou com · os novos, que lhe elevem ser atü·ibuidos, 
comtanto que nunca a:ffectem a receita orclinaria. A commissão t em discutido desde 
já os meios de reforçar a junta, para que ella possa fazer o pagamento dos jm·os 
e ao par a amortisação, não s6 dos emprestimos anteriores, mas d'aquclle empres
timo que o minisü·o agora pede e a commissão julga , ter logar, não no sentido do 
r latorio, mas sim no de despezas extrao.rdinarias á que as circumstancias nos 
obrigam. · 

Alem d'isso a junta ainda tem forças para contrahir esse outro emprestiroo, a. 
fim de pôr em dia as duas divisões estabeleciclas, e ficar sabendo toda a gente de 
Portugal e elas outras nações quanto temos de renda orclinaria e quanto ele des
peza corrente; quanto devemos e quaes são os meios ele amortisação, e, por c~n
sequencia, póde cada empregado ou agraciado ter por inf~~llivel a sua paga, n.ss1D1 
com9 cada credor })Óde contar com a segurança elo seu capital e juros. 

E preciso observar que; tendo a commissão calculado para cincoenta :mno.s os 
seus meios de inteira satisfacão elos credores elo estado, el1a deixou sempre eD1 
reserva 431 :2046237 réis, qu~ ha. de ter disponíveis, passa.dos os primeiros n·iuta 
e sete :umos d'aquelles cincoenta; e este ftmdo lhe dá forças para amortisar a 
quantia de 4.312 :042t\370 réis no termo de oito annos, tres mezes e vinte e uD1 
dias. 

Cmnpre refiectir bem n'este ponto, que deve :fixar para sempre a opinião da 
camara, que uma vez consagrado13 os princípios e estabelecido o fundo de a_roor
tisação, todo o pagamento e amortisa~ão que se faz hoj e deixa hoj e mesmo h'?-·e~ 
os meios de r epetição . É precisamente n'isto que apparece a mag·ia do cred~to' 
quando se usa d'elle passi-vamente torna-se logo sobremanei.Ta facil o uso ac~rvo -

A divida procede de origens clifferentes e muitas elas suas parcellas moge_:n 
pagamentos muito anteriores aos que se podem fazer pelo fLmdo ele amortisaçao 
em projecto . Esta é a unica objecção : vejamos a r esposta.. 

Na divida existem parcellas qne vencem j m·os de 6, 4 e 3 por cento, e outr~s 
que não vencem juro, como as letras elo commissaTjaclo e outTas; e os títulos ha~ 
ele estar necessru:iamente em poder dos credores Ol'iginarios ou de outras pessoas' 
e tanto uns como outros ou podem esperar, ou não . Se podem esperar verão coD1 
prazer c vantagem sua o estabelecimento ele um interesse em certas hypotheses 
ou de um interesse ainda maior em outras que lhes g·arantem o seu pagamento e 
os seus ju1·os · e t êem alem d'isso o mercado aberto elos compradores de funclos, 

' ' ' ·1 de que necessariamente ganham em credito, no caso de superveniente necess1c a 
ele capita.cs: Se, por6m, não 11oclem esperar, ta.m bem para c~tcs ha. reme di o, por-
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qne p~lo estabelecimento da caixa do CJ·edito nem por isso se decla,ram em falta. 
os m._ews elos pag-amentos estipulados, antes se r econhecem as obrigações; mas são 
convrdaclos os creclores, que quizerem, para se inscreverem no juro aberto ele 5 
~or cento, entreg~ndo ao par os seus titLllos actuaes em partes iguaes de 5, 4 e 
0 , e letras ou atrazos do thesouro qcle não vencem jm·o algmn . 

Um gTancle nmnero ele cr edores ha de necessariamente acudir a inscr ever-se 
P~ra. r eceber títulos de 5 por cento com amortisação de cincocnta annos, não por 
cortes ou coupons annuaes, mas por inteiro e á sorte quando o par subir, ou á 

' convenção quando não subir; e alguns haverá que insistam em receber. Para es
tes propõe a commissao que seja aberto um empr estimo de 5 por cento igual á 
somma dos títulos não transferidos na inscripçào e por ella r esgatados; e que se 
lhes pagLle segundo os contratos actualmente em vigor e o preço convencional que 
for estabelecido pela concorrencia da pressa ele r eceber diante dos meios ::tctuaes, 
ou que a necessidade ele satisfazer essas convenções, segLmdo as leis, se offer eça 
ao banco e a outros capitalistas, dando-se-lhes em paga os títulos da inscripçã.o 
dos 5 por cento ao par nominal dos títulos que elles apresentarem, ou ele todos 
os que se comprometterem a pagar, segundo as obrigações actnaes, como se vedt 
no projccto . 

Do estado das diviclas, que nos têem occupado, e constam do mappa, são uni
camente exceptuaclos : 1. 0 , os antigos padrões ele juro; 2 .0

, os t itulas ela divida 
fluctúante ; 3. ", o papel moeda. 

As primeiras e as segundas devem :ficar tambeni desde j á a cargo da junta elo 
credito, entregando-se-lhe para os juros e amortisação elas primeiras, e pa.ra a 
compra ou pagamento elas segundas : 1.0

, todo o pau Brazil exist ente na casa ela 
Inclia; 2 . 0 , todos os tecidos de seda, estagnados na fabrica; 3 . 0 , todos os bens da 
corôa que podérém ser vendidos desde j á ou se forem apmando, assim como aquel
lcs que ficarem livres dos usufructos actualmente doados . 

. O projecto r elativo a esta divida e seu pagamento ha ele conciliar-se com os 
Prtncipios elo m·eclito e boa fé, e, por isso, não pócle aclmittir-se outro preço ele 
venda que n?ío seja o determinado pela concorrencia. Cumpre, portanto, restabe
lecer-se a lei anterior e salvar a delicadeza do ministro . 

Como existem alguns padrões vinculados, as pr opriedades serão vinculadas 
quando forem compradas com esses pacb·ões, e nos ti.tnlos que a junta ha ele pas

_sar gratLlitamente será declarado o vinculo, como se verá , elo proj ecto. 
, . O papel moeda é uma divida calculada por approximação em 5.000:000$000 . 

r e1s . E ste calculo não é feito com intenção ele a figL1rar menor; mas, p 01·que o cal
culo é faUivel, a commissão entende muito conveniente a cliligencia elo m:nistro 
para se verificar exacta.mcnte esta quantidade ; parece, porém, á commissâo que 
não eleve tratar-se cl'este objecto, antes do r esllltado cl'aquella cliligencia e ela cer
te~a de estar a r eceita igual á despeza orclinaria e antes elo estabelecimento ela 
canm elo credito e ela inteira consolidação cl'elle. Entretanto, a amortisação do pa
pel moeda ha ele vir por si mesmo, uma vez estabelecida a integridade elo credito 
e quando o thesouro, cqm. algtm1 sob~j o sobre as clespezas oreli.uar;us, poclér an
nualm~nte fazer um pequeno consumo ele algumas apolices, e tiver credito e for
ças pa1·a não emittir maior somma ele papel elo que pócle ser emitticlo a? par. A 
comrni . são ent~nde que o papel moecl~, depois de participar elo descrecl1to ~eral 
elas dividas ele Porüwal tem um motivo de descreclito lJarticular na necess1dacle 

o ' J: • E qtle tem o governo ele emittir todos os mezes para r ebate algumas quantias. ste 
lnal pó de curar-se por meio de boa :fiscalisação, como :fica iu~licaclo na primeira parte . 

A commissão, r epetindo as bellas palavras elo r elatono. <<O pros.pecto nã.o eleve 
causar satisfação nem desalento)), conclue o artigo elo cr edito publico1 ~eclarando 
que r~j eita formalmente as theorias que pretendem estabelecer nas chv1clas publi
c~s um manancial ele riquezas . De certo a melhor de todas as riquezas é a nega
Çao de tributos · e se as d ividas publicas se pag-am por estes em sommas mais que 
dobradas elo q~e as elos cmpr estimos, nenhum emprestimo por si mesmo é uma 
vantagem. Be essas theori.as fossem verdadeiras, todos os estados podiam ser rico s 
pelo ;'3imples acto"' ela sna vo~tacle; ~as, por mais que se diga, os capitaes elo pma 
1magmaç?io não sao vcrclaclen·os capttaes. 
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O capital verdadeü•o é o tralralho ou o éxcedentd elos valores sobre os meios 
consumidos na sua formação . Ha empTestjmos que sã.o meios ele formar similhante 
excedente, e, n'esse caso, os emprestimos são riqL1ezas verdadeiras. O fundo de 
amortisação não envolve a menor injustiça, quando por elle se paga ao par; e 
ainda mesmo quanclo os ftmclos não estão ao par, esta medida sempre os apJ;>ro
xima e é 11til aos credores. Portanto, amortisação e pag·amento são causas clrff~
rentes, mas sempre têem o mesmo fim a respeito elos credores; e quanto maiS 
exacta é a amortisação, mais se avizinha elo pagamento; e até mesmo algmnas 
vezes vale mais elo que elle, quando se concede a faculdade de receber mais cedo 
a quem quer, ou mais tarde a q11em não quer o embolso do capital. 

Finalmente, os emprestimos ou são grandes meios ele prosperidade, quando 
calculaclos pelos principias estabelecidos, ou são graves calamidades quando :o~
tl~ahiclos sem a pruclencia necessaria e uma exacta applicação elos mesmos pnnet
ptos. 

Taes são as icléas que a commissão o:fferece á correcção da camara, a quem 
ao mesmo tempo afiança os seus bons clesej os, esperando a desculpa elos seus ~r
ros por involnntarios e porque tambem elles são meios ele instrucção. A comro~s
são poria aqui termo aos seus trabalhos se a iustancia judiciosa elo ministro nao 
iuclnzisse a necessidade urgente ele fazer clescle já applicação dos principias e:z:
pencliclos; e depois ele se ter opposto a qualquer emprestimo para supprir dejictt 
orclinario, obserya, quando se trata ele um emprestimo extraorclinario, que elle é 
conforme ás .r egras que se acham na seg·Lmda parte . São precisos para desviar um 
:B.agello 2 .OOO:OOOL;{OOO réis, e o povo não os p6c1e pagar ele uma vez, nem tão ele
pressa como são necessarios; o r emeclio é tomal-os ele emprestimo e s1~ eitar a 1~~
ção por ti·inta e seis annos, oito mezes e vinte dias a uma clespeza annual ele reiS 
120:000§>000, ou ele mais alguma cousa, segundo o conti·ato for celebrado. 

Não podendo concordar em que sejam absorviclas as forças da junta, que dev~ 
t er reserva para a consolidação elo credito e pagamento elas dividas, que confun
diam a clespeza corrente e ordinaria, e desacreditavam o thesouro por este lado, 
tratou ele desempenhar a maxima ele não contramr emprestimo sem tratar de 
apromptar a respectiva caixa ele im·os e amortisação; e por isso propõe : 1. 0 , que o 
ministro fique clesclejá auctorisaclo para contrahir um emprestimo de 2.000:000~000 
r éis, a juro ele 5 por cento e amortisação de 1 por cento, ficando os juros e aroor
tisação a cargo da junta elo credito; 2. 0 1 que para reforçar a junta com 120:000i\!000 
réis annuaes se imponha o direito ele õO réis em cada baralho de cartas estr~
geiras que forem importadas pelas alfanclegas elo Porto e L-isboa sómente, e nao 
pelas outras; ficando extincto o privilegio e o contrato das cartas, que pouco ren
dia, e podenclo os particulares fazer cartas ele j ogar e vendei-as como e quanc~o 
quizerem, sem comtudo terem privilegio ele fabrica, nem favor ele materias pri~el
ras ; mas não pagando direito a] gum; 3. 0 , o direito de 80 réis por alqueire ele tl'lgo 
e ele 20 réis por alqueire elos outros cereaes que entrarem por Lisboa, e ele 100 
réis para o trigo, e ele 30 para os outros ditos que entrarem pelo Porto, sempre . 
quando poclé1 entrar segundo a lei ; 4 . 01 o direito ele 800 r éis por garrafa ele vi~ho 
de Champagne e ele 480 réis por g·arrafa ele qualquer outro vinho estra?-g·mro, 
que for importado por Lisboa, OLl pelo Porto, em caixotes ele tres duzias ele gar
rafas, reputando-se contrabando qualqüer. caixote de menos garrafas; ou entrado 
em outro porto elo r eino . 

Esp~tra a commissão que estes direitos clarão a somma annual dos 120:000a000 
r éis; mas em caso de falta, garante, segundo os seus princípios, esta dotação á 
junta, que adclieionada á que ella tem, vem a formar o fundo arinual segLU"O de 
1.020:0001~000 róis. . . 

O ministro pócle hypothecar livTemente as rendas que satisfizerem QS capita.
listas; porque, paganclo a junta, o nome da hypotheca não ti·anstorna os calculos 
nem os princípios estabelecidos. 

A junta fica com forças de poder pagar, segLmclo as hypotheses ela conta, 
1.6.431:2167$829 réis, satisfazendo suas clespezas; e deve, sem contar este empres
tnno, l~.R31:2161~829 réis; e depois de contrahiclo 12.831:2167$829 réis; por c~n
scqucnCJa tem sem applicação forças para pagar 3.600:000i!OOO réis; e sem os Jll-
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ros de G por ce)lto, e a amortbação relativa mais forte, on,iguada no parecer, 
podia pagar 'em quarenta e nove aunos, uin mez e Yiute e dois dias a somma ele 
18.00ú:OUOI$000 r éi ·. 

Camara elos deputados, 4 de dezembro ele 182Ei .= litl1pJJe Fe?·1·ei1·a àe .ii?'Clujo 
e Cast1·o = J.ldcmuel Antonio de Ca?·valho = J.lilanttel Gonçalves F'en·ei1·a = Flo1·iclo 
Rocl1·i,gu.es P m·ei?·a Fer1·az =João Fen·ei?·a dct Costa e Sampaio = F1·ancisco An
tonio ele Campos = Antonio lJ!Iaia = José Xcwim · 1J!Iottsinho da Silveú·a . 

' 
Uapl'a da receita c dcspcza 01·d inaria conslaulc 1lo thcsouro publico 

Receita. 

Receita publica anuual conteúda no orçamento ....•.....•. . .. . . 6.602:000$000 
~cres.cimo elo contrato uo tabaco para 1827......... ........ ... 235:000J)000 6.837:000,3000 
. • efic~.t ... •...• .. . •.. •. . ..• .•.. ... •.. _.. . . • . • • . . . • . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . 780:800;il000 

Despeza. 

Casa r eal...... . . ..... .. . ................ . ..... . .. .. ...... 727:400>l) 000 
~xercito .... .. . ... . . ........ . ... . .. .. .. .•. ... .... . ...... .. 4.285 : 000~000 
1 larinha ..... .. . ..... .. ... ... . .' ... ....•. . . .. .. _ . .. ... .•... 1 .350:800~000 
~~olha d?s empregados civis... ....... .. . . . . • • • . . • . . . . . • . • . . . . 790:000~000 
l:orpo dtp lomatico .. ... ............. .. . . ·....... ... .. ........ 220:000fl)000 
;J;t1ros de padrües ... .. . ... ..... .. . ... .•.. ••.. ..... ... .'. .... ;!40:000$000 
{enç.<ts .. ......... ...• •.... _. .. .. ... .... ... . ..... . . ....... 300:000U)000 
"cnsões . ...... . . .. .. . ......•.. . • ...... . ...... ·.,... . . . . . . . . 240:000>l)000 
~Jbra~ publicas . .. , . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 312:000§>000 
Jlummação aa cidade. ......... .. . . .... .... . ..... . ....... .. 60 : 000~000 
l bras elas aguas livres . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 20 : 000~000 

7.617 :8uo.sooo 

~gamento ao banco de Lisboa...... ......... . .......... .. .. 188:750t000 
·versas adcl ições menores ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . 17 1 :500@000 8:905:4SO>l)OOO 

Dcspeza. não ordinaria. nem constante 

Divid t 't l ~ ' t · C . as pre en as c rec amaçoes Cle mon e pw .. .. .. . .......•.. 
P on s1gnações p!J.ra letras de portaria do commissari aclo ... . . ... . 
C a.g3:ment~s ele genero~ elos almoxarifados e commenclas dito ... . 
C ons1gna.çao para fardamentos atraj~aclos. . . . . . . . • . • . •. ...• .. . 
C o,ns!gnação para pannos ... . .•.. . . .. . ... .. _ .. . .. •.•.. . . ... . 
C 0 0 SJguação para dividas atrazaclas ela madnha ..•...... ..• .•• 
J ousiguação para fretes atrazaclos ela n}arinlla ... • ...•• ..... .•. 

Cllros elos padrões denominados reaes ... ... ... • . • .. · · · · • · · · • · · 
o . ~ c1 L ' b n·ll~1gu.a2ao para pagamento ao banco e lS oa .....•.......• 

0 
1ID1nmçao da despeza da casa r eal . .. . .. .... •.... . ..... . . . .• 

· Uh:a ,climin,uição r elativa ao commissariado ..•. - .. ...•..•.. ... 

40:000$000 
96:000~000 
24:000@000 
12:000$3000 
72:000;{1 000 
96:000~000 
32:000~000 

240:000$000 
188: 750~000 
427: 400~000 
59:500$000 1.2!:!7:650~000 

7 .617:800~000 

· Camu,ra elos c1eputa~1os~ 4 ele dezembro ele 1826. =José Xavier J.lfo1tsinho ela 
f3ilvei? ·a . 

Es!ado do crrdito publico 

Junta. dos juros 

p . . Cnpitaes por que é rcsponsa.vel 

B rJme1ro emprestimo, juro de Jj por cento •... .... . ...•.... ... · · · · · · · · · · · • · 
- egunclo emprestimo, juro ele 6 por cento ....... .. .. .... ·· .. • • · · · · .. · · · · · • 

3.242:993$965 
3.110:410$000 

~~r?eiro emp:·estimo (1817), j~u·o de 5 por cento . . . . . . . . . . . • . • 242:469$963 
6.353:403,fí9G5 

lVIda consohclada até 1822, Jlll'O de 5 por cento .. ..... · . .. ...• 1.811.156~541 

~i vida consolidada até 1822, juro de 4 por cento .•..••• •. • · • · · · · . · · • •....•. 
apel moeda remido ao banco, 3 por cento . ... ...... · •. · · · · · ... ... .. · .•..•• 

2.053: 626~504 
1.484:186fi)360 

940:000fi)000 

10 .831:216~829 
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R êiHlimenlo annual l'clo termo mcclio Uo3 ullimos cinco nnuo!i 

Primeira caixa . .. . . .... . ......•.. . ... ..•... · ...• · . · • · · · · · · 

~·~~~~1j~~ ~~\~~:::::::: :::: ~::::::: ::::: ~ ·.:::::::::::::::: : 

Quarta cai.xa ...... . .. .. ...... .. ......... . .. .. . · ... · ..... · 
Quinta mtixa .... • . .. . ..... . ... . ........ .. · · · . · · · . . · · · · · · · 

Despeza. annual 

,Jmo elos capitaes, que vencem 6 por cento . . . .•.. . ... ... . ... . 
Juro dos capitaes, que vencem 5 por cento ... . . ... •........ . '. 
Juro dos eapitaes, que vencem 4 por cento ....... .•... . .... . 
Jm·o dos capitaes, que vencem 3 por cento •.... . ....• ......•. 

Para distr:1te do terceiro emprestillio .. , .. •. ..•. 
Para o di strato de 1.000:000~000 réis ....• . .. .. 

190 :000.%000 
120:000;1)000 

260: 000;%000 
230:000~000 
140:000~000 
80:0u0~000 

190:000~000 
----~-

381:204$237 
102:681~::325 
59.367~4f.l4 
28 :200$000 

571:453~016 

Dcspezas ela jtmta .. .. .. .... ... .... . . ..... . . . 18:000;))000 32R:OOO,PO.OO 
" 

U00:00~;$000 

8!19 :4G3,$016 

546$ 984 Poderá exceder a receita á despeza . . ••..•...••.• ... . .. •.. · ....••••.•.••••. , 
,__ ___ _ 

Jlfodo de fazel' melhor uso dos meios em frente conforme o projecto 

A junta tem como em frente . . .. ..... ...... · .. ............ ...... . .. .... .•. 900:000$000 
120:000$ 000 Nova dotaçã.o . ... .. . ... . .. .. .. • . . .•.. • • .. ... · ... •. . . . · ... .. · · . · · · .. . · · · · ------. 

Fixação do rendimento da junta garantido por ciucoenta annos •.. . . , . .. . , • . . 1.020:000,;>00D 

. -·------
Applicações propo•tns 

Para os juros elo pagamento dos 6.353:403$965 réis .... • ... •.• 
Amortisação para trinta e sete annos com poumL clitferença .. . .• 
PanL pagamento elos jnros, suppoudo o resto a 5 por cento na di· 

vida unida restante de 4.477 :812;P864 réis .. • ...• . ..•.... .. 
Av10~·tisação para quarenta e nove annos,. um mez e vinte e dois 

d1as . . ..... .. .. .. . . .... . ... . .. . ... . . ...... .... ... . .. . 
Juros elo emprestimo projectado a 5 por cento ....... . . ... . .. . 
Amorti saçào para trinta e seis annos, oito mezes e vinte dias . . . 
Liquidação ele atrazos por ontro emprestirno ele 3.600 :000~000 

réis . . . . . . . . .. ....... .. ... . . ..... .......•........ . ... .. 
Amortisaçlto ..... . ... ............•. ... •........ .. ..... .• .• 
Despeza.s ela junta . .. .........•..•. . ..••..••.•.••.. .. •• ... 

381:204$237 
50:000.;SOOO 

223:890&H43 

22:389$064. 
100:000$000 . 

20:uOOJ, OOO 

180 :000$ 000 
22:5 l6Pl056 
20:000;$000 1.020:000~000 

Foo•çns dn junta para. jm·os de 5 por cento e amorti•:tção de l por cento 

Juro ele 18.000:000$000 réis~. .... . . .... ....... .. ...... ..... 900:000,POOO 
Amortisação ele 'h por cento . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 :0.00$000 
Despeza.s . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 30:000~000 1_020:000;ii000 

---------~~~~---~ 
Camara dos deputados, 4 de dezembro de 1826. =José Xavier Jl!lousinho da 

Silveím. 

Proj ec-to de lei 

Artigo 1. ° Continuarão as camaras actualmente existentes a ser compostas de 
vereadores} procurador e escl'ivão, r egulando-se provisoriamente pelo seu actua1 
regimento, na parte economica, até que se apresente novo regimento. 

Art. 2. 0 Nos concelhos oncle houver até 1:000 fogos haverá 3 vereadores; 5, 
nos de 1:000 até 2:000; e 7, nos de 2 :000 para cima. Haverá 2 substitutos dos 
vereadores onde estes forem 3 Oll 5 ; e 3 aonde forem 7. 

Art. 3 .0 Em Lisboa haverá 9 vereadores e 4 substitutos. 
Art. 4. 0 Os juizes .ordinarios, vereadores e procurador elas camaras, serão elei-

. tos. pelos cidaclãos activos que tiveram voto. na eleição de eleitores provinciaes, oa · 
conformiclade do decreto de 7 de agosto do corrente. E podem ser eleitos todos os 
que podem votar, na conformidade da disposição do artigo 66. 0 da catta. Os no
meados deverão entrar em exercício no principio elo anno de 1827. 

Art. 5. 0 Procecler-se-ha á eleição no primeiro clomin.go depois que a presente 
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lei for recebida pelas cmnaras existentes ; e os pre:;iucnte;:; das eleições r emctterao 
uma copia da acta das mesmas á secretaria de estado dos negocios do rein.o . 

Art. 6 . 0 Os cidadãos, que tê em voto nas eleições, se reunirão na casa da ca
mara no dia que lhes for designado i e ahi a portas aber tas proceclerrio á clciçfio 
por ilstas de tantos nomes quantas forem as pessoas que para cada um dos cargos 
se houverem de eleger. 

Art. 7 .0 Reunida a as.-embléa1 o presidente actual da camara1 que tambem o 
sel'<Í ela eleição, proporá uma pessoa de confiança publica para secretario e duas 
para e. crntinaclores. A assembléa ap})l'Ovará, ou reprovari, levantando a mf"o . Se 
não for algum approvado se renovará a proposta. Sendo approvados, se procederá. 
a.o . recebimento elas listas em mnas clifferentes para cada ca.rgo i e contadas e ve-
nücaclas1 se pToceclerá á sua apuração . · ' 

ATt. 8 .0 Nas villas a1mexas a uma villa principal se fará em cada uma a elei
ç~o ela sua camaTa, sem depentlcncia d~ villa principal; devendo presidir ~~ elei
çao o vereador mais velho. 

Art. 9 . 0 Os eleitos o deverão ser por maioria absoluta no primeiro escrutüúo ; 
e não a havendo se procederá a segtmdo, em que :ficarão eleitos os que tiverem 
lUaioria r elativa; no ca.so de empate decidirá a sorte. 

Art.' 10.0 Será presidente aquelle que r eunir mais votos ; e no caso ele empate 
será presidente o mais velho. ' · 

Art. 11.0 As camaras continuarão provisoriamente a ter as mesmas attribui
çõe~ , á excepção ela j nrisclicção contenciosa, que passará pàra os juizes; ficando 
as:~nn r e ,rogada e declarada a ordenação do liVl·o r, titulo LXVI, § 11. o e outras 
le1s analogas . Os j11izes não s·e 1)oclerão entr emetter na auctoridade economica. e 
administrativa elas camaras. · ' 

_Art. 12.0 Os escrivães continuarão a executar setls o:fficios até que pelo novo 
reg1meuto se dê novr, fórma ou di sposição a este Tespeito . 

Art. 13.0 Os a~iuaes vereadores da camara de Lisboa continuadio a vencei' os 
seus ordenados, designados e marcados poi· lei, a'té seTem competentemente em
p~·egaclos 011 aposentados . Os procuradores, que tiverem mercê vitalícia, continua
l'ao a vencer seu orclena.do emquanto não tiver em outro equivalente; :ficaúdo 
salvas quaesquer pensões que nos mesmos cargos se acharem estabelecidas por 
decreto . · 

1-ht. 14.0 As camar31s nomearão os thesom·eÍl.·os dos concelhos, ficando r espon
saveis pela sua nomeação. 

Ar t . 15 .° Ficn.m derogadas quaesquer leis ou disposições em contrario, etc. 
Camara dos deptltados, 5 de dezembro de 1826.= 0 deputado, Antonio Vicente 

de Cm·va.lho e Sousa. 
P r o.jecto de lei 

l Artigo 1. 0 Os re belcles evaclidos para a Hespanha, os que dentro da nação · se 
evantaram com m~o armada contra a legitimidade elo senhor D . Pedro IV, e os 

que por qualqu er maneira os auxiliarem, :ficam por seus bens suj eitos á indemni
sação elas despezas ela guerra que promoveram e protegeram, e á reparação do 
clamno que os habitantes so:ffrcrem. 

Art. 2. 0 São comprehenclidos na disposição do artigo antecedente aquelles bens 
que depois, elo facto criminoso seus donos alhear em e forem encontrados em po
der ele ter ceiras pessoas . 

Art. 3 .0 As viuvas dos solclados1 ·anspeçaclas, cabos e sargentos, que morre
rem combatendo pela clefeza elos direitos e legitimidade elo senh.or D. Pe~·o IV, 
haverão, clm·ante a sua viuvez os mesmos soldos que seus mandos r eceb1am · e 
estes lhes s01:ão pagos pelos be~s elos comprehencliclos no. artigo ~ . 0 

' 

Art. 4. 0 A disposição elo artigo antecedente é extensiva ás vmvas elos paiza
nos que morrerem. pelas mesmas causas ; e serão para este effeito consideradas 
como viuvas ele soldados da primejra linha. 

Art. 5. ° F icam clerogac1as todas. as leis em contrario. . 
Camara dos deputados, 5 ele dezemb;:o de 1826. = L1~~z Tava.1·es de Ca1·va.lho 

e Custa. . 
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* 
Quasi no começo da SCf3são de .6 foi presente e lida pelo au.ctül: á cam~ra do. 

deputados esta 

Proposrta 

Pura clevidamentc cumpl'ir uma das mais peposas1 mas precisas obJJigações 
qu incumbem aos deputados da naçao e coJJrespondem á confiança que ella cle
po ·itou em nossos peitos e braços, é necessaúo que o ex. mo ministro ela guerra 
seja convidado a vit· a esta camara declarar e satisfazer .aos quesitos seguintes, 
pois que das suas respostas depende conhecei: a mesma camara o grau da culp~ 
em que elle póde ter incorrido no facto da invasão· elo nosso territorio e na contl
nuação e progresso ela mesma : 

1. o Se lhe eram desconhecidos os sentimentos, proj ectos e plauos dos portn
gLlezes rebeldes que fugiram para Hespanha ; 

2. 0 Se era sabedor das negociações q11e estavam entaboladas com aquella po
tencia relativamente á protecção que ella prestava aos mesmos tJ•ansfugas, e para 
que a se11. respeito se cumprissem os tratados existentes entre ambas as na.ções i 

3. 0 Se r econhecia a possibilidade da invasão que elles praticaram nas duas 
províncias do sul e norte, e n' este caso que providencias deu, que ordens expe
diu aos o-eneraes elas províncias, a firo de arredar tão funesto como desairoso acon
tecimento ; 

4 . 0 Se os generaes elas províncias tiveram n' esta occasião o comportamento 
que era proprio ele suas obrigações e conveniente ás circumstancias que occorre
ram posteriormente; que r equisições fizeram e como lhes foram satisfeitas; que 
providencias e explicações pediram e o modo por que se lhes respondeu ; N 

5. 0 Qual foi o plano ele campanha que elle ministro ela guerra traçou em ta o 
critica situação, e como foi e tem sido executado pelas auctoriclades militar.es, a. 
quem competia a sua clesenvolução e pratica. 

Lisboa, 6 ele dezembro ele 1826. = José Antonio Fm·1·eina B 'raklamy. 

Aberto o debate Alexandre Thomaz de Moraes Sa_rmento, apoiado clepoü; por 
outros deputados, disse ser necessari.o nolr!ear sem demora uma clepntação pa:·u 
ir respeitosamente á presença da infanta r egente pedir-lhe que, attcntas as CJI'

cumstancias publica.·, se dignasse i.nv.estir nas funcções ele ministro ÍJJterino dos 
negocias ela guerra incliviclno que merecesse a confiança da nação; assim como 0 

governo nomeasse um general em chefe para dirígir as operações militares. O ora
dor cléclarou que retiraria a moção, se os ministros presentes se encarregasse))) 
ele participar a sua alteza os votos e desejos da camara. . 
. Decidiu-se que o ministro ela marinha, servindo pelo ela guerra, fosse con'w 
dado a dar esclarecimentos, r emettendo-se-lhe copia dos quesitos; resolveu-se 
mais, sob proposta do visconde de Fonte .Arcada, commetter ao exame previo de 
uma commissão os allucliclos quesitos. 

Por unanimidade de votos ficaram incumbidos os ministros elos negocios es
trangeiros e ela fazenda ele manifestar á infanta ;regente os sentimentos ela ca-
m~. . 

O cleputaclo Francisco Soares Franco leu uma proposta, contendo quatro arti
gos, para se fechar a universidade n'aquelle anuo lectivo e organisar-se em clefez~ 
da patria o corpo academico, a qual foi remetticla {t commissão que dera parecei 
sobre o projecto ele guardas ele segurança. 

Passando-se á ordem elo dia, entrou em discussão o seguinte 

Parecer 

A commissão encarregada de examinar as propostas que alguns srs . deputacl~s 
offereceram na sessão do dia 30, relativas ao fôro onde devem processar-se os crr
mes ele rebellião que nas actuaes circumstancias se commetterem, achou que a~ 
mesmas eram clignas ele attenção; e limitanao-se aos actos mais ostensivos, P01 

isso que demandam um mais prompto castigo, entendeu que est s podiam ser snb-
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mettidos ao conhecim'ento dos conselhos de g tterra, scg:uinclo os outros o seu curso 
no }'ôro civil, e, por isso, propõe o seguinte projecto de lei : 

Todo o individuo não militar que ataca o estaclo com armas, espalha procla
mações ou uil·ige ao povo discursos contra a legitimidacle do senhor D . P~dro IV, 
011 que provocam a r ebelüão, sení provisoriamente j Lugado em conselho ele guerra, 
sem embargo de qualqtwr lei em contrario. 

Camara dos cleputados, 1. 0 ele elezembl'O ele 1826. =D?'. Joaquim Antonio 
de 1l!Iagalhães=Luiz Antonio Rebello da Silva = Antonio JJ!la?·ciano de Azpvedo= 
Luiz TavaTes de Carvalho e Costa = Manuel Gonçalves de Jltli1randq, . 

. Depois de. usarem da palavra Manuel ele Serpa Machado, Manuel Borg{:ls Car, 
ne1ro e Rodrigo de Sousa C~stello Branco, o primeiro elos quaes apresentou o seu 
voto em separado e os outros algumas .emendas, José Antonio GuerreÍl'O propoz 
como questão previa: se este projecto estava ou não pr.eveniclo e prejudicado pela 
proposta elo ministro da justiça sobre que se resolvêra na precedente sessão . 
Votou-se aflirmativamente . 

O deputado Alexandre 'Thomaz de Moraes Sarmento, na qualic1~de .c}e r elator, 
leu os seguintes 

Parecere~ 

1.0 

A aommissão especial encarregada ele examinar a proposta ap1:esentada á ca. 
l'tlara pelo sr. José Antonio F erreira Braklamy, ácerca das informações que pro
po~ se pedissem ao ex. mo ministro da gnen;a

1 
é de parecer que, achando-se preen

chido o fim da mencionada proposta com a resolução tomada pela camm·a de fazer 
p~·esente a sua alteza a senhora infnnta r egente a necessidade de entregar-se a 
clu·ecçã.o da secretaria da guerl'a a um ministro unicamente .cl' eHa. encarregado, e 
C[lle mer eça a confiança publica, que não pócle ser outl;n. senão a ele sua alteza, se 
eleve suspencler o exame elos artigos apresentados pelo referido sr. deputado, até 
á resolllÇào ele sua alteza. ' 

. Camara dos deputados, 6 de dezembro de 1826. =Conde de Sampaio = A11to
nto J.Vlanuel de No1·onlw = Ji'ilippe Ferr·ei1·a de Anmjo e 'Cast?'O=Francisco Soa
?'es Fr·anco = Visconde ele Fonte Ar·cada = José ;l.ntonio Fe?Tei?·ct B?·aklarny = An
tonio Pinto Alvwes Per·eú·a = F1:r.tncisco de B01ja Per·eú·a de Sá = ;1lexand1·q 
'I'horna? de Mo1·aes Sa?·m.ento = JJtlamtel Gonçalves de J.l1ir·anda .. 

2 .. o 

A eomm\ssão especial encarregada de examinar o projeato a.p1•esentad? hoj G 
P~lo sr. dcputaclG Soares Franco, é de parecer que elle merece ser tomado nn:nc
clta~amente em consjderaç5:o, e,. em consequencia, offercce á camara o segumte 
ProJ ecto ' ele lei: 

Artigo 1. 0 Todos os estudantes e mais empregados no aorpo ela 1llliv.ersida..cle 
ele Coimbra são convidados para se alistarem a pegar em armas vohmtanamente, 
cltlranclo o presente anno lectivo . 
. Art. 2. 0 O govern0 manclaFá os officiaes do estado maior, que julgar n'ece~~a-

1:'os, para a formação da disciplina do corpo; e o r esto dos officiaes, tanto supeno
les como inferiore~, serão tirados dos indivíduos do mesmo COl'P~ · . • 

.. Art. 3. 0 O corpo militar academico, depois de formada a disCiplina, entrará 
elll serviço acti vo :ficando subordinado ao ministerio da guerra. 

Art. 4. 0 Não 'sendo possível combinar o serviço milita1· com o das aulas, fe-
char-se-ha a 1miversidade por este anuo lectivo . . 

Art. 5. 0 Poderão tambem alistar-se aquelles b~chare1s formados ·que se qui- . 
zcrem unir ao corpo militm: academ~co . . . . . 

Al!t .. ~ . 0 Esta me<ili.da se tornara extensiva a todas as academias de L1sboa e 
do Po1·to. · 

Camara elos deputados, em 6 de dezembro ele 1826. = Conde de Smnpaio= 
~Manuel Goncalves de J.lii?·anda = Alexandr·e Thomaz de .Mor·aes Sa?·mento = Fr·an, 
«isca de Bm:fa Fm·e'Í/I'a .rf.e R á = Antonio Pinto Alvcwes P e1·ei1·a =Visconde de f!'qnt.r; 

37 
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A1·cada = Fl'anc·isco Soetr·es Fmnco = Filippe F'e1'r·eir·ct ele Ant'lt;jo e Casb·o = An
touio Manuel de No? ·onlw . 

Foram ambos approvados, assim como na generalidade o respectivo á organi-
sação do Dia?'Íú da camara. . 

O se01·~rario Antonio Ribeiro da Costa leu um o:fficio elo ministro elos nego01os 
da marinha e interino dos da guerra, remettendo á camara, em nome da infanta 
regente, a representação e projecto de uma guarda real ele lanceiros, o:fferecidos 
pelo barão de Quintella, nos termos que seguem. 

Represen-tação 

Serenissima senhora : - O abaixo assignacl? 7 barão de Quint~lla7 não o~cupando 
seus pensamentos mais elo que nos desejos ele poder patentear a effusão dos sen
timentos que àflluew no seu coração, assim de fidelidade, como de acatamento pru·a 
com a aug;usta l)essoa ele el-rei, o immortal senhor D. Pedro IV, e de vossa altez~, 
que o representa, cercada de todas as virtudes; impelliclo d'estes ardentes se~tJ
mentos elo lustre do tlu:ono e elo amor ela patria, obj ectos a que ele todo se clechca 
como portuguez que é, e ele cujo nome muito se ufana, meditou o plano que, coDl 
esta r epresentação, tem a honra ele depositar aos pés de vossa alteza, o qual se 
dirige á 01·eação de uma guarda ele honra de lanceiros a cavallo, na fórma do figu
rino junto ao mesmo plano, para ella fazer o serviço da pessoa ele el-rei ou da 
pessoa r eal que o representar nos dias de g rande gala e em todos aquelles eJXl 
que a cavallaria da primeira linha estiver empregada por q Llalquer motivo fóra da 
côrte. Esta gtlarcla, á imitação das que estão em uso nas principaes côrtes da Et~
ropa, corresponcle pelo seu luzimento e pela escolha de seus indivíduos ao decoro 
elo throno e ao esplendor que lhe é devido, n~o se fazendo por nenhum modo pe
sada ao estado, porque se ha ele fardar e armar á sua custa, sem que mmca vença 
soldo, e os alistamentos só o poclerão ser dos que estiverem isentos pelas leis dos 
serviços dos corpos de primeira e segLmcla linha. Apenas se distingui.Tão co!)l os 
honoríficos e prerogativas militares, já em uso para os mesmos corpos, co!)lO í~
clica o plano ; e tendo o· supplicante um bem fundado presentimento ele que Dlu~
tas pessoas, j á distinctas por sua nobreza, annelam para se alistarem n'este bn
lhante corpo, e que estes desejos irão renascendo successivamente, ainda !)lenos 
exuberantes serão os honoríficos e prerogativas que contém o plano. 

O supplicante se considera feliz se seus desejos forem coroados com a ap
provação de vossa alteza; e então não J>ecle outra graça senão a de manifestar 
a toda a nação portugtleza que esta lembrança derivou elo seu patriotismo, -cl

1
o 

seu amor e da sua gratidão para com o melhor dos r eis , rngnando-se vossa a 
teza para este fim ele o nomear para commanclante da mesma gm~rrda, passando 
para ella na patente que já tem de coronel elo regimento de voluntarios reaes 
do cornmercio .-E. R . M.cil=Ba?·ão de Qttintella. 

Projecto de lei par.a a fo~·mação da guarda de honra 
de sua rnagestade el- rei de Portugal 

Artigo 1. ° Formar-se-ha uma guarda de honra da pessoa ele sua magestade 
el-rei de Portugq.l, ou ela real pessoa que for regente d'estes reinos~ com a forÇ~ 
de um esquadrão, composto ele duas companhias, que jamais se poderá augmeutal 
po:t· titulo algum, organisacla, fardada, armada e montada conforme o mappa .6 

figurino junto, a qual será exclusivamente sujeita a sua magestacle pelo ministeno 
ela guerra. 

Art . 2.0 T erá a denominacão ele guarda real de lanceiros . 
Art . 3 .0 Podem ser achnitticlos e alistados n'esta guarda todos os i:çclivicln~s 

comprehenclidos na idade entre vinte a quarenta e cinco annos, que s~j aJ?- resi
dentes em Lisboa ou seu termo, estando em boa clisposição physica e que twereJ]l 
boa reputação por nobreza ou riqueza e bom comportamento. ._ 

Art. 4. 0 Poderão ser igualmente admittidos os empregados publicas que estl 



519 

verem nas circumstancias do artigo antecede;nte e cujas obrigações não forem in
compatíveis com o servíço d'est.a _guar.d~ . 

Art. 5 .0 Sfio excluídos de se:rvir na guarda r eal de lanceivos todo.s os indivi
duas que actualmente servirem OlJ. e.stiye~·em snj.eitos ~ re.arutarn.ento da primeir~ 
e segunda linha. · 

Art. 6. 0 O aomin.a.li.dante elo esCJ_uacl)?ão t.ení a patente de coronel, os capit~es 
a graduação ele majores, os tenentes a ele capitães, os alferes a de tenentes e o 
porta-banelei).'a e offl,ci~es inferior.es., cabos e solcla!:}os terão ~ g radU1J.ção C).e alfe7 
res . 

Art. 7.9 As nowe[!.ções dos ofij.ciae.s , oflj.ciaes inferior es e soldados ser~o feitas 
pela secretaria de esta(J.o elos negoGios ela guerF~, r~receelen(J.o proposta elo coronel 
commandante, e hen'). assirp. qlj.anc1o aç::ontecer vacatm·a com r ef'e1'encia aos arti
gos 3 .. 9 e 4. 9 

. Art. 8. 0 Às nomeações · do quartel mestre, poFta-e&tanc1arte e clarii).s são posi
tivas do coronel commandante. · 

A)·t. 9..'1 'rodos ~s ÍI!.clivich{os de que se compozer este Gorpo , em tuclo quanto 
fo~· r.elativo ao real servi~o, :ficar&:o sújeitos á eliscipli!).a militar estabelecida p ela. 
~l~ , dec)!etos., alvarás e mais orde~lS e deterrbinações r eJ.ativas aos COrpos de mi

Jicias ; ém Gaso de COl~Selho ele guerra., seguirá em tudo O qne se acha .Q.eterminaclo 
Par[]. a g·uarda r eal ele pé. · 

. .t\rt. 10.9 A g Lr[).rcla J!Eml cl.e la:q.ceiros sel'á fardada, arn'j.aela e ITJ.Ontada á pl'O
Pl'la custa elos inclividuos oa p·aças de que pe compõe, e ja,w~is por titulo algnn'j. 
•·ecebcr~o solclo ou g1·ati:ficação do estado. .. 

A1:·t. 11. Q O serviço que lmicamente competirá a esta guarda real de lanceiro~ 
ser~~ o de fazer a guarda de honra da pessoa .(J.e sua ma;gestn.cle ou da pessoa re::j.l 
~·egente cl'estes veinos, tão sómente uos ,dias il.e gra\Jlde gala na côrte . 

Art. 12 . .9 Em caso ele gnerra, ou .ele outro motivo edr aorclin,ario que obrigue· 
~ saír ela capital toda a cavallaria éj.e primeira linha1 seriL a guarel~ ele lanceiros 
<Jlle~ faça effectivamente o sm·viço ela guarda ele honra no paço . 

. Art. 13. q D evendo os iadividuos, ele que será coli).posta a guarda r eal de lan
~elro~, persistü· no loga1· ela sua r esiéj.e:q.cia, j ali).ais poderão se:t' empregados fóra 

e Lisboa ou seu termo . . 
Art.. 14. Q A. r eunião do esqqadrão deverá ter logar sómente nos Q.ias e casos 

lllarcaclos nos artigos 1l.Q e 12.0 , e todas as vezes que o COJI).mancl:J,nte julgar ne-
cessario par:;~.. a instmcção do corpo. . 

Art . 15. 0 No impedimento elo <Wl'onel ~ommandalj.te ela guarda real ele lancei
ros passa1:·â, o commanelo ao GaiJit[o m:J,is 'antigo, p:;t.).'ticip.ando-.o ao ministerio da 
guerra. 

Art. 16.0 Logo que se t enha formado parte do ~orpo se benzm:á o estandarte, 
e sobre este prestarão todos, e cada inclivi(J.uo ele per si , o juramento, assim como 
todos os que depois se alista1·em, cuja f'o1·mula serÉL a segtúnte; <<Juro defender 
~om as armas, g11ardar e faz er guaF.d!.ar ,a carta constitucional da monarchia por-
ugneza, dada por sua mag·estade el~rei o senhor 'D. Pedro IV, obedecer a meus 

SQ . 
penares em tudo qHanto for concernente ao serviço da pessoa 4,e sua magestade 

011 regente el' estes reinos» . 
. Art. 17.0 Quando se n~o possa preencher o numero de pr~as indicado no ar-

ttD'o 1 o . l -1 d r· h d . ' t d 0 · , s,e admittirá passagem c os corpos !!la segun .a I'll a, ten o os r eqmsr os 
os artigos 3.·o e <;1: .0 e obtendo de sua magestade licença 'p,ela fórma do artigo 7. 0 

Art. 18.0 Nenhum individuo p ertencente á gnai·ela real será obrigado a servir 
por mais ele cinco a:anos · as baixas serão con.cedidas por molestia, falta de meios 
.ou. por terem completacl~ cincoenta annos .Q.e id,ade . · · · 

Art. 19. 0 As licenças serão concedidas segnnclo o disposto no regulamento para 
08 corpos da seo·uncla linha e deverão ser requeridas immecliatamente a sua ma-
o- d o ' . õesta e, quando excederem o praso .ele tres mezes . 
, Ar~. 20.0 ~s penas estabelecidas por faltas ou p~r qualquer outra culpa serão 
Patra os lancerros as mesmas que se acham cletermmadas para os alfer es da se
·â trnda linha ; o mesmo se entenderá a respeito dos officiaes e o:fficiaes iJ?,feri.ores 
' 0 esquadrão1 com referencia ás ,suas gradufl.çÕes . 

. ' 
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Art. 21. 0 Os officiaes, officiaes inferiores e lm:cciros da guarda real terão as
mesmas honras concecliclas aos officiaes da segunda linha inherentes ás suas gra-
duações. . . 

Art. 22 .0 Os officíaes, officíaes inferiores c soldados ela gtlarda r eal de lancei
ros gosarão elos me. mos privilegias concecli.clos actualmente aos o:fficiaes ela segunda 
linha e inhtrcntes ás respectivas graduações de cada um, em conf01·miclade ao ar
tig·o 6. 0 = Bm·üo de Quintellct . 

A camara r esolveu envial-o a uma eommissâ'o especial1. 

'" 
Quando se abriu a sossffo ela camara elos pares, em 6 ele clezemb1·o, o presi

dente l)articipou que a infanta regente rocebêra benigna1Í1ente a cle1)utação enc~r
regacla de felicital.a pelo motivo elos esponsaes ela rainha D. Maria ll com o rn
fante D . Miguel, e a dita serenissima senhora se dign~í.ra dar a seguinte 

Resposta 

É com o mais vivo prazer que eu recebo, em um dia que nos traz ~1, memoria 
feitos tão notaveis, a cleputação que a camara dos pares do reino me envia, par~L 
me comprimentar pela fausta noticia de se haverem celebrado em Vienna de Aus
iTia os csponsaes de sua magestade a rainha D. Maria II, minba .sobrinha e se
nhora, com meu muito amaclo e prezado irmão o senhor infante D. Miguel.. O 
pleno cumprimento das ordens e desejos elo aU:gusto fnnclador elas nossas sab1as 
instituições porá sem duvida um termo {ts nossas desg-raças. Se alguns portug~e
zes degenerados, a quem uma nação vizinha tem dado protecção, pretendem ur
qlúetar-nos, eu nada posso receiar, vendo-me cercada elos illustres clescenderltes 
dos heroes que no dia 1.0 de dezembro ele 1G40 souberam tão gloriosamente re
conqui.·tar c conservar a inclependencia ela noss.a cara patria . 

* 
Interrompendo a noticia dos principaes trabalhos legislativos, damos a subse

quente conta ele alguns factos passados fóm das côrtes nos qtúnze dias anteriores. 
Quanclo o marquez ele Chaves saíu elo territor.io hespanhol para regressa.r a 

Portugal dirigiu cartas de despedida ao rei catholico e ao capitão general ela Gal· 
liza, bem como proclamou aos seus <lompatriotas, pela fórrna seguinte: 

Car-ta 

Senhor : - O marquez de Chaves, tenente general elo exercito r eal de sua ~:.t· 
gestacle :fidelissima, emigr.,W.o de Port-ugal e refugiado no reino ela Gãlliza clebaJ'l(O 
da generosa protecção ele vossa magestade, prostrado aos pés de vossa magestacle, 
cheio ele gratidão e lealdade ao throno catholico, representa a vossa mag·e?tade 
que, depois que c01~seguiu elo capitão g·eneral elo exercito e reino ela Gallrz~.,a 
mudança do deposito de Lugo para a villa ele Monforte ele Lemos }Jor occas;a.o 
das interminaveis dissensões que havia entre os portuguezes emigrados e a "\'1~1~ 
nhança e tropa de Lugo, fomentadas pelo espirito de rebellião, que se ."VIu 
precisado a abandonar este reino desde o dito ponto de Monforte, para acuclir 8. 
sua desga·açacla patria. Bem conhece o exponente que a gratidão, a attençao, .f1 

justiça e a obediencia a vossa magestacle prescreviam a todos os portuguezes eJJll
grados o dever de esperar em este reino pela so beraua decisão ele vossa mages
tacle ácerca dos seus futuros clestinos, não duvidando jamais que vossa magestade 
protegeria o bom ex.ito ela sua empreza pelo altar e pelo throno. Porém a neces-

1 Esta commi ssiio ficou composta ele José Cüpertino da Fonseca, Fra111cisco Vanzeller, ~1a.~ 
nuel Gonçalves de MiTanda, Antonio Pinto Alvares Pereira, barão de Quintell a, Manuel aeu 
tano Pimenta ele Aguiar e Manuel de Sonsa R.ebcllo Raivoso. Na sessão ele 22 de dezemh1~0 (\~
esta pru:ecer, limitando-se a que fo~sc o projccto devolvido ao governo, porquanto e~le nao. e 
mára a sna iniciativa, mas apen11s o enviára como digno da attenção ela camara. Dep01s. ~e biev 
debate votou-se que a mesma commissão o exam inasse de novo para dar parece\· clefimt1vo. 
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sidadc, que é superior ás leis, as lagrimas de tantos obj e c tos tão caros e tão ter
nos_ para todo o homem sensível, os soffrimentos de tantos iunocentes, o imm.inente 
per1go ele tao clistiuctas victimas, e especialmente a obrigação de vingar a sua 
augusta rainha, heroica irmã ele vossa magestade, e ·de salval-a de tantos males, 
como a circnmdam, o mesmo grito geral de todos os emigraelos pungidos d'estes 
fol·tes sentimentos, a que nenhum sensível sabe ou póde ser superior, todas estas 
c?usas decidiram o exponente a emprehender saír cl'este reino para salvar· o seu, 
~lnda que com o mais vivo pezar ele abusão da alta protecçao ele vossa n:íagesta-

e. Porém, senhor, o exponente se persuade ele que vossa magestade fal'ia este 
rnesmo sacri:ficio pelos seus leaes vassallos, se tão dolorosas circumstancias rodeas
sem a augusta pe:soa ele vossa magestade, o que Deus j amais permitta. O expo
neute pede percUto a vossa ma.gestacle, e, depois ele salvar a sua nação, voltará, 
qual outro Egas 1\tioniz, depois ele libertar o seu rei, a prostrar-se aqs pés ele vossa 
l'llagestaclc e receber o justo castigo cl' esse excesso . 

G 
~en.b.or: Beija as regi.as mãos ele vossa magestacle=O J.V.úwqzwz de Chaves .= 

oclmha, 20 de novembro ele 1826. 
Ca1~-ta 

Ex.mo sr. - Quando eu clesejei de v. ex . ~ o favor de fazer mudar o deposito 
do.s portugnezes emigrados ela cidade de Lugo para um outro povo qualquer do 
remo, onde estivesse menos compromettida a tranquillidade publica, pertmbacla 
ern aquella eidacle pelas inspirações ele anarchistas hespanhoes, que ele mãos ela
das com os revoluciqna.rios de Por tugal procm·avam toclos os meios ele introduzir 
~.os portug·uezes o descontentamento e a clesespéração, mui distante elo me11 espi
t~to estava o projecto ele saír cl'este reino, onde sua magestade catholica nos ha
VIa acollúclo com tanta generosidade pela mediação de v . ex. a, a quem eu e todos 
~s por tuguezes eternamente nos confessaremos ·agradecidos . Porém o grito geral 

e todos os emigrados; o pranto de tantas famílias que gemem ele saudade pelos 
seus esposos, paes, irmãos, filhos e amigos ; a triste situação ele tantos innocentes 
~~os tos a. serem victimas ela mais ímpia r evolução ; a cruel oppressão ela n:ais 

tuosa ramha; o lJoato ele serem despojados elas armas os que com ellas quenam 
~a~var suas vielas e seus lares ; tudo isto fez que eu annuisse ao geral desej o de 
sa~· cl'cste reino, nao obstante que sm.to comprometticla a minha honra com v . ex. a, 
~.01S que j amais pensava dar este' passo sem que primeiramente tivesse a necessa
l!a attenção com v . ex. a; porém não pude ser superior a tantas cousas. Rogo pois 
~ v. ex.a o favor ele r elevar-me este excesso e ele clescu.lpm·-me com sua mages-
acle catholica, a quem dirij o essa humilde súpplica, a qual peço a v . ex.a queira 
~evar êÍ sua regia consideração. E u sei que os heroes ele Hespanha emigrados em 
~ rança me deram este exemplo nos annos ele 1821, 1822 e 1823, e se sua ma
g~st~cle catholica approvou o seu herbismo, apesar ele que uma e outra vez n·ans
gtedn·am as determinações elos prefeitos francezes, tambem eu espero que sua 
lUagestacle soffr ení o·eneroso este procedimento. Muito sentirei que v . ex .a seja 
cornprometticlo pm· l~a acção em que não pócle ter pa1·te, porque, })Or muito acti
vas. qne fossem as suas diligencias para prevenir .este excesso, a neces~iclade é 
inutto mais vjgilante no seu remeclio · eu vou IJois salvar a. minha I:Jatna, e, se 
nã f ll ' th 0 . a ecer no campo ela horu·a, prometto voltar ás ordens ele sua magestade ca-
. ohca, para lhe dar uma prova elo meu exaltado amor á sua real pessoa e uma 
JUsta · f! " satiSwção ás auctoriclacles hespanholas . . 

Deus guarde a v . ex. a muitos e muitos prosp13ros annos. Goclmha, 20 ele no
'\>em_bro ele 1826. -Ex. mo sr . capitão general da Galliza. =111m·quez de Chaves . 

Proclainação 

Portuguczcs ele todas as classes :- Tranquillisae-vos . Eu entro no r eino ·com 
08 meus bravos camaradas não para fazer a guerra ao paiz elo nosso nascimento 
rnas P l ' l . ~ 'li.TN t l ' co · ara c ar a todos a paz c e que premsamos. ~,ao :pre ene o vencer-vos, mas 
ru n_vencer-vos. Uma nova ordem ele cousa.s na monarchta portug·ucza allucinou a 

111 tos de vós, que não clisti.ngtliram a alteração elos factos lusitanos na serie da 

r 
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snccessao elos seus monarchas. Retrograclemos todos ao sagratlo cln.s venerandas 
leis que em côrtes sanccionaram os nossos r eis, ele accorclo com os nossos }Jn.es e 
avós ; marchemos pela brilhante estrada que elles abriram, marcru1do os futuros 
destinos da monm:chia, a:sim diviclida, como integra; nós todos elevemos saber 
que o continente emopeu jamais pócle ser parte do continente a.mel'icano; mas ~
tes este d'aqüelle ;· e logo que dos dois continentes se fez unia n•acção reconhemcla 
por airibds, ficou 6 americano em luri e~taclo totalmente alheio do müopeu, e este 
reassumi\t a dignidade ele uma monm'ehia iútegra, segtmclo as leis, usos e costuro s 
que o'utr'ora dominavam, quancld lhe era desconhecido o novo mundo. Por esta 
ra ·ão fundamental o soberaho da America não póde ser jamais sobetano em Por
tugal, nem menos dictar-=lhe leis que estao em diametral opposição cbm os seus 
ve'i:J.erantlos costumes. Eis-ahi, ho:brados portug;uezes, o motivo pbr que acclaroá
mo!l em rei d'estes 1·einos e clomiriieis separados elo Brazil ao senhor D . Miguel, 
conforme as leis que os 1•eis antepassados fizeram com os antepassados portugue
ze . E~aminae vós Iilesmos es. as yenerandas lé'is, que igualmente que a nós ou
tros ligam a toda a família reaL. Yêcle se os nossos ascendentes qu.izej·a.m em al
gum tempo quê esta monarchia fosse sujeita a mitra ou que n'ellà r~inasse a.lgunl 
príncipe que não r esidisse dentro em Portugal;' pelas v{:jias t1e nós todos con:e 
ainda o sangue cl'aqttelles que firmaram e sellm·am essas leis com o setr proprtO 
sangue a pl'ol de totlas as gerações. Despertue, pois, ó portuguezes; acorclae c:a. 
vossa allucinaçao ao r~speitavel braclo elos nossos progenitore ·; Teine sobre nos 
quem entre. nós. viva; clicte elle as leis ctne forem d? seu agraclo; r etmamo-nos t~
clbs á obeclienc1a ele 11in soberano que de perto VC.Ja os nossos males e que logo 
possa remedial~os . Eis-ahi, pottuguezes

1 
todo o o1jecto das nossas armas; não é 

o sàngne, a violen<lia, a guerra o que nos pretendemos; é a união, a n·aternidade, 
a paz . Ntmhum ele vós será perseguiclb pelas suas opiniões, nem mesmo pelas suas 
acções contm estes ;votos ela monarchia senão depois ele pa.ssaclos quinze dias que 
este convite ela ainisàde lhes seja manifesto, o brando em opposição 11 elle : todos 
sonios portnguezes, nãó ha logar a crime, ítem a pena pata os que obedeceraDl 3. 
carta constitucional pela julgarem emanada ele uin prmcipe a qilein erradamente 
acreditaram seu soberano. Vihde, pois, honrados portugn~zes, correi a unir-vos a. 
nós, e achareis em nós irmãos, amig-os e companheirqs . Não deis logai' pela vossa 
vacillação a que tropas estrangeiras venham . acabàr tle arruinar a nossa eMa pa
tl'ia, para concertar demandas qüe entre nós mesmos poderil ser ·amigavelmente 
cletei'minaclas. Ellas já nos ameaçam; e nós, temendo os males que se vos prepa
ram, nos apressâlilos a ptevenir~vbs, anilunciando-vos a paz e a tranqtúlliclad,_?· 
Mas se alguem, teimoso na sua allucinação ou pcrfitlo nas suas machin~ções, na? 
quizer acceitat este generoso offerecimento ela ain.isatle, antes r esistii· coín M a.~ 
mas na mão, elle será tratado como :llumigo ela tmiá.o elos portuguezes, como trai~ 
clol' aos interesses da monarchia lusitana e aos direitos da i'eal família ele Brag~ 
ça; a pena ele talião será igualmente e~ecut..'lcla em to.clos aquelles que depois a. 
publicação d'este manifesto perseguirem ou augmentarcm a perseguição d'aqueUes 
bomados portuguezes que, em uso ela sua liberdade, não fizeràm outra cousa qt~ 
expor seus sentimentos em favor da clignielacle da monarch~a e tlo senboi' j). lY 1 

gttel L Porém eu não espero elos bons portuguezes attentados que os igüala:iíl ao~ 
bi'àzileiros . Eia pois, honrados portuguezes1 lmião, pazl e tranquilliclade. Preste 
mos todos Q juramento de :ficlelidacle á naçãô, e clêinos mil e mil vivas ao nosso 
rei b . Miguel, cónforme as leis ela monarchia. l 

Quartel general na villa ela Goéü11ha, 22 ele novembro de 1826 .=Ma?·qtteZ c e 
C'haves t. 

* 
O j1úz de fóra de Villa Real enviou ao iritendente geral ele policia, eJ)l ~flicio 

ele 23 ele novembi·o, utn papel subversivo, que apprehenclêra, o qual r eprccluzn::nos-
, ~0 ou 

1 Segundo diz o P1·ocur·aclor dos J)oJ.:os, periodico r ealista de 1833, uestfl. proclam~ça sfn.
rnanifesto é mui divel· o de oütt·o impresso em Valladolicl, onde o marquez de Chaves nao e 1~1 
va, e que elle não assignou; todavia como impresso teve mn.ior publicidade do que ~ste, dA~jto 
se fizeram girar alguns exemplares assignadosn . A respeito do rcdactor que isto aflirma, cio 
Buela. Pereira de Miranda, consulte-se o tomo VIII do Diccionario bibliogn.tpltico .• por JnuoceD 
Franc1sco da Silva, que alitis não cita o dito jornal, fe ito na impressão rcgüt. 
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Proclamação 

. Transmontanos, valorosos villarealenses, :fieis e soldados:- O vosso appete
Clclo ~onarcha, el-rei de Portugal, o senhor D. Miguel I; aquelle em quem vós 
fix.avms todas as vossas esperanças para vos livrar ela facção clesorganisadora dos 
ferros, ela morte e do extermínio geral, já pisa com certeza o solo hespanhol; as 
nossas tropas e o IJOYO portuguez que até hoje têem trilhado o caminho ela honra, 
esses fidelíssimos e dignos vassallos de um rei digno de o ser; as divisões ele sua 
lllagestade catholica e as di-vi:;;ões francezas, que têem seguiclo sua magestade até 
~~~1em dos PJl·ené~~' em breve pisarão o territo~·io portuguez para sentarem no 
tu.rono luso seu leglt1mo monarcha. Graças, bemchto Deus! · 

O grande Deus de D . A:lfmiso H emiques não podia faltar á promessa que lhes 
fez ~os campos de Ourique quando lhes disse «Portugal. perseguido, mas mmca 
venc1clo », n em ha de faltar. Enxugae o vosso pranto, :ficlelissimos vassallos portu
guezes, desterrae o vosso panico terror, animae-vos e revesti-vos de pul~ft gala 
para entoar commigo: 

Do tbrono dos lusos 
Legitimo herdeiro 
Só é e será 
D. Miguel primeiro. 
Por vós, pela patria, 
O sangue daremos. 

t l' Viva el-rei o senhor D. lYiiguel I; viva a religião santa, 1mica, catholica e a pos
o lca romana; -viva a senhora D. Carlota J oaquina, rainha; -viva a dynastia ela 

casa ele Bragança e todos os :fieis vassallos portuguezes. 

* 
d Pelas competentes estações officiaes de Lisboa publicaram-se nos ultimas dias 
~ n?vem?ro e princípios de dezembro -varios clocum~ntos que esclarecem sobre as 

PtOVIclenCias tomadas por iniciativa elo governo e outras anctorielades. 

Extracto 

d Na ~adrugacla elo dia 26 entraram em Villa Viçosa os transfugas portuguezes 
dos ex.tmctos regimentos ele cavallaria 2 e infanteria 17, commandados pelo trai-

ar l'lfaggessi, surpTehencleram o esquadrão ele cavallaria 7, que ali: se achava 
acantonado, e o :fizeram prisioneiro, feriram o capitão e alg-tms solelaelos do mesmo 
l~quaclrão, e r etirando-se o levaram entre si, bem como o vereaclor mais velho 
c aquella -villa, sem que commettessem ali outras hostilidades . 

Em Traz os lVIontes dez ou doze elos rebelcles, de cento e tantos que se achavam 
e~ La Mesquita, entraram em Moimenta, pela uma hora da manhã elo dia 19, e 
~ao commetteram outros excessos mais do que soltarem um preso e procurarem 
1?nbar cavallos. Pelas sete horas ela manhã do dito clia veiu a Vinhaes mna gner
l'Üha de cincoenta a sessenta elos mesmos rebeldes, soltaram os presos, persegtú
dalfl o juiz de fóra e capitão mór, que se lhes escaparam, e al~Lms outro~ incli-vi-
uo~, roubaram cavallos, prenderam o commandante ela posta ah estabelecida, que 

er~ nm cabo de cavallaria 12, e se retiraram levanclo o dito cabo, o qual conse
g'tuu escapar-se-lhes no mesmo dia. 

Apesar d'estes acontecimentos continuava o socego em toda a parte. 
Secretaria ele estac~o elos negocias ela guerra, em 27 de novembr~ ele 18261. 

. 
1 Posto que n'este e n'outros extractos falta a devida assignatura, pócle garantir-se a 'sua 

~~th~nticidacle, porquanto foram publicados po1· orden: superior e com~ parte oft1~i~l na .G_azeta 
·' Lisboa. Era n'essa epocha chefe da primeira direcçao, onde convergiam as noticias militares 

~~elas dos diversos pontos de reino,_ o ten~nte cor?m;l de infanteria Hodrigo Pint? ~izarro Pi
u ntel de Almeida Carvalhaes (depois barao da Ribeira de S~brosa),,e,fi~ou substltu~do-o em

q anto exerceu fóra ele Lisboa o logar ele chefe do estado mmor da diVIsao ele operaçoes, sob o 
â~mmando elo general J eão Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun, o major da mesma arma Pc

lO Paulo Ferreira de Sousa, mais tarde barão de Perues. Qualquer d'elles poucas vezes assi -
~~lava c~m toclo,s os appell.idos, motivo por q~e·j~Il~ámos necessaria esta nota, aliás suscitar-se· 

ll.l clnvJclas sobre a identtdade ele ambos os mcbvtduos. . 
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Portaria 

Havendo-se assignado na côTte de Vienna de AustPia os esponsaes da ·s~nhàra 
tainha D. lVIaria II com o serenissimo senhor infante D . lVIiguel, a senhora mfanta 
r egente, em clemonstra·ção do seu justo prazer por tão grata notieia; ha por bem 
determinar, em nome ele el-rei, que haja n'esta capital, castello de S. Jorge e 
torres tla marinha, luminarias, repiques e salvas de artilheria; as quaes demo~
stracões hão ele comecar no dia sexta feira 1.0 de dez-embro e continuar nos-dOIS 
pro~imos seguintes, s~spenclendo-"se n'estes dias o despacho elos tribunaes, e sendo 
elles ele grande gala, suspenso o luto actual; e havendo no domingo beijamão P1~
bhco n'este paço, á hora elo costume. O que túclo ID.ancla a mesma senhora }Jarb
cipar ao senado da camara, p~1ra sua intelligeneia e clevida execução na parte qu~ 
lhe toca, fazenclo~ o publicar pelo bando elo costume em similbantes occasiões, 0 

qüal cleverá sa:ír no dia 30 do emTente, apesar ele ser dia santo. . 
. Palaqio da Ajuda, em 28 de novembro ele 1826. = F1·ancisco 1ltfan1wl Tl'tgoso 

de Amgão Momto . . 
Portaria 

Seiiclo 1n'esenfe á se:b.hora infauta r<:lgente; com o:fficio de 22 elo corrente áo 
provedor ela casa ela moeda, Luiz ela Silva lVIousiuho ele Albuquerque, a c?nta ~a 
clespeza que se fez com as obras e mais objectos precisos para a prompt1ficaçao 
elos palacios paTa a reunião das camaras elos pares e dos cleputaclos : manda .. a 
mesma senhora; em nome de el-rei, louvar o zêlo, assidn,iclade e util economHl 
com que o clito provedor se houve no desempenho ele tão importante com:JJiissão·; 
e senclo este louvor uma digna r ecompensa elos trabalhos a que ell0 mui genero
samente se prestou, sua alteza não cleixará comtudo ele attencler convenientemente 
o seu merecimento em todas as occasiões que se o:fferecerem. 

Palacio ela Ajuda, em 28 de novembro de 1826. = Fmncisco JJ{angel T1·ígoso 
de A1·agão J.l!Iomto. 

dfficio a que se retere a pd~tariá. suprá 

DL mli e ex. mo sr. - Tenho a honra de remetter incluso a v: ex.a o resumo das 
despezas feitas com a preparação dos palaci~s elas cama1'as das côrtes geraes da 
nação portugueza1 a fim de que v. ex. a se digne apresentaloo a sua alteza sere
ni.ssima a senhora infanta regente, em nome ele e]-rei, a qual me atl'evo a espe
rar se dignará approvar o meu se1·viço n'esta commissão, em que empreguei todo 
o desvelo e actividacle de que sou susceptível. . 

As despezas, que relaciono no resumo, ficam todas lançadas no livro que para 
essé fim mandei fazer n' esta ca§a da moeda, e bem assim ficam na mesma ca_sa 
os clocumentos relacionados, pelos quaes se prova haverem todas ellas sido satrs
feitas pelo meu thesoureiro, o que tudo será entregue, com as coutas elo dito, no 
thesouro publico . Só não foram pagas por esta repartição as verbas marcadas(*) 
na presente relação, pelo deverem ser por outras, segundo as ordens ele sua alteza. 

Do incluso r esrunb verã v. ex. a que as obras dos palacios não excederam, neDl 
mesmo tocaram, a somma em que o muito habil brigaclei.l'o Raposo e eu as ha
viatuos orçaclo, quando para esse fim fomos commissionados, e que o mais resul
tado ela despeza foi gasto com os moveis e ornamentos elos mesmos palacios. . 

Seja-me licito patentear a v . ex:.a, para que igualmente se digne fazel-o pre
sente a !'ma alteza serenissima, o desejo que tenho de qüe o incluso res1:trn.o se 
torne publico, se assim for elo agrado de sua alteza; pois sendo publico o resul
tado do rrie~1 trabalho desejaria o fóssern tambem os meios que empreguei para a 
sua conclüsão. 

Logo que as eommissões d.e umà e outra cam.âra rrie eflti7eg•uem assignaclos os 
inventarias dos respectivos palacios, tet1ú a honra ele leval-os ao conhecimento de 
v. ex.", como· me foi oTclenado. 

D~us guarde a v._ex.a Lisboa, ~2 ele novembro ~e 1826. - Til.mo e ex. m0 A51~~ 
Francrsco Manuel Tr1goso ele Aragao lVIorato. = Lu~z da Silva J.lfmtsinho cl~ 
bttqueTque. 
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Resumo da despeza feita com a preparaqão. dos pala.cios das camaras das cõrtes geraes 
da ,naçao portug ue:;.a 

Ob1·as permanentes 

J ornaes de carpinteiros e serradores . . . ....... .. ... . . .. .. .. ...... . . 
J ornaés de pedt'eiros e traballladores . . . . . . .......... . .... ... ... . 
iVI,tdeira . .. ... •. . .... . ..... . ..... ........ . ... . ... . .... . . . .. .... 
Pregos, fenagens diversas parà a obr:a de carpinteiro .. . .... ...... . • 
Ma.teriaes e aviamentos pam a obra de pedreiro . . . ........ .... . ...• 
Jornaes e emprei tadas ele pintores ....•............ · · .-.. . ... ..... . 
Materiaes e aviamentos para a pintura ......... ... .. .. . . ......... . 
J ornaes e empreitadas ele estucadores .... ' ... .. ' .. ' .... ' ... ...... . 
Vidraças ... . ..... . ...... , ... . .. . _. __ _ ...... _ .. ... . . _ ..... .. _ ... . 

1:6(j5~695 
517;p300 

1:89~~ 781 
486~243 
373$523 
813~ 750 
2.54~006 
227..,)600 

Limpeza dos palacios ...... . . .. .. - .. · - . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l\Iud~nçns das repartições desalojadas ...... . . ... · · ··········· · ···- 6:412$853 - ----;----.-'::.:=~ 

48$300 
74~\:}25 
5Lii630 

1\foveis, oruntos c objectos de serviço 

Cadeiras, canapés e mesas . . ......... . ... - ... · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~stof?s. dos bancos das galerias ... ... ~ ... . .............. . ... · · · · .. 
CandieH·os tle parede com e sem ré ver nero .... ...... . ..... . ... : . .. · 
Candieiros ele columna, para mesas ......... . ............. : .. · · · • ·. 
,Urnas de mogno e espheras para vot açãd . ...... ... . . ...... .• .. . ... 
fmteiros de estn.nho .. ........ . ......... · .. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
l'a1)el, pennas, canivetes , etc . .. . ..•... ; . .. .. · · · . · . · · · · · · • · · · · · · · · · 
.Armações, tapetes e a lcatifas ........••.......... · . · . · · · · . · · · · · · · · 
Bordadura de dois esCLidos de a rmas .... ... ... ... . ............... . 
Feitio de duas corôa'! esculptadas .. . ........... . . ; .. .. .. . ........ . 
Dom;adura das ditas corôas .. . ....... .. .. . .. · .. - . · · . · · . · · ' · · · · · · · · 
Douradura dos couros das mesas ................... · .... . . · ... . - . 
Esteiras ele j unco .. . .. . . .. .. ..... . . ..•. · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
i;~sos de louça e de ban ·o '.' ... • .... . . . ........................... 

tversos vas.os e outros objectos ele lata ...•.. ... . .. .. . . ............ 
Caixilho de ferro e rede de arame para a galeria ....... .. .......... . 
Escovas para limpar os pés e as casas ..... .... . . ........ . .. , ... . . . 

4:341~048 
391~000 
179ii673 
132$860 

. 133~340 
19$200 
45 $005 

3:275.$239 
160J)000 
36~000 
8 1$'600 
22;))200 
40J)700 
3G~548 

lteposteiros ..... . ....... ... . ......... , •• .... , ......... ..... ... . 
Engenhos para subir e descer os lustres e bal'ras... . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4,

3 
~ 385 ----a_':;':;:o~· :;>í'=' • 

114~59() 
5,b820 

5Ü932 
242~63(1 
14<1:1))000 

Dirccção, inspecção e couta.bilidade 

Grati fi cação activa elo p rimeiro t enente engenheiro, director da obra . . . 63;P200 
Fornepimento para ttma cavalgadura, a 200 réis diarios ......... . .... ' 15~800 
Gratificação do tenente de infanteria ajudante ................... .. .. (':<•) 26§\307 
:Fori:i.ecimehto para tLma cavalgadura, a ~00 r éis diarios .............. (•x) 15;t3800 
Gratificaç:ão de dois sargentos a rtifices engenheiros, a 240 réis diarios 37 ~920 

' ' -------~1~59~$~02~7 
Lu.strcs · 

t:usto dos lLIStres em Pm·ís e seus transportes .. ..... . . ... . . .. . . .. . ... .. .. . .. . 

Despeza total 
Em obras permanentes ...... .. ....... .... . . ..... .... ...... . .. . .... . , ..... . 
Em moveis, ornatos, etc ..... .... ... .. . .. . ... . ...... .. ............ •• .. • ... .• 
Em lustres ....... . ..... ... .... . ..........••............. . .. . . . . , . .... . • .. 
Com a direcçiio e inspecção . . . . . ..•....•. ....•.... ..... . .. . ..... . ....... ... 

R éis . .. ...... 1 • ••••• •••• . ••••• 

1:850~864 ----
6:412~853 
!H53@385 
1 : 850~864 

159.$027 

17 :876~129 

Lisboa, em 22 de novembro de 1826. = Luiz da Silva lYiousinho de Albuque7·
qu-e . 

OrdeJD. do dia 

Secretaria de estado dos negocios da guerra, em 29 de novembro de 1826.
-1\ invasão elo, territorio portuguez1 a guerra civil, accenclícla pela traição e p erJ-i
dta cl' esses r ebeldes, indignos do nome patrio, é patente ; a horu·a: o dever e a 
lealdade chamam ás armas para defender as liberdades patrias} sustentar o cre
dito elo exercito e assegm·ar a independencia nacional : é por estes motivos que 
sua alteza a senhora. infanta r egente, confiando no a.ntigo valor, fidelidade e pa
triotismo das tropas da segnncla linha, que tantos e tão r elevantes serviços têem 
feito sempre a pró elo r ei e da patria, convida e espera que os soldados cl'estcs 
corpos não duvidem prestar n ' esta crise melindrosa serviços extraordinarios, ali. -
t:;tnà.o-se, pelo espaço ele seis mezes, nos r cgin1cntos ele infanteria e caçadores. 
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Sua alteza, em remuneração d' este serviço importante, mandan1. dar baixa e escusa 
do real serviço, no íim cl'aquelles seis mezes, a todas as praças que obedecer em 
a tão nobre chamamento. · · 

Os commanclantes elos corpos de milicias darão guia immecliatamente ás pra
ças que desejarem passar para tropa de 1n·imeira linha,, remettendo ao mesmo 
tempo ao g0neral da província mna relação nominal d'aquellas praças e dos cor
pos a que se destinam. 

Stta alteza, a~tevendo .a falta e diminuição 'que deverá resultar aos corpos de 
milícias po1' effeito da meàida antecedente, chama a estes regimentos, pelo mesmo 
tempo ele seis mezes, todos aquelles cidadãos a quem é cara a patria em que nas
ceram, el~rei o senhor D. Pedro IV, qtte os liberta, e a carta que elle lhes outor
ga.=Ignacio -da Costa Quintella. 

Decre-to 

Exigindo a segm·ança publica do estado e o credito e a hom·a nacional a 
promptifi.cação immecliata de uma força capaz de repellir a pedida aggressão dos 
portugnezes r ebeldes, até agora refugiaelos em um reino vizinho: hei por bem, 
em nome de el-1'ei, ordenar que as praças de qualquer corpo ele milicias que 
assentarem praça vohmtariamente nos corpos de infanteria e caçadores elo exer
cito, nos primeiros dez dias depois da publicação el'este decreto, nos quarteis ge
neraes das províncias, sirvam sómente pelo espaço de seis mezes, no fim dos qLt~es 
os r espectivos commandantes lhes darão as suas escusas, sem qtte seja prec1so 
nova determinação . 

Ignacio ela Costa Quintella, conselheiro de estado, ministro e secretario de es
tado dos negocias da marinha e ultramar, e encarregado interinamente da pasta 
elos negocias da guerra, o tenha assim entendido e expeça os despachos necessa-
rios. Palacio ela Ajuda, em 29 ele novembro ele 1826. =(Com a n~b1·iw da se
nhom i?if'cmtcG ?'egente.)=Ignacio da Costa Qu·intella . 

Ex-trac-to 

O general Clauclino, commandante da divisão volante, participa de Vinhn.es, 
a 23 elo corrente, que a divisão tem marchaclo com a maior .rapidez, clesenvblvenclo 
o melhor espírito; eliz que os povos da raia estão em revolta e que são já muitas 
as guerrilhas dos rebelcles, que fazem infinitos roubos e desacatos; entraram pe
los povos ele Miranda, nomearam auctoriclades e chamaram ás armas os povos. e 
milicianos el'aquelles contornos. O marquez ele Chaves, segtmdo noticias, paTeCJD
mover-se na clirecção ele . Bragança, tratando de unir~se com os de Toro ; por este 
motivo o clito. general determinou marchar a 24 para Bragança. 

Em o:fficio ·de 24, de Santa V all1a, participa o mesmo general que os rebeldes 
ele 11, 24 e 7 ele caçadores, commancládos pelo marquez de Chaves e visconde 
de Monte Alegre, entraram no dia antec~clente ele manhã em Bragança, sendo~ seu 
numero, segundo informações ele pessoas que presenciaram o desastre, oitocentos 
ou mais infantes, cento e cincoenta cavallos e mtúto mais de mil guerrilhas por
tuguezes e hespanhoes, entre os quaes havia alguns lanceiros; o coronel Valclez 
os esperou fóra da cidade com a diminuta força dos regimentos de in.fanteria 3 e 
21, e cavallaria 12, mas vendo-se flanquear se r etirou pela cidade para o pequeno 
forte e inclefensavel, onde parece que se sustentou até á tarde, porque o fogo c1~ 
artilheria e fuzilaria foi ouvido até perto elas quatro horas; a estrada militar ~01 
logo coberta pol' grande numero ele guerrilhas, que dizem commanclaclas pelo VlS

conde de Villa Garcia, pelo que ainda se ignorava o destino das tropas elo coro
nel Valdez . 

Então o general Claudino, não se achando com forças su:fficientes para soccor
rer aquelle coronel, por serem muito inferiores ás elos rebeldes, e por ser já geral 
a insurreição em Lomba, Vinhaes, Bragança e 1Yiirancla, ía retirar-se sobre Ch~
ves para reunir-se ao general ela província, o qual ele Chaves, em o:fficio ele 2!:>, 
dá parte que só então soubera elos desastrosos acontecimentos ele Bragança, por 
ter sido logo cortada toda a corresponclencia; e immediatamente o:fficiou aos ge-
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ncraes do Minha e Porto para o coadjuvarem sem perda ele tempo, como espe
rava. 

O general do Porto, em officio de 27, diz que recebêra participações elo gene
ral elo Minho com o:fficios elo general ele Traz os Montes e general commanclante 
ela divisão volante, sobre os referidos acontecimentos; fez marchar logo para Ama
rante trezentas bayonetas ele infanteria 16 e uma brigada de artilheria h. 0 4; e 
mandou reunir alg\lmas milicias, das quaes faria marchar um destacamento forte 
tambem para Amaraute, para se juntar áquelle batalhão de 16; commandaclo tudo 
pelo coronel J eronymo Pm·eira de Vasconcellos . 

. Do Alemtejo ainda não chegaram noticias circnmstauciadas, e nas outras pro
vmcias não tem havido posteriormente novidade algtlma. 

Secretaria de estado c1os negocias da guerra, em 29 de novembro ele 1826. 

Officio -

T endo entrado os desertores pol'tuguezes por cli:fferentes pontos da f.ronteü·a, 
e tendo estes sido fo1'neciclos ele armamento, polvora, bala, etc., pelas auctoricla
cles hespanholas, e achanelo-se alem cl'isso entre elles um grande numero ele hes·
panhoes armados, não póde similhante pl'ocedimento deixar ele sm• considerado 
como uma agg1'essão ela parte .do governo hespanhol; portanto, assim que v . m.cc 
recebe1' este despacho, escreverá a D. :Manuel Salmon, dizendo-lhe <1_1te, se em qua
renta e oito horas o governo de sua magestacle catholica não fizer uma declaração 
categorica e publica que reconhece o ach1al govei'no ele Portugal, a invasão qne 
acaba ele tet lagar em Portugal será considerada, Iião só como consentida, mas 
mesmo m'denada pelo governo ele sua magestaele catholica. No caso elep.una r es
posta ambigüa, v . m. ca peelid. immediatamente o seu passaporte e saírá com .a 
maior brevidacle elo territorio hespauhol, t endo o cuielaelo, antes ela saída, de diri
gir uma nota diplomatica, na qual fará uma energi.ca exposição ela perfieb conclu-
cta elo governo hespanhol. · 

Deus gua1'cle a ·v. m .ce Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, em 30 de novem
bro de 1826.=D. F?•ancisco de Almeida. =Sr. José Guilherme Lima. 

Extra.cto 

O general Jo. é Correia ele Mello participa de Chaves, em data ele 27 ele tar
de, que só áquelle tempo podéra obter noticias de BTagança, que por "cli:fferentes 
exploradores se reelnzem ao seg·ninte . Os rebeldes appareceram diante ele Bra
gança no , dia 23, fm'am carregados e batidos pelo sempre clenodaelo tenente coro
nel Abreu; os officiaes ela vanguatda da cavallaria elos r ebeldes foram mortos (era 
o capitão Castanheira e outros); cresceram depois as forças inimigas e grandes 
corpos de guerrilhas, _que sustentarain llin vivo fogo com o 3.0 de infanteria, elo 
corntnando elo coronel Valdez; 1'euniu-se a este o 21, commandado pelo tenente co
ronel José Miguel ele Noronha, e depois ele corajosa resistencia r etiraram-se para 
:a cidade e d'esta para o castello . O sangue dos traidores corria em abunclancia. 
Cavallaria 12 e os corpos ele infanteria pelejaram nobremente. Os rebeldes tinham
lhes mandado parlamentarios, que não haviam voltado: taes eram as ultimas no
ticias até ao clia 26. Os r ebeldes saquearam a cidade, Clljas familias s~ haviam 
re~olhiclo ao forte. Um negociante inglez soffi:eu terríveis peTClas, ass1m como 
todos os habitantes . 

· O general Mello reunia todas as tropas e estava a ponto ele m~rchar sobre 
Bragança. A instureição em Traz os _Montes não estava ainda generahsada; os pi
quetes dos rebeldes não desciam ele Poclence; Miranclella e esta parte elo Tua es
tava ainda em socego. 

O general elo Minha; o marquez ele Angeja, escreve ele Braga, em data ele 29 
elo passado, e participa as disposições que tem feito para guarnecer a direita do 
Tamega e as alttuas; havia mandado o coronel Zagallo commanclanclo uma co
hunna, composta ele contingentes de eli:fferentes corpos, reforçar o generall\iello, 
c . arguo fortemente os magistrados ele Vianna, Caminha e Ponte ele Lima. 
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O g·eneral Stubbs dá parte, em 30 elo passado, elos c1iffercntes soccon·os q_tte 
havia mandu,clo para o Minho e das medi elas· que havia tomado para seg-mança do 
Porto, e condcmn~ severamente a conducta do juiz ele fóra ele Am?-rante . . 

O mesmo correio extr aorclinario trouxe tambem o:fficios elo general .A.zereclo, 
escriptos de Vizeu a 30, claado parte a sua alteza elas providencias que tinha posto 

. em pratica para guardar a esquercla do Douro. 
Os r ebeldes do Alemtejo fugiam: ele Villa Viçosa pela estrada de Monsaraz 

para Mourão. · 
Secretaria ele estado dos negocias da guerra, em 2 ele clezembro ele 1826. =O_ 

chefe da primeira direcção; Pinto. 
JExtracto 

O general de Traz os Montes escreve ele Chaves em 28, participando c1ue no 
dia 29 marchava sobre Bragança; o coronel Valclez e tenentes coroneis Abreu e 
Noronha ainda se defendiam no dia 27; cartas ele Bragança de 26 dizem ~ue 
morreram tTinta e sete rebeldes, ficando noventa e um ferido., não sendo posswel 
avaliar a perda de cavallaria 12 e infanteria 3 e 21, que se recolheram ao forte 
e se têem feito elignos do mais clistincto louvor . ~· 

No dia 28 ainda Miranclella e esta margem elo rrua estava em socego, na.o 
avançando os rebeldes para áquem él.e Poclence, e parece que pela estrada de Vl· 
nhaes só ha gtterrilhas, e que as tropas rebeldes não passavam de Nogueira. · . 

O general Stub bs escreve do Porto no 1. 0 do corrente, contimlanclo a refen1' 
os auxílios e:fficazes que tem enviaelo para o lVIinho e Traz os 1\iontes, e que eJU 
qualq11er lance o Porto seria defenclielo a todo o custo. 

A insurreição r ebentou em Villa Real no dia 28, dirigida pela marqueza d~ 
Chaves, como annunciam os generaes elo lVIinho e Porto; o digno juiz ele fóra fol 
ferido pelas gtterrilhas, t entando r etirar-se cl' aquelles facinorosos . 

O general Azeredo participa de Vizeu, em data do 1. 0 d 'este mez, qne a rebel
lião n~o se tinha communicado á esquerda elo Domo, e que elle empregava toc~os 
os me10s ao seu alcance para defender o Douro e consm·var ó socego ela prov.Ol
cia. 

O coronel do regimento n .0 16 de infanteria avisa ele Amarante a 30 que 0 

chefe de esquadra Rosa se intitnlava no particlo elos rebeldes chefe da marinha 
real, e que assim fizera participações ás ordenanças elas margens elo Tamega ! ! 

O visconde ele Beire participa a r etirada dos r ebeleles para a esquerda do 
Guacliana, e que o brigadeiro Cary fôra por elle mandado no 1. 0 do corrente re
tirar as joias elo. palacio ele Villa Viçosa, o que se executou pelos caçadores n .o 6 
e um esquaelr~o provisorio do 3 .0

, 5. 0 e 8. 0
, e algtlmas milícias de Evora. . 

O general Canla diz ele Elvas em data ele 2 que a guarnição pu,tenteia o maiS 
nobre E::spirito . · 

Secretaria de estado dos negocias ela guerra, em 4 de clezembTo ele 1826.=0 
chefe ela primeira direcção, Pinto. 

Portaria 

Manda a senhora infanta regente, em nome de el-rei, remetter ao brigadeiro 
conde de Alva, encarregado do governo das armas elo r eino do Algarve, a ordem 
geral ao exercito n. 0 148 :1, que contém o decreto, pelo qual sua alteza houve por 
bem chamar ~í defe.nsa do r ei e da patria os solclaclos da segunda linha, clesignand_o 
a vantajosa r emuneração decretada para aquelles que, animados 1)elo amor da h
herdade, assentassem praça voluntariamente nos corpos de infanteria e caçadores 
do exercito ; mas se cl' esta fórma o regimento n . 0 2 ele infanteria não for levado 
ao seu estado completo, no fim elo período marcaelo no citado decreto, ordena sua 
alteza que o referido conde passe ordem para que os cor·oneis elos r egimentos ele 
milícias de Lagos e Tavira escolham cada um cem homens ela classe dos cabos, 
anspeçadas e soldados, que serão immediatamente destinados e r emetticlos para 0 

regrmento 2. 0 de infanteria. E sta escolha clevení. recair unicamente em homens 
solteiros, preferindo os mais robustos e mais abastado~ . Sua alteza rccomrnencla 

1 Vide pag. 586. 
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toda . a imparcialíd:llle e j ustiça n'c ·ta selecção, e e ·pera que o mencionaclo conde 
prevma qualquer ir r egularidade ou demora n 'este importante servico . Querendo 
porém sua alteza ser generosa com estas 'mesmas praças d ' este mocl~ recrutadas, 
tem detenninaclo que sirvam sómcnte pelo tempo de dois annos, no fim dos qna s 
serão e:cusas elo servico . · 

Pabcio ela Ajuda, ~em 5 ele dezembro Je 1826. = Ignacio da Costct Quintellcc. 

Ex:tracto 

O general Stnbbs escreve elo Porto, em data lle 3 de dezembro, par ticipando a 
continuação dos hTiosos sentimentos elos hab itantes cl'aquella ciélacle, e elos seus 
esforços p:n·a manter a segurança e obediencia a el-rei o senhor D . Pedro IV. 

O general da Beira Baixa participa em 2 e 3 ele dezembro que, apesar das 
seclucções e intrigas dos r ebeldes para attrahir as milícias com uma inundação ele 
P~peis subver sivos, a tropa que ali existe se conserva em elisciplina e suborclina
çao. 

O general ela Beira Alta avisa ele Vizeu, em data ele 3 elo corrente, que aquella 
proY:incia se m:mtinha em tranqu.illiclade ; que o regimento de milícias de Tonclella ' 
marchára para Almeida a substituir o 6. 0 ele infanteria destinado a gua.rnecer al
g·tllilas partes da esqu erda do Dom·o . 

O conde ele Alva officia ele Albufeira que marchava para Villa Real ele Santo 
Antonio, e tomava as medidas de clefensa necessarias por aquella parte elo Gua
cliana. 

Differ entes noticias do Alemtejo, em data de 4, confirmam qu e os r ebeldes se 
conservavam em :M:mu·ão, aonde governava o tJ:ansfnga José Jeronymo, e o juiz 
ordinario de Barrancos annuncia em 28 do passado que os desertores do Alg-arve 
ll1archavam para Frexenal ela Serra. 

As tropas do Alemtejo ,avançavam para o Guacliana. 
Como o general Mello devia marchar de Chaves no clia 29 para Bragança, não 

rcccbe11 este ministerio até esta hora noticias d 'aquella província. 
. Secr etaria ele estado elos negocias da guerra, em 6 de dezembro ele 1826. = 
O chefe ela primeil:a direcção, Pinto . 

Nas províncias do l\iinho, Alemtejo e Traz os Montes continuavam, entretan
to, os chefes dos dois campos politícos a chamar os povos ao seu p artido pela fór
ma subsequente. f 

Procla:rn.ação 

Portuen ses! - A facção traidora dos nossos transfugas ousou passar a raia e 
~tacar Bragança, aonde encontrou vigorosa r esistencia. Seus p eT:ficlos emissarios, 
lllucli·ndo os povos simples ela província de Traz os l\'Iontes com o r espeitavel nome 
do senhor infante D . Miguel, átr everam-se a insm·gil-os contra o seu legitimo 
rei, contra a sua patria, contra si mesmos ; quando, vós o· sabeis, aq11elle príncipe 
os não auctorisou : assim o provam seu solemne juramento á carta e seus reaes 
esponsoüos celebrados ha pouco em Vienna de Austria. Os fim elos traidores s:?~o 
outros; querem esbulhar-vos de vossos fóros e direitos, e, fomentados por occulta 
mão, pretendem (sem tri1vez elles mesmos o sabeTem) riscar-vos ele entre o nu
mero das naç~es livres e independentes, fazendo-vos o lucl_ibrio ela Europa. 

. Portuellses ! Elles projectam (se o poclérem conseguir) saciar n' esta cidade sua 
raiva, sua avidez ele sangue e de riquezas, como o :fizeram ha pouco em Bragan
ça, saqueanclo seus inermes habjtantes, não r espeitando m esmo os lagar es mais 
sagrados . O meu dever, como general, é tomar meclidas de prevenção; ellas vos 
não elev em ass t1star. As :fieis e valorosas tropas elos generaes marquez ele Angej a, 
Mello e Claudino cobrem a nossa frente, e breve lhes farão conhecei' o seu valor . 
O coronel Vasconcellos com o 1. 0 batalhão do bravo reg·imento ele iufanteria 16 · 
~ma brigacla de artilheria e destacamentos ele milícias dos r egimentos d'este par~ 
tido guarnecem o importante ponto de Amarante e toda ::>. margem direita elo rio 
Tampga. 
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Portuenses! :Mostrao ao nmndo inteiro que esta cidade, assá · conl1ecicla na bis
toria pelo patriotismo que desenvolveu em iguaes cirm.unstancias, está ainda pos
su.icla dos nJ.esmos sentimentos ; que sabeis defender vossos élireitos e pugnar _pela 
legitim.ida.de .do senhor D. Pecb-o IV, a quem todos jurâmos obedieucia, e n:udos 
acclam.emos; viva ,o senhor D . Pedro IV, viva a senhora D. Maria TI, viVa a 
çarta constitncional. 

Qu.artel general do Porto, 30 de novembro de 1826. =Thomaz (} wilhe?·rne 
StubbsJ mal·e.chal de campo governador das _armas . 

ProclainaQão 

O gen.e!!.'al eommanclante da divisão realista elo .Alemtej o ás tropas portuguezas e 
a todos os honrados habitantes ele Portugal: 

Homados soldados, vosso animo leal e deciélido pela causa elo ·nosso legitiro.o 
rei o senhor D. Miguel I é constante em toda a Bespanha; mas os pedreiros h
~es que vos commanclam não têem feito senão illuclir-vos e eJ:!.g·anár-vos com no
ticias falsas, f01:jadas pela perfidia clg,s lojas m.açon.icas, para vos conservar na 
ignorancia com factos aterradores a respeito das tropas que se passaram á Bespa~ 
nha, eujos factos nunca existir am ; deixae esses commandantes inimigos do. altar 
e do throno, esses monstJ:os abominaveis á sociedade huma.na; vinde r eumr-vos 
comnosco, aq1.ú nos tendes j á para clestvu.ir essa facção revolucionp,rí.,'l. que vos 
oppX:ime; o nosso legitimo r ei em breve será á nossa frente; desengp,p.ae-vos, pol'
tugue.zes hom·ados ; tomae as armas contra o gen.io do mal; na divisão do meu 
commando serão r ecebidos militares e paizanos armados ; 1.mamo-nos todos P~:a 
,de:fencler a religião santa dos nossos paes, que essa tmba demagoga quer d~strun· 
para fazer do bello Portugal 1.un chaos ele hodor e confusão ; não acrediteis qt~e 

· esta .eonstituição é melhor que a elo anno de 1822 ; ao contrario, é peior e JII.A.18 

venenosa; se vós consentis n'ella, tende ele certo que sereis clesgraçaclos ; ·r;eJU 
vêdes que os deputados ele côrtes são os mesmos ' que foram em Üi22; e que fa
rão elles agora, portuguezes ? O mesmo que então fiz eram, porque sao os mesm~s 
malvados; bem vêcles que á testa elos r egimentos tornaram a pôr todos os pedrei
ros liVTes que o senhor D. João VI, ele sauclosa memoria, tinha desligado por se lhes 
provarem seus nefandos crimes, ten.clo a excessiva clemencia ele sua magestade 
concedido a estes malvados a viela, que deviam ter pel:'Cliclo em um cadafalso i 
pois se assim tivesse succeclido, não teríamos hoj e o desp)'azer de ver a nossa 
amada pat:ria entregue ás chammas ela anarchia; eia, pois, portugu.ezes, re1.maroo
nos toc1os e apagaremos esse facho da cliscordia que nos dilacera. 

O marquez ele Chaves vae entrando pelas pr,ovinc.ias elo norte . á frente de um 
poderoso exercito ; ninguem lhe resiste, .porque a causa que defende é a de p eus 
e do rei legitimo ; todos nos r eunir emos em 1.un ponto e entraremos tr.imDphantes 
n a soberba Lisboa, que contemplará com admiraç.ão a nossa heroica r esoluçrio e 
nossos feitos gloriosos. Viva a santa r eligião qne professâmos; viva o senhor 
D. Miguel I, nosso legitimo r ei; viva a imperatriz. rainha regente, I\.OSsa senhora; 
morra a mfame constituição e morram todos os seus sequazes . . 

Quartel general ele Mom·ão, 30 de novembro de 1826. = lJilaggessiJ brígaclerro 
general commanc1ante. · 

.A. viso 

A j1.mta elo supremo governo provisorio elo reino determina que o juiz de fóra 
do Outeiro proceda sem perda ele tempo contra todos os clepositaríos e r ecebedo
res dos dinheiros ·da r eal fazenda, para apm·ar e remetter ao juiz de fóra d'ests. 
cidade, no menor espaço possível, todas as sommas que possa apm·ar, não esqtre
cendo dos 3 por cento elos comos de Carção, que immecliatamente devem ser ~r- ' 
recadac1os; assim como que proceda s1.unmaria e executivamente contra os relactO
~-ados .no reverso cl' esta, para que entrem com as quantias em que vão multa~os , 
mcon~mentemente, fazendo-os para isso prender e penhorar, se tanto for premso. 
El ·rCI nosso senhor o mandou· assim p elos governadores abaixo assignados, n 'esta 
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cidade de Bragança e paço do governo, aos 3 dias do m z <.le dezembro ele 
1826. =Lo;t.u·enço Botelho Correia, secretario interino elo governo, o escrevi . = 
!!'1-ancisco de 111omes J.YladureiTa Lobo, brigadeiro general, servindo de vice-presi
dente =José J.Vfontei1'0 Guedes JJI[uU?'à&; coronel ele cavallaria= J.l1anuel Velho da 
Cunlw. = Para o juiz ele fóra ela villa elo Outeiro . 

Relação junta ao aviso sn.pra 

. Argozello - Raphael Roelrigues ele Paula, 1:000~000; Raymundo Anché de 
Quma, deputado, 2:000~000; Antonio elo Nascimento, 300~000; Domingos JYia
nnel Falcão, 2:000tJOOO; Antonio Dias Possas, 400,!)1000; Francisco ele Olivei
ra, quartel mestre, 1 :000~000; Domingos Rodrigues ele Patua, 1 :0005000; Affonso 
Roclrigtles ele Paula, l:Oooaooo; Roque Rodrigues Praça, 200!)000; Manuel Luiz 
Esperto, 5008000; Antonio Manuel Rodrigues Praça, 200'1)1000; Roque Rodrigues 
Frade, 200tl000; Domingos Pires Frade, 2ooaooo; José Rodrigues Praça, 200~000; 
Bento Gonçalves Sargento, lGOt)\000; Manuel Rodrigues de Pmua, 200~000; José 
Antonio ele Oliveira, 200iiSOOO; Domingos Rodrigtles Neves, 200t$000 : som ma 
ll : OOO~OOO . =Lmwenyo Bvtelho Co?Teia) secretario elo governo. 

Proclan'l.ação 

Solclaelos ! - Um bando ele portuguezes degenerados, el ~?pois ele haver atrai
çoaclo as bandeiras a que os ligava o vinculo elo juramento, invadiram o territorio 
~agrado ela patria! ! O sangue de fieis solclaclos port-nguezes, ele nossos camaradas, 
J<í."foi derramado pelas mãos cl'estes traidores. A fiel e brava tropa ela primeira e 
segtmda linha, hoje r eunida n'esta província, é ele novo encarregadn. por sua al
~cza r eal, a senhora inf'auta reg ente, de vingar estes attentaclos: corramos pois a 
Jl1stificar a confiança que merecemos a sua alteza. · 

Soldados 1 Gnerra eterna aos infames rebeldes; protecção fraternal aos pacífi
cos habitantes cl' esta província. 

Habitantes da p1·ovincia, ficae tranquillos em vossos lares; a divisão vae tomar 
posições que previnam as correrias dos rebeldes, e as mais positivas ordens estão 
d.aclas para se guardar a mais estricta disciplina : nâ'.o acrediteis as hypoccitas in
smuações dos .agentes dos traidores, tende confiança no governo paternal de sua 
alteza, e a patria será salva. · · 

Viva el-rei o senhor D. -Pedro IV, viva a carta, viva a senhora iufant.a l'e
,gente. 

Quartel general ele Extremoz, 5 ele dezembro de 1826. = Conde de VillcL Flm·. 

ProclaD'lação 

Portuguezes: -Hontem, 5 ele dezembro, foi solemnemente acclamaclo n'esta ci
.(lacle o senhor D. Miguel I r ei ele Portugal, com toda a inclependencia com que 
os seus antepassados occuparani o throno portnguez . 

Este solemne reconhecimento elos inauferiveis direitos que o senhor D . :lVIignel I 
·tem ao throno lusitano é r eqtlericlo pelo bem dos povos, que desejam poder abri
gar-se á benefi.ca sombra de um monarcha nacional e residente no proprio reino; 
é requerido pela honra ele todo o portuguez que deseja mostrar-se digno ele tal 
nome; . é, finalmente, requerido pelas leis fundamentaes da monarchia. 

Porttlgnezes, segui o nobre exemplo dos valorosos algarvios e transmontanos, 
segui o exemplo dos honrados lamecenses. Viva a santa r eligião ; viva o senhor 
D. Miguel I, rei de Portugal; viva a rainha imperatriz; viva a clynastia e familia 
da casa ele Bragança. 

'Lamego, 6 ele dezembro de 1826. = José de Mello Pita Osorio) vice-presiden
te= O vig;ario capitular, Antom:o Teixei?·a CcLrdoso de Jll[enezes= O deão ela ca
theclral, D. José de 111oum Coutinlw = J.l1igttel Soa1·e~ de Albm·ga?·ia =Fmncisco 
Zltzarte J.l1endes Ban·eto=F?·ancisco Oso1·io de A1·agão J.l!lagalhà'es=João Pinhei1·o 
de A1·agão = F1·ancisco José Pm·eim CaTdoso de Magalhães . 
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Cir~ular aos parochos 

Sendo o fim d'este governo pl'Ovisorio, instaurado por acclamação 1 sustentar .a 
religião catholica r omana, unica verdadeira, e os clireitos elo rei o senhor D. l\1I
guel, que Deus nos deu e as leis ftmclamentaes elo imperio chamam para nos g.o
vernar, julgo ser um dever pastoral persuadir aos povos d'estas verdades, nao 
·como OS hypocritas nOSsOS aclvers.arios, que, chamanc1o-se christãos, prOClU'am des
truir o throno e alt11r, sustentando-se na mentira e desordem ; mas com a ye~·
clade evangelica e as leis, cleixauclo a execução d'estas ás auctoriclacles constittU-
clas, a quem wúcamente perterrce a sua execu.ção . . 
· Deus guarde 'a v . s.·a L amego, 6 de dezembro ele 1826.==0 yjgario c11pünlar, 
Antonio Teixeira Ca?'closo de 1l1enezes. 

Circular aos arciprestes 

Tendo-se acclamaclo n'esta cidade e dia 5 elo corrente dezembro o senhor 
D . lVIig·uel I rei ele Portugal, é e~s.encialmente necessario que v . s.a, sem perda 
de um momento, passe ordem a todos es re-vm·enclos parochos e sacerdotes do seu 
arciprestado para que nas collectas elas missas solemnes queiram dizer Regern nos
t?·um Jldichaelern, e isto em logar do que até agora se praticava; e ela entrega 
d'esta me mandará recibó, para eu ficar na intelligencia ele lhe ter sido apr esen-

- tacla para a respectiva execução, que muito lhe recommendo. 
L amego, 9 ele dezembro de 1826. =0 viga).'Ío capitular, Antonio Teixei1·a 

Ca1·closo de Menezes . 

Da côrte ele Lonch·es o embaãxaclor portuguez informava s'olicita.mente o g·o ~ 
verno elo seu paiz ele todas as occoiTencias externa.s que mais interessavam a 
causa constitucional, c0mo provam estes dois despachos c.om interv~llo .apcn.as .de 
quatro dias . 

0 1Íicio 

(N .0 97 reservado) 

In. mo e ex."' 0 sr.-As ordens ela serenissima senhora infauta 'regente, que 
v .. ex.a n;te intima nos despachos n .os 10 e 11, reservaclos, t êem sido :fielp1ente 
exec1,1taclas com toda a promptidão que exige a gravidade das ctirmnnstancilJ.s, e 
com o calot que me inspira o desejo ele ser util á nossa patria. 'l'ive suc~essiva
mente duas longas conferencias com mr. Canning, e esmerei-me em lhe clerooP.-
. ·trar c1ue as hostilidades que incessantemente praticam contra nós as auctoriclades 
h espa;nhoias nas proyjncias li:J;nitrophes, ou seja com ordem expressa, ou coro ta
cito consentimento elo seu goveTno, constituem tnn verdadeiro estado ele g-uerra, e 
nos auctorisam a r eclamar solemnemente o apoio ele Inglaterra. Mostrei a corres-· 
ponclencia aehada depois da fug-a elos :rebeldes elo Algarve1 o auto elo juramento 
prestado em La Se1·ena, as participações do ju.iz .ele fóra do Alg-a:rve, e ta11tas ott
tras provas qu~ exubm~antemente manifestam a má fé elo govet·no hespanhol. 

Devo _dizer, em abono ela verdade, que achei este ministro completamen;e 
convencido ela justiça ela nossa causa ~ ela realidade das queixas que allega
mos, e sinceramente cles~jos o clt3 nos prestar um apoio e:fficaz . Porém a; resolu
ção ele mandar tropas inglezas a Portuga1 é ele tal monta, que não elevemos es~ 
perar que ella seja acloptada senão na ultima· extremidade. A verdade elo caso 8 

que este gabinete deseja, sobretudo, duas cousas: emtcw~ s.e pos.siv.el }01·, uw~L 
gtGe?Ta

1 
e consegui'r a evaC'uação da Hespanha pelas t?·opas francezas. Ambo.s estes 

o bj ectos se arriscam smnmamente logo que desembarquem tropas iuglezas em. ~o
tugal, porque n 'este caso a guerra entre Hespanha e Portugal envolve quas1 w
dispensavelmente a Inglaterra e a França. O peior é que este modo ele pensar se 
nTio limita sómente aos membros elo gabinete; e que o pubiico todo cl.a Inglaterra 
vae n'isto ele accorclo com os ministros, embaraçando-se mHitQ pduco dos t~·ataclo~, 
e quasi. nada ela conservação ela carta constitucional portugueza em comparação 
com ·os mteresses elas finanças e do conunercio cl'este paiz. 
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.P~clerá v. ex. a pergtmta:·-me, á vista cl'estas ultimas reflexões, qual sqja a dis
lJOSIÇao favorav l que eu chsse haver encontrado em mr. Canniug? Pareceu-me 
achai-o combatido, mais do que pelo passado o tinha visto, entre ? desejo muito 
ardente ele não deixar caír por telTa o eaifi.cio das nossas instituições políticas, e 
o. receio ele se lançar n'uma contenda da qual se v~ o principio, mas não seria fa
cil prever o fim, e que provavelmente envolveria tarde ou cedo a Europa n'mna 
lLtcta geral entre os dois systernas de governo . 

Pareceu-me tambem que desde a chegada da ft.mesta noticia que hontem se 
recebeu aqui (vinda pelo telegrapho a París) da invasão elas tropas rebeldes nas 
nossas províncias elo norte, mr. Canning, a quem immediatamente procurei, 
olhava mais seriamente e com maior anciedacle para o nosso caso, e não ne
g-ava j:,'L a possibilidade de aclmittir a e:s:istencia do casus frerJm·is . Elle mesmo 
me pediu que lhe di1·igisse s~m perda ele tempo a nota o-llicial que lhe havia an
~tmciaelo, e ct~ja remessa clifferi até ao presente pelos motivos I onderosos que já 
t1ve a honra de expor a v. -ex. a, e por me parecer que nàda pocleriamos per
der, vistas as circtnnstancias, em comprazer com o desejo de mr. Canning a este 
respeito . 

Tudo isto teve logar hontem, e por consequencia rogo a v. ex. a que desculpe 
o não levar ainda á sua presença por este paquete copia ela nota que me pro}JO
nho a entregar imm·ecliatamente a mr . Canning, e que em rasão das ultimas no
ticias me é necessario alterar do primeiro projecto que eu havia traçado . Farei 
toclos os esforços por tratar a questão legal e a política com o desenvolvimento 
que o caso pede. Não sei se v . ex. a será primeiro informado por alguma outra via, 
ele que o governo francez, immediatamente depois de haver recebido a noticia te
legraphica a que acima allucli, mandou ordem ao seu embaixador em lVIadrícl para 
r_egressar logo a França, declarando o r esentimento que tem sua magestade chris
ttauissima de que a côrte ele Madrid penn.ittisse lnna tão flagrante aggressão, e 
que se afastasse assim elos conselhos que lhe haviam sido dados ; e acrescentando, 
que a França não se consider ava responsavel elas consequencias cl'esta aggressão, 
quaesquer que ellas fossem. lVIr. Canning não sabe ainda qual seria a conducta do 
ministro britannico em Madrid n'estas circumstancias, mas confia muito, segtmdo 
me assegurou, da i:liscrição de mr. Lamb, e inclina-se a pensar que elle saíria ele 
Madrid, segundo a faculdade que tem de adaptar eventnalmente este particlo, 
quando o julgar conveniente. 

Repito a v . ex.a a persuasão em que estou de que pelo menos os actos cliplb
maticos cl' este governo serão todos clirigiclos, com a activiclade e energia que ca
racteri am mr. Canning, a auxiliar-nos na crise em que estamos ; e creio que 
sir William A'Com·t r eceberá por esta occasião instrucções conformes ao que anmm
cío, pois instei vivaJ+Iente com mr. Canning para que o dito embaixador fosse an
ctorisado a fazer alguma manifestação publica, que possa corrigiT algum tanto a 

. má impressão que receio haja sido produzida pelo discmso de mr. Canning no 
parlamento, em que asseverou que este governo se não entremetteria nas nossas 
contendas intestinas. 

Procm·ei que se inserissem nos papeis publicos alguns artigos tendentes a ex
citar, se possÍ\7el for, o espírito publico a nosso favor, e inclusos t enho a honra 
de remetter êlois exemplares do Times, em que se acha debaixo do titulo de Portu
gal e He<'panha lilll artigo cujas idéas foram por mim suggeridas. Escuso acrescen
tar que nenlllnna parte tenho nos outros artigos que v. ex. • encontrará na mesma 
gazeta, ela qual poclemos ás vezes dispor para dar circulação ás nossas icléas, mas 
nunca pai·a evitar qlle ,adaptem igualmente quaesquer outras que lhe parecem 
analogas ao seu systema. 

D eus permitta que cheguem com brevidade noticias d'esse reino, que dissi
pem, ao menos em parte, o terrível cuidado em que as ultimas me têem posto . 

Queira v . ex.• aCl~eclitar n'esta occasião na sinceridade dos meus sentimentos, 
e ser cl'elles interprete na augusta presença ela serenissima senhora infanta regen
te, cuja mão beijo respeitosamente. 

Deus guarde a v . ex. a Lonclres, 2 de dezembro ele 1826.- Til.mo e ex. mo sr. 
D. Francisco de Almeida.= Ma1·quez de Palmella. 

38 
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Offic iol 

111. 1110 ex.1110 : r .-No Jia 29 do mez passado ú noite chegou aqui um expresso 
ele París, trazendo {t embaixada el e França a noticia do movimento effeituado pe· 
los desertores portuguezes sobre a nossa fronteira. 

Foi mr. Canuing mesmo q11e me deu esta noticia., acrescentando que o goveTnO 
francez envi~\.ra ordem immecliatamente a mr. de Moustier2 par a se retü·ar de Ma
drid, e manifestar a maior desapprovação pela conclucta maliciosa e perfida cb 
côrte de Hespanha, ou ela facção que a domina. · 

Parecendo-me este caso urgentíssimo e de tal natureza, q11e nem mesmo. con
vinha esperaT instrucções novas para r eclamar ela parte do governo britanrn~o a 
execuçfio dos tratados, resolvi, depois ele me haver concertado com mr. CaJll1].1Jg, 
a qtwm devo fa zer a j ustiça ele declarar .que o achei disposto a obrar e a fallar 
com energia a TI osso favor (e talvez ::tlgum tanto arrepeTIClido elo mau efl:'eit~ 9-1.:e 
poderia produzir a sua falla no primeil'o ·clia do parlamento), r esolvi, digo, dmg·u· 
a nota de que tenho· a h onr a de levar á ])r esença de v . ex .• a copia inclusa, _ e 
consegn.i entregai-a a mr. Canning na manLã mesma em que me constou haver 
um conselho de gabinete para se tratar do nosso negocio . 

Resta-me solici.tar que esta peça official obtenha a benigna ap])r,ovação ela se
renissima senhora infanta regente. Parece-me ter levado á e-videncia a questão da 
existencia dos tratados ; e não deverá v . ex. a notar algumas objecções que a me~rna 
suscita, para ter Jogar o r efutal-as, sobre a validade elos antigos tratados, p01s 0 

fiz em consequencia ele haver em as ditas objecções occorrido a mr. Canning ~o 
decurso ela conferencia que previamente· tive ,com clle. Sobretuclo espero que n.ao 
será cs'tranhada por sua alteza real a g-rave r esponsabilidade que en sobre n;uro 
tomei, ele dirigir esta r eclamação no seu augusto nome, pois considero que 1sto 
mesmo me havia siclo ordenado por v . ex.a no despacho reservado n .0 6 em data 
ele 13 ele outubro, quando ahi constou a primeira noticia da insmreição militar _elo 
A]garve; e se posteriormente no despacho r eservado n. 0 7 foi moclificacla a d1ta 
01·dcm, por haver cessado o perigo imminente da guerra civil, determinou v . e::s::.a 
comtuclo no dito despacho, e subsequentemente no despacho n. 0 10 em data ele 13 
ele novembro, que diligenciasse eu a conclusão ele um ajuste para quando se ve
rificasse o castts fcedeTÍs; sem todavia apressar a partida immediata de tropas au
xiliares. 

Em presença, portanto, d 'estas ordens successivas, e ela sua comparação co111 
as datas em que me haviam sido expecliclas , não hesitei, logo que soube da no:a 
crise em que o nosso governo se achava, em interpretar as suas intenções, assJ.l)l 
como as das côrtes geraes, que me pareceu não poderiam ser outras senão ]auçai' 
mão de todos os meios exequiveis para r epellir a perfídia estrangeira, e clesbara-
tar os planos elos r ebeldes . . 

Queira v. ex." assegtnar n'esta occasião á serenissima senhora infanta regente, 
que não omittirei esforço algum dos que na minha alçada cabem, a fim ele con
tribuir para a conservação elas instituições que el evemos ao nosso monarcha, e 
para que se na.o mallogrem as generosas intenções ele sua alteza real, cuja augusta 
mão beijo com o mais proftmclo respeito . 

1 Não se encontrou no competente arcbivo, po1· isso o transcrevemos dos Despachos e cor· 
?'cspondencíct do signatnrio. · · . 

2 Na edição dos D espachos e co?'?'P.spondencia está «D,umontier» e "Mantiersu, n'outros un· 
préssos e manuscriptos "Desmouthiers, Monstier n, etc. A vista de tantas variantes hestt>Ílll_05 

sobre o verdadeiro appellido ou titulo rlo diplomata francez, e recorrendo ao curioso livro Eclat~·
cissements histo1·iqu,es stt1' mes négodations Telati1;es aux a,(fai?·es de PO?·tttgal, pelo marquez c e 
Rezende, vimol-o da fórma acima e da mesma maneira se f'ncotltra no cliccionario , ele !-a· 
rousse, o qual diz que Clemente Eduardo de Moustier (filho do conde e marquez de ' Moustier) 
foi embaixador em H espanha, e encarregado depois da morte ele D. J oão YI ele oppor-se a qu~ 
a côrte de Madrid favorecesse a causa ele D. Miguel, para assim obstar á intervenção ingleza, 
procecleJJclo porém no sentido d'essas instrncções, ainda q1.1e similbante linha ele conducta er~ 
?ontrari~ ás suas }Jroprias idéas, trabiu ou deixou conhecer as suas t enclencias poHticas, e P01 

1~so o _seu go:erno o mandou regressar íL França, conservll~do-se desde então. retirado elos ~ego
CIOS cliplomatlCos. Nascêra em Coblentz, pelo armo de 1719, e falleceu na Cidade el e Pa.ns eJ11 
1830. ~umpre pois corrigi r a pag . 245, lin . 49, cl'es te tomo, como já fizemos n'outros Jogares an· 
tes ela llll}Jrcssão. 
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Como peova do quo acabo de affirmar r emetto hoj e a v. ex." n'este masso um 
grande numero el e artigos publicados em Yarios perioclico ['l cl'esta capital, especial~ 
mente no Times) nos quaes se acha com mais ou menos enm·gia, mais ou menos 
perspicuielacle , advogada a nossa causa. E stes artigos não t êem cleixaclo ele attra]lir 
bastante a attenção publica sobre o negocio ele que se trata, e creio que se nota 
ha alg1.m.s dias a esta parte uma especie de mudança que nos é favoravel na opi
nião ela maioria. É justo porém p1·evenir a v . ex . :~. de que, não sendo estes jornaes 
assalaria,dos por nós, cada um cl' elles conserva sempre a sua t enclencia particular 
sobre questões politicas, ele maneira que não elevo ser considerado como respon
savel elos excessos que n'elles haja, pois que a minha inget·encia se limita a sub
ministrar-lhes alguns artigos, e excitai-os a favorecer a nossa causa, sem conse
guir q1.Je se r estrinjam a certos limites ele moderação . Faço estas obser vações, 
l?Orqne me consta que mesmo aqui alguns elo partido contrario pretenclem dar uma 
falsa côr a esta intelligencia que suppõem existir entre mim e o r eelactor princi
IJal elo Ti:nws. O· essencial é fazer com que este jornal nos sej a util, embo·ra sus
cite contra mim ~ais algumas calumnias. · 

ÜLlmprirá acrescentar, que dois ou tres refugiados hespanhoes me t êem pro
curado n'estes ultimas dias, na esperança de que o acontecimento que acaba ele 
tet· logar induziria o nosso governo a mudar de sy stema a seu r espeito, e a ·ser
vir-se cl'elles como ele um m eio efficaz para retorquir ao governo hespauhol o mal 
que pretencle fazer-nos . A todos os inclivicluos que n'este sentido me têem fall aclo, 
r espondo invariavelmente que o governo ele Portugal e os seu s agentes observam 
fielmente os princípios elo direito elas gentes, e não querem dar á Hespanha l)re
te:xto s com que ella possa justificar tramas ele similhante natureza. A cr escento , po
rém, que a boa fé t em lim ites, e que se a H espanha a violar p ela sua pàrte, se 
constituirá comnosco em estado ele guerra, ~ nos auctorisarà para u sar de todos 
os meios ele elefeza e ele r etaliação . 

D eu s guarde a v. ex.a. Londres, 6 ele dezembro ele 182G.-In.mo e ex. mo sr . 
D . Francisco ele Almeicla.=Mct?·quez ele Palmella. 

Nota a que se r e f e r e o oflic1o supra 

Londres, ce 2 clécembre 1826. - Le soussigné, ambassaelem· extraorelinaire et 
plénipotentiair e ele sa majesté tres-ficlele ne peut, apres les nouvelles qui viennent 
cl'arriver de l 'invasiou du t erritoir e portugais, à main armée, par nn corps de 
troupes ré1.mies et organisées eu Espagne, hésiter un moment à aelresser à S . E. 
nu·. Canni.ng, principal secrétaire cl'état ele sa majesté britannique au département 
eles affaires étrangeres1 une demande formelle, an nom ele sou altesse royale ]'in
fante régente ele Portugal, pom· r éclamer le secours ele troupes britanniques, en 
vertu eles traités cl'alliance et ele garantle, qui existent en pleiue vigueur entre les 
deux cour onnes1 sans interruptiou, depuis plus d'un siecle et demi. 

C'est el 'apres les ordres expres de sou gouvernement que le soussigné r éclame 
l'accomplissement eles stipulations eles clits traités ; et qu'il a l'honnEJur de r épéter 
à cet égarcl par écrit les r eprésentations o:fficielles qu'il a cléjà clans plusieurs con
férences adressées à S. E . mr. Canning . 

L 'alliance eléfensive entre le Portugal et la Grancle-Bretagne est clirectement 
fondée sur les intérêts pm·mau ents1 politiques et commerciaux eles cleux pays, aiusi 
que sur léur positiou géographique, que l'on ponrrait la r egareler comme virtuel
lement existante, quand même elle ne serait pas consacrée, par eles actes diplo.
matiques, et clevenue1 pour ainsi clire, h abituelle aux cleux nations. 

Cette alliance ·date (pom n e pas faire mention eles r elations plus ancienne's) de 
l'époque ele l'établissement ele la maison royale ele Bragance sur le trôue de Por
tugal, et ele celui ele la maison ele Bom·bon sur le trôn e d'Espagne. Ces cleux 
grancls évéuemens on.t accoutumé les po:dugais, d'un côté à r egarcl er l' Angleterre 
conim.e lenr alliée naturelle, et les anglais de l'autre pm·t à r égarder l'inclépen
dance elu Portugal comme une eles conditi ons essentielles ele la balance politique 
de l 'Europe. Enfin ~e~ lien~ formés par eles relatio~s mutuelles .de compatibilité 
~llt été trop souvent 01men tes sur le champ de bata11le pour qu'il soit nécessaire 

. I 
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ele citer (les faits, dont quclques uns sont non sculemcnt récent:s, mais gloricuse
ment mémorables. 

Le soussigné cependant ne se borne pas à un simple a.ppel à l'csprit g·énéral 
eles traités nombreux ex.istants entre les clcux com·o1mes; il accompagne c~te note 
ele copies textL1el1es ele quelques uns eles a.rticles eles traités ele 1661, 1703, ~810 
et 1815, articles qui ne laissent aucun cloute sur lcs obligations po.-itives g_m ?nt 
été contractées. Lo soussigné prie en même temps mr . Canning ele voulou: b1en 
lu.i. permettre de faire une analyse rapide de ces articles, persuaclé qu'il lm sera 
facile ele elémontrer à S. E ., que, selou l'esprit et la lettre eles dits traités, le casus 
frederis est vraiment anivé. 

L es articles 15°, 16 °, 17° et l'article secret elu traité ele 1661 contenaie~t la 
stipulation expresse, que sa majesté britannique amait toujours à ccc~u· les mté
rêts elu Portugal, et eléfendrait ce royaume et sos dépemlancos de ton·t son pou
voir, par roer et par terre, ele la même maniere qu'0lle le ferait pour l'Angleterre. 
Que sur quelque point que le Portugal fllt envahi, et quanclle r oi de Portugal ré
clamerait l'assistance ele sou allié, sa majesté britannique enverrait gratuiterocnt 
eles troupes pom; eléfenelre le Portugal; et q u' enfi n sa maj esté britanniq110 cléfeJ;t· 
drait les conquêtes ct les colonies du royaume ele Portugal contre tons ses ennerols 
présents ou fLüurs . . 

En vain allégti.erait-on que ce traité s'appliquait seulement à 1m obj et spéma.I, 
et c1u'il a .cessé el'être eu viguem· lors de la couclusion ele la paix entre lc Po_rtu
gal et l'Espague en 1668, car: P, ce traité u'a pas été stipulé pour une pénocle 
fixe, mais à perpétnité; 2.0

1 par le pr article cln traité de 1703 entre le Portugal 
et la Graucle-Bretagne tons les traités antériem·s sont expressément approuvés, 
confirmés, et ratifi.és, clisposition sans cloute qcú comprenelle traité ele 1661; 3o, la 
garantie et la promesse de seconrir le Portugal sont elonuées, ain ·i que cela est 
établi elairement clans les articles susmentionués, en consiG1ération eles importan
tes cessions ele territoire faites par le Portugal à l' Angleterre, c' est-à-clire, potU' 
eles valeurs r eçues, que l' Angleterre possede encore en grande partie. 

Les articles 2e et 3o clLl traité cl'alliance con.clu en 1703 entr e le roi ele Por
tugal el\me part, et l'Angleterre et les états généraux eles Provinces Unies ele l'a~l
tre part, cléterminent el'une mauiere tres positive les secours q1ú seront fourllls, 
clans le cas ou les rois de France ou cl'Espagne, présents ou fuhu·s, ensemble _o tl 

séparément, feraient la guerre au Por tugal. Ce traité est perpétuel, et l'obje?tlOll 
que l'on pourrait faire naí:tre ele ce qu'il comprenclles états généraux conjowte
ment avec la Grancle-Brctagne serait sans fonclemeut : 

1° Parce Clue, suivaut les pripcipes du clroit eles nations, la r etl·aite cl'un~ 
. ou elo cleux eles lJarties associées n'aunulle pas les obligations contractées r~u 
l ' . . . autre. t 

2 ° Parce que, si les r elations entre les Pro vincos U nies et I' Angleterre Oll 

cessé en conséquence eles gu I'l'es postériemes, ct en parti01,ilier parcc qu'elle~ 
n'ont pas été reuouvelées clep1ús que le gouvernemcnt eles Provinces Uuies a snbl 
no. cbangement ele forme, mais il n'en est pas ele même à l'égarcl eles relations 011

-

tre le Portugal et la Grancle-Bretagne, qui n'ont éprouvé aucLme intennption °11 

ancnn temps . t 
3 ° A vaut tout, parce que le clit traité, commc tout auh·e entre le Portugal ~l 

la Grancle-Bretagne, a ét6 renouvelé et con:firmé par les traités snbséquents . Et 1. 
su:ffira cl'ajouter, que daus le traité g'alliauce ele 1810 (voyez l'article 8") une eles 
stipulations clu traité ele 1703 est citée comm existaute . • 

L'acte ele garantie clu traité el'Utrecht entre le Portugal et l'Espague décla:·e 
formellement, que sa roajesté britannique engage sa parole royale ele prendrc solll 
qt1e le (Ut traité sera inviolablement observé. , 

Enfin le traité ele Vienue ele 1815 entro sa majesté tres-.6.de1e et sa majeste 
britanniqne cléclare (article 3°) que tous les traités cl'alliauce, cl'amitié et ele ga
ranti o antérieur s à cehü ele 181 O sont reuouvelés par les deux hautes parties con
tra~tantes; et qu'elles reconuaissent l'existence ele ces traités, comme étant eu 
p cme force et vigueur. . · 

n paraí:t inutile ele citcr cl'autres stipu1ations, et d'ajouter d'antres argt1lllellts, 
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po1u· prouver l'existcnce elos obligations l'alliance c16fensive et de garantie contra
ctées ent~·e l~s denx couronnos . Le soussigné continue ainsi à rcmplir la soconde 
~ache qut hu c. t imposée, nommément elo sonmettt·o à la consiclération du cabinet 

e a majesté britannique l'état actuel ele choses en Portugal. 
~c gouvern ment britannique a adopté pom príncipe (et S. E. mr. Canning l'a 

r lhh9.ucment · :1lli10UCé clans lUlC OCCaSÍOU récente) ele ne jamais s'immiscer dans 
08 clissensions eles autres pays . Ce pr íncipe pourrait se tronver en contr aéliction 

avec quelques stipnlatious eles anciens traités eléjà. cités ; mais évitant pom le pré
sent toute di cu .. iou de cette question, le soussigué est persuadé qn'il peut dé
llloutrer, que l'Espagne commet maintcnant eles actcs hostiles contre le Portugal, 
et que ccs actos sont assaz flagrants pom coustitL1er une aggres. ion réelle. TI affu·
~era de l)lus, que quanel m ême ou vouelnüt ne pas teuir comptc ele ces provoca-
tons, et por tar la moclération• au. si loin qn'elle pent être por tée, comme le gou

;ernemeut por tugais le fait (par le elé ir ele la paix et par re:pcct aux elési.rs ele 
out_es les antres plussauce ), il n'y amait eucore aucune raison pom· prouver pom·
qL~OI s~ m~esté britaunique ne devrait pas euvoycr, par précaution, ct atin ele 
Pl évemr la guorre, un corps ele t roupcs auxi.liaires en Por tugal; car au fa.it, si la 
gn?n e n' existe pas maintouant, ou ue peU:t se clissimulcr , que los chances ele la 
'Vou· éc~atcr ne sont au moins que trop I robables. 

Ma1 sa majcsté britamúque reconna!tra sans cloute que la tolérance que 1 on 
~pposc à 1' aggression et aux insultes a ele j nstes bornes, et que 1' existence eles 
t tats et l'honueur national cxigent que ces limites ne soicnt pas dép:t · ·ées. 1\fain
enant, ele quel clroit tme autr e puis ance curopéonnc pourrait-clle blâmer, et eu
~ore moins s'opposer au séjom· tempomire cl'tm corps ele t roupes anglaises en Por-
n~al) clont le but avoué serait cl'y mainteni.r la paix? De plns, il est éviclent 

rllU!.e t~lle assi tance étant stipulée par eles traités antérieurs, no cloit pas ( cl' apres 
0 pr~CJpe clu clroit eles nations) placer l 'A11gleterre eu état el'hostilité avec les 
~nyem1 s clu Por tugal, quancl bicn même ses t roupes seraient for cées ele concourir 

a eléfeuse ele ce royaume. L'histoire moelerue ele l 'Emope offi:e plus d'une 
preuve ele cette assertion, et plus particulieremeut dans cc q1ú est relatif anx états 
?~lllposant primitivement l'empire germanique, qui étai ut consiclérés comme en 
e at .ele paix les uns à l'égarel eles autres, quoiqu'ils fussent obligés ele fom·nü· lem 
coutmgcnt pour l'armée ele l'empire. . 
i!·e n y _a eles preuves sans nombr e ele l'~nimosité ~u gouverneme~t espagnol con
. . celtu de P ortugal, et eles actes hostiles comlllis par les autol'ltés espagnoles, 

801t d'elles mêmcs, soit avec la sanction ele letu· gouvernement. 
Le soussigué se bornera à r ecapituler le: faits s1úvants : 

1 1 ~ L a com· el'E spa.gne r efnse encore ele r ecouna.ltre explicitemeut sa maj esté 

1~ ro1 de Portugal comme successeur ele sou auguste pàre, et son altesse roya.le 
Infante D . I abel Maria comme régeute ch1 royaume. 

0
, 2 a Le. refngiés et clésertems portugills ont été foxt bien reçus en Espagne, 
ll ou le1u· a permis ele rester en corps; ele conserver lem·s armes ; de pr êter ser: nt ele fielélité publiquement à un autr e prince; et enfin ou a sou:ffert qu'ils 

sseut eu Portugal cn armes. . 

1
• h3a Aucune eles prome es par lesquelles le cabinet ele 1\iaélriel s'est engagé à 
ec ·esser les torts snsclits n'a été remplie. 

4a Le gonvcrnem et lcs antres autorités ele la ville d'Ayamonte ont entretenu 
une corresponelance o:fficiolle avec les r ebelles por tugais eles Algarves . 

. 50 D os solelats e. pagnols sont entrés sur les territoires portugais et y ont com
~18 des actes el'ao·oTes ion et en outre il faut compter eles actes ele spoliation exer-
ces e t:>t:> ' 

~ver eles Sl~jets ele sa majosté britannique. . . 
a ~ Des coup ele fcu parties ele la rive e pagno~e elu ~il_nho qm partage le~ ~~llX 

:p ys ont été clirigés contr e eles na vire. 1 qui uav:igua10nt pa1s1bl~ment sur cette nvJerc. 

1 ~ous ccs faits sont promrés par eles elocumeuts autheutiques, q1u ont été com
j11~1qnés à l'ambassaelem ele sa maj e té br itannique à Lisbonne; et le soussigné 
l~IU~·a. à la présente note eles, extraits ele d~ux .dép,êche, qu'il ~ r eçues ele ... . E. 
d llllrustre eles affaires étrangeres ele sa mn:Joste tres-fielele, qm elonneut, en pen 
c IUo ts, une icléo do l' 6tat actucl ele nos rclations aycc l'Espagne. 
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Tellcs sont les }Jrovocations que le Porh1gal a éprouvées elu gouvernement es
pagnol. JiJt quels reprocbes ce g~mvernement pourrait-il ele son côté acl:resser à la 
nation portugn.ise? E st-ce qu'on lui fera un reproche el'avoir reconnu pom s?n 
souverain légitime, d'apres les elésirs ele toute l'Europe, le fils ainé elu feu rol? 
Est-ee qn'0n !ui fera un reproche cl'avoir reçu avec reconnaissance la chru:te 
accordéc librement par ce souverain, et qui ne fait que rétablir les ·anciens droits 
et privilcges de la nation ? . 

E st-ce qu'on hú reprochera el'avoir essayé ele réformcr son administmtio~ Jll

térieure, d'avoi.T observé avec une bonne foi sci·upuleuse tout cc qu'on cl01t an 
gouvernement d\m état voisin, et de n'avoir pas employé contre lui les armes 
q tl'il emploie lu i même contre les autres? 

L es faits parlent ici assez haut. T oute l 'Enrope ne manquera pas cl' en ~-econ; 
naitr e la vérité, et le gouvem ement britannique cloit à la b onne foi eles tr mtés, a 
l'amour ele la paix, à son propre honnetu, à l'intérêt que le sort clu Portugal n,e 
peut manquer d'inspirer en .Angleterre, de prench-e eles mesm·es promptes et cle
cisives po1u éloigner de sou allié tout danger d'attaques étrangeres, et pom· tei·: 
miner un état de choses qui doit coneluire nécessairement à une e1·ise violente 51 

l 'on n'y intervient pas à temps . · . 
Le soussigné ajoutera quelques ré:B.exions par rapp01·t au príncipe de non lD

tervention dans les affaires intérieures eles autres éta.ts, adopté par l'.A.Dgleten·~· 
Ce príncipe, clans le cas oi.1 il serait observé littéralement, et dans le cas ou 

la. guerre avec l'Espagnc ne serait censée existante que quancl l'arm6e espagnole 
am-ait envahi le tcrrito ire' portugais, indiqtleTait aux ennemis elu Portugal un 
moyen facile cl'exécuter letu·s proj ets, puisqu'a.lors ils pom-raient exciter impnné
ment les soldats portugais à cléserter, se réunir en corps sm· le · frontieres, et coDI
mettre enfi n toutes sortes cl'ho ·tilités, pom·vu que ces hostilités ne ftlssent P~5 

avouées; et le Portugal serait ainsi placé entre tm ennemi à qui il serait pern:us 
cl'avoir rec01.us aux moyens 1 s plus per íides, pom· tout faire contre lui, et tlD 
al ié à qui il serait défendu de lui prête1· eles secours. 

D'aillem· ·, on ne peut admettre que dans cette circonstance il existe en Por
tugal tme véritablc division dans les intérêts et les opinions . 

La nation por tugaise, représentée par les deux chambres, dans lesquelles sont 
réunies le clergé et la noblessc, agit cl'accorcl avec le souverain ; et poursuít avec 
mocléralion la voie tracée par la volonté spontanée du roi. 

Lcs pm·tis qtú s'agitent en ce pays, dirigés par quelques hommes qu'on _Peut 
regarder comme eléshonorant lem· pays, ont osé proclamer roi un jeune prmce, 
qui, étant légitimement appelé á partager un j om- le trône, a donné cn attencl~n~, 
par eles serments et eles actes solenn els, eles garanties satisfaisantes de sa ficléhte, 
et de son clévouemcnt aux ordres ele son auguste fr·ere, et dément aussi l'usage 
qu'on fait ele son nom. Cependant, quelle que soit l'opinion ou les désirs manifes
tes de la majorité de la nation portugaise, il n'est pas impossible que les étJ;3 n,
gers, eu employant eles moyens de séclnction et d'intrigue, ne pussent réussn· ~~ 
soulevcr l 'armée, et á procluire une révolution totale dans le P01-tugal. 

Lc soussigné termineTa cettc note, comme il l'a commencée, eu r éclamant, a~l 
nom de son altesse royale l'infante régente, l'appni et le secoms de sa majesté bn
tanniqne, en conformité avec les traités actuels . 

TI saisit de cette occa,sion pom répéter á S. E . mr . Canning totltes les asstu·an
ces ele sa haute considération. = L e JJ!fa1·quis de P almella. 

* 
.A vigorosa opposição que o governo tinha nas côrtes, mais accentuad~ ainc~a. 

desde a leitura do relatorio do ministl·o elos negocies estrangeiros\ a cliss1dencil1 

1 A Gazeta de Lisboa c outros pcriodicos dcixa:ram de inserir no logar competente, tal>'~~ 
por motivos politicos, um dos di.·cursos profel'idos pelo deputado opposionista J osé Anton1 

Gueneiro na sessão de 4 de dezembro, mas publicaram-no depoi!!, quando os animas _estav~!ll 
summa_mente excitados com a noticia da crise do gabinete, a 6 do mesmo mez. Vem pOIS aqut a 
propostto o ~xtrncto para ainda mais comprovar a nossa asserçlio. , . li 

O alludulo orador disse que não q11eria fallar sobre n liberdade de imprensa, IJOrqne acelc 
. I 



599 

entr~ os proprios membros lo gabinete, a moção ele desconfiança feita na cnrnarn. 
electtva co11tra o ministro inter ino da gtwrra e outras circumstancias po1iticas cuj a 
aualyse se encontJ:a nos pcriodicos e memorias da epocha, ilivcrsifi.cando ao 'sabor 
d~s paixões partidarias, e por isso c1efeza ao nosso imparcialissimo plano, c1eter
mmararn uma crise ministeriaJ e impelliram quatro conselheiros cb corôa a solicit:r a sua exoneração . Ei. o teor do diploma relativo <~ demissão elo que exer
lera ? cargo de min.istro elo r ei.no, lavrando-se ot:tros ~ ?mõtatis ?1~tõtandis, para 
r;namo da Co. ta Qmntella (rnannha e ultramar e mtermo da gnerra), barão elo 
Sobr~l, Hermano (fazenda e presidente do thesouro publico), e D. Francisco ele 
Alme1cla Portugal ( esb·angeiros). 

Decre-to 

. Attenclendo ao que me representou o con:elheiro de estado honorario Fran
c_:sco Manuel Trigoso de Aragão l\Iorato, supplicando-me lhe concedesse a demis
sao elo logar de ministro e secretario ele estado elos negocio do reino, que digna
mente occupava; e tomanlo em con.,ideração a honra, zêlo e ele velo com quu 
sempre o vi empregado no real serviço, merecendo por is o que en lhe dê um tes
ternc:nho publico elo brim conceito em qtw o tenho : hei por bem, em nome de 
el-re1, concecler-lhe a sobredita demissão, conservando-lhe as hom·as, clistiucções e 
prerogativas de que gosam os ministro e secretaries de e tado . 

Pedro de Mello Breyner, conselheiro de estado, ministro c secretario ele es
tac~o c~os negocios ecclesiasticos c de j ustiça, o tenha. as im entendido e lhe faça 
expedir as par ticipações nece.-. <n-ias . Palacio da Ajuda, em G de dczen1bro de 
1 2G .=(Com a ?·ub?·ica da se?·enissima senhont infantct ?·egtnte.)=Ped?·o de l~Iello 
B1·eyne?·. · 

Com a mesma data ele 6 foram nomeados ministros : elo r eino, o desembarga
dor dos aggravos da casa da supplicação, L uiz Manuel de l\1oura Cabral ; ela fa
ze~cla c pre~idente do thesomo publico, o ma.rquez de Ollüto; dos negocios estran
geu·os, o VIsconde de Santarem; ela marinha e ultramar, o chefe ele e qnacha, 

de tal matel"ia j :í. corno membro de uma commissão tivera ensejo de manifestar as suas opiniões; 
na~la c~ iria tam?em a respei~~ dos estu dantes ele Coimbra, posto lhe pare~es.se que o .espirito da 
r~rt~n a expedlda P?r occasmo da sua proposta contribuín~ mais a compnnur os sentJmQI~tos pa-
r totJc~s do qne a dilatai-os; o ponto a que se dirigia era relativo :i sua 1noposta para fazer-se 
~tna le1 de 1·esponsabilidacle do mirristerio; níto t inha entendido e estava longe de_1ulgar-se com 
.amanhas forças, e muito particularmente em tão etu·to espaço de tempo, para fazer uma lei de 
Ies}Jonsabilidade ministerial, senão de responsabilidade solidaria, o que julgava necessario, por
f~auto n'um~ parte do m~nist~rio observava-se grande actividade, em ?~1tr~ frouxic~it? i,n'aquella 

1t ,tnql~eza, nesta mysten o i eu cumstancia indicativa ele haver , como JlL dt ssera, cliVlSao em vez 
c e tuuào. A cama ra t inha-se visto r eduzida á t ri ste necessidade de propor por um dos seus 
IU~tl? bros a suspensão de algumas garantias inclividuaes · proposição que deveria ter par tido do 
num~ter i o, já que tão claramente se manifestava agora ~ necessidade de similbante medida. 
. O orador acrescentou com vehemencia : E que tem feito o ministerio em taes circumstau

Ctas? r ada. Ainda não adaptou nenh\Hna d'aquellas medidas que podiam excitar ou conserv~r ° C~lthu siasmo patr iotico, nem chamo u aos por tuguezes em roda do throno. Isto era uma das pn
b~lras cousas a que deveria ter -se occorrido, e não muito diffic il , attendenclo a que a honra e o 

no do caracter nacionn.l sempre são o mesmo pois ainda que a lguns poucos tenham degene
raclo pelas causas e pelos modos ele todos co~eeidos, a massa da nayilo não vae pa~a lá i a 
llla~s~ da nação é affecta ás institrriç.ões que nos regem. Porque, p~is, se não tem promoYiclO esse 
~.8P t rtto .Publico ? Porque se não têem adaptado as medidas convem entes para levar ao ne.cessa-
110 cont1~ge~te os corpos de linha? Porque se não tem · t t·a:taLl~ de co~pletm~ estes corpos? Por
que se mw tecm creado os corrJos fr ancos quando a expeneuma mam festa tao claramente a sua 
UtT d ' ' 11 . . 1 1 acle, mórmente qmmdo as noticias de Traz os M~ntes declaram que n aque a provu~ma to· 
~~s as estra.das. estão. <·obertas de guen·ilbas? Eis-aqm, senho!·es, :as cou:~s q~e ~e dev~rtam ter 
etto nas pnmeJras Vlllte e quatro horas e ele que até agora nao VJmos stgnal, e1s-a.q~ porqu~, 

0?servanclo eu isto e combinando-o com a activiclade e franqueza de algumas reparttçues do ml
n~ste rio, não posso deixar ele dizer que ha n'elle algum enmtlh~,. e para i~to ~u propru;h~ que~~ 
fi~es~e um pro_j ecto de decreto }Jar a estabelecer a responsabilJdade ~Ol1dal't~ dos llll~lt st ros . E 
Ptec1so aproveitar 0 tempo antes que os mesmos sr s. deputados se veJam obngaclos a nem pa1:a 
suaE casas defender suas h~nras e famí lias. 

D.epois de apresentru: o quadro do terrível estado de_ an:uchia em que se acl1ava umé~ parte 
~l.o .remo concluiu com estas palavras: rcO céu pede Vll1gtmça eontnt quem é rcsponsaye1 por 
~tn1tlh antes acontecimentos ! " 

Houve repetidos npoiados. 
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Antonio Manuel de No ronha ; mas. não consta que, alem do ultimo, exer<;essem 
aquelles logares . 

A interinidade no ministerio elos nego cios ela guerra foi ordenada por esta 
fórma: 

Decreto 

'l'endo conceelido ao conselheiro ele estado Ignacio da Costa Qnintella a demis
são que ell e peeliu do logar ele ministro e se01·etario ele estado elos negocias da 
marinha e ultramar, e do ex1Jecliente da secretaria de estado elos négocios da guer
ra, de que ao presente se achava encanegaclo pelo notori.o impeelimento elo conse
lheiro de estado honorario João Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun : hei ·por bem, 
em nome de el-rei, nomear, para occupa.r provisoriamente o clito logar de minis
tro e secretario ele estado dos negocios da guerra, ao mmquez ele V alença, par 
elo reino, pelo seu merecimento e mais circnmstancias que concorrem na sua 
pessoa. 

P edro ele Mello Breyner , conselheiro ele estado, ministro e Eecretario ele es
tado dos negocios ecclesiasticos e ele justiça, o tenha assim entenclido e lhe faça 
expeelll· a participação elo estylo . Palacio ela Ajuda, em 6 ele dezembro ele 
1g26. =(Corn a rub1·ica ela sm·enissima senhom infanta ?'egente.)= P edTo de Mello 
B1·eyne1·. 



VII 
.A.i t:da a crise ministm·ial de G do clc:r.cmbro; considc1:açõcs politi c:ts d e Alm eida GaJ•t•elt no Pm·hrgue: .- A <'amara dos p.ai'CS 

t c~cbc e pouco depois npprova, os parece res so bre a su~pem;:io das gnrantia$ indi\'idua.es c f6rma Ue procc~so para 05 
c~·I mcs de 1esa-mage3tade commettidos por m ili taxcs.-Na ou t ra casa do pa.rl amento pcrmilte-scao goYc r·no que crnprerrue 
~ guns dCIHttado$ em se r vic;.:o urgente, sob pl·opoi-:ta elo minist ro inte rino dos negocias da. guC.t' l'a.; H!-sc n111 projecto de

0
1c i 

~egn lnndo a. eleição das ca.mara.s do r e i110 e o parecer :i cerca d o empre.o timo ele 2 .000:000~000 rCis.·- Propo~ições de varios 
cpnf.ndo:; conccl' ncutes a m c lhontmonto das co lonias de Afdca, I'Ciflissão de e ncargos pios e m bens ele ra.iz n. fa\'Ot' rl os 

t"'xposta ~, clc içiio do peesidc ute e vice-presidente Un c:unn.l'a, c 1ibe J•dude para CJLta.ee qnel' iudi v iduos empJ·cLe nclc rem (L. sua. 
~~sta.obras pub li cas.-Comm issão mb:ta., em conscquencia.de se L'ej c itnrc m umas cmc udas fcitns p ela rn.marn.<los pa res.
d tscut:-sc a.lti o projccto do le i rc ln.thro a. milicin.nos voluntari os e mtg m ento de soldo a mi litares <la. primoi1·a. linha. em 
,. ct erm mndas cil·cumstaucia . - R ein tegraç5o ele dois ministros da corôa. - Parece r ácerca. do proj ec to que concede soldn 
·LS mulh eres c fil has menores dos ofli.cia.cs o praças de prct mo1·tos e m dc fcza. ela. p!Ltria. - P rojecto de le i rccula.me nt.ar 
l~nra. quu.uclo :.t ca. rn a ra he rcrt ita.ria ten ha. do cons ti tu i1·-sc e m t ribnn a.l ·ctc jus tiça - Acta da. com mi ::;são mixta d e 13 de 
c .ezembro.- Debntc suscitado pot· um :.!.. proposição do m a.rquc.z de Va!los, que estranha. alg uns act~s do min is h ·o ela. guc r
r.I.-:- E me ndas oft"crec idas poi:L cnmn.ra elos pares a o projccto dos milic ianos militn.t·cs, com as quacs posteriormente !!C 
~ont·?r1na u. dos dcput:tdos.- O projecto de le i que rnandu fechar a mli vc t·sidadc c formar um corpo de volu ntru·ios :lCa 
U cm a ~os é reje itado pe los pn.r e:: . -A cama.ra. e lcct.iv:t di scute o p:ueco r so bre ..JS a r tigos da ca.r ta cuj a. c xecnç:to dPpenclc 

0 10115 _:·egnJa.m eot:Lres.-'l'J'finsfc J·cnc in. ele um min is tro de estado c nomcaç!i. o de outro .- A carnara hc i·editnrin. r cj citn. 
i} 0"':nçao de gutu·<las de segurança publica. -Dcbatc >Ob i·e julg-nr-se vago o Joga r do deputado Carl os Honorio fi e Gouveia 
t _urao.- O ministro do~ n egoc ias OML I'angeil'o~ pnrli cipa ~ts côrtcs que o governo br it:.1nn ico se p1·cstúra a nu.ndar algum:1s 
dlopa.s em a ux:i l.io do re ino de P ortug-a.l.- ~..rrata-sc da. d ota.ção <lu fu.milia real. - Proposições pn.r:n.quc se proltiba o traficn 

.a1~1lc t·ava.tun.\ c admittam nos p ortos do 1·e ino os gcn cros de producç..~o ou indu~tria de todos os est ados da Amcrica mc
ra11onal c septcntrional.- Yotam·se e me ndas importantes na <~~ .rnura dos pares n.o proj ec to do e mprest imo ~o o·cl::tt i\ro ao 
60 do dns viuvns o iilbas a qnê acim;L s~ n.lludiu ó a ceei to. - Oflicio do min istro dos ncgoc.i os dn. fazenda parn. E'C prorogar 0 J?1'a::;o d n. liquid~1 ~~ão da divida pu UI i('a. .- Vc ncüu c nto dos con sclhc il·os de estado. - Me!"llbr os da r am:u·n. elcc tivn que so 
~)'~rece1·um e out 1·~s q.ue fm•Rm uomendo ::; pelu mesa para. formu ln.rom a s leis I'egu la.mcntares de a lguns a rl igos da. ca r ta.-

1.~ ('"u te-sc a q_ncs ta o acm·cn d o deputado e le ito "Ma nue l Clu·i stovã.o de 1\ln.~cm·cnhns l'"' ig uei r r.do.-Parecer c debd.te rcs
PCitantes a causntt ci\•eis. -Decreto Uesi gna.ndo o dia do e uccrramentv das côrtes ger:u~s.- A cama.ra. dos d epu tados 
~cc:usn-sc a. n.el'citll.l' as e mendas no c mpresthuo. - Projccto de lei sobre opcr:u;ões de crcdito.- Rcgu1am·se os subsidias 

os d eputados p e la. ilha. da. Ma deira. o dos que t·cs idinm em pa.izes e~:=trangeiros no a cto de serem e le itos. -Proviclcncia'i 
~t~spciro do serviço tacbygrapbico.-Propõc-sc que na uni,·ers idade de Coimb•·a. se c rie um coll cgio des tinado a. alumnos 
~L.~ ! Cano~.~ Pedro l\1 onsinl10 cJe A lbuque rque n.prescntnurun. 1noção parn. se vol:trem ap.radecimcntos ú. Ing la.terra. ; opi
n~oes c!n!tt1das n:t c:unar:.t c lcctivn.-D ob:ttc qu e motivou na comam. dos pares um officio da outl'a. casa ped indo urgencla 
~~L d~c l suo do em prcstimo.-Scss fio l'Cal do c ncel'l'a.me nto das côrtcs ; d iscurso p•·oo tm cia do pelo rni11istro dos u cgocios 

0 retno (bispo do Vizeu) por a.usencia da. infunta. r~gcute . , 

Embora os decretos da recom.posiçao :ministerial tivessem. a data de 6 de de
zembro,. no dia im.m.ecliato, quando ·r eunil:am. as côrtes, nada se pmticipou por 
~~rte elo governo a esse r espeito, nem. membro algmn dos corpos legislativos allu

~u á crise; apenas tres dem.issionarios, o barão do Sobral (Herm.ano), D . Fran
~Jsco de Almeida Portugal e Francisco lVIanuel Trigoso de Aragão ll1:01·ato, justi-
1can~o por escripto a falta de com.parencia áquella e proximas sessões da eamara 

e ectiVa, na qualidade de deputados, deram conhecimento de lhes t er sido acceita 
a e:x:o11.eração e precisarem pôr em. ordem vaTios papeis para cada um. ele per si 
os entregar ao successor no cargo . Os })erioclicos tambem. guardaram. silencio, e 
só a 9 é que saiu na Gazeta de L isboa o decreto incumbindo provisoriamente da 
basta elos negocias ela guerra o m.arquez ele Valença por impossibilidade de _João 

arlos de Saldanha Oliveira e Daun ; e o supplem.ento ao Po1·tuguez, depOis âe 
transcrever o mesmo diploma assim. como o extracto das participações dos gene
raes das pr ovíncias, refere-se' a esse facto e pr oceilim.ento tum.ultuario contra um 
conselheiro da corôa. 

Acresce a circumstancia de que quando mais tar de P edro ele Mello Breyuer 
~ommmlicou o:fficialm.ente ás côrtes os nomes dos seus collegas demittidos e tres 

os ~om.eados, om.ittin o m.arquez de Olbão e o visconde de Santar em., lacuna 
9-ue Jgualmente se nota na Gazeta de 14, ao publicar diversos cliplom.as, tms na 
Integra, outros por extracto. 

A completa reserva dos r epresentantes do paiz em. conj1mctm·a tão grave faz 
l)~rsuac1ir qtle a rcor o·anisação do gabinete fôra cli:fficil de resolver e que por sur
g"trem novos embaraÇos ou incompatibilidades depois da escolha elos individuas 
Para o corpo executivo, se annullaram. os despachos concernentes {Lguellcs dois 
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titulare~; ; rc:ultando ele tudo isto um accorclo taci to enb'e as côrtes e o governo, 
a fim ele não aggravar a situação I olitica. . 

No decur:o c1'cstc capitulo inserimos uma portaria ·obre occ~rrencias elo d~~ 
6, mas o seu conteúdo é muito succinto, o que nos obriga a r eprocltlÚr desde P 
o ar tigo elo P01·tuguez 1 , perioclico bem conceituado c cuj a considerações clerramam 
alguma. luz nos pontos suj eitos, predispondo assim o leitm· para a analyse elos f :;v 
ctos subsequ entes . Hcleva advertir que ha erro de data no pr.incjpio cl'elle, sendo 
sem du viela feito a 71 ali;;ís quem · o redigiu nfi.o empregaria amiudadas vezes 0 

vocabu.lo hontem.} visto estar provaclissimo darem-se similhautcs acontecimentos 
durante o dia G. 

O r edactor Almeida Garrett exprime-se n 'estcs termos : 
«Lisboa, 8 ele clczcmbro. -- T emos diante ele nós a constituição d 'este estac1~, 

clad iva generosa ele nosso legitimo r ei. ] oi-nos preciso confortar o animo com,a rm
teracla leitura cl'este cocligo sagrado para nos resolvermos a tomar hoje a }Jennn 
e escrever sobre dois acontecimentos do dia ele l1ontem, com que sobr maneira nos 
ve:s:úrnos e ~fRigimos, cujos r esultado;:; podem ser fimestos e carecem desde já ele 
prompto corrcctivo . Imparciacs como sempre t emo::;, ido, inalter aveis como selu
pre seremos, com os olhos fitos na patria, n~esta patl·ia que parece hoje o cler:·a
cle-iro obj ecto ele tanta gente que se prcgoa outra .. . sem olhar aos precipiC105 

que talvez se nos cavam a um laclo e outro elo unico e dii·eito caminho que ence
támos e seguiremos const::tntes, sem temer as vozes minazes do povo, nem a vara 
formicbvel do poder, firmes no pedestal inabalavcl cl'a.quclla fortalez::t. quo só nasce 
de uma consciencia r eota, sem temer nem despTezar a opinião, sem insultar n~111 

incensar a quem governa, hoj e vimos de uma só accusaçrio designar á pnb~ca 
censura, o mais alevantado da socicclaclc, nos minjstros ela corôa, e o mais bat~O 
cl' ella em poucos e abj ectos inclivicluos elo vulgacho cl ' esta ciclacle. 

<'Comecemos pelos mi,nistros. Ignorâmos e pouco nos im]Jórta saber agora quaes . 
foram os motivos por que, segnnclo é geralmente notorio, quatro ministros ele estado 
ped~·am honteJ;n repentinamente e á uma a sua demissão. Fossem quaes fossem 05 

motivos, quando o estaclo carece de n?i.o estar um momento sem desvelada e 
attenta dú:ecção nos ·ponderosos e melindrosos negocias que a todo o instante re
crescem, qnando a aggressFio estrangeir a, quando uma g~1erra perficla c traidora 
in-vaclinclo nosso terr.itorio se esfor ça por nos metter em casa a guerra civil, qnancl.ci 
ao mi.nisterio não deve sair um momento o prumo elas .·mãos para que o cli:ffiCJ 
equilíbrio ela complicada macb ina do systema conrt itucional se mantenha, não .11 

deixando inclinar nem para demasias pop~uares, nem para usurpações a.ristocratl
cas; n 'este momento clizemos, todos os ministros ele cl-rci deixando um só coDl 0 

I eso dos negocias, acudirem em turma ao paço e pedirem porfiadamente sua c~e
mi.ssão, é falta de patriotismo inclesculpavel, é pouca aclhesào ao throno em cuJ ~8 

degraus estiveram sentados, é nenhuma ::tbnegação pessoal que para tão a1to cargo 
é a primeira. e essencial qualidade. . . 

c< Consta-nos que as reflexões ele a1guns membros elas ca.maras e em pal'tlcular 
elos dep11tados affiigiram ou amargaram aos ministros. Mas onde houve governo 
r epresentativo que isso não succeelesse quasi todos os llias? Faltam-nos corr·ectos 
e sufficientcs extractos do suceediclo e dito nas sessões para bem assentarDl05 

nosso juizo, mas, tornfLmos a repetir, ·fosse o que fosse, nada justifi ca essa coll1° 
-revolução ministeria1 que inculpâmos e accusâmos . Talvez os ministros ten.ha.:rn ra-

1 Uma sociedade composta de Paulo lliidosi, Luiz Francisco Miclosi e João Baptista. d~ 
Silva Leitão de Almeida Ganett, aos quaes se aggregHram Car los Mora to Roma, J oaquin: L~'o 
cber e Antonio Maria. C':ouceiro, emprehendcu em outt1bro de 1826 a publiclv•.ão de um penocl!C " · · tra.· destinado a advogar as doutrinas constitucionaes e a desenvolver os melhoramentos admJniS 
tivos e economicos do paiz, saíndo com o titu lo : O Porlltguez, cliaTio político, litterct?·io e co!~ 
me1·cial. Continha quatro pagin,as a tres columnas , e esta circurnstancia promoveu os apodos m· 
padre J osé Agostinho ele Macedo, que nas Ca1·las a Lopes, começadas com o designio de co dlL 
~~.ter as opiniões do P01·luguez, chamava a est e periodico «O lençol de tres r amos, . (I .. F . n& 
S1lva, Dicciona1·io bibliog?·aphico.) - O cli st ibcto acadernico sr. Franci sco Gomes de Arnor1 ~' n~ 
sua laureada obra Gctr?·ett-memo?·ias bio.cr·aphicas, em que se encontram curiosissimas pagl1~· 
sobr e a nossa bistoria politicH, tambem allude ao facto elo prim•>roso escriptor e notavcl P~'~ ,'.0 
mentm- ter fundado e redigido o dito perioclico, segundo apropria declaração d'el le em 0 !.'

1 

Po1·tugal na bctlctnr;ct clct Europa. 
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srio para ·c qncjxar, talvez não a tenham, mas podiam e deviam mansamente c sem 
cs.tr~ndo largar suas pastas um depois do outro, deixando seus logares b em sub
stltluclos, aconselhando a corôa n'essa escolha, saínclo insen.·ivelmente, e sem dei
xar , . para. as 1m dizer, 1.1rn hiato na administração, uma lamma, uma quebra na 
g.es trw elos negocias publico . T alvez, e sem talvez, os ministros se graugeasscm a 
SI J.ucsmos essa desagraelavel posição por pouca experiencia do g-overno r cprcsen
tattvo . Mais ele uma vez t emos notado abandonarem os ministros as discussões 
~u.s camaras para virem despachar para suas s cr etarj.,'Ls ; e muito alheio é isso elo 
111tercssc ela corôa, Cl"ÜOS conselheiros ão e commi sarios para com a côrte . E ·se 
abandono produz clesintellio· ncia e é causa de grandes male . Tenham subalter
nos de confiança, não se occupero com n gocios minuciosos e ele tarifa, e não Thes 
faltará o tempo nece ·sario para assistirem ás camaras nas discussões, sustentarem 
seus prqicctos, os di1·eitos ela prerogativa real, e em suroma tudo o que lhes coro
pote e altamente incumbe ele sustentar, elucidar ou guiar nas discussões legislati
va ·. A.· camaras têem mn lagar, o go>erno outro, c se o governo não de>e usur
par o elas côrtcs, tarobem eleve com firmeza sustentar o seu. E mal elo r egimen 
representativo, Cl~j o clifficilimo equilíbrio o exige, mal cl 'clle se o nao fazem. To-
1llat~do o nos.-o primcü·o ponto r epetimos que m1úto mal an daram os ministros em 
pedirem a sim sua clemi · ão, e que es e acto, aliás incliffer entc em outras c.iTcum
stancia 1 foi pessiroo e digno de uroma censm·a na 11resentes. 

<<Vamos ao segundo ponto de nossa dnplice accu açao . 
«Já tinha succediclo esta tfío triste e extempora.uea r evolução ministerial, já 

0~ ministros tinbam pedido sua d . missfLo qun.nclo meia cluzia el e homens de conhe
c:da immoraliclaclc, e. perando o ministro da maTÍ11ha, que servia na guerra inte 
rmamentc, e qtwrenclo saber (diziam clles) n novidades elo po tilhão que· bana 
chegado ela Beira Alta, romperam em gritos ele viva a constitniçfio intermciaclos 
ele desacatos ao ministro . Grande multiclfio ele povo que tinha concorrido não to" 
l1lou par te em t~to vergonhoso arrui clo, e bastaram seis h omens de atiradores que 
l1lontavam a guarda vizinha, e que se h ouveram do mais hom·aclo, prudente e di-
gno modo, para socegar o tumulto. . 

«.I' ào temos· a roinima relação particular com este ministro, e, geralmente fal
lanclo1 jnlgflJllOS t er desempenhado nossa unica clivisa : «Tudo pelas causas, nada 
pelas I cssoas>> . Não quer dizer este n·osso moto que seja inclifferente a eEcolha 
das. ·pe.- oas a quem se confiam os publicas encargos, quaesquer que sejam, e 
nnuto mai. os importantes lagares da r epublica. 1\Ialclito eja de De1~s e d_os h_,?
l1lens o que tal cli visa tomar! 1\lau ministro é o que mal escolhe, pess1roo c1dadao 
0 <JUe se não indignar co.m tal proceder. Cáia a publica censura sob1:e ~ con~e
lhen·o ela corôa que assiJ.u a deslustrar , e seja patente e clamor osa a mcl1gna~~o 

. dos cidadãos contra tal ministTo; cheguem as vozes do povo até ao _tm·?no., e sa.rb[L 
~ augusto chefe do estado que maus degraus lh'o sustentam; r etir e mclignado o 
l eal manto de sobre o incljo·no que lh'o enxovalha, descarr egue sobre a cabeça 
elo ministro que o torceu da 

0
linha da justiça e de fiel da balança elo estado ~ con

yerteu em torta vara. ele iniqlúclade, em açoute de opp~·es~ão, em anzol ele pnvado 
lllteresse, de pessoal gratificação . Prorompa, sim, essa md1g nação gener?sa, franca 
e leal elos cidadãos . , . mas pelos meios e fórmas legaes. ~em ellas, for?' cl' ella.s, 
alem elo que ella permittem, a mais justa indignação, a ma1s bem mereCida accu
sa?ão contra a mais corrompida, mais indigna auctol"iclade e attentado horrendo é 
CrJme abominavel, é desfaçacla e escancarada anarchia. . . 

<cE quaes são sob um r eo-imen ele lei em um o·overno repr esentativo, os me1os 
f o ' b p . di 'd e ~rmas legaes cl'es. a publica reprovação p:atentea.r~ ara os m Yl uos, para 

0 8 snnples ciclaclàos, é o uso do clll·eito ele p etição e a 1mprensa, pa.r·a o corpo ela 
nação o orgão de seus r epresentantes, a urunara de seus deputados <:~ r~gulal' 
a~cnsação . Estu, doutrina não carece clé pr ova, negal-a 6 seT r ebelde, rmrmgo ela 
18 1, traiclm· á liber dade . 
. .«E em qual cl'aquelles meios ou fórm:as se póde classificar ? tumul~la:l'io pro

ceclnnento elos desvairados que hontem msultarrun ao conselheno e IDlllJStro ela 
corôa.? 

<cTornâmos a rcpetil-o: snpponhâmol-o a esse ministro carregado de crimes c 
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atrocidades; é assim que cllas se denunciam, é assim que se clama justiça~ ~ra
da-se pelas leis, insultamlo-se as leis, pecle -se justiça, atropelando to elos os_ln~:n~es 
d'olla? Appella-se para o throno, desacatando o . till:ono? Grita-se oonstttmçao, 
calcando a constituição aos pés? 

«Toma-se assim o nome ela liberdade em vão? Alevanta-se a voz contra 0 

cl espotismo, perpetrando o mais clespotico acto que na sociedade se póde pratica;? 
Como assim? Um ministro de e l-rei desacata-se d' este modo? Um official ela coroa 
in;ulta-se {~ face da corôa? Uma-auctoridade constituída pelas leis e para as exe
cutar ataca-se invocando e r eclamando as leis? Que é elas leis se eUa.- não man
têem a ordem publica ; que é da constituiçao se ella nEto mantém as leis; onde 
está a liberdade se ella é para quebrar , a ordem, infringir as leis, insulta.r a con
stittli.ção? Malfadada liberdade, malfadado povo em quem esse raio caíu ! D esgra
çada nação sobre a qual mandou tal fl.agello a divina justiça ! 

«Se em tanto attentaclo rompAra a nação (vergonha teríamos de ser IJortugne
zes !) não h esitaríamos nós llm momento, ma: que nos esperasse a guilhotina da 
revoluçao, e que víssemos claramente que com esta penna que aqui escreveu1os 
estavamos lavrando nossa sentença de morte, não hesitaríamos aincla assim m:n 
momento em clizer que indigna era a nação ele liberdade, qne mal haja quem lhe 
não assenta sobre as costas fustigadas o latego elo despotismo pam que nasceu e 
que só merece .. . lVIas não estamos tão desamparados da mfio de Deus. :Não ba 
n'esta capital (já não quero fallar ela nação), não ha n'esta ciclacle um só horoelll 
ele bem que não visse com horror e despeito o covarde atrevi'nlento de meia clu
zia ele obscuros e cle:moralisaclos incliviclnos. 

«Foi geral, foi unanin1e a desapprovação, a indignação dos verdadeiros co~
stituciona.es, elos portuguezes leg·itimos, do toda a parte sã dos numeroso habi
tantes cl' esta ciclaele a quem a nova ele tal crime chegou. 

<<C cgos ! não vêdes o laço que vos armam? Não conheceis as malhas em que 
vos enredam? Não descobris as perfi.das artes elos inimigos ele nossa liberdade que 
vos induzem a esses desvarios, e comsigo se estão rindo ele vossa loucura e fol
gando da sua obra? Não vêdes a mão ttaidora dos jurados inimigos do r ei e elo 
povo que escondiclamente está movendo os cordeis ele seus maneq1ún.s ! Não vêel~s 
que sois instrumentos de suas obras e ministros ele seus proj ectos ! Não clescobl'l5 

seus agentes mistnrados DO meio ele vós; instigando-vos à desordem, espa-lhando 
falsas novas, inverosímeis calnmnias para vos desvairarem e nos perder a todos? 
Grande cegueiTa e miseria ! · 

«Supponcles talvez suspeito nosso fallar (não tratâmos ele nos justificar, porque 
para o pequeno numero elos que nos conhecem escusa.clo é, e para os outros se as 
manifestas provas elo mais ardente amor ela "liberdade não bastam, a esses os cles
prezâmos nós). Snppondes, dizemos, suspeito talvez o nosso fallar? L êcle essas . 
linhas copiadas litteralmente ele uma das mais liberaes folhas de Lonru·es : «Esses 
«(os inimigos ela liberclaele) folgariam com a occorrencia ele algtrm acto imprudente 
«Ou exaltado, }Jelo qual a coustitnÍção, que abertamente não podem atacar ele fóra, 
«H e achasse exposta aos riscos das .contendas civis . Nunca em caso algum houve 
«maior necessidade ele moderação, ele sangue frio e circumspccção elo que hoje nas 
onovas camaras legislativas ele PortugaL Toda a qualidade de intrigantes ha_ de 
«trabalhar para induzir seus juizos em erro ou dar falsas idéas de seus desigwos
«A mínima tenclencia para a exaltação ele principias de passados tempos 'será _cle
«nunciada por avizinhamento ela anarchia. Portanto, nas actnaes circumstanCJ:=ts, 
«todo o verdadeiro amigo da liberdacle portugueza deve clespre2iar toda a medida 
«imprudente ou• acalorada ... » (Evening Nfail, ele 18 de outubro.) 

«Não será a nossa voz, não será a do illustr e escriiJtor inglez 1 voz que clama. 
no deserto. Esses poucos illucliclos conhecerão seu erro e despenho. Ai de nós se 
~ não conhecermos toclos ! A protecção e amisacle de alglrmas potencias, a neutra.
hdacle ele outras desespera e desanima os inimigos ele nossa santa causa : ~abeiD 
elles q_ue ~ão temos que arreceiãr ela intenção estrangeira se camiriharmos r:nzuelo! 
e rasoavers na magestosa marcha da nossa r egeneracão. E qual deve ser, qual 
ele facto seu plano para desafiar · essa intervenç.:1.o e u'os perderem? Suscitar a des
ordem, promover a exaltação, fomentar a cl esconfiança e a desunião. Já começa-
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ra.m, j<i, vão ganhando campo. D eixar-no -hemos nós cegar, perclet: e zombar por 
esses trai clores em bustos? .Não ha de ser assim. 

«Póis bem! ou havemos de ser escravos vilissimos, ovelhas que tantos annos 
nos clei:xoímos tosquiar e sacrificar sem dar um balido, ou libertos indignos ela 
carta de alforria, que começftmo o exercício ela liberdade por fazel-a in h·umcnto 
de nova e mais clnra escraviclfío ! '> 

A re.· I cito lo s ministros nomeados nem uma só palavra, sendo já conhecido o 
despacho elo interino ela guerra. 

* 
Fica11Clo pois clcmonstraclo que este novo ministerio foi de mera transição, que 

d~. seus membros effectivo. e interinos apenas tre exerceram tao elevadas ftmc
çoes, que dois elos despachos nunca saíram a publico, mas cujos autographos vi
mos no compet nte archivo!., prosegtliremos a dar noticia elos trabalhos mais im
portantes das côrtes ele ·ele 7 ele dezembro. 

"' es. e dia a camara electiva cliscutitl os ar tigo:- a.cldicionaes ao proj ecto de lei 
so?re as guarda· de segurança., um parecer de simples intere se economico (di
l'C i t~s elo arroz ela Asia e províncias africanas) , e o r elativo aos estudantes da uni
vcr. ·ldade, que so:ffreu muitas emenclas, como se verá elo confronto d'elle com a 
prorosição clu·igida ú outra casa elo parlamento. N'esta continuou a di scussão do 
r?g-t~ento interno, mas antes cl'i. so apresentaram-se os pareceres que abaixo men
Cionamos, com os r espectivos officios e proposições. 

Pare c er 

. Dignos pares do r einó : -A commissão encarr egada por esta camara para exa
It!lUar a proposição do poder executivo, r emetticla com emendas pela camara elos 
~enb.ores deputados, em data ele 4 ele dezemLro, tratou clescle logo, conhecendo a 
1lportancia cl 'esta missão, elo desempenho escrupuloso elos seus deveres; e clepois 
c _e ~madura r eflexão formou a seguinte opinião, que submctte com canchu·a ú de- • 
Clsao da eamara. 
s A_ ~ommissao, posto que pouco informada, pelos documentos que lhe foram 
n_bmmtstraclo. , da necessidade que po ·sa haver ele suspender por tempo cleter

lUIJ1ado algumas elas formalidades que garantem a liberdade individual, segundo 
0 § 34.0 elo artigo 145.0

1 não deixa ele dar o peso devido ás rasões expostas na 
Proposta originaria, feita pelo ex. mo ministro da j tlstiça, :endo uma d' ellas a crise 
~ctual, que, par?' a salvaçao elo estado, e::o..i ge uma maior latic1ão ele poderes con-

aclos ao executivo . 
Se por uma parte o sobredito § 3L.l: .0 elo ar tigo 1-.16.0 auctorisa n'cste caso a 

lillspen .. ão acima r~ferida, nrto é menos vercbcle que :por on~ra pa.rte estas forma
dades ou garantias são as que tornam a carta mms premosa a todos os portu

gnez:s, e que a necessidade ele as dispensar, em que se poden;t achar as camm·as 
quas1 ao momento em que se constituíram 

1 
lhes eleve ser a ma1s clm·a, ao mesmo 

1 Para comprovar a nossa asserção, eis a copia fiel dos dois d e~retos : . 
de ."~~melo concedido. ao conselheiro d~ estado honora r i_? D. Francisco de Al~ei da ~ortu &'~l ~ 

nnss,10 que me pediu do log:u de mmistro e secrctano de estado dos n<'goe~os est1angeu o.s, 
c tendo consideração ao merecimento e mais circumstancias que concorrem na pessoa do VlS 
~Ionde de Santarcm : hei por bem, em nome de el-rei, norneal·o minisb:o e secretario de estado 

05 n<'gocios estrangei ros. . 
"Pl:'dt·o de Mello B reyner conselheiro de estado ministro e secretario de e~tado dos negoc10s 

p~cles_i ast i cos e de j ustiça, 0 t enba assim entendido'e lhe faça exped ir a J?m:t icipaçilo do .c~ty l o . 
7 .e·~l ac1o da Ajuda, em 6 de dezembro de 1S26.=( 0om a n1b1·ica da se1·enzss~ma senhora ~nfanta 

gentP..)= P ed1·o de JJfello B1·eyne1· ... 
~<Teudo concedido ao consel hciro ele estado bonorario barão do Sobral, Herm:mo, a demissão 

jue me pediu do Jogar de ministro e secretario de estado dos nE'gocios da fazenda e presidente 
c 0 thesouro publico · e tendo consideração ao merecimento c mnjs circumstnncias que concorrem 
~la Pcsson. elo marqu

1
ez de Olhão pai· do r eino : hei por bem, em nome de el- rei, nomeai-o rninis

ro e ~ecretario de estado dos D~goc i os ~a fllzencla e pre~i~lente do tbesou_To publi co. 
ci "l ed r<? de Mello Brcyner, conselhen·o . de cstndo! mtmstro e sccretm:1o de cs~a?o dos Jlego
t ,os eccleE I_asticos e de justiça, o tenha a~stm cnte~:Hltdo e lhe fa<::t _expedn· a p~.rt~c1paçào elo es
/ lo. Pa lacw da AjL1da em 6 de ci Pzembro de 1 2u. ==(Com a Tubnca da serem :mna se11hc1·a in' 

anta 1'egente.) = Peclro' de J.ld.ello Breyne1·." 
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passo q ne c. ta medida pó de cau:ar aos povos no apreço· c ::tpego ;.Í carta alg·mn_t1 
diminuição . Se o primeiro perigo é urgente, o segundo tambem é grande . Uonvl
rá., pois, em vez de despr ezar inteiramente um cl' elles, para attencler só ao outro, 
attencler antes a arubos em justa medida. 

Julgou, pois, a commissao, acloptanclo e: te princi1Jio1 que o sacrificio de _todas 
as garanti as indiviclt1aes dos ciclacHtos, qtte fazem a integr idade do artigo 14:J .0 .cb 
carta, seria excessiva, e mesmo clesnecessaria, principio que o augllsto leg·islaclor 
positivamente r econheceu, quanclo no § 34.0 do mesmo artigo limitou pelas paln
vras «algumas das formalidades que garantem a liberdade inclividL1alv o uso que 
fa.zia o corpo legislativo d'esta medida; e, portanto, a commissão passou a exa
minar com séria attenção qual seria a suspensão a fazer, que dando ao IJoder toda 
a força necessaria em casos 1'\Xtraorclinarioo:J, não deixasse comtudo o cidacUio seDl 
o amparo sauclavcl ela lei, ,e da lei bem definida, e que alterando momentanca· 
mente a; extensão elas garantias concccliclas, comtt1do deixasse intacta a observ~tn· 
cia ela car ta, qtie é igualmente cara a todos os portugt1ezes, e hoje o paladio na
cional, à sombra do qual se deve salvar a patria . 

D eixa;:- á prudencia do poder executivo o uso da latitude cl'esta medida é pe· 
rigoso; alem de dizer po~1co com o cauteloso espírito elo systema constitucional e 
ela nossa carta, principio que o mesmo ex. mo ministro reconhece na sua propost~· , 
c muito menos parece dizer corri o mesmo espí rito, é por certo muito mais perl· 
goso deixar indeterminadas as garantias indi vidt1aes dos cidadãos que se suspen· 
clem. 

Foi, pois, a commiss~io ele unanime parecer que, suspendendo-se a primeira 
parte elo§ 7.0

1 artigo 145.0
, em que diz assim : «Ninguem poderá ser preso sel11 

culpa formacla, excepto nos casos declarados na lei, e n' estes dentro em vinte e 
quatro horas, contadas ela entrada ela prisão, sendo em cidades, villas 011 outras 
povoações proxirp.as aos logar es da r esiclencia elo juiz; e nos lagares r emotos den· 
tro ele um praso rasoavel que a lei marcará, attenta a extensão do .territorÍOJJ,_se 

' levantava o obstaY.nlo, o mais obvio {ts meclidas energicas que o poder executrvo 
podia ·recorrer, mas que ao mesmo tempo ficava garantido a todo o portuguez que 
se não abusaria cl 'esta medida, conservanclo-se em todo o seu vigor o § 34.0

, ar· 
tigo 145.0 , ·e com elle as palavras com que termina: «E quaesquer auctoridacles 
q ue ti verem mandado proceder a ellas (isto é, prisões e outras medidas ele pre
vençíto) serão responsaveis pelos abusos qtle tiverem praticado a esse r espeitO Jl. 
· Foi ainda n' esse m~smo espírito que pareceu tmnbem util á commiss?Lo con: 

ser var o r estante elo§ 7.0 , artigo 145. 0 , em.que cliz : <<Ü juiz, por uma nota por
clle ass ignacla, fará constar ao r éu o motivo da prisão, os nomes dos accusaclores 
e os das testemunhas, havendo-as)) . D'esta maneira, se o cidadão é preso, ao Jne· 
nos conhece descl e logo a verdaclei.ra causa da sua pris:.1o e a natuxeza ele acctt· 
sação que contra elle pesa; ao mesmo tempo que a sua prisão segura o governo 
das machinações qlw poderia urdir, havendo já contra elle fortes presumpções. 

Em materia tão grave não }Jareceu á commisslio dever levar n. mais a suspe~~ 
são das formalidades, jü. porque por falta de informações positivas não dev1a. 1

.
1 

alem ela proposta feita pelo ex .010 ministro, qne parece inclicar este § 7. 0
, artt· 

g-o 145.0
, como , aguelle que mais estor vos lhe offerecia, oomo .porque alguns an

tros paragraphos do mesmo artigo se achavam de sua natm·eza modificados, on 
por falta de leis r egulamentar es, q11e ainda se não haviam podido fazer, qn~l a. 
ela liberdade ele imprensa, ou pelo exercício de poderes que lhe s::(o concecliclo~ 
no artigo 75. 0

, § 9. 0
, isto é, ele impecliT a emig-ração 1Jara nm paiz com que:Dl as 

nossas r elacões amigaveis se acham interrompidas. 
Dirigindo agora a commissfto as suas vistas sobr e a segunda parte ela prop~r 

ta, depois de machu-amente examinar o sentido dos artigos 121. 0 e 122. o d~ cni ~ 
constitucional, ella foi igualmente de par ecer que estes artigos, sen clo part!Cul~·1 _ 
mente ligados a um systema diverso ele magistratm\a, e que tinha por base 08 .Jl~ 
rados> systema que ainda não tinha sido possível estabelecer, pelas diversas le~s 

l . . . . acha·' a 1_egt1 amentarcs, que era n ecessarw ·orgam ·~r pr1me1ramente, o governo s~ • 
Hecessariamentc obTigado a guiar-se c seguir provisoriamente as leis existente 
Jomtanto que elbs não foss m cliametralmcnte oppostas no sentido ela. carta, 

0 
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~t~, portanto, n~H~lllm incouvcnieut~ havia em o corpo legi~lati.'ro r econhecer pa.ra 
8!\ ,Lllança elos mmt~:>tros esta n ecessiclu.cle, comtanto que a nem1ssão, ele que 0 ar
tJ.go 2.o faz menção, se entenda sómeute dos empregos actuaes , e como proviso
rta, pão precedenelo sentença que auctoríse mna ]Jlena demissão . 

~~ pois, debaixo d'e tas consiclerações, qne a commissao offerece ~1. camara as 
segtunt?,' emendas, corno, no seu parecer, susceptíveis ele ser em adaptadas : 

~rtlg? 1.° Fica suspensa, na conformidade elo § 54. 0 do artigo 145 .0 da carta 
d?nsttt:lCJOna.l, e ·p or t empo ele tres mezes, a parte elo § 7. 0 elo mesmo artig·o , que 

1
Z assim : «Nillgtlem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos cle

cl~t·~clos na lei; e 11.'estes, dentro de vinte e quatro horas, contadas ela entrada ela 
P.rlsao , sendo em cidades, vil!as ou outr as povoações pro:s:irnas aos logar es ela r e
SJclencia elo juiz; e nos logares remotos, dentro ele mn pTaso rasoavcl, que a lei 
nJm·carü, attcnta a e:itensao elo tcrritorio» . 

Art . 2.° Fica em pleno vig01·, e sem alteraÇHO alguma, o r esto elo sobredito 
§ 7.o elo m esmo artigo : «Ü juiz, por uma not<t por elle assignada, fará. eonstar ao 
1d·én o motivo ela prisão, os nom ·s los accusaclores e os elas testemunhas, haven

o-as» . 

Art . 3.b O pocler executivo pócle suspender os magistrados c j tuzes, sem de
penclcncia elas forma lida eles designadas no artigo 12 1. 0 da carta. 

Secretaria ela commissão, aos 7 ele dezembro ele 1826. =João., BislJO do Po?·-
6,=.ll1a?·quez ele Lav.mdio=~{a?·qnez de Pomba~= Conde da L~uzã., D . Diogo = 

onde· da L apa=Btspo de v~zw= Conde de Ltnha1·esJ secretarw e r ela tor . 

Officio 

lli.mo e ex.mo sr . - Tenho a honra ele r ernetter a v . ex . a, para ser presente <i 
~alUara elos dignos pares do r eino, a r esolução inclusa da camara elos deputados 
~obre a proposição elo ministro ele estado elos n egocios ecclesiasticos e ele justiça, 
apresentada lí~j e mesmo . 

D eus guarde a v . ex: . a P alacio da carnara elos deputados ela nação pm·tt1gueza, 
eJn 4 ele dezembro ele 1826. -m.mo e ex:.'"0 sr . clucpw de Cadaval, IJr esiclente ela 
cam~ra dos dignos pares do r eino. =F1·. Fmncisco., Bispo titltla?· de Caimbra_. 
Pres1clen te; 

cl A .camara dos deputados envia ú camar a elos pares a proposiçfio junta elo po
er e~eCL~tivo, apresentacla hoje pelo ministro e secretario ele estado elos negocias 

~ccleslasücos e ele justiça, e p ensa que, com as emendas qlie a acompanham, el1a 
tem loo·ar· o' . 

. Palacio ela camara elos cle1mtados, em 4 ele dezembro ele 1826 . = F1· . Fmn
Clsco, Bispo titula1· de Coimbra) presiclente=F?·ancisco Bw·roso Pe1·ei1'Ct_, deputado 
secretario= Antonio Ribei·ro da Costa, deputado secretario . 

EmenUns adoptndns Rel n. cmnnra. doR deputados da nação portuguoza .sobL·o a proposta. do ministro d"estnclo 
dos negocies ccclcsint:;; ticos o de jutitiçrt, em 4 de dezembro de 1826 

cl Artigo 1.° Ficam su:::pensas as garantias inclivicluaes cl~s cidadãos por t~mpo 
d; ~res m~zes, dei:x:anclo ·~e á pruclencia elo po,c~er ex:~cutlvo o. uso ela latitude 

esLa mechc1a, na conformrclacle elo § 34.0 elo ar,;rgo 14o. 0 ela carta. 
. Art. 2. 0 O poder execntivo pócle suspender e cle~ttir os magistrados e juizes 
sem clcpenclencia elas formaliclaeles clesi o·naclas nos artig·os 121.0 e 122 · 0 da ca.r
~· . , . !1

' 1· . IJ'?·ancisco, Bisp? titula?' cl~ Co.irn??·a, presidente= F1·andsc~ B~n os o 
C? ew ctJ deputado secreta.no = .Antonw Júbe~1 ·o ela Costa, cleputadG secr etano. 

Parecer 

A comrnissão encarregada de r ever a proposição elo poder executivo, datada 
elU 10 ele novembro ele 1826, sobre a renovação do artigo 15 .0 dos ele gn en a e 
apresentada na camara elos senhores élepntaclos, onde ella se julg ou aclmis i~el 
00

111 as emendas que divididas em tres artigos se acresccnta.ntm á. mesma propo-
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sição, vem. apresentar á camara o seu parecer sobre este tão grande como irnpol'-
tante obj ecto . . . 

A eommissão, que faz parte da eam.ara, que portanto tem um gTande mte
r esse em. que as decisões d'esta sej am sempre (ainda mesmo nos mais pequenos 
objectos) firmacbs na mais impa'reial j ustiça, não poclia deixar de procmar to~os 
os meios yue estivessem a seu alcance para esclar ecer a camara sobre as rasoes 
q_L1e a conduziram a julgar que tem logar a proposição acompanhada elas .emendas 
a ella acrescentadas . 

Tres methoclos v iu a commissão de se poderem julgar os militares incursos. no 
crime de rebellião : o 1.0

1 o seguido até aqui, perdendo elles o fôro e sendo ;ul
gaclos pelo civil como determinam o alvará ele 21 de outubro ele 17 63 e o § 30.

0 

elo titulo elo fôro de r egulamento ele 21 de fever eiro ele 1816; o 2. 0
, sendo julga

dos t ambem 1Jeb civil c mandando-se clizer aos réus de facto e direito ; o 3 · 
0

' 
0 

proposto pelo governo aetualmente. A commissão, não julgando util, e a Lé antes 
muito prejudicial a grande demora na punição elos crimes não podia approval' 0 

primeiro methoclo; não podia approvar · o egunclo por não ser tambem da sua 
opinião a precipitação nos processos ; 6 por isso, pois, que con ·iclera ser melhor 0 

t erceiro methoclo, como o meio entre os elois extremos, como o unico ·que preen
che melhor as vistas ele uma sabja como pruclente legislaç?ío. 

A commissão, tendo ele tratar ele uma lei para militares, nZio podia deixar de 
ter em vista a conservação da disciplina elo exercito, que bem clisciplinado e or: 
ganisaLlo deverá ser o mais firme apoio ela carta constituc ional, e, como em quasl 
todas as nações, as leis elos militares são para conservação dos exer citas sempre 
cliffercntes elas dos otttl·os cidadãos, ainda mesmo n' aquellas que tê em governos 
representativos, é por isso que j ulga que a propo. ição eleve ter logar , as ·im colll0 

as emendas com que ela camara elos senhores cleputaelos foi remettida a esta ca
lnara. 

Camara elos pare:;, em 7 de dezembro de 1826. = Conde elo Rio Pa1·clo-=: 
Ma1·quez ele Valençct = Conde de Sampaio, Antonio = il1curquez ele Bella.s=Mm·q_ue'P 
de To1'7'es Novas= Conde de Villa R eal= Conrle da Ponte. 

Officio 

Ill.mo e cx ."'0 sr. - T enho a honra de r cmetter a v . ex. a, par.a. s r presente á. 
camara dos dignos pares do reino, a resolução inclusa da cmnara dos deputarl;~ 
:obre a proposição do ministro de estado elos negocios ela guerra, clatada oro 
ele novcm.bro corrente . 

Deus guarcle a v. ex. a Palacio ela camara dos deputados ela nação portugneza, 
em 30 ele novembro ele 1826 . - ru . mo e ex. mo sr. duque ele' Caclaval.=F1· . F1·cm

_ cisco~ Bispo titula1· ele Coimb1·a~ pr esidente. 

A camara elos deputados envia á camara elos pares do reino a lJroposiçrto junta, 
do poder executivo, datada em 10 ele novembro ele 1826, c pensa que, coDl as 
emcn las que a acompanham, ella tem logar. . 

Palacio ela camara dos deputados ela nação portugueza, em 30 de noveDlb10 

de 1 26 . = F1· . F1·ancisco~ B ispo titular de Coimbm_, presi lente = F1·ancisco B~1·rosO 
P~rei1·a, deputado secretario =Antonio Ribei·ro da Costa, deputaclo seCI·etano. 

Emendas adaptadas pela cnmnrn dos deputados dn naçiio portuguezn sobre n proposição do ministro do estado 
dos negocias d~\ g uerrn1 datada em 10 de novembro de 1826 

Artigo 1. 0 Nos conselhos de guerra se tomaní conhecimento, durante as actuae~ 
circumstancias, elos crimes de lesa-magestade el e primeira cabeça, commettielos P01 

militares, não obstante quaesquer leis em contrario . 
Ar t. 2 . 0 Os militares Íl.lctusos nos r eferidos crimes serão infallivelmente arc::t--

buzaclos com toda a solcmnidacle e apparato . 
0 

Art. 3. 0 Aquelles réus, porém, q11e estiverem ausentes serão j ulgados ?0 n.
1 

_ 

até agora nos ju-izos ci.vis . = F?· . Fntnósco, Bispo titulm· ele Coirnbra, prosiden 
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te = Fnmcisco BwToso Pe1 ·e Í1'et~ deputado secretario= Antonio Rlbei?·o da Costa~ 
cleputa,clo se ereta rio . 

~ ministro interino elos negocios ela guerra dirigiu á camara elos dep.utf!çlos um 
pedido, cujo assumpto e r esposta ele deferimento consta elo seguinte 

O:flicio 

lll.mo e e:x."' 0 sr.-A camara elos deputados, ~ quem :fiz presente o officio cll;l 
v. ex:. a, participando, ela pat'te ele sua n.lteza a senhora infant~ regente, em nome 
ele el-rai , que o real serviço e a defensa da patr·ia necessitam muito é)_o ~erviço elo 

L
coronel Antonio Pi~1to l\ lYares Pereira, do tenente co_Fonel Francisco da Gap1a 

oHo Botelho e do major :Manuel ele Sousa Rebello Rmvoso, deputl:J,clos ela nação 
po~tugueza, acaba ele determinar unanimemente que aqtlelles clep-q.taclos possam 
sau· e ser empregados como l:!-~ governo pareqer conveniente, por çonvir fJ.s~im á. 
segnrança publica e ser indispensq,vel ao bem do estado, e n~o obsta;qte que o 
segnnclo, FFancisao da Gama Lobo, ainda não tenha tomado assento n'ella; o quf3 
QOtnmunico a v . ex.a para o fazer logo presente a Stla alteza a senhoi:a infanta 
regente. 

Deus guarde a v . ex. a O amara elos deputados ela nação portugueza, em 9 ele 
cl~zembro de 1826.-lll."'0 e e:x.mo sr. marquez de Valença. = F?·. F1·ancisca~ 
Etspo titula?· de C'oimb1·a~ presiclente . 

_De entre as mo,ções apresentadas na sessão de 9 cumpre mencionm~, COJl!.9 
ltla1s concludentes ao plano cl'este livro, as que abaixo s guell). . 

Proposi~ões 

JosÉ ANTONIO GuERREmo : - «Pl,'oponho que se auctorise o governe para a1'~ 
~ar, arregimentar e empregar conveuientem,ente, chu·anclo as ::J.Ctuaes circumstalli 
C!as, quaesquer militares estra"Q.geiros, l'efugiados n'este reino, que -voluntari&
Inen~e qnizerem servil:·, e clq,r-lhes soldo, pão e etape. A estes militares se poded .. • 
lhuservar a mesma org~:~onisaç~o que tinham nos seus l'espectivos paizes, ou dar .• 

es outras, conforme convier . >> 
ALEXA.~'ORE TEJ:muz DE MoR~\Es SARMENTO E JOAQUIM ANTO~-rro DE AGUIAR : ___, 

<tPropomos que o governo :fique ~uctorisado para a formação ele qqaesquer corpo!'> 
que julgar necessarios para defensa do r eino, tomar quaesqt1er medidas e dar 
toda~ as pl'oviclencias 1~ara que se orgaiJ.isem e mal).tenham, e .aincl~ aquellas .qu \3 
Prec1sem ele especial medida legislativa.» 
. Ambas foram enviadas á aommissão enc~rregi.J,cl;J. de erpittir voto EJObr e o pro
Jecto do barão ele Quintella. 

Entrou em discussão o pr'ojecto contendo o pa1:·ecer ela commis_s~o de fà~encla 
sobre o I•elatol'Ío elo r espectivo ministro, na parte sómente que cliz1a l'espeü? ao 
emp1•estimo

1 
e depois ele largo debate a presiclencia propoz os seguintes quesitos; 

<Jlle fora.m approvaclos : cc 1. 0 , se deve concecler'-se ao govm'nO a faculdade ele con, 
t~·ah~· um empPestime ele 2.000:000J5000 réis aom o jmo de 5 po:· cento e ~-mor
tlsar,;ao ele 1 por cento elo aapital; 2. 0 , se eleve :ficar a ~argo ela .JliD~a cl~s JUros, 
~auto a a.rTecaclação das consignações destinadas para o JUro e amortlsaçao, como 
rgualmente o pagamento; 3. 0

1 
so eleve anctorisar-se o_ governo_ a offerecer quaes ~ 

qner hypothecas para segLn:auga que lhe parecerem mars convementes; 4. ~, .se ·cteve 
a11gmenta1•-se a dotação ela junta, ele modo que po~sa encontra:r:_ e s~hsfazer ao 
Pagamento que· assim l4e acFe.sce ele 120:000ti000 r•é1s annuaes; n.o, se a mesma. 
dotação poderá consistir tanto em novos impostos, como no augmento dos actuq,es, nf). 
fó:·ma que for mais conveniente; 6. 0 , se o governo eleve preenchel' os 120: 00.0~000 
rérs quando não bastem as consignações respectivas». Com €lstq.s bases :ficou a dita 
<lommissão encarregada ele organisar um pr~jecto. 

O deputado Antonio Vicente ite Carv~lP.<:> .e Sousq. leu como relAtor o J>are, 
~ep que q.(j.iant.~ se trans~reve, 

3~ 
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Parecer 

A comm.i;:;são encarregada de exami.nru: o projecto de lei pa.rn n. eleiç[~ das 
camara , offerecido em sessão de 5 de elezembro, julga que póde ser attendido e 
propõe o segttinte projecto : 

Artigo 1.° Continuarão as camaras, nas terras oncle actualmente existem, a 
ser compostas ele vereadores, procurador e e.'crivão, r egulando-se provisori~mentc 
pelo seu actual regimento, na parte cconomica, até se lhe cla.r o scn rcgunento 
elefinitivo. 

Art. 2. 0 Nos concelhos onde houver até 1:000 fogos, haverá tres vereadores i 
cinco, nos ele 1:000 até 2:000; e sete, nos de ~:000 para cima. Haverá dois sub
stitutos elos vereadores onde estes forem tres ou cinco, e tres onde fo rem sete, e 
sempre um substituto ·ele procurador. 

Art. 3.0 Em Lisboa haverá "Ilove vereadores e quatro substitutos. . 
Art. 4 . 0 Os juizes orclinarios, vereador e procm·aclor elas camaras serão elel

tos pelos cidadãos activos que tiveram voto na eleição ele eleitores pl·ovinciaes, na 
conformidade elo decreto de 7 ele agosto elo corrente . E podem ser eleitos todos 
os qtte podem votar, na conformidade da disposição elo artigo 66. 0 da carta. Os 
nomeados deverão entrar em exercício logo que sejam eleitos. . 

Saindo eleitas pessoas que não possam servir, na conformidade das leis exis
tentes, serão eleitos os immediatos em votos. 

Art. 5 . 0 Procecler-se-ha á eleição no primeiro clomingo, depois que a pres~~~e 
lei for recebida pelas camaáts existentes, e . os presielentes das eleições r emetter:tO 
uma copía ela acta. elas mesmas á secretaria de estado elos negocias elo reino . 

Art. 6. 0 Os cidadãos que têem voto nas eleições r;e retmirão na casa ela cn
mara no dia que lhes for designado por editae., e ahi1 a portas abertas, procede
rão á eleição por listas ele tantos nomes quantas forem as pessoas que para cada 
um elos cargos se houverem ele eleger. 

Art. 7. 0 Reunida a assembléa, o presidente actual ela camara, que ta.mbeDl 0 

será da eleição, proporá uma pessoa ele confiança publica para secretario e duas 
para escrntinaclores. A assembléa approvará ou reprovará, levantando a mrio. Se 

• não for algum approvado se renovará a proposta. Sendo approvaclos, se proce
der{~ ao r ecebimento de listas em urnas clifferentes para cacla cargo, e, contacl::tS 
e verificadas, se procederá á sua aptuação. , 

Art. 8. 0 N enhtun 'elos eleitos poderá ser escuso senão por impossibilidade abso-
hüa,· justificada perante a camru:a que estiver em exercício . . 

Art. 9. 0 Nas villas annexas a uma villa principal se fará em cada uma a ~lcJ
çao da sua camara sem elepenclencia ela villa pr.incipal, devendo presidir á ele1 ~ã0 
o vereador mais velho. 

Art. 10. 0 Os eleitos o eleverão ser por màioria absoluta no primeiro escrutínio 
e, não a _havendo, se procederá a segtmclo, em que ficarão eleitos os que tivereUl 
maioria relativa : no caso ele empate, decidirá a sorte. 

Art. 11.0 Será presidente aquelle que reunir mais votos, e no caso de eDl
pate será presidente o mais velho . Os vereadores precederão entre si scganclo a 
phu·alidade de votos, o que tambem se observará com os substitutos. . . 

Art . 12.0 As carnaras continuarão provisoriamente a ter as mesmas atb.·IbUl
ções que actualmente têem, ::'L cxcepção da j m·isdicção contenciosa, que passar:í. parl• 
os juizes, ficando assim revogada e declarada a ordenação elo liv1·o r, titulo LXVI, 
§ 11.0

, e titttlo LXV, § 25. 0 e seguintes, e outras lei. ana1ogas . Os juizes não 80 

poderão entremetter no g·overno economico e mtuúcipal das cidades ou villas. 
Art. 13. 0 Os escrivães contiuuadio a exercer os seus officios até que pelo Il;0'~ 

regimento se dê nova fórma ou dispo ição a este respeito, e onde forem elect.tvo~ 
se obse~·vará o disposto nos artigos 6.0 e 7.0 

" 

Art.. 14. 0 Os actuaes vereadores da camara de Lisboa continuarão a vencer 0" 

seus ordenados marcados por lei até serem . competentemente empregados ou apo
sent~dos . Os procm·adores que tiverem mercê vitalícia continuarão a vencer se~ 
ordenado emquanto não tiverem outro equivalente, ficando salvas quaesquer pen 
sões que nos mesmos cargos se acharem estabelecidas por decreto . 
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- .ch;t. 15. 0 As cam::tras nomen rrio os thesourei ros dos concelhos, :fica:1do r cspon
saveis pela sua nomeação . 

Art. 16.0 
J o mesmo acto e pelo mesmo mcthoclo elo artigo 6. 0 e seguintes se 

elegerá um substituto elo j1liz. Aquelle que immecliatamente se lhe seguir no nu
mero ele votos será substitato nos impedimentos ou suspeição elo primeiro substituto. 

Art. 17.° Ficam clerogaclas quaesquer leis ou di~?posições em contrario. 
Camara do.; deputados, em !:) de dezembro ele 1826. = Vicente Nanes Ca?·do

so ~ D1·. Joaq~tim Antonio de Magalhães= Manuel Bo1·ges Ca?·nei?·o = Joaqtâm 
Jo~e de Qltei?·oz = José 1-IO?nern CO?Teict Telles= José Joaquim Ge?·a1·do de Sam
]Ja.Lo=Antordo Vicen~e de Carvalho e Sousa1 relator. 

A camara hm·eclitaria em sessão ele 9 procedeu ao exame elo l)arecer sobre as 
dmc;ucla_s feitas na outl:a casa elo parlamento á lH'?posição elo minist~·o d?s J?-C~ocios 
la JU~üça para que fossem suspensas tcmporanamente as garantms md1VJ.duaes 
c
1
?s Cidadãos, e pelos motivos já expostos a pag. 375 damos tambem o extracto 

c esta 

Discussão 

. .C:ONDE DE S. 1\.fiGUEL: - O parecer da commissão que acaba ele ler-se é tão 
J~ltlicwso, sabio e prudente, que seria um absm·élo querer combatel-o; elle preen
~ 18 ~oclas as medi las qne obrigaram ao executivo a fazer por s. ex. n o ministro 

as JUstiças a proposta para se suspenderem as garantias individuacs :rparcaclas 
na carta constitucional, artigos 121.0 e 122. 0 e § 34.0 elo artigo 145. 0 Não posso 
"Ver, sem grande admiração 1 que s. ex. a o ministro ela justiça, em quem todos re
~onhe_cem um dos príme:iJ:os jtu"isconsultos cl'este r eino, se lembrasse ele pedir tão 
::;eu~ncamente uma concessão que as camaras lhe não podiam permitti.r; a con
cessao ela snsp<=:nsão de todas as garantias inclividuaes é inadmissi vel em qualquer 
caso, e contraria á letra da carta e de certo ao espírito da legislador. Foi n'esta 
P~·rte que a commissão tão judiciosamente emendou este excesso ele s . ex.a o mi-

-~stro da justiça, excesso q Lle se deve attribuu· ao zêlo ardente que elle tem mos
l ado pela salvação da patria e consol-iclação ela carta constitucional. Portanto voto 

com a commissão em tudo quanto ella concede ao executivo, excepto no artigo 1. 0 , 

emquanto ao tempo por que lh'o concede ; não sou tão generoso n'este ponto como 
ds lUembro_s da: c~~missão, e sou tão cioso como elles, e como toda esta Ca1J?-a~·a, 

as . garantias mchv1clnaes. V o to, em quanto ao tempo da concessão 1 que se hmrte 
a trrnta dias; :lindos estes, se o executivo julgar que ainda lhe é necessaria uma 
ll?va prorogação, qae a requeira, expondo os motivos que teve para assim o exi
gu·. Não creio que esta pror ogação lhe seja necessaria ; mas qmmclo o seja, nem 
esta camara nem a dos senhor es deputados lh'a negarão; talvez que se não en-

•lontre na historia das assembléas legislativas que se tenha permitticlo por um tão · t~·go .tempo a suspensão das garantias inclividuaes; esta é uma e a maio:· ~as bel
~'~as da nossa carta constitucional. Sejamos ciosos cl'ella quanto o permittu·em as 

d
cu·cumstancias: este é o meu voto · a camara na sua costumada discrição e prn-

e . ' Uc1a decidirá. 
t MAI:tQUEZ DE ALEGRE'l'E : - En só quero apresentar uma emenda ou acrescen
damonto que recáe no artio·o 2 . 0 • eu acrescentaria no fim estas palavras : o: no praso 
.e tres dias, :ficando responsav~l quanclo exceda este termo)). O meu obj ecto é 

Simplesmente determinar o tempo em que o juiz é obr igado a dar esta nota. 
Ü01-.TDE DE LINHARES : - A commissão acloptou o principio de não alterar a 

carta, e por is. o ju] o·ou não dever fazer nenhuma especie de emenda ao artigo ela 
carta; supprimiu a ~rimeira par te do paragrapho, porque o 34.0 do mesmo a rtigo 
auctor·- · .J 1 t' "" l - 1 · fa 1sn. para . suspen~ter a gmnas garan ras1 mas nao . e:rou mars onge as suas 

culclades. A carta não determina o t empo em que o JUIZ eleve apr esentar esta 
nota, e portanto se entende que deve immecliatamente segnir-se á prisão . E sse foi 
0 motivo por que a commissão não propoz t ermo nenhmn. 
f: 1\fARQDEZ DE ALEGRETE : - Eu não sei porqne, se estamos auctorisaclos para 
::tze1· . algmna. emenda., não o estaremos para fazel-a em quanto ao tempo, nem por-
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qLtC é menos con titLtcional alterar esta parte elo que as outras . :N,ão vejo que is~o 
seja contra a carta nem contra seu esp1r!to, porque a aiteraçEio se I ócle fazer ch
minuinclo ou acrescentando . 

CoNDE Dá. L APA : - Como membro da commis.:ão, direi que esta desejou cin
g u·-se quanto foi pos ·ivel á carta. O § 7 . 0 elo artigo 145. 0 cliz assim. (Let~-o.) As 
leis r egLtlamentares ainda não estão feitas, e concede-se esta latitucle ao pocler exe-
cutivo para poder usar cl'ella segunlo as cir umstancia ·. . 

Brsro DO A.LGARVE : -Eu não posso deixar de approvat· o proj ccto ele le1 de 
que se trata. Estamos em circttmstancias ainda mais criticas e perigosa. elo que 
as que requer a cark'l constitucional para a suspen ·ão elas garantias inclivicluae · 
Estamos no caso ele r ebcllião e ele invasão inimiga, invasão mais perigosa por~tle 
nfio 6 ela mesma natureza, nem tem os mesmos fins, c1ue uma guerra estran&'eiJ·a. 
E sta tem por fim atacar a legit imidade do senhor D. Pech·o lV, destruir a ±órrrHL 
actual elo nosso governo e a carta constitucional. Alem cl'isto todo. sabem qtte 
esses rebeldes têem cooperadores entre nó. , disfarçados e occu.ltos, e por isso mes
mo mais perigosos. Portanto é necessario que o governo sej a auctor i ado para to~ 
mar medidas energicas e extr aordinarias contra os culpados ou suspeitos . Até aqm 
não ha. du viela ; agora elevemos ver se os artigos ou emendas da commissao cor
respondem inteiramente a seus fins. Emquanto ás emendas do artigo 2.0

1 nã? ~c
nho cluyida algLrma, porque por essa. me ·ma rasa.o que são posteriores á pnsn.o, 
não se póde dizer qtle estas declarações poderão retardar a acçfio elo g·overuo. Eu 
tenho alguma dttv.ida no artigo 3. 0 O projecto de lei ela ca.mara dos senhore.s de
pLltaclos dizia que o poclcr exocuti v o po(leria suspender ou clcmittir os magtstra
dos, etc. Aqui a emenda exclu e a palavra <l demittiJ.·,, e conserva só suspender , e 
eu closeja1·ia faz er algtrmas r eB.exões sobre isto. Os magi tt·aclos e jtúzes podeJJl 
ser, ou ri ·cados do servi ço, ou clemitticlos elo logar que occuparn, ou suspeJ?- 0 · 

Qua11clo são simplesmente su:pensos, entendo que esta sUS}Jensão é temporarw, e 
que por consequeucia o governo uao pócle clespachar outro ministro para aqne!le 

.Jogar. Aq'lli acho eu o vicio, porque pócle haver circtrmstancias que exijam, uão ~ó 
a suspensão mas a clemi são, a fim ele poder despachar outro ministro . Supponhn~ 
mos que um juiz de f6ra fique suspen-o ; não se clespacha outro para aquelle log~r, 
isto em ·a1gumas t err·as póde ser muito pernicioso, e não póde preencher os fins 
que se pret ndem conseguir. Em Vilb Real ou em qualquer villa de 'l'raz os Mon
tes algLms magistrados terão talvez parentes e amigos entre os r ebeldes i e qt1.8 

confiança poden\. ter o governo n'um hom em d' estes ? l\Iuitas vezes se verá obri
gado a mandar despachar outros ministt·os em que possa ter inteira coufian.Ç~ · 
Portanto cu clesejaria que se conservasse este artigo na fórma que veiu da caJJl::n/1. 
dós senhores deputados, auctoriswnclo-se o governo, JÜLO só para suf:ipen.clcr, ]))as 
tam'bem clemittir os magistrados e juizes. 

ÜOlo.'DE DE LTh"HARES : -A commis ão julgou que o governo não devia a~· ~05 
juizes urna demi · ão final sem serem processado 1 porque es a espeeie ele j Lu·tsdlC~ 
ção paree'ia opposta á carta i mas o governo pódo estender a su pensão a nomctll 
um individuo em logar cl'aquelle c1uc suspendeu, mas não clemittil-o clefinitiv::unentc 
ele uma canc:i.ra para que fez m1útos sacrificios. 

BISPO DO ALGARVE :-Uma cousa é riscar elo serviço um magistrado e .outrll 
clemittil-o do logar que occupa. 

CoNDE DE LtNII.ARES : ~Se se explicar que é simplesmente clemittir d aque~c 
logar1 não haveria inconveniente, mas a commiss~to não quer qtte pareça qtte 5 ~la. 
auctorisar o g·overno para htnçaT tliD magistrado ab. ·olutameute fóra da rnagistratlll rt· 

. c~ CONDE DA PONTE:- E a supponho (igualmente corno o · clignos par es qn~ a. _ 
bam de fallar) que a· circurnstancias em que nos acbâ.m.os são as mais melinch 0 . 

sas e as que mais necessitam medida· extraordinaria , e votaria contra o pare~et 
· ela con'lmissão se não tivesse clacl0 esta lei í mas a commissrLo preenche perfeJta
~nent~ as vistas ~lo gover~l<'> 1 e 0 que fa:z é ajust.ar-se ft .carta o m~is .P?ssivel.. T!Jto~ 
1sençao é cousa rncompah,vel com as leis, e tr ana coms1go um pnn01p10 destl tU ,._ 

cl~~ lib,erdacle individual. E por . isso qt'l.e ~s lei determina.~ o. ~o elo com que ~. ~:t~ 
sao pode ser leo-al, e com perfmto conhecimento cl'estes pnnClplOs o nosso auot 
I . 1 l o . H a ·os eg1s ac or estabeleceu na carta. o fn.m.clam.ento da lm elo Habeas corpus. a Cc, 1 
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porém, em que esta lei tão aprcctavel se póde suspender, c segur amente, sendo 0 
~stado el a g uerl'a civil o mais perigoso, parece a ·occa:i>1.o mai · opportuna em que 
se poélem e elevem su. pender algumas das formalidades que garantem a segm·ança 
lJ~ oal. Quando cligo ctlgttmas; bem se vê que me inclino ao parecer, quanto a 
llltm n:mito juclicioso 1 pois que concedendo ao governo o que pede d i:s:a aq réu 
0 conhecimento pr ornpto ele seu crime e ao innocente o meio ele justificar-se . Possa 
0 governo embora pr ender , mas que o réu saiba o motivo ela sua prisão e o;:; n o
lU~ . elo: seus accnsadore:; }Jos:a suspender os magi trados, ma. não os pos:a de-
11Htttr s m uma sentenc;a cle:fimtiYa, }JOrque a su pensao indica desconfiança, ma · 
~ao con titue criminoso o individuo suspenso e demissão não deixa Jogar á ju ti-

cação e ca. tiga o crime atltes ele ser reconhecido . 
Co~DE DE VILLA R.EàL : - Parece-me que o no :o o~jccto é por meio d 'estes 

\~retos impedir que os rebeldes que têcm entrado em P or tugal possam levar 
~c tanto as uas tenções; mas antes de castigar é I reei o en·inax. Muitos cl'esses 
I:heldes estou seguro que foram illuclidos, qne nfio conhecem as no ·sas in titui
~?es e as comparam com aquella qtte têcm o odio ele toda a nação, e a arbitra
}I ecl~de que com ellas se qtúz estabelecer . Para cn~in~r as no,ssas instituições e 
aze1 com qu tenham for ça, deYemos procm·ar cmg1r-nos a, car ta em todos 

08 seu· princípios . Nós vemos que já antes de se reunirem as camaras, tanto 
}lelo miu~sterio ela g-uerra como ela ju tiça, bom-e demissõe., e e tas sfio tal
~~l a Ol'lgem pr incipal da inYasfio que hoje exi te e ela cle ·erçri.o gue tem ha
b co. (Apoiado.) O commandaute Azereclo, do 7.0 bata11Jao, é um homem de 

em, e não é opposto ás nossas i léas; mas tirou-se-lhe o m::mclo elo batalhão sem 
qtle . se sonbesse a causa, e foi substitttido por outro que, tenho onYido dizer, 
~ P1'11lleu·a cotu:a que fez foi til'ar toda· a medalhas com que e tu\a condecora
I) o 0 .batalhao 7 .0

; eis-ahi a origem da de ·erçao e da perda deste batalhão. 
l ocleria citar outros exemplos ele o:fficiaes que se portaram com mtúto valor e 
loura no temp o ela guerra ela inclependencia, e um homem qu e expõe trinta ou 
qllarenta vezes a sua vida em clefensa da inclepenclencia da sna patria, cer ta
~ente . não pócle querer excitar n'ella a guerra ciYil; outros o:fficiae que gosam 
le e timação foram demittidos e substituiclos por outros . Até agora não . se tem 
~ ado explicação alguma dos motivos que obrigaram a dar a clemjssão e a mudar 
autos ministros t erritoriacs. A car ta é bem clara n'este ponto, quando diz qu e 

lllU · · d · 1 l · muustro eye dar conta ás côrtes loo·o que se acharem retmlc as, c os mot1vos 
~~e teve para tom_ar mecli~as e:s:traox~in~ria . . Por~anto julgav:a melhor qtte,. ~n
tro ele ~om_ar medidas de r1gor e castlgm·, se -xpllcasse e el)..;masse. Se O'lJlilllS
Íei da J n tiça, err: Yez de propor a su pensão do Ha_beas corpus_, propoze_ se urr:a 

. contra as soetedacles secr etas, eu estou persuadtdo de que e -ta med1cla sel'la kt18 util ~ procluzil·ia effeitos mais sauclaYeis. ( Apoia_do .) ~6~ guer emos · O r ei e a 
' o leg1slador fixou o poder executiYo e o legtslat1vo, cliYidmclo este em duas 

~atnara , e deu a cada um cl'e tes poderes a uas attribuiç~es, que não d~Yem~s 
l\:cecler; pois nem nós devemos entrar nas do poder executivo, nem elle mvad.ir 

as nossas . Sabemos que t êem siclo insultados h omens nas proprias ruas de Li boa 
E?rque traziam clistincções; devemos suppor que todos os que as tl:azem é porque 

zeram serYiços a favor ela patria e porque a clefenderam com mms Yalor do que 
]ahqltelles que os insultam como insultaram o outro dia o mini tro ela guerra sem 

e l ' · i!' ' t ' E va erem as suas cans, nem quarenta annos ele erVIços 1e1to a pa na. por 
q)10

1ll foi insultado ? Nem se sabe nem até ao·ora sei eu que se tomasse medida 
~ g'Lu:na para cohibir isto, e certa~ente a cart~ não auctorisa similhantes attenta
f os. D 'este modo qtlem me assegura a mim que, saindo cl'esta camara, porqu e 

ballo conforme a or)inião que me é dictacla pela minha con. ciencia, não serei tam-
em . al?l ~r 
.. 1llSlÜtado? Quem me o-arante a minha segm·ança pessoc . . ..L., mgnem. e o 

~tstro ela just iça (por que ~ll não quer o fazer o m~nisterio responsavel elos factos 
:~ ~un s~) não cl eu proviclencia.s a respeito cl'tsso, mngu em _est~ ~egmo . Onde e~tá 
t .tao a liber dade ele discussão, dependente da segtu·an<;a mcli Vlclnal ? Cessou m-
e~·a_rnente . Por consequencia insisto em qtle antes de tomar medidas forte. é 
~lecl o ensinar e mostr ar que as nos as in ·tituições ão oppo tas ás qne n'outra 
cpocha t iveram logar, por nossa desgraça. Todos os que estamos aqui lemos e eo-
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nhecemos qnc o ca::;o de que falia a cm·ta existe, e que portanto entra nas. atti·i
buiçõcs do mini ·tro das justiças propor essa medida; mas julgo que deVIa: ser 
precedicla por outras. Eu considero como tra.iclores, e os dignos 1 ares assnn .0 

j Lllgam, a todos aquellcs que tomam um partido que a justiça, a rasão e a. :fideh
clade qu"3 devem ao seu rei, r eprovam e n:10 podem menos ele reprovar tào alta
mente . O marquez ele Chaves é um r ebelcle, como o são todos os que se tmem a 
elle, e clesgrn.çadamente tem alliciado muita gente . Mas se 6 verdade que o mar
quez se intitula el-rei D . Manuel TI, como se poclia tmir a elle ou conscrvar~se 
com elle portuguez algum? Portanto, eu julgo que a commissão viu todos o.s m
convenientes e todas as vantagens d'esta meclida, e eu approvo-a com a roo~fica
ção que diz no fim o mesmo parecer : <<Em materia tão gFaveu, etc. A co~ss~O 
notou muito bem que o ministxo da justiça nao fez uma proposição :fixa; d1z so
mente : taes e taes são as circumstancias em que nos achâmos; decidam os srs . de
putados se l3stamos no caso de que trata a con.-tittrição. Esse nlio é o modo de 
fazer uma proposição : o mal é evidente ; o medico primeiro é o ministeTio, e elle 
é quem, quando propõe urna medida, deve :fixar os termos em qtlC quer que .se 
execute. Propondo em termos tão vagos, pocleria dizer-se : em vir tude ela prop~sta 
dê-se-lhe uma inteira liberdade, estabeleça-se uma clictadura completa., se 1sto 
coubesse nos artigos da carta. Portanto o ministeri.o devia ter limitado e fixado a 
auctoricladc que elle queria. Creio, pois, que o parecer tem logar com esta emen
da : que no artigo 1.0 se diga aFica suspensa», etc ., até <mos casos declarados nn · 
lei 11 , é no artigo 2. 0 deixar o resto do artigo constitucional. Tambem creio que a 
dmaç~io d'csta medida poclm·ia lirnit:ll'-se a trinta cl ias, como propoz o sr. conde 
de S. MigLlel, e poderia igualmente :fixar-se o praso em que o jlliz eleve fazer es~a 
communicação e que a carta diz que será marcado pela lei, porque Portugal n<to 
é tão g;rande que opponha a isso grandes clifficuldades. Este é o meu voto. . 

CO:NDE DE LtNHARES: - A commissão clistinguiu duas causas clifferentes : a pl'l
meira, 9.ue é a culpa formada, é urna formalidade que levaria. muito t empo e .eD1 ~ 
baraçana o poder executivo para prender a qualquer cidadão sobr e quero t rver 
prevençoes muito fortes ; julgou portanto a commissão que seria preciso clispens~r 
o. governo d' essa formalidade. Porém, em quanto á segunda, que é r eceber o retl 
uma nota elo motivo cln. sua prisão e elos nomes elos aecusadores e testemtmhas, 
a commissão julgou superfluo suspendel-a, porque essa j á não tem inconveniente 
algum, visto que o homem se acha fóra elo estado ele poder fazer mal, e ao roes
mo tempo dá todos os meios ele clefensa ao cidadão. 

CONDE DE ·LuMIARES :-Vou fazer algumas observações sobre as .emendas qne 
propõe a commissã.o. Quanto ao tempo que deve chuar esta suspensão, me parece 
demasiado tres mezes; não quero dizer por isto que não haja uma prorogação, se se 
j ulgar necessaria, continuando as circurnstancias, m as não sendo tELo limitada co::n~ 
quer o digno par conde ele S. 1\lliguel, nem tão extensa como a commissão propoe, 
p:ll'ecia-me que devia ser ele dois mezes, porque esta garantia é a maior que teD1 
o cic1ac1ào, e por isso mesmo devemos eoncedm· a sua suspensão por pouco teD1P0

; 

Quanto ao artigo 2 .0
1 cles~jaria que se marcasse o t empo em que o juiz dever.iJ. 

a1n·esentar essa nota. A commissão cliz no seu parecer: ((D'esta maneira, se o 01-

daclã.o é preso, ao menos conhece desde logo a verdadeil·a causa ela sua prisão e 
a natureza da accusação que contra elle pesa», etc. O mesmo senticlo com queda. 
c01umissão escr eveu esta pm·te do seu parecer me obriga a propor uma emen d (), 
para que se :fixe um praso, por exemplo, de seis din.s ao mais, porque saben ° 
nós a t encleneia qLte todos os magistrados t êem para o systema arbitraria, cousl.L 
de que só com o tempo se poderão corrigir, é mtúto ele temer que se esqueça~ 
d'esta obrigação. Quanto ao artigo 3 .0

, acho-o muito eonfo11ne, e por consequenCJl.L 
approvo o paJ.·eccr em toda a sua extensão com as emendas que tenho proposto. 

~.Ú.RQUEZ DE ALEGRETE:-Eu reformo o meu voto conformando-me com l1 

emenda que 1n·opõe o sr . conde ele Villa Real; faço-o, tanto pela força elas sna~ 
rasõcs, como para manifestar a minha cleferencia ao rnoelo nobre como o digno pal 
se expressou. 

CONDE DE LnnnRES : -A commissão não deixou ele ponderar talvez que 0 

tempo ele tL"es mezes fosse um pouco excessivo; mas como a proposta não vem a 
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c~ar ao poder executivo senão a faculdacle de poder pren der sem culpa formada 
fi~ando o § 34.0 do artigo 145. 0 ela carta como garante de que se não abusar á 
c1 este poder, não pareceu m uito improprio o praso ele tres mezes . Quanto :fL se
gtmcla part~, _que propõe lllll termo ele ti·es Oll seis clias, a commissão julgou que 
~enclo _o esp1rlto ela carta, que se dê ao preso esta commnnicação logo que se acha 
l ecolhi~lo_ dentro ela prisao, não devia marcar tempo nenhum, porque isto faria 
que o Jmz podesse deixar passar tres dias sem o fazer i mas não marcando o 
te

1
mpo, está obrigado a fazel-o immecliaütmente ou a ficar r esponsavel por não 

te -o feito . 
(O conde de Villa Real manifestot~ fiem· satisfeito com esta explicação.) 
lYIA RQUEZ DE ALEGRETE : - Ct1sta-me muito separ ar-me elo voto do digno par i 

mas tenho que fazel-o sustentanclo a emenda que eu fiz, e que se faça aquelle pe-
1lle~o acr escentamento que a cart[l. nã.o prohibe, e que talvez }Joclerao dizer que 
e °Cl0so, mas não Ütz mal. . 
li ARCEBISPO DE ELv.Ás : - Eu dir ei potlcas palavTas para não molestar mais os 
\,gnos pares. Todos approvam o proj ect.o com poucas emendas, que me parece 
sao tres : a pr.im ~ira sobre o temJ.JO que deve chu·ru· a suspens<LO; a segunda sobre 
lll~rcar o praso em que se ha de manifestar ao réu a causa da sua prisã.o i e a ter
ceu·a. sobre magistrados . Quanto á segunda, creio que não 'admitte disputa, por
Óue e expr esso e .clarissimo o r elatorio ela commissão, que diz no ru·tigo 2.0 (Leu-o.) 

que fica suspenso é o dever-se pr ender o r én depois ela culpa formada i pócle-sc 
~l'~ncle~· ? réu antes ele formar a culpa, mas dentro de vinte e quatro horas ha ae 
t ar o Jntz ao r éu a causa da prisão e os nomes ele todos os seus accusadores e 
~stemunhas . Vamos agora ao tempo; nenlnun mais inimigo elo que eu ele mecliclas 
?~entas, e oxalá podessc ser lllll momento ! l\1as as mortes, os r oubos, as atroci
~t es. praticadas ultimamente, com desprezo da nossa carta e conb:a a dignidade 

0 rei e das camaras, exigem tomar todas as mecliclas contra os perversos, ainda 
que s~jam as mais violenta's. Elles são os que excitam essas violencias, tanto mais 
q~e elles fazem violencias contra a lei e nós em apoio da lei. Portanto tres mezes 
nao me "t J: ] é . . _r N , . parece mlu o, porque para se tomarem estas meeuCLas premso uuormaçoes 
Patticu.lares, porque o governo não ha ele mandar prender um homem porque dois 
~~ tres mal intencionados dizem que é suspeito . Portugal é pequeno, mas comtuclo 
l ao se podem fazer estas cousas em pouco tempo, e muito menos tendo os r ebel
e e; cooperadores tfio escondidos, que nas trevas ela noite passam cartas, clinheir.o 
\:iazem trma gllen a mais cruel que os mesmos rebeldes. A tropa innocente é sedu
h~ a como trmas poucas ele ovelhas, que vão lrmas após outras, e ele ?erto se r:ão 
:B nver seductores occultos não padecer emos o que padecemos. Tudo Isto pede m-
ollrnações, tanto mais quanto ha dois ramos : um elos magish·ados e outro c1'esses 

co aboraclores bccultos, que anelam entre nós com a mascara de homens de bem 
e hotu·aclos . Portanto tres mezes não me parece muito; seria, sim, de parecer que 
0 13·~verno mmca procedesse a fazer essas prisões sem ter os lagares providos em 
llllnist).·os ele confiança. 

Julgando-se o asstrmpto sufficientemente discuticlo, o conde da Ponte pediu que 
a:-·v?tação fosse nominal. Disseram approvar as emendas propostas pela commis
C~~ · carcle~ patriarcha i arc_ebispo de E lvas ; bispos, elo Algarve, Cast~llo Branco, 
To ~bra, Pmhel, Porto e V1zeu; marquezes, ele Bellas, B_orba, L avraclio 1 ~om~al, 
G r e~ Novas, Vallacla e Vianna; condes, de Almada, Cma, Carva~aes, !1~·ueu·a, 

a veias, L apa, Linhares, Louzã, Obidos, Paraty, Ponte e Sampaw. ReJeitaram
nas : bispo ele Villa Viçosa; marquezes, ele Alegrete, Lotuiçal, Olhão e Vagos; 
cloncles, de Auadia, Lumiares S . Mig·uel Rio Pardo e Villa Real; duque ele Ca-
ca v I , ' ' a ? marquez ele T ancos e conde ele Mesquitella. 

Ficaram portanto approvadas por 27 votos contra 13. 
. Entrou seguidamente em discussão o parecer sobre a proposta ele lei elo mi

~stro _interino elos negocias da guerra, datada ele 10 el e novembro, com as emen
. as feitas na camara dos deputados\ que, depois de breve debate, foi approvado 
por 37 vôtos contra 3. 

l Vide pag. 608. 
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Quantlo em sessão de 11 se fez a leitura da corresponclencià c1irig1da á. c~
mara dos deputados, o secretario Antonio Ribeiro da Costa deü conta ele um ofli
cio ele Pecb·o ele Mello Breyner, datada ele 9, participando a reorganisação do 
ministerio i, E! outro da camara dos pares n'estes termos: 

Officio 

A camara dos pares envia á camara dos deputados a proposiç~io el o poder exe
cutivo apr esentada pelo íhinistro das jüstiças em 4 ele dezembro com as e~endas 
juntas, e pensa que com ellas tem logai· pedu:-se á serenissima senhora mfantn. 
r egente, em nome ele el-rei, a sahcção r eal. . 

P alacio da camara elos pares, 9 ele deZietnbro ele 1826. = Duque de Cadaval, pres~
dente= .Mm·quez de Tancos, par do reino secretario= Conde ele J.l!f.esquitellct, par elo rei
no secretario . 

Emendas adoptndns pela camnra elos pa res sobre a pl·opostà do ministro c Recretario 
de e~ Lado dos negocios eccleshloli~os e de justiça de 4 de dezembro 

Artigo 1.° Fica suspensa, na conformidade elo § 34.0 elo artigo 146.0 ela 
carta constitnóonal, e por tempo de tres mezes, a parte do § 7.0 elo mesroo 
artigo , que diz assim : <c Ninguem IJoclerá ser preso sem culpa formada, excepto 
ho.s casos decl.a:aclos na lei, e ~'estes cl~ntro ele vinte e quatr~ horas, .contada~ f~ 
bnttada dl! pnsao, sendo em Cidades, villas ou outras povoaçoes proxlinas aos 0 

gares ela r esitlencia elo juiz~ e nos logares r emotos, dentro ele um praso rasoavel, 
que a lei marcará, attenta a extchsão do territorio ». . 

AI't. 2. ° Fica em pleno -vigor, e sem alteração alguma, o r esto elo sobredito 
§ 7." do mesmo attigo : a O juiz, lJór uma nota, por elle a ssignacla, fará constar ~o 
réu o motivo da p1'isão1 os nomes dos accusadores, e os das testemunhas, hn.ven
tlo-aS JJ . 

Art. 3. 0 O IJoder execiltivo póde suspénclér os magistrados e juizes sem el e~ 
pendettcÜ.L elas formáliçlades ele · ig~adas no artigo 121.0 da carta.= Duque de Ca
tlavr:tl, }Ji'esidente==== 1J!a1·q_ttez de Tancos, par do r eino secl'etario = Conde de J.l{es· 
q_uit-ella, pm' elo r eino secretario . 

Àntonl.o lVIanúel de N01'0nhà l'eítietteu uni offieio, éÍedarantld qt1el pelo fact? ~a 
sua nomeação para ministro dos negocias da lnarin.Jut. e ultramar, não lhe eta }lclto 
assistir mais ás sessões como deputado . 

Na qualidade de relator da commissão de fazehda, José Xavim' Mousinho cl~ 
Silveira leu um projecto para o emprestimb, fundado has bases que se tinham esta· 
beleciclo em sessão de 9. Eis o seu te OI' : 

Projec-to d e lei 

A ~ommiss~io ele fazenda, t endo em vista a necessidade ele prover ao empresti~ô 
para clespézàs extràoi'clinarias r equerido pelo ministro, e desej ando que elle sejít 
contrahiclo debaixo dos verdadeiros priucipios, e inviolabilidade elo creclit?, que 
eleve sel' por todos os modos estabelecido, propõe o seguinte projecto ele l ~1 : d 

Artigo 1. 0 O governo fi ca auctorisaclo para contrahir um emprestuno ~ 
2 .OOO:OOOt$000 1•éis coin o jtu'o de 5 por cento, e amortisação ele 1 por cento' 
poclendo estabel.ecer as hy~Jothec~s que julgar convenientés . . . ·ti-

"'Art. 2. 0 A Jtmta . elos JUros ~ encarregada do pagamento elos JlU'OS e aro~00 saçao d'este empreshmo, empregando annualmente, e , pelo menos, 20:000a. 
5 

réis em compras de a.polices do mesmo emprestimo, ou estas lhe sej am offereclcla 
no mercado, ou J)ejam tii'adas á sorte, bo caso de não achar vendeclores. JJl 

Art. 3. 0 A jl.mta guarclaNI. na sua ~aixa as apoiiées que tiver adquiri c~@ co i ' 
o s~u fundo e intei·esses e api:esentará os numeros, to~los os annos, ao publico P~0 
1ne1Ci ela impreilsà, de fórma que seja provado que não está · em atra~aroento 
progresso ela amortisação, e que elln se r ealise ~o ptaso calcnlaclo. 

1 Identico ao que está a pag. 627: 
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~rt. 4. 0 Par~ fazei' Íl'elite a e~ te e aos de~ais · pagamento s a cargo da jtmta 
dos JUros, será ·fixada a sua clotaçao na qua,nt1a de 1.020:000:t~~OOO réis annuaes · 
a~rescentanclo-se aos 9:00oaooo réis do seu actual rendimento a quantia d~ 
uo~oooaooo r éis . 
. Art. 5. 0 No ca·o ele faltar, ou dt:J ser retardada algmna parte d'aquella receita, 

fica clescle já garantida a inteira dotação ela jlmta elos juros por todos os r endimen
tos elo thesouro publico . 

. Art. o.0 O augmento ela dotação ela jm1ta elos juros será estabelecido sobre as 
a.htJ~Sas e novas contribuições, eleclaradas nos artigos segtúntes; sendo consolidadas 
por espaço ele cincoenta am10s1 e :ficando a cargo ela mesma jtmta a respectiva 
arrecacla.ção . As novas contribuições são as seguintes . 

Ar~. 7. o. O direito ele 30 por cento em cada baralho ele cartas ele j ogar que 
fo:·em wpottaclas dos paizes estrange:iJ:os, o qual sêr l'i clecluzielo elo valor ele 200 
l'éls por bara.lho . 

Art. 8. 0 O direito ele 30 por cento em cada garrafa de vinho ele Champagnc, 
e de outros vinhos engarrafados, que forem importados elos paizes estr angeiros, o 
~~~al será clecluziclo elo valor de 2{f,700 r éis por garrafa ele Champagne, e ele 11)600 
l e1s elo valor nos outros vinhos . 

. Art. 9.0 O direito ele 40 réis em alqueire ele trigo, e 20 réis em alqueire elos 
outros cer eacs, que forem iruportaelos elas illias adjacentes pelas barras de Lisboa 
e elo Porto . 

Art. 10.0 O acrcscimo ele 80 réis em alqueire ele trig·o, e 20 réis em alqueire 
~os outros cereaes estrangeiros, quando forem importados pela barra ele Ljs-

oa; e o acr esciruo ele 100 réis em alqueire de trigo, e ele 30 em alqueire 
cl?s outros cer eae:· li tos, quando forem importados peb barra elo Porto; e tuclo 
}Illente nos casos ele ser permitticla a entrada cl'estes generos, em eonformiclaclo 
uas leis . · 

. A~·t. 11. 0 A entrada das mercadorias novamente permítticla, quaes Slio as carta.· 
~o v:mho engarf·afaclo, será privativa elas alfandegas ele Lisboa, e elo Porto e elas 
1 as, aonde houvei· sêllo, e ele nenhuma outra alfanclega elo reino . 
.. A'l't. 12.0 As sommas provenientes elos direitos serão escripturadas em ~una 

80 parcella e r etnettidas :rhehsaltnente para a junta elos jmos. 
Art. 13.0 O despacho e receita elo acrescimo elos cereaes, e elo cfu·eito sobre 

08
. elas ilhas, será em .Lisboa privativo elo terreiro publico, e no Porto ela respe~ 

cttva alfanclega, que r emetter ão il)·ualmente para a jmlta elos jm·os em cada mez 
~ .receita que tiverem; os cereaes

0 
elas illias> que entrarem nos outros portos elo 

l elJlo, não são obrigados ao direito sobredito. . 
Art. 14 .0 Os vinhos estrangeiros não terão entrada quando vierem em caixo

te~ ele menos ele tres cluzia,s ele garrafas cada um, e as cartas quando vierem em 
cai's:otes de menos de quaten~'l. e oito tluzias ele baralhos cada um . 

_ ~1't. 15.0 Os navios que trazendo vinhos, ou cartas ele j ogar, não incluírem no 
:an~festo os volumes; o ~ão fizerem pr~fixamente no termo c?mpetente, ou o 

ze1 e~ com a clausula cognoro o conteuclo »; ott trouxerem ca1xotes ele m enor 
quantidade ele o·arrafas ele vinho ou ele baralhos ele cartas, ou qualquer . elas cau
sas avulsas; e a;uelles, 'que tiver~m na entratla estas mercadorias com sêllo falso, ' 
ficalli. sujeitos á pena ele 2:000aOOO réis, ametacle para o estado, e ametacle para 
0 denunciante ou offi.cial que :fizer a descoberta ou apprehensão, e isto sobre todas 
as outras penas ele contrabando . · 
l A a . 16.0 As cartas ele j ogat serão selladas nas ~lfancleg:as, em clue pocl~m ter 
c espacho em uma carta ele cada baralhó · e os papms extenores serao rubn caclos 
pelos sellaclores levando ele sêllo ·1 r eal' por baralho, pago pela junta depois ele 
re · ' mettttlo o proclucto mensal, e de fechada a conta. , 

As garrafas de vinho terão sêllo pendente ele :fio no gargalo, ele forma que não 
possa ser transferido .para outra garrafa; e o sellaclor levará 10 réis por sêllo ele 
cada uma. . 
. Art. 17 .0 As lojas de venda ele vinho, ou ele car tas ele j ogar, estrangeiras, onde 
~~r encontrada aio·u-:ma garra.fa ele vinho, on baralho ele cartas sem o competente 
seHo: ficam suj eitas á pena de 400ftj000 réis, ametacle para o estado, e ametacle 
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para o denunciante on official qne {izer a descoberta ou apprehéns[io, c {ts mais 
penas er>tabeleciclas para. o contrabando. 

Fica cxtincto o privilegio e contrato das carta.s ele jogar, sendo permitticlo a 
qualquer pessoa fazer cartas, e venclel-as livremente sem pagar direito algmn, com
tanto é1ue s~jam marcadas com o sêllo elo fabricante, que terá um duplicado depo
sitado na ·alfanclega, e que o fabricante não obtenha privilegio ele fabrica., nem 
favor no despacho elas . ma terias primeiras. . 

Camara elos deputados, 11 ele dezembro ele 1826.= Filippe Fen·cim de Antl~J.0 
e Cast1·o = Jl{amtel Gonçalves Fe?·1·eim = jJ{anuel Antonio de Cw·valho = Antnn~~ 
jj{aia=Flrancisco Antonio de Campos=Flo1·ido Rocl1·igues P e1·ei1·a Fe?·?·az = Jose 
Xa'üieT Mousinho da SilveÍJ·a .' 

Achanclo-se inscTi ptos oito deputados para usarem da sua iniciativa, o presi
dente concedeu-lhes a palavra, e eis a integra ele algumas das 

Proposições 1 

JOSÉ ANTONIO FEH.REIR.A. BlUKLAM:Y: -ecEntre os deveres, que espeeÍELlmentc 
incumbem aos deputados ela nação é sem duvida um dos mais intcress::mtes e ne
ccssarios, o proporem mecliclas legislativas, tendentes a augmentar a fazenda pu
blica e a riqueza particular, já lançanclo mão elos recmsos que a nação possne, 
já fazcnclo -lhe adquirir novos, e apropriando-os convenientemente; é pois, seg·unclo 
estes princípios, que eu vou 11prcsentar a esta camara uma proposta, que, segundo 
penso, preencherá estes dois importantes fins, não obstante exigir climi.nnição _ele 
impostos, que formam a receita elo thesotwo, c pretender sacritieios volnntanos 
dos particulares. · . 

((A nossa agricultura acha-se em grande abatimento relativaménte á qne já ti
vemos e á que })Ocler iamos obter; o commercio, ou quasi extincto, ou reclnziclo .a~ 
ca.racter de passivo, isto é, com o })r incipio ele morte inherente á sua existenc1a, 
a inclustria concentrada no consumo elo paiz, e por isso incapaz ele conseguir pre
ferencia e produzir riqueza; a navegação mui.to áquem da ep.1e em outros tempos 
fez a nossa prosperidade e a nossa gloria : r emecliar estes males é ele absolut_a· 
necessiclacle; mas sem capitaes que faremo s ? E aonde os iremos procurar e aclqlll· 
rir? Eis as perguntas qtte })rovavelmente me farão os homens probos, siucer es ~ 
possuídos de verdacleixo patriotismo, aos quaes eu r esponderei afoutamente: Aonde · 
Na Africa. Sim, senhores, em os nossos estabelecimentos africanos podere:tn°5 

• achar os meior; e os r ecursos adequados aos fins que pretendemos consegnir. 
cc Sc a agricultura, sendo a matriz da grande arvore social (seja-me licita estl.t 

expressão), dá origem ao commercio, ás artes, á navegação, e com ellas á riquezn., 
prospericlacle e gloria ele qualquer povo, nem po1· isso se deve desconhecer que 
estes ramos são por sua natlu·eza tão ligados entre si, que o augmento de urn c~en::~.t 
ele influir e accelerar o acrescentamento elos outros . Nem sem1we se pócle partu· do 
mesmo ponto: Quancloque ab a-rte discecle1·e a1·s est. 

ecO exemplo das nações antigas e rnoclernas acabará ele nos convencer cl'estl.L 
verclade : Carthago, Athenas, Corintho, as Ilhas Gregas, a Hollancla, a Inglaterra·, 
a Dinamarca, augmentaram e melhoraram a sua agriculttwa e industria, corn °5 

capitaes aclqtúridos pelo commercio e navegação; imitemos, pois, estas sabias na
ções , e obteremos iguaes resultados . 

ecO proj ecto ele lei, que tenho a honra ele propor á eamara, ftmclamentado n'estes 
priucipios, alem ele ter por obj ecto a clesen~olução, progresso e augmento c~~: 
importantes ramos da r iqueza, e prosperidade publica, ele mais a mais produzJl 
o cffeito salutifero de nos livrar de uma parte da população ociosa e incommocla., 

. 1 As restantes eram de Antonio J osé ele Lima L eitão, p~tra se c.rcar uma commissão es~r 
CJal de reforma das pescarias, com particularidade nas costas do Algarve i Manuel Ca~tauo . _ 
menta de Agu_iar, a fim de perrnittir-se a livre eÀ-p01·tação dos vinhos na ilha ela Maclmra e ~~~ 
portação ?-li de todos os generos, excepto os licores espirituosos; José C~etano ele Pai va Perel~~.: 
sobre veri!icar-se a responsabilidade elos juizes quando j ulgam collectivamente i e Manuel13 
ges Carneiro, estabelecendo clizimos para as fabricas das igrejas. 
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flL~e. ao presente abunda ntre nós, a qua.l estando cleslocada. elo seu csta.do pri
~1.1tLvo,. depois da quéda elo nosso commercio, se nao póde j á Te:f3.uir aos campos e 
~ officmas, c que sendo empregada ou tr ansplantada voluntai·iamente no commer

C!o e navegação da Africa, se to1·n:uá util a si e interessante á pau·ia. 
. «Sobretudo, senhores é necessario attencler ao grande principio ele que 0 
lntcres:·e ~·c.ral e particular é a força motriz, a mola primitiva elas acções dos povos 
~ dos mcliv!cluos ; sem ellc não ba laços for tes e clm·aclouros entr e uns e outros · 
ligar poi , unir estreitame]lte, isto é por inter esses r ecíprocos, a nação portnguez~ 
0

T as suas colonias africanas, é não só util e i:qteressante, mas até necessario. 
aela ,é superior á vontade genü de uma nação decidida a qualquer empreza, o 

t;do e convencei-a ela necessidade da mesma :. ela convicção na ce a decisão, f1 c:ta o enthusiasmo , que sendo dirigido no intuito do serviço ela patr ia, da sua 
10llra o gloria, é a origem elas mais bellas, j ustas e gloriosas ac~·Ões humanas . 

. <c Convindo aos interesses, á honra e á glor ia da nação portugueza promover c 
adiantar . quanto suas forças e faculdades permittem, a população, agricu.ltma, 
co~crcw, industria e navegação elos estabelecimentos que po sue na Africa · 
Pl"opoe-se o scgrünte proj ecto ele lei: 

c~ Artigo 1. 0 'rodos os generos, proclucções e effeitos . ele qualquer nahu eza e 
qualidade que sejam, provenientes dos sobrcclit'os ramos de publica utilidade e 
prosperidade, quer incugenas, exot-icos, j á aclimados ou que para o futuro se acli
~~a::em em as n.~ssas po"ses õ . afric~nas, s~rão allíviaclos dos direi.tos de impor
t~ça~ c u:xportaçao, att:ntas ~s clistancws c drfii.culdacles, ta~to ele. or1gem _:orno ele 
r~'aus ]~Or~e, com a segumtc di:ffcrença. : os que v1er cm da Afn ca on ental nao paga-
ao c1ircJtos ou impo tos algun , e os da occiclental serão is ntos ela ametacle dos 

qu.c pagariam se fossem proclucções ele uma nação estrangeira, ou que pagavam 
""te ag· . · , l ma se JU eram menor s c o que este . 
~ «Art 2. ° Ficam incluídas na isenção eleclantcla no artigo anterior as produc

Çoes das costas ele Africa e mares ad jacentes, taes como o azeite ele 1Jcixe e 
ontras q 1 .. · 1 · .c.. i o- ~ naesquer que se possam extra m· e aproYmtar c e }Jresente c para o llltm·o; 
éualllleute :c comprehenclem n'esta regra os artefactos e prodnctos mineralogicos, 
(~1e ~o comprarem aos negros do .interior elo paiz : :ficam excluídas da sobreclita 
. ebn~ao. as proclucções que for em objecto ele contratos rcaes emqmmto os mesmos 

1511 Slstirem . 
c1 «AJ:t . 3. ~ Sendo m~ut~ ~reciso abrir um ~m·caclo a~unclante para o cOJ.lStunQ 

os nossos vmhos, c dimmmr na costa de Afnca o uso 1mmoclerado e malefico da. 
aguardente, fican't aquelle genero absolutamente livr e ele direitos de exportação 11n Portugal e de importacão n'aquclle paiz. O fato feito ele pannos por tuguezcs 
c e lã ou linho, ou de alo·oclões trabalhados em as nossas fabricas ou tear es par ti-
Cttla · 1 ° · · :fi · b t . rcs, o ca. çado prom}Jto e tudo o mao.s que serve para vestuano, ca 1gua nen e 
Isento de todos os cli.reitos de exportação e im1Jor tação, assim como os instrumentos 
e utensílios agrícolas e o sal das. nossas marinhas . 

<cArt. 4 .0 Todos os g nm·os, proclucçõcs e e:ffeitos de origem portugueza, quer 
por agricultura ou inclustria, que forem a.pplicaveis e apropriados á clesenvolução, 
Prog1·csso e augmento ·da agricultur a, ar tes, commercio e navegação dos nossos 
pstabelecimeutos africanos pagarão ametacle dos dir eitos ele expor ta.ção ao saír ele 

ortugal, e ele importacfio ao entrarem n'aquelles, que at'é agora pagavam, sendo 
cou l . J ~ ~ . • J d ~ c llZICLOS em navios portnguezes aos quaes sómente nca pernnttiCLa a con ucçao 
e translJorte elos sobreditos !?;euer~s assim corno elos que vier em elos estabeleci
:entos ele Africa para P ortugal; e qua.nclo por algum motivo· imperioso, tal como 

falta absoluta ele vasos nacionaes ou necessidades que os donos tenham ele os 
fn~ar para a E m·opa a bem ele seus creditos esta r egra geral se altere (como seni 
tcrto n'estas duas h'motheses) }Jao·a.rão todo

1

s os direitos antigos e alem cl'isso um aclc1" . J r ' o . N 

c lClonal de 3 por cento ad valo1·emJ que sen í. apl_?lic~do para .a constJ.·ucçao. de 
aes, alfancle,g:as trapiches pharoes e outras obras mchspensavers ao commercw e 

nav N . ~ ' ' egaçao ele um e outr o continente . 
. «Ar t . 5 . 0 Os navios mercantes que tr anspor tarem os generos de Africa men

~lonaclo nos artigos 1.0 ·e 2. 0 , os poderão conduzir a qualquer dos portos de Por
llgal onde hom-er alfanclegas estabelecidas on para o fntmo se estabelecerem, e 
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assim mcs1no ll' estes porto::; poderão sair as nossns prochwçõc: ou artefactos para 
qualquer elos africanos, sem que sejam constrangidos por mot ivo a1gnm1 alem elo 
interesse pa1'tict1lar elo commercio, o· irem descarregar em porto clesig·naclo coro 
exclusão ele outros; e quando succecla que algtlm dos nossos navios mereantes, 
que tra.ficq,rem nas costas ele Afr.ica por motivo ele tempo, complemento ele ca,~·ga, 
ou pM Otltro similhante, ele necessidade physica Otl utilidade commerciaJ, qmzer 
voltar pàra a Europa, o poderá fazer, independente de trazer despacho ele ::t.ll?uln 
elos portos afi.·icanos em qtle ha alfanclegas estabelecidas, sem que por esta falta 
se lhes ponha obstaculo á sua descarga nos portos portugt1ezes. . 

((Art. 6 .0 O estado conserv::LdL nos mares ele Africa uma forca naval slúECiente 
a prot ger a n o;sa marinha mercante, c alem cl'isso en-viará dua; Oll mais cbarn1as, 
que visitem alternada e snccessivamente os portos africanos, poclenelo e a.té devendo 
ãcceitar qualquer cal'ga elos sobremencionados generos que seus donos quizerelll 
nviar para a Europa e vice-versa, pelos quaes pagarão dois terços de fi:ete que 

pagariam conduzidos em vasos mercantes, fazenclo-se a applicação cl'cste lucro ao 
pagamento elos soldos, comeclorias e mais clespezas da tripulação elas ditas ch~r
ntas . N'estas mesfu.a: embarcações, com a previa licença elo governo, se perro;~
t inl a pas ·agem aos portuguezes que pretenderem estabelecer-se na costa ele A:Ü'J
ca, pagando só mente o su. tento os que para isso tiverem meios, ,e aos necessitados 
, c lhes abonará uma ração do porão igual á elos marinheiros; e levanclo mulher a 
tilhos maiores, uma por cada individuo e meia pelos menoTes . 

((Art. 7 . 0 Para se conseguir um (los principaes fins a que tende o projcct~ é 
nccessar io que as j nntas ela fazenda das capitanias de Africa, às quaes, assl;n 
como aos governaclores, magistrados e mais ftmccionarios publicos, se dev·erao 
quanto antes dar n0\7 03 r egimentos que estej am em harmoma com o actual systc
ma_relJresentativo e qtlC ·qjam analogos ao adiantamento e civilisação em que .se 
acham as sobreditas possessões, facilitem quanto foT possi vel a di. tribniçfío cl?s 
terrenos nacionaes vagos on que para o futuro vagar em (dividindo-os até, se fo
r em tão extensos como os pra ·os chamados ela corôa na Afriea oriental), e que se 
j Lligarem aptos e apropriados á plantação e cultura elos generos coloniaes ou ou
tros quaesquer indígenas e exoticos, concedendo-os sómente a cicladaos portug:ne
zes, individual ou collectivamente, e, na falt.a cl' estes, aos estrangeiros naturalisa
dos1 dispensando os inclivicluos Otl sociedades que os receberem, a titulo ele fôro, 
~mprazamento ou r enda, de todo o onus e despcza, ref;ervanclo o pagamento dos 
inclispensavei.-, como o }Jreço do contrato, emolumentos, salarios, medições : ou
tros simill1antes, para o fim elo terceiro anno ele cnltma e colheita, e pl'incip1anclo 
a r ecebei-os depois cl'este praso pela terça parte em cn,cla um elos que se lhe se
guir em. 

((Art. 8.'0 Quando se impetrarem e houverem ele conceder as di stribuições de 
terrenos mencionadas no artigo antecedente, ou seja para se levantarem engen~os 
de assucar ou para roçados, em que se plante e semeie o arroz, café, algoda01 
acau, tabaco, cer eaes e outros, serão convocaclos e conconerã.o nas juntas ela fa

zenda das respectivas capitanias dois elos mais probos, ricos e intelligentes p~·o
prietarios agr icultores, dois negociantes, dois constm ctores, dois capitães ele na:v~o ~ 
e, na sua falta, doi .· pilotos com as mesmas qualidades, quer estejam em e:s:erc1C10' 

quer r etirados cl'el1e ; to elos estes homens, que se::ão ajuramentaclos, terão -votos 
igt1aes aos membros das j1mtas1 e cleciclirão com elles as questões e cluvida.s qu~ 
se suscitarem, r elativas ás concessões ou denegações elos terrenos que se pedn·e~1' 
e q nau elo aconteça que todos ou a maior })arte cl' est es inclivicltws, novamente ac
mitticlos ás sessões, discordem em opiniao elos membros elas j untas, laVI·adio s~us 
votos em separado, que estas serão obrigadas a enviar ao governo pela r espectiva 
ecretaria ele estado, a fim ele que se decida como for justo. 

((Art. 9. 0 T erão as j Lmtas cl' este modo constitui das o maior cuiclaclo na conÍ 
servação elas matas em que existirem madeiras proprias para a constrncção n aYa 
ele guena e mercante, e até ela civil, não concedendo distribuições elos terrenos 
~m que as houver, nas proximidades elas costas, dos rios e até p1esmo das lo~:: 
hdacles onde se possam abrir grandes vallas1 proprias a.o transporte elas sobJ 
ditas madeiras ; flcam tambem auctorisadas as mesmas juntas para conceclereJJl 
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licenças _d córtc ele maleir::~,s, proprias á construcção naval mer can te, m ediando 
alg tlma mdem.nisação para o estado, e com as reservas precisas em b en eficio cb, 
na_val ele gnena. T odos os membros, individual e collectivamente, ficam responsa
~ers, em sua p essoa e bens, por quaesquer omissões ou culpas que se lhes provar 
t;verem commetticlo no exercício dos seus deveres. 

« ~rt. 1 O. 0 Sendo intoleravel (principalmente em um governo liberal e r epr e
sent::t~tvo) o abuso ele se conservar por muito t empo nas cadeias uma t ão grande 
quanbclacle d e réus e innocentes, com ofl'ensa ela justiça e vergonha da humani
dade, cletenninar-se-ha que nas charruas destinadas ás v isi tas e viagens elos por
tos de Africa se transportem e conduzam com a maior breviclade toclos os réu~ 
couc~emnaclos a degredo para a dita costa, distribuindo-os pelos lagares elos seus 
dcstmos, e a r espeito d ' elles se observarão as disposições que se segtwm. 

«Ar t. 11. 0 A to elos o· clegrcclaclos se permitti:d, app1icar em-se á agricultm·a, 
commcrcio, artes, navegação, pesca para consmno e ·extracção ele azeite ele peixe, 
e se lhes climinuid, o tempo ele seus degredos na fórma sogninte : aos degredados 
por toda a viela, que se dedicarem {L agricultura, na qualicl[l,cle ele proprietarios, 
colono ·· ou jornaleir os, ser-lhes-ha r eduzido o degredo a dez annos só mente, e em
pregando-se em outro qualquer r amo, a qui:uze; a t odos os antros conclemnados 
a ~leg-reclos temporarios, sendo agricultor es, colonos Otl j ornaleiros, se lhes dimi
lltlldt metade elo tempo ele seus degredos, e fazendo-se negociantes, marujos, ar
madores de p esca, [l.rtistas, etc ., a terça p ar te . Esta diminuição lhes ser á proficua, 
?l1 elles queiram ;ficar n'aqnelle paiz ou voltar p ara Portugal; serão alem d 'isso 
l~entos elo r ecrntamento ela primeira linha, devendo form ar: corpos ele milicias cles
t tnados á defensa cl' a.quelle paiz por ma.r e terra; concecler -se-lhes-ba o uso elas 
armas brancas e ele fog-o compridas, a fim ele se defenderem dos assaltos elos ne
g'l'os selvagens e elos ataques elos animaes ferozes que infestam aquelle pa.iz . 

«Art. 12 .0 Senclo quasi todos os trabalhos e a maior parte elos ser viços campes
tt-es e domesticas praticados na Africa por n egros escravos, circumstancia esta que 
tanto se oppõe ao adia.ntamento e perfeição elos mesmos trabalhos e serviços, que 
medra.m e se augmentam muito mais exercicl os por mãos livres, fica determinado 
qtle ~ dono ele engenho, roça ou outro estabeleciment o, qller ele agricultura, com
;?ercro, inclustria, naveg·ação, armações, etc . 

1 
que se aja dar e ser v:ir com ho~ens 

ono.s, brancos on pretos, p ort t1o·nezes ou estrangeiros, na proporção ele mrus ele 
ametade elos seus tmbalhadores, 

0
gosad. elos fóros ele n obreza para si e seus filho s, · 

e será condecorado com um elos habitas elas 01·clens militares . 
«Art. 13.0 Todas a disposições eonteúclas nos artigos anter iore e nos que 'se 

~cguirem, r elativ as ao fim proposto no projecto, serão igualmente appli~aveis ás 
J;ossas ilhas ele Ca.bo V ercle e S. 'l'homé e Prineipe, tendo em vista a cliffer ença 
Cte posição c clivcrsiclacle de circumstaucias . Nas ele Cabo V ercle, onde h a uma 
g l'ancle abuudancia ele pescado para consumo, salga e azeite ele peixe, se CQl1Ce
derão as licenças precisas com as vantagens mais. exuber antes a~s ~:peculadores 
que tentarem formar armacões r edes e al'tes destmaclas aos fins mclJcados . 
. «_Art. 14. 0 Visto que ~té ~gora não t êem sido explor~das,_ examinac~as e co
nhecicb.s -as nossas possessões africanas não sómente no 1nterwr, mas mnda n as 
costas, e sendo constante que em uma e' outra parte contêem e inclue~ em si r i· 
;ne~as immensas, não só elas j á conhecidas, m~s a.té ele mu1~as out1:as Ign01:aclas, 
llv:tar-se-hão para ellas homens instnúclos e versados na philosoph1a: e:x:penmen

tal, ~ s quaes sejam encarregados de r ecolher todas as ~esco~ertas e ~untar os ~0 -
llhecnn entos precisos ele todos <i>S productos de zoolog1a, mmeralog ta ~ botam ca 
que e:x:istü·em n ' aquelles paizes examinando-os 1e classificando-os perfeita e exa-
ct ' · I' · amente, àeclarando a sua applicação á agriculttua, comm~rmo~ mec 1cm~, artes 
e navega<>ãe> obrio·ando-se a fazer incm·sões e entradas no mterJOr elo pa.1z, para o '5 ' b . ' 

que se lhe clarão todos os meios e socCOl'l'OS necessanos, nao so para consegui-
r_e:n os fins a que são. destinados, mas t~mb em para entabolare~ n e_gociações po
httcas e commerciaes com as tribus e r emos ma1s poderosos elo rntenor da Africa. 
A. estes empr eo·ados assim como aos meclicos e cirnrgiões, que muito em breve 
se devem envia~· par~ r esidirem e exercitarem suas artes nas I ovoações mais nu
rnerosas elos nossos estabelecimentos africanos, se concederão orclenaclos, premias 
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e vantagens proporeiona<los à:; clifficuldacles e trabalhos c1 uc ·offrcrem e aos 1'0 · 

::;ultaclos que obtiverem. 
<<Art . 15.0 Não sendo vossivcl desconhecerem-se os bens celestes c as vant~

gcns terrestres, que r esultam da propagação e conhecimento ela verdadeira reh
gião o eb pratica do seu culto, por isso cleverão ser enviados sem clemora pa.ra os 
estabelecimentos afi·icanos numerosos missionarios1 encan ;egac16s, não só ele con
servarem a pureza e integridade ela r eligião catholica romana, nos lagares OJ~cle 
ella se acha estabelecida, mas tambem com o destino ele a propagarem no inter:or 
elo paiz, onde reina o mais absurdo atheismo ou a mais inconsequente iclolatna; 
a estes missionarios se pl'estarão todos os soccorros p recisos para o bom deseroJ;e
nllo elas suas missões, e ao mesmo tempo se lhes encarregará o cuidado ele coadJn
V[l.rem os naturalistas que tiverem ele penetrar no centro de nações incultas e sel
.vagens . 

«Art: 16 .° Como a prompta, regular e jnsta administração da j ustiça coneornl 
como um elos meios mais efficazcs pm:a a clesenvolução e consistencia ele quaJqner 
systema ou estabelecimento publico, priucip:.ümente attento o acrescimo elos nego
cios forenses, qLw existe em tocb a parto e que doven't augmentar em as· nossas 
possessões africa.nas com a adopção elo presente proj ecto, pl'ocecler-se-ha clescle 
logo á 01·eação ele duas relações, uma em Moçambique, que terá por clistricto as 
ditas possessões na Africa oriental, e outra em Loanda, capital ele Angola, para as 
ela Afi_-ica occiclental e ilhas ele S. Thomé e Príncipe, estabelecendo-se na üba ele 
S . Thiag·o uma relação menor, onde haverá, pelo menos, tres ministros togados, a. 
qual decida em segunda e ·ultima instancia as lides e pleitos ele toclas as ilhas ~e 

'Cabo Verde, o as elos estabelecimentos ele Bissau e Cacheu, que á mesma ficarao 
pertencendo p or sua proximidade. A estas r elações ficará per tep.cendo a propost~, 
exame e consulta elos lagares que deverão ser elevados á categoria de villas e Cl· 

clacles, e ás quaes se darão Juizes letrados, .assim como a divisão e subelivisão cl~s 
correições, provecloriu.s e outros que se tomarem complicados e di:fficeis ele ser~· 
pelo augmento e afHuencia elos negocias. . . 

«Art. 17 .0 Para adiantar e promover quanto seja possível os meios ele ci-v_:,li
sação na costa ele Af-rica1 se estabelecerão em todas as cidades, viDas e IJovoaçoes 
mais consiclcraveis, onde ainda as não houver, cadeiras de primeiras letras pag·as 
à custa elo estado, senclo as juutas ela fazenda, constituídas na fórma declarada no 
artigo 8. 0

1 as que r esolvam e decidam todos os negocias tendentes ao referido esta
belecimento, as:im como os que forem relativos á escolha, exame e approvaçao dos 
mestres que prctenc1eTem ser empregados n 'este ramo elo ensino publico, :ficar:clo 
em regra que acceitarllo e farão servir os que de PortL1gal saírem com esse destJ.nO 
j á examinaclos e legalmente auctorisados . 

«Art. 18.0 Aos primeiros dois indivíduos que na Africa oriental, occiclenta.l 011 

ilhas levantarem e fizerem traball1ar por mais ele dois am1os engenhos ele ass~l
car1 se conferir{t o fôro ele fidalgo e a graduação de c01·oneis ele milícias; aos :c~015 
que se lhes seguirem a mesma graduação e o habito ele uma elas ordens mlht~
r cs ; aos quatro immecliatos um elos habitas e honras ele capitães móres. Os cap:· 
tãcs de navios mercantes de alto bordo, que se empregarem constante e successJ· 
vamente 110 commercio e navegação da Afric::t oriental por espaço ele nove a.unos, 
e ela occidental pelo praso ele qu~torze, obterão a graduação de primeiros teuen· 
tos ela armada, e os seus primeiros pilotos de segundos, conferinelo-se-lhes a.leJJl 
cl'isso um dos habitas das ditas ordens militares . Os commanclantes elas embarc;· 
ções pequenas que não armarem á redonda, perfazendo os mesmos prasos, sen,o 
despachados segm1dos t enentes graduados. 

«Art. 19.0 Para que não faltem nunca as tripl~ações necessaTias1 ao menos ~r1 
classe ele moços e serventes, aos navios empregados no commcrcio e navegaçao 
d?' Africa, e a_o mesmo tempo para se conseguir a exp.urgação e limpeza c~n-vcÓ 
mentes à quah dacle1 deccnma e segurança ele uma capital como a portugneza, 
nccessario que a policia e seus delegados, assim como os officiaes e soldados en· 
caiTegaclos das suas ordens, pm·~igam e apprehenclam, oncle quer que encontreJ11: 
esses homens e· ra]Jazes rotos, preguiçosos e vadios, que entupem e atull~am o: 
Jogares c praç, s pub~icas , dando-se de dia ao jogo e á ociosicla.de, c ele noite ao~ 
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vieios e r ouuos, com que molestam os cil1adãos pacíficos, q Lle suas necessidades 
~Ll ~n~retenimcntos licitas obrigam e convidam a gu·a.r pelas ruas, fazenclo-os con
l llZ!r tmmediatamentc a ·bordo ele uma embarcação elo estado para isso destinada, 
0 onde poderão empregar-se nos trabalhos uteis ao arsenal da marinha, chmclo-se
lhes a ração necessaria ao sustento diar.i.o . D'este deposito poderão os capitães dos 
v-a.so~ mercantes receber os indivicluos que lhes forem precisos para. preencherem 
a.s tr!l~ulações elos seus mwios, clevenclo fi car de uma vez para sempre abolido o 
pc~·mctoso e insoffr.ivel abuso ele se r ecrutarem os vadios para a tropa de linha, 
POis que a nobre profissão elas armas, destinada á defen ·a da patria, não deve ser 
e~erci<la por homens immoraes e susceptiveis ele corrupção, mas sim por aquelles 
qnc, ~cndo ela classe .dos proprictarios ou dos esperançosos ele posstúrem bens, e 
co

1
m ligações de fam1lia., tenham de mais a mais os requisitos da probidade e boa 

CC llCaÇlLO. 

d <<Quando se aclopte o presente projccto se r ecligirá em fórma de lei, der ogan
o-se todas que lhe forem contrarias . )) 

1 
JOAQUL\I JosÉ DE QuEIROZ : -<<Üifereço este projecto de lei para a r emissr.:o 

c os encargos pios em bens de raiz a favor da creação dos expostos . 
l<§ .1. 0 Os encargos pios sobre bens ele raiz, de qualquer natureza e por qual;tler t1tulo que sejam impostos, :ficam prohibiclos de futuro e extinctos de prcte

lto na fórma seguinte. 
<<§ 2. 0 Os administradores ou possuidores dos bens onerados deverão haver da 

respectiva provedoria ou j uizo, perante quem se dá cumprimento a es-ses encargos, 
n:ma n~ta authentíca cl'elles, a qual será apresentada á mesa ela misericorclia elo 
r~spect1vo clistTicto, e, nfio a havendo n'elle, á da cabeça da comarca, aonde paga
ra.o por uma só vez ou tomarão a j m·o com hypotheca, ele preferencia nos mes
mos ~)e~Js, o qtle importarem esses encargos, regtliaclos })elo cosh1me do bispado, 
~kllhphcaclos P?r ~lezoito annos; e, com a decla:·açã? ela mesa 'jJOsta na dita .nota 
U~" hav-e~·em satlsfe~to, se porá verba no respectivo hvro ou regtsto, para mars se 

ao pecln· o cumprnncnto de taes encargos . 
<<§ 3. 0 Para evitar que os administradores on possuidores não satisfaçam ao dis

posto no § 2 . 0 , ficam auctorisados e até com responsabilidade os proveclores das 
resl'l~ctivas misericordias, para exigirem nma nota em o r espectivo j uizo ele todos 
?8 ditos encargos, a fim de obrigarem aquelles administradores ou poss1udores pelo 
nnporte annual cl'elles, regulados na fórma do § 2 .0 , e fazer a bem do destino 
Cf.Lle se declarará no § 5 .0 

(<§ 4 . 0 Se os administradores ou possuidores dos bens onerados forem corpo-
racões llN 1! • l't o· , ; ou pessoas que por si ou por seus cape· aes Iaçam eumpru· os c 1 os encar-
:sos, ncam obrigados :ás preditas diligencias e satisfação do conteúdo no § 2. 0 , e a 
~especti-va misericorclia os poderá clelnanclar, na fórma do § 3 . 0 , pr ocurando para 
~so haver os conhecimentos ·necessarios, que lhe serão façultaclos pelas r especti-

as auctoriclacles . 
. «~ 5.0 As quantias provenientes das remissões do § 2. 0 serão averbadas nas 

llliser1corclias em livro separado, e os jm·os d' ellas com o que se perceber, na fór
~a dos §§ 3 .0 e 4 .0

1 
serão exclusi-vamente applicaclas para a m·eação elos expos

dos, se estfls se acha.rem a cargo da misericordia., aliás entr egará est a esses pro-
;lctos á respectiva anctoridacle elo districto a cujo cargo estiverem; se porém 
~ ~s~e cli~tricto, a que pertencer a misericordia, ~011ve~· a:r:plica.ções ou r endimen

s snffic1entes para a creacão dos expostos, a dita rmsencorcha enb·egar~t o que 
r~ceber á camara ou auc toriclade do clistricto mais vizinho em qtw houver ro cla e 
~ lll.i~istração ele expostos, prececlendo as formalidades necessarias, sem qu~ esses 

nheu·os lJOssam c1.istrahír-se para outro qualquer fim. A competente auctonclacle, 
a? toma,r a.rinualmente contas á misericordia, fará e:ffectiva a a1)plicação designada 
11 este paragrapho, e procederá contra os infractores. 

« § 6. 0 Sendo os bens onerados pertencentes a vinctuos, poder ão os aclminis
~·acl~res d'estes vencler parte d'esses bens para satisfazer em a Ímportancia elo 
:

1 
2: , ?astando pa.ra isso a fac1udacl~ prestada pel~ J?rovedor ela com?'rca e:om 

l:tcliencta elo immediato successor, cl es1gnanclo os adrmrustradores o precl10 ou pre
c '0 S qne pretenclem vender, que será dos menos mutos, e com preferencia os in-
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cultos Otl arminados e qtlC tenham p ela precedente avaliação um valor appro:si· 
mado á dita importancia, os quaes sedLo vendidos em hasta publica, com isen~ão 
de siza e laudemio, e ficarão livr es e allodiaes aos arrematantes, salvo o r es1Joct1vo 
fôro do ignaelo no auto da arremataçrio, quando sejam ao mesmo tempo emphy
teuticos. O preço será. depositado para satisfazer-se a mesma importancia, e quando 
haja exce.,;so, c entregar{~ este á respectiva misericorclia para o }JÔ:r a jmo , I?a
ganclo d' estes ao administrador 4 por cento, que para este caso se hão por vm
culaclos; se porém os outros bens do vinculo precisar em melhoramentos a que por 
dit·cito não seja obrigado o aotual administntclOl', poderá n'ellcs con ·mnir-s~ ~sse 
excesso com audiencia elo immediato sncces or e debaixo ela vigilancia elo JUIZO· 

oc§ 7.0 O, provedores, dentro ele trinta dias ela publioa~7io cl'esta lei, r emette
rito ao ministro elos negocios do r eino uma relação extrahicla elos respectivos livros 
on assentos, ele toelos os legados pios que se não tiverem cumprido, com decla· 
ração elo· am1os do não cumprimento e das pessoas. a este slljeitas, a fim ele se 
fazer effec_tiva a solução e applicação elo importe d' esses legados, na fórma elo al· 
vará do 3 de novembro de 1803 e mai · leis ana.log·as . 

cc§ . 0 Qnanto aos legados p ios, que não oneram perpetua ou temporariamente 
os bens ele raiz, mas que são impostos nos testamentos aos herdeir os ou lcgata
rios, continuarã:>. a ser cumpridos na fó rma elas leis existentes com estas declara· 
ções : 1.\ que se não deve e::sigir o sen Ctllllprimento senão havendo tcstaroent_o 
legal que não sej a argnido em juizo, pois sendo-o, clever{L esperar-. e a final deCi
são ; 2. n, que esse cumprimento seja tào sómente los legados pios, por ser a e::-e
cução elos outro. e elas mais disposições testameutari.as ela competencia do j q.~zo 
orclinario. Quando porém o testador não deixe legados pios nem determine offic1os 
Oll suffragios:· não poderão os herdeiros ou legatari.os ela terça ser obrigados a f~t
zer-lh'os, e nao havendo testamento cessará tambem essa obrigação para com os 
parocbos que percebem di.zimos OLl parte cl'estes, e para os c1ne os não percebe]]) 
só ter á logar até {t clecima par te ela t er ça ela herança liquida, não excedendo po
rém essa elecima par te á quantia de 1 5~000 réis nos bispados onde l)Or costume 
on r egtllamento nào estiver ta::sada menor quantia :ficando assim entendidos os 
decretos ele 8 ele maio ele 1716 e 30 ele j ulho de 1790, e outras quaesqner reso
lnç.õas. 

cc § 9 . ° Ficam revogadas to elas as .leis e proscriptas to elas as eloutr i.nas na parte 
que se opp:>zcrem á presente legislaçfío . » 

RODRIGO DE SousA CASTELLO BRANCO : - «.J.: ão se achando determinada na 
carta constitucional a dLU·ação ela presidencia cl' esta camara, e não clevenclo ser 
nem tão cm·ta q ne incommode o throno e a traze os trabalhos da me ma camaT11> 
com uma escusada multiplicidade de propostas e eleições , nem tão exten ·a q1~8 

abranja todo o tempo ele uma legislatura inteira, com g rave inconveniente ele pn
var a camara ele mna pr-esidencia mais vantajosa, quando o presidente não tePh.a. 
satisfeito completamente, ou não pareç.o'l., scgcmclo a natm·eza elas materias, o m::us 
a.pto para dirigir a discussão cl'ellas, proponho o scgtli.nte projecto ele lei : 

((Artigo 1. 0 Em cada uma elas sessões ele cada legislatm·a se procederá á. pro
posta de 11m presielente e vice-pr esidente, na fór ma elo al'tigo 21. 0 da car ta c?n
stittlCional, para t er logar a eleição elos que hão ele effecti.vamente exercer os re-
feridos cargos na fórma ela mesma c:.u:ta. · 

ccArt. 2 .0 O pres idente e vice-presidente ela ultima sessão poderao ser po\:t-
mente propo ·tos e eleitos . · 

c< A1·t. 3. 0 O distincto logar ela presiclencia ·é a r emunei·ação elo maior trabalh_o 
elo pi'esi.clente e vice-presidente, os quaes por isso não vencerão mais elo que esti
ver taxado para qualquer elos deputados ela legislatura a qne elles pertencereUJ· v 

BARÃO DE QurxTELLA :- « Senhores1 é uma verdade ele dolorosa 'D.otoriccladc, 
qne a nos a patria precisa ele radicaes melhoramentos e de uma quasi geral re~e
neraç?io . As causas que nos t r ouxeram a este estado ele decaclenci.a e de coufu
sao são conl1cciclas pela par te mecli.taçlora e instrnida da nação : r eferi.l-as eu ~'esJ: 
logar só serviri11. para exacerbar a dor ele um quadro lugubre, abu anelo ass1Dl · 
attenção sisuda d' esta camara. Basta que diga que instituições muito judiciosas 0

.
0 

mini.stel'io ele Pombal, e que podiam fazel." a forttma de Por tugal se fossem segtu-
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Lhs e moclifi adas, segLmuo as occorrencias por um systema permanente, umas se 
abandonaram, e outras se inverteram até ao momento fatal ela separação política 
e tão prophetisada pelos homens d' estado dos dois grandes continentes que forma~ 
o.g:lobo . Desde esta epocha Portugal não marchou senão de precipício em preci
picw até ao estado caduco em que ora o vemos, a sua r egeneração grita de todos 
os angulos; porém cuido que é do homem circumspecto e profimdo separar as 
cofl:sequencias das causas, e procm·ar n'estas as que podem abmnger effeitos da 
lll~tor transcendencia. O numerario é o sangue vivifica.nte da sociedade, e com o 
seu allxilio os movimentos uteis se multiplicam e resm·ge a v-iela. Portugal no de
aurso do mais ele um seculo accumulou em si immensos thesouros: um commm·cio 
de monopolio, seguido elas ricas producções do Brazil, secundado por mtútas catt
sas obvenientes, e entr e ellas a da neutralidade, em que se achou collocado du
~·ante a guerra suscitada no globo pela independencia da America ingleza, tudo 
Isto fez com que em si accumulasse um numerario espantoso; apesm: da des
favorav-el balança ela nossa agriculttu·a e da nossa inclustria, a refluencià d'estes 
thesottros se observ-ou na rapicla e faustosa r eeilificação d'esta capital e de seus 
0"lrtensos subm·bios, na exqtúsita agricultura, de que em grande parte se acha cir
cumclada, na apparição successiva de centos de homens com fortunas gigantescas; 
na clespovoação geral das províncias centraes, a.ttrahida pelo oiro da capital, e 
elos mais portos do mar; e finalmente pelá opulencia - instantanea elas ricas v-illas 
e log·ares costeiros, que pouco antes só davam a ·ylo a miseraveis pescadores e a 
algtms indigentes proprietarios . Pela invasão insidiosa de Buonapar te, e pela clepau
per.ação snccessiva, em que Portugal clescle então tem marchado, é verdade que 
liltutos cl'estes thesom·os se têem evaporado; porém ainda existe um capital enorme 
d~ntro ele reino, estagnado sim pela adversidade elo commercio, mas prompto a 
cn·cttlar, logo que segtu·os interesses lhe corresponclam. Da exactidã.o elo que 
av.anço, basta que lembre á camara a avidez com que se procti.l'am e compram, 
acima ele seus justos val01·es, predios m·banos na parte da cidade em que habitam 
~s clasr;es commerciaes; a refluencia de immenso papel-moeda no banco por falta 
c e transacções, achando-se a representação correspondente retida em metal; o 
grande v-alor elas acções que formam o fimdo do banco; e finalmente a facil e 
prompta exhibição ele avanços para. qualquer negociação, pot· grande que seja, 
comtanto que se mostre ser v-antajosa. Existindo pois, como cuido, em Portugal 
UJna grande massa de numerario morto para o estado e para os seus possuidores, 
:Por ~alta de incentiv-os que o animem a circular, não se me poclerá negar que no 
Provimento cl'estes incentivos se deve empregar a camara, como em uma das causas 
lU~,is poderosas para dar viela ao estado, e para secundar as judiciosas vistas elo 
lill11istro ela fazenda no seu r elatorio ha pouco prommciaclo n' esta camara e ora 
ern commissão. Debaixo cl'estas vistas e ele que a verificação cl'estes fundos, pon
cl?-se em circttlação, será muito maior para o estado, se este lhe poclér dar uma 
cl trecção mais approximada ás suas primeiras e mais m·gentes precisões, quaes 
sao as ela agricttltma e inclustria, proponho o seguinte projecto ele lei: 

((Artigo 1. 0 Que seja livre a todo o cidadão portnguez, por si ou associado, 
emprehencler á sua custa as seguintes obras: abertura ele estradas ou melhoramento 
i·lll qualquer sentido, das ·que já existem; construcção ele pontes; rompimento e 
nnpeza de barras, e rios navega-v-eis e abe~·tnra ae canaes . . 
. «Art. 2 . 0 Que estas em prezas não dependam elo governo, senão para .~ mv-es~ 

tigação primaria de seus planos topogl'aphic<;>s, e conhecimentos ele suas u tilidades, 
a fim ele serem licenciados ou recusacl.os só n'este mero seuticlo. 

. o Art. 3 . o Que o mais cl'estas em prezas em trabalhos, em dispenclios, em admi~ 
Ulstracões, em estipulacões sociaes e em imposicões ele transito, e sua arrecaclacao, 

• ~ ;:1 ' :1' ,. ;:1 

seJa tuclo c1a livre f::J.culdacle dos emprehendedores, sem que o governo nIsto possa 
ter a menor entrancia. · 
· . «Art. 4 . 0 Que o:> direitos de transito adquiridos por . taes em prezas sejam pro

priedade inviolavel dos emprehencledores, ele seus hercleu·os e successores, ou po1' 

q11alquer titulo que seja ele legado, doação, cessão ou compra. 
«Art. 5 . 0 Que o governo, uma vez que licenceie a em preza, se preste a remo

Ver toda a c1ifficulclacle jurídica, qtte os emprehendedores encontrarem na execucE\o 
4.0 
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do seu plano, auxiliando o expediente d'elle segundo as leis elo bem publico, e 
pelo mais summario que póssa haver, mediante as justas indemnisações aos recla
mantes, s~jam estes de ClUe natureza forem. 

<<Persuado-me, senhores, que uma lei assim ordenada conseguirá dois fins 
. simultaneos da maior importancia: 1. 0 , pôr em circulação grandes capitaes mortos, 
dando ass:m vida ao estado em todas as suas pa,ralysaclas molas; e, 2 . 0 1 clirigir este 
circulante para as primeiras fontes de riqueza, habilitando a nação para reprodu
zir valores, e poder o estado com mais brevidade clesopprimir-se dos odiosos e~to:·
vos, de mesquinhos tributos, em que tropeça a cada passo. Não são as muitas lets 
que podem fazer a felicidade de uma nação; poucas bastam, quando são radic~das 
ao centro das combinações, sendo as r estantes só consequencias de estabelecidas 
vantagens. Portugal não póde prosperar, sem que lhe prestem os indicados meios: 
o estado carece de forças para os prestar; logo que r esta? Entregai-os á acção 
livre dos cidadãos, e seguir assim o exemplo já experimentado elas grandes nações.» 

O secretario Antonio Ribeiro da Costa leu dois officios dos deputados barão 
do Sobral (HeTmano) e D. Francisco de Almeida Portugal, ·participando que a 
infant:;t. r egente lhes havia ordenado tornassem a occupar os lagares de ministros 
dos negocios da faz enda e estrangeiros . 

O deputado Joaquim Antonio de :M:agall1ães apresentou e leu o seguinte : 

Parecer 

A commissão encarregada de examinar as emendas que a camara dos pares en
viou á dos deputados sobt·e a proposta do ministro das justiças para a suspensã~ d_as 
garantias individwaes, é de parecer que as mesmas emendas não podem adroittu·
se, em rasão ele contrahirem o poder executivo nas circumstancias em que lhe são 
necessarias as amplíssimas faculdades que o § 34.0 do artigo 145. 0 ela carta ~u
torga ; circurostancias que a commissão vê com mágna crescerem a todo o In
stante, e nas quaes a salvação da patria, a legitimidade do senhor D . Pedro IV_e 
a conservação da carta fazem uma lei superior a todas as outras, que a pruelenclll 
do poder executivo eleve unicamente accommoclar áquellas circumstandas . . 

Camara elos deputados, 11 ele dezembro ele 1826 .-Filippe Fe?'?'eim de A1·a.1~0 

e Castro= Bento P erei1·a do Ca1·nw =Antonio Marciano de Azevedo= F1·anc~sco 
J.Vlanuel Gmvito = Antonio Camello Fortes d@ Pina = Joag_uim Antonio de J.l1aga
lhães. 

Foi consicleraclo urgente, e por isso entrou.immediatamente em discussão, delíbe-
ranclo-se nos termos do subsequente · 

Officio 

ru.mo e ex . mo sr.-Havendo a camara dos clepLltados resolvido em sessão de 
hoje que não podia approvar as emendas adaptadas pela camara elos dignos p~res 
do reino e que por ella lhe foram enviadas com a proposição elo poder execntl""~' 
apresentada pelo ministro elos n egocias cclesiasticos e ele justiça para se dispe;
sarem algt1mas elas formalidades que garantem a liberdade inclividual ; e teu 0 

julgado que o projecto é vantajoso e devia merecer o consentimento da caroal'~ 
elos dignos pares na fórma acloptac1a pela elos deputados : IJarticipo a v. e1t· 
que, na conformidade do ·artigo 54.0 ela carta, se procedeu á nome~ção de qua~or~e 
deputados que, com outro ignal numero ele pares , cleverão formar a comro1ss~o 
que ha ele decidir, a fim de que v . ex. a possa designar o dia, hora e local ou~~ 
a mesma commissão deve reunir-se, com a urgencia que exigem ~s actuaes cu 
cumstancias, em um negocio ele tanta transcenclencia. _ 

Deus ~:uarde a v . ex. a-Palacio da camara elos deputados, em 11 de clezelll 
~ ' ·t lct?' bro de 1826.- Ill. mo e ex. mo sr. duque de Caclaval.=F?·. F1"ancisco, Bispo t~ 1t 

de Coimbra, presidente . 

Não consta das actas ne~ dos extractos das sessões da camara hereditaria que 
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s.e les ·e. o officio dirig[clo pelo ministro dos negocios eclesiasticos e de justiça rela" 
tlYamente á solncão b crise ministerial, como se :fizera na outra casa das côrtes 

~ ' mas é de suppor que a mesa não incorreria em similhante falta, e desse conheci-
mento cl'elle no mes:rp.o dia 11; transcrevemol-o pois el-o proprio ~utographo . , 

Officio 

lll.010 e ex. ma sr.- A sel.'enissima senhor~ infanta Fegente manda partici1Jar á 
camara elos pares elo reino, para su~ intelligencia, que attenclenclo ás supplicas que 
lhe fizeram Ignacio ela Costa Quintella, Francis<w Manuel Trigoso de Aragão Mo
rato, D . Francisco de Almeida Portugal e o barão elo Sobral (Her:rp.ano), houve po1.1 
b~~~ em nome ele el-rei, conceder-lhes a demissão elos logares que occupavam no 
mtmsterio, nomeando p~:J.ra os substituírem n'elles, o chefe ele esquadra Antonio 
Ma.nuel de N Ol'Onha para os nego cios da marinha e ultramar, o clesembargadOJ! ' 
~tuz.lVIanuel ele lVLoura Cabral para o r eino, o marqnez ele Valença, par do reino, 
llltel'mamente para o expediente el-a guerra, :ficando eu provisoriamente encarre
g~do da secretal'ia cl'est~e1o elos negocies da ÍEJ,zenda e presidente elo thesouro pu
blico, da pasta dos negocies estrang·eiros e igualmente do miniF>terio dos negocies 
elo reino, entretanto que se não restabeleça o ministro nomeaçlo, o que v. ex.a 
fará presente na r eferida camal'a. 

Deus gu~rcle a v . ex.a Palacio da Ajuda, e:rn 9 ·de dezembro de 1826.- ru.mo 
e ex.mo sr. marquez ele Tancos, pal' elo +•eino.= Ped1·o de L11J.ello B1·eynM·. 

Leu-se o deCl>eto elas côrtes gemes regulando o modo ele sentenciar os crimes 
de le.·a-magestacle ele primeira c~beça perpetrados por militares, o qual se julgou 
conf~rme e no ca.so ele subir á sancção ela infanta regente, para cujo :fim a presi~ 
d~ncrq, nómeou uma cteputaÇão, que ficou composta dos bispos elo AlgEJ.Yve e ele Vill.~ 
':'lÇosa, :rnar'qnez ele Pombal, condes de Mesquitella, ele Sampaio (Antonio) e ele 
Üat·v~lhaes; t1).as nq. sessão immecliata o segundo e terceiro d'fl.qnelles pares foram 
sub.st~t:uiclos pelo bispo conde ele Coimbra e marq·uez ele Vagos, visto haver incorp, 
pa~tbiltclacle com outro serviço . Depois elo exame ele diversas petições e de prose
g<ur debate sobre o r egimento interno, fez-se leitm·a ele o:fficios (j_o presidente da 
~a1I).ara elos cleputa.dos, acompanhando proje.ctos _de lei para ?'formação ele guardas 
c e segtu·ança pubhca e para fechar-se a umvers1clacle ele Connb1'a e armar o corpo· 
4cademico, os quaes tvanscreveremos mais adiante com 015 respec-tivos pi}J~eceres. 

"'' 
Quando r euniu a camal!a electiva no dia 12 o secretario Francisco Banoso 

:Pereir q, infol'mou~a ácm>ca da escolha feita pelas secções geraes elos indivíduos 
para a commi.·são mi4ta a que já nos referÍllJos, cujos nomes constam da acta 
po 'ter>iormente apresentada, excepto Fran0isco Manuel Trigoso ele ATagão JYiorato t, 

qtle não pôde pertencer-lhe por caRsa ele Feceber a mercê ele conselheiro de estado 
vitalício, como pa1•ticipo.u em officio lido na mesma sessão . 
. O secretario Antonio Ribeiro ela Costa deu conta ele um officio do ministro 
JUterino dos negocies ela guerra, que se resolveu fosse :re:rnettido com m·gencia ~ 
ll1I).q. commissão especiq.l, e é elo teor segtúnter 

Officio 

Ex..mo e re~. mo Sl!.- Se algtms soldados degenerados, se algtms cidadãos cor~ 
l'OUlpiclos têem cliffamaclo o renome ela antiga fidelidade portugueza, otltl'OS ha, e, 
por honra nacional em mtúto maior numero, que :fieis a el-rei e corajosos clefen
s?1'es das suas instituições têem sustentado com bJúo e denodo o Cl•eclito elo exer
cito e defendido a lJatria na sa:cl!ilega e fratvicicla guerra que os inimigos ele el-r ei 
e ela carta atraiçoaclamente trouxeram a Portugal. Alguns cl'estes briosos lJOrtu
gnezes têem encontrado uma gloriosa morte n' esta guerra santa em que a lealelacle 
combate a peFfidia, a hom·a o crÍll1e, a legitimidade a usUl'p~ção. Pesando +Ja h~~ 

1 Foi preencher a vn.ga. na commissão· Joaquim José de Queiroz. 
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lança ela justiça e da eqtüdacle serviços tão r elevantes , manda-rue sua alteza a 
senhora infanta regente, em nome ele el-rei, propor á camara a que v. ex. a pre-
side as providencias segnintes : . 

1.0 Que se decr ete que as mulheres ou filhas menores dos officia.es, offi?taes 
inferiores e soldados que tiverem mm-rido ou morrerem pela defcusa da patna na 
lamentavd guerra começada pelos r ebeldes portuguezes no dia 23 ele novem~ro 
proximo passado contra o seu legitimo soberano e indepcnelencia da roonarchia, 
continuarão a perceber os me~mos soldos da tarifa ele paz que venciam seus ma-
ridos ou paes . . 

2. 0 O artigo 1.0 será extensivo ás famílias mencionadas elos officiaes, offic1aes 
inferiores e solclados ela segunda e terceira linha, decr etando-se-lhes os mesmos 
soldos, e pela referida tarifa, como se fossem ela primeira linha. 

3. 0 As mulheres ou filhas menores cl'aquelles inclivi~ws que constituírem c?r
pos irregulares ou companhias ele vohmtarios e que perêcerem no mesmo patno
tico serviço, gosarão das mesmas vantagens declaradas nos artigos antecedentes, 
·segundo as nomeações que tiverem dos generaes das províncias, nomeações que 
serão reguladas em proporção elos voluntarios alistados, emqnanto aos officiaes . 

Deus guarde a v. ex." Palacio da Ajuda, em 11 de dezembro de 1826.= 
.iliaTqup:, de Valença. 

No mesmo dia, em sessão da camara dos pares, o secretario conde ele Mesqtú· 
tclla leu o projecto ele lei adaptado pela dos deptltaclos sobre os milicianos v?lnn
tarios, e augmcnto ele. soldo aos militares que, t endo obtido baixa na primeira linha, 
voltarem ao serviço, assumpto a respeito elo qual já se promulgára um decreto da 
infantn. regente, como fez ver o conde ele S. ]figuel. O dito secretario tambe~ 
pxocedeu á leittua do officio que trata ela commissão mixta, trancri})tO a pag. ~26; 
e manifestando o presidente a opinião de que n'essa conformidade se elcvenMll 
nomear quatorze membros, ponto controverso por não o definir claramente a ca-rta. 
constitucional, aqui mencionâli).os o extracto da breve 

Discussão 

CONDE DE S. lVlrGUEL: - Offerece-se uma granele duvida ; a carta não designou 
o munero ele membros de que ha de ser composta esta commissão, nem quem ha. 
de nomear o presidente . P arece-me que isto exige uma lei regulamentar, e que 
sem ella nada se pó de fazer . A carta não diz que o determine a camara recusante, 
n em as formalidades com que se ha ele r elmir esta commissão. Não é porque eu. 
t enha r eceio de que venha uma commissão ou a camara toda dos senhores depu
tados, mas é pela execução da lei, pois não quero que a camara elos senhores 
deputados nos mande, nem que nós mandemos aquella camara. 

CONDE DE LmrrARES : - Parece que à camara que não adopta as emendas é 
que compete pedir essa commissão mixta, e como a carta não designa o numero 
dos membros que a devem compor, a camara dos senhores deputados podia no
mear o numero que julgasse conveniente, para nós nomearmos outros tantos .. 

CoNDE DE S. lVIIGUEL :- O artigo nada declara, e a minha opinião é que 1sto 
depende de uma lei que regule quem ha de r eunir a commissão e quem ha ele 
presiclil-a . 

CoNDE DE LINHARES :-Como o objecto el'csia commissão é só ouvü· os mo
tivos que a outra camara pócle ter para ' não adoptar as emendas, é inclifferente 0 

numero de membros ele que se deve compor. Como a camara elos senhores depu
tados é a que não aclmitte as emendas feitas, nomeia o numero de seus membro.s 
que julga conveniente, e eu creio que nós elevemos nomear igual numero de P.ar~· 

CONDE DE S. lVIIGUEL :-Eu não me opponho a qu,e, attenclida a m·genCia 0 

caso, se nomeiem por esta vez os quatorze pares ; digo só que é prec.iso se faça 
uma lei regulamentaT que marque as formalidades com que ha de trabalhar essa 
commissão mixta e quem ha de presidil-a. · 

CONDE D..A. LouzÃ, D. DmGo:- Em toclas as occasiões em que se r eunem. as 
duas camar as é o presidente ela .elos pares quem preside, e. assim me parece que 
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a elle tocava ser o presidente tl esta comm1ssao1 e nomear o numero de pares e 
deputados que a devem compor. 

CONDE DE LINHARES :-- Emquanto á presidencia parece-me escusada, quando 
só se. trata ele ouvir rasões, porqtle, pelo que respeita á boa ordem, mantem-se 
IJor Sl mesmo. 
t MARQUEZ DE A·LEGRETE :-A presidencia parece-me absolutamente necessaria, 
auto para a dire'cção dos trabalhos, como porque o contrario até seria opposto á 

nossa fórma de governo . 
é COJ:\"'DE DE S. lVlrGUEL :-A commissão de que se trata não é só para ouvir, 

para decidir sobre a lei, e para isto é preciso que haja um presidente, um se-
Cretario, etc. · 
d CoNDE DE LINH.ARES :- Mas a clecisão é simplesmente para saber se ha meio 

e a~ duas camaras se poderem entender , porque não podendo, a proposta cáe 
P_or Sl mesma e não se trata mais d'ella . De outro modo a, commissão seria supe-
l'lor a ambas as camaras. . 

N CONDE DE S. MIGUEL :- O artigo da carta diz: <<Se a camara dos deputados 
nao approvar as emendas ou acldições da dos pares, ou vice-ve1·sa, e todavia a 
âa~ara recusaute julgar que o projecto é vantajoso, se nomeará uma commissão 
e Igual munero de pares e deputados; e o que ella cleciclir servu·á, ou para fa

zer-se. a proposta de lei ou para ser recusada» . Por consequencia o parecer cl' esta 
collllnlssão decide ou para se acceitar ou para se recusar a lei; não tem mais inter
pretação. 
fi ~ONDE DE LrNFTARES:-Mas a palavra c<serviri>J modifica esta idéa; a modi

caçao n' este caso seria conceder mais alguns artigos em yjsta de rasões que até 
agora esta camara não conhece. 
d CONDE DA LAPA :- 0 artigo 22. 0 ela carta parece vir em apoio ela proposição 

0 sr. conde ela Louzã . A questão é urgente e o numero nomeado é maior do que 
se c0stuma lJara as deputações. Portanto apoio o parecer do sr. conde ela Louzã. 

ONDE DA PONTE :- Apoio tambem a dita opinião . 
~O sec1·etario ma1·qtwz de Tcmcos leu a :p1·oposição do conde da LM~zã.) . 

rn CoNDE DA PONTE :-Agora, que tenho ouvido melhor, não posso conformar
e. com toda a proposição. Eu voto qtw o sr. presidente seja o d'esta reunião, 

~~rque o a1:ti~~ 22. 0 diz : ceNa reunião cl~s duas ca~m·as o pr~siclente da camara 
daS pare.,:; clingn·á O trabalh~JJ . S~ não ~lSSesse malS se poclena crer que~ fallava 

8 sessoes r eaes mas o artigo diz clep01s : cc Os pares e cleptltados tomarao· loga.r 
~0l0 na aberhU"~ elas côrtes n, e por conseguiu te entende-se que eleve presidir em 
doe as as reuniões . lVIas não me posso conformar em que aqui se decida o munero 
e .1llembros que elevem compor a commissão, porque o artigo 54.0 não o declara 

assl!U, e sendo um negocio m·gente é melhor conformar-nos com o numero fixado j~1. 
Col:\"'DE DE VILLA REAL :- Tudo isso se deve decíclll· depois por tuna lei regu

~entar, e não servil· de exemplo para o ftltm·o a decisão que nós tomâmos agora. 
caso é tu·gente e sou ele voto que nos conformemos com o munero decidido, 

rnas declarando que eleve tornar-se objecto de uma lei r egulamentar. (Apoiado.) 

O secretario marquez ele Tancos leu a proposição n'estes termos: «Que seja 
0 

presidente da camara elos pares quem presida á reunião ela commissão mixta, 
~egundo a intelligencia do artigo 22.0 da carta constih1eional, nomeando elle tun 
lllll~ro de pares igual ao nomeado pela camara elos sen~ores deputados, ~orno 

~eclicla provisoria visto não haver lei regulamentar» .- Fo1 approvacla clepo1s ele 
re'V"e . debate sob;·e se o presidente deveria ser ou não cl~ numero elos quatorze. 

Resolveu-se tambem sob iniciativa elo conde ele S. 1\'Iiguel, que o local fosse 
na ca'"' d ' · · d 1 ·a · =ara os pares e o dia determma o pe a pres1 enma. . 

Na ordem do dia leu-se o parecer ela commissão encarr egada de examj,nar ares
posta do ministro elos nego cios do reino sobre a proposição elo conde da Taipa 1, cl' este 
eor : «A camara reclamando a s. ex ." o ministro dos negocios do reino a obser-

"Van . a· ' lh . l Cia o artigo 16.0 a que s. ex. a faltou na sua resposta, e reenVIa a resolução 
c a ca!Uara, a fim cle

1
]he serem dados os esclarecimentos que tem direito a pecli-r-

1 Vide pag. 500. 

I 
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para desempenho de suas obrigações e fiel observancia ela carta constitucionr.h.--
Foi approvaelo sem discussão . 

O marquez de Vagos usou ela palavra para dar conhecimento ela seguinte 

Proposição 

Se o augmento ou diminuição da-força militar não pócle ser feito sem o con
sentimento e auctorisação das camaras, segundo o artigo 114.0 da nossa carta, 
que manda se conservem as mesmas forças existentes emquanto as ditas camaras 
não julgassem ser necessario: pergunto, porque se tem feito e continua a fazer 
um recrutamento n'este reino, sem que a camara dos dignos pares seja sabeclota? 
Bem como pelo mesmo artigo 114.0 foi dissolvido o corpo da policia, sem qile 
até agora esta cama!' a . tenha sabido qual foi o motivo de se dissolver uín corpo 
depois ela carta jurada. 

Aclmitti.cla, funclamentanclo-a o seü auctor em 16 elo mesmo mez. 

PouCCi ~epois de aberta a sessão do dia 13 da camara electiva o secretatio 
Antonio Ribeiro da Costa deu conhecimento ele um officio do marquez de Yalença, 
participando a reinteg;ração de dois ministros de estado 1, ele que já os proprios agi·a
ciaelos tinham feito sabeclora esta assembléa legislativa. Leu-se em seguida a cdr
i·espond.encia da outra camara, em qu.e o presidente d'ella communicava as re~?lu
ções ali tomadas a r espeito da co:inmissão mixta, e que adoptára as emendas fmtas 
ha proposta elo pocler executivo ácerca do r estabelecimento do artigo 15.0 do~ ~e 
guerra, e ía pedir-se lt infanta regente a sua sancção, tal como viera a propos1çao 
da camara electiva . 

. O cleputado Luiz Antoiúo Rebello ela Silva, na qualidade d.e relator, obteve a 
palavra para ler o seguinte 

Parecel." 

A commissão especial, encarregada de examinai' â proposição do podei' e:x:e
cutivo, offerecicla a esta camara pelo ?llnisterio da guerra, em data ele 11 elo cor
rénte mez, reconhecendo que a rri.eclicla proposta concilia o galardão devido aos 
briosos e leaes portuguezes, que na p1'esente rebellião tê_em morrido, e morrerel1l 
em defeüsa do r ei e da carta, com o póssivel lenitivo da viuvez ou orphanclad.e 
de suas mulheres ou filhas menores, foi concorde em 1'eduzir a mesma proposi
ção ao seguinte pi·oj ecto d.e lei, que tem ~ honra de apresentar á cliscussão ela ca
mara : 

Artigo 1. 0 As in.tu}:teres ou filh~s menores cios o:ffi.ciaes, o:fficiaes inferiores ~ 
sõlclaclos ela primEli.ra lii:iha elo exercito, que tivei'em mor6c1o ou morrerem e.Dl de
fensa ela pan·ia ha gtlén'~ começada pelos rebeldes no dia 23 ~le novembro do ?ar
rente ari.no, :ficam percebendo os mesmos soldos da tarifa de paz, que venc1aJ11 
seus respectivos maridos oü paes. 

·Art. 2.0 A disposição do artigo anteced.ente é extensiva ás mulheres ou ~bas ' 
illenores elos officiaes, officiaes inferiores e soldad.os da segünda e terceira J.inha, 
ôs qüaes todos. serão para e~~e fihi. conside~·aclos. como se fosse:in da primeira. 9 Att. 3. ó Fmalmente, o cl1sposto nos do1s artigos antecedentes comprehende a 
intuheres ou :filhas menores dos individuas que constitui..rem co1;pos irregulares oH 
companb:l.as de voluntarios; ~·egulàndó-se os soldos, quanto aos officiaes, segundo 

t O teor â.o officio e1~a, mutatis muta~ul.is, 9 do dh-igido á camara dos pares, que por não con· 
siar qas ~ctas aqui reproduzimos do original. . s 

. . «Ill . "'~ ~ ex.mo sr.- A s~renissil;na senl~or~ infanta regente manda porticipar á cam~r.a d~e 
par l;ls . do i'emo, que por rp.otJVos nim attendtve1s, houve por bem resolver , em nome de el-161, q . 
o_ministro ~ ~ecretario d'es~ado :aos I).eg~cios .da ~azenda, ba.rão do ~~bral , Herm~uo, e dos_ne.!!fi_ 
C10s estrangeiros, D. F\·auClsco de. Al!lleida, contmuassem no exerciCIO dos refendos log~1 ~5t .0 5 
cando sem effeito a demissão que d'elles lhes havia concedido a instaucias dos mesmos muus 1 

. 

e secretanos d'estado. 
. "Deus guarde ~v. ex .~ Palacio da Ajuda, e1~ 12 de dezembro de 1826.-DJ.mo e ex."'" Er

:b1aJ'quez de Tancos, par do -reino.= J11ci?·quez de Valença." 
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a~ nomeações que qs generaes das províncias lhes tiver-em expedido
1 

em propor
çao dos volunta.rios alistados. 

Fica r evogada qualquer legislação em contrario . 
Pal~cio da camara elos deputados1 em 12 ele dezembro ele 1826. = Conde de 

z~rnpaw=Jo~é Cc~m~llo Fer1·eim Botepw de Sarnpaio.=Luiz Antonio Re~ello da 
.tl~a= Antonw R~beM·o da Costa= Visconde de S . Gil de Pe?Te= Joaquun Pla

czdo Galvão Palma= .LVlamwl Gonçalves Ferreirct. 

f N'esta sessã.o entraram em Ol'clem do dia os projectos ele lei sobre o empres-
tmo ele 2 . 000 :000~000 réis e fórm.a ela eleição elas camaras

1 
nenhmn dos quaes 

:c~bou 'de ~liscutir-se por ca1~sa de adiamento de artigos. Na im~ecliata o secrer10 FranciSCO Barroso Pererra requereu que a cam.ara o auctonsasse a responp er á participação elo barão elo Sobral (Hermano) e D.; F rancisco ele Almeida 
ortugal, porque lhe parecia haver da parte d'elles algum melindre em. com.pare

~er desde qu~ foram rep~sto~ nos cargos ele ministros. Sendo muito apoiado, man
Oll-se expeclll: para o pnm.eno este 

Oflicio 

DI.mo e ex. mo sr. -Sendo presente á camara elos senhores deputados_ ela nação 
portugueza o officio ele v . ex. a., participando que sua alteza a ·senhora infanta re
gente houvera por bem ordenar-lhe que continuasse a servir o logar ele ministro 
e secretario ele estado elos negocios ela faz enda, r esolveu que eu participasse a 
l,· .ex. a que a camara ficava inteirada, e que esperava que v . ex. a, sempre que lhe 
01 poss1vel, assista ás suas sessões, pois conhece quanto as suas luzes e talentos 

corre · 1 sponc em á confiança que a nação tem em v. ex. a como seu deputado . 
Deus guarde a v . ex. a Palacio da camara elos deputados ela nação portugueza,· 

~~ ~~- de dezembro de 1826. -IJl.mo e ex. mo sr. barão do Sobral (Rermano). = 
anctsco Bar1·oso Perei?·al. . 

b n? deputado José Antonio Guerreiro informou a camára do resultado dos tra
h a . os ~a commissão mixta1 os quaes se tinham feito com. a maior cordialidade e 
c1 al!uo~1a que era de es_perar de dois corpos dirigidos ao m~smo alvo, a felicidade 
~ naçao; e leu a co,pia elo proj ecto de lei' em que ultimamente s~ accordára e de-

'Vla ser submettipo á infanta regente para a sua sancção. . 
Outro deputado, José Joaq1.úm Cordeiro, apresentou uma proposição para que, 

drn observancia do artigo 28. o da carta constitucional, se declarasse vago o logar 
.~deputado qile preenchia F rancisco Manuel Trigoso ele Aragão Morato, visto ter 

8
d1 0 nomeado conselheiro de estado vitalício. - Remetteu-se á commissão de po-

eres . · 

* 
] "Depois da camara hereditaria ter conhecimento no dito dia 14 da acta que se 
avrára sobre as resoluções da commissão mixta, e ele ler-se o regimento interno 

dom to~las as emendas approvadas, que voltou á respectiva commissão ,por causa 
e dnv1das expostas, o conde de Lumiares offer eceu o seguinte 

Proj ec-to de lei 

ficgulando a ordem que a camara dos diguos pares ha de seguir quando se formar em tribunal de justiça 
ou supremo jurado nacional 

I TITULO I 
0

DISPOSI ÇÕ:ES PRELIMINAJ.tES 

tr Artigo 1. 0 Logo que á camara for remettido . qualquer auto de accusacão con
a pessoas, de cujos crimes deva tomar conhecimento na fórma do § 1:0 do ar-

. 
1 ~a mesma conformid~de a D. Francisco de Almeida Portuga1, ministro dos negocios es

tangenos . 
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tigo 41. 0 ela carta constitucional, o presidente o r emetLerá a uma commissão ela. 
camara, que nn seguinte sessEto dará o seu par ecer sobre a mesma accusação. 

Art. 2 .0 Julgando a camara que tem logar a accusação, distribuir-se-hão ?8 

papeis ao escrivão para este os autuar; e o presidente, depois de designar o dia 
em que o accusado ha de comparecer com o seu advogado e testemunhas, lhe 
mandará faze1· pelo escrivão a competente intimação, e mandará avisar o pro
curador da corôa, nos casos em que es te preencher o ministerio ele promotoJ: aa 
accusação . 

. Art. 3 .0 Quando porém a accusação for feita pela camara elos senhores ~ep~l
tados, n'esse caso o ministerio de promotor será preenchido por 11ma commlílSaO 
d'aquella camara, á qu.'ll o presidente officiará, designando-lhe o clia e hora em 
que ha de comparecer para o referido fim. 

Art. 4. 0 Entretanto o auto de accusação e suas peças justificativas serão im
pressos e clistrib1údos_pelos dignos pares para sen conheeimento. 

TITULO II 
D!Sl'Q.SlÇÃO DO 8.1\.L:tO 

Art. 5. 0 No salão , alem dos legares costumados, collacar-se-ha uma mesa por 
baixo da tribuna para o escrivão do processo, que será o archivista ela camara, e 
se assentará em um mocho raso, assim como o seu ajudante, caso se julgue n~
cessario que o tenha, devendo um e outro prestar juramento nas mãos do presi
dente de bem e fielmente cumprirem seus cargos . 

Art. 6 . 0 Ao lado esquerdo da tribuna uma cadeira para o accusaclo, com br:t
ços ou sem braços, conforme sua j erarchia; aos lados duas cadeiras rasas para 05 

a-dvogados, e por cletraz duas ordens ou uma de bancos para as testemunhas de 
clcfeza. 

Art. 7. 0 Ao lado direito da tribm1a as cacleiras de braços, que forem necessa
rias para os srs. deputados que pela respectiva camara forem nomeados para for· 
marem a commissão que fu'l. ele preencher o ministerio de promotor, na fón:na do 
artigo 37 .0 da carta constitucional, e por detraz uma ou mais orclens de banaos 
para as test emunhas ela accusação . . 

Art. 8 . 0 Nos casos, porém, em que o ministerio de promotor for pTeench.ido 
pelo proclU'ador da corôa, .na fórma elo artigo 42. 0 da carta, collocar-se-ha para 
este uma cadeira sem braços no mesmo lado direito ela tribuna; e as t estemtwhas 
mencionadas no paragrapho antecedente se collocarão pela fórma n' elle-clesignada' 

TITULO III 
DA ORDEM. DO PROCESSO A'Pl~ FIN,\L SEN'l 'ENÇA 

Art. 9. 0 No dia designado para o accusaclo comparecer na camara, tenclo to
elos tomado os seus legares , o presidente o mandará entrar com o seu aclvogado 
ou advogados, e logo mandará ao escrivão que leia em voz alta o auto ele accusa
ção e todos os documentos em que o mesmo se funda . 

Art. 10.° F eito isto, começará o interrogatorio do accusado e testemunl1as P1:~ 
e contra, que deporão na presença do accusado e seus advogados; o que se. fã' 
em uma, ou, quando muito, duas sessões; e logo que se conclua, tendo-se retira 0 

o accusado para fóra elo salão, e consultada a camara, o presiclente novamente 0 

chamará, e lhe intimará que a camara lhe concede cinco dias para dizer ele facto 
e direito na fórma elas leis elo reino. 

Art. 11. 0 Logo que o accusaclo for intimado, o escrivão lavrar{t nos auto\ a. 
comrJetente verba de continuacão ao aclvog·aclo do accusaclo, e ali mesmo á VlS .a. 

~ ~ 1 bo-de todos lhe entregará os autos, passando o advogado um recibo, no qua se 0 

gue a fazer cl'elles entrega passados os cinco dias. 
Art. 12.0 Este termo não seTá reformado; mas se o advogado não pocl~r ~en

t ro cl' elle concltúr a defeza por quaesquer motivos, sendo julgados attencliVels, a 
camara o reformará por mais cinco dias. elo 

Art. '13. 0 Tambem a camara poderá conceder reforma de termo, se o a.ccusa 
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t:izer dar mai:; alg1.1mas testemt~nhas, OLl ajunt~r doct~mentos essenciaes á sua de
eza, comt<l.nto que este termo não exceda a qmnze dias . 

!ir~ . 14.0 As r esoluções da camara, quer sejam para o accusado dizer de facto 
e c~u·e1to, on interlocutorias, serão escriptas nos autos por 11m dos secretal"ios, e 
assrgn:adas pelo presidente e secretarias . 

Art. 15.° Findo o praso conceclido ao accusado para dar a sua defeza, serão . 
r~ antas COnclnziclos {L Camara pelo adVOgado 1 que OS entregará aO eSCriVãO I l' eCe-
3enclo d'esto a oorigação ele que trata o artigo 11.0 ; e então, presente o promotor 
e 0 accnsaclo, o advogado cl'este r ecitará em alta voz a defeza de seu cliente, a 
que se seguirá a impugnação do promotor1 á qual o advogado poderá replicar, 
querendo. 

~rt . 16.0 Oonchúdo if;to, o presidente inanclaní. r etirar o accusado, e declarará 
se\sao secreta, para se j ulgar o accusado culpado ou não culpado, para o que pro
~ec erá. <~ votação nominal, na qnal, perguntando aos clignos pares 1rm por trm a 
8

\
1a 0 Plllüto, estes r esponderão : «Pela minha honra julg·o o accusado culpado,,; ou 

Vlce-versa. 
l Art. 17 .0 Acabada a votação tornará o presidente a abrir a sessão pttblica; e, 
c cclaranclo a opinião da camara, mandará por trm elos secretarias lavrar a senten
ça, qtte será assignada por todos os dignos IJares presentes, tendo precedido, no 
caso de condemnação, o irem os autos a wna commissão para esta applicar a pena. 

Art. 18.0 Sendo o accusado julgado innocente, o presidente o mandará vir á 
camara, onde lhe será lida a sentença, e :ficará logo em sua liberd.ade; porém 
den:lo. conclemnado, depois ele •publicada a sentença na camara, o presidente mau-
ara Intimar-lh'a pelo escrivão á prisão. · 

el- .~rt. 19.o Estas sentenças não terão embargos, nem appellação, salvo para 
. l ei, regente ou r egencia, na fórma do § 7 . 0 elo artigo 7 4. 0 ela carta constitu

Cional. 

a Art. 20.0 Sendo a pratica constante dos tribuna~s elos jurados poderem os 

1. ccnsados r ecusar para jtúzes aquelles que lhes parecer, não pó ele ter logar essa 
ecusacã ' · d 

lll ~<o nestes casos em que toda a camara elos pares fórma o supremo Jm·a o; 
as o ·a 1 d pres1 ente, antes c e começar o processo, ex.hortará os pares, para que to-

)( 
08 

aquelles que tiverem motivos de animosidade pessoal contra o accusado clei-
• e111 ele ...., t t N , N ., • • 

y o ar ; es es ent~w sa1rao e os restantes ser ... o os JUizes . 
l'einCamara elos pares, 13 ele clezembro ele 1826. =Conde de L mnia1·f1s, par d o 

o. 
* 

Quando o secretario Antonio Ribeiro ela Costa deu conta do expediente á ?a-
lllara el t . ~ cl · ec 1v~, em sessao de 15, fez leitm·a o segumte 

Offi.cio 

da ;m.nto· e ex..mo sr. - Passo ás mãos ele v . ex.a.a ~clusa c?pia authentica da acta 
sessao que hontem teve loo·m· entre as comm1ssoes reumclas, que a camara dos Pares . o 

"" enVIa á camara dos senhores cleputados da nação por tugueza, para que 
· e:x:. a n' esta conformidade a communique á mesma camara . 

Deus guarde a v . ex.a Palacio da camara dos pares elo r eino, em 14 de de
~ell1bro ele 1826. - m. mo e ex. mo sr. bis1JO titular ele Coimbra, presidente ela ca-

l ara elos senhores deputados da nação portugueza. = D ltqtte de Cadaval, presi
{ ente . 

Commissão mixta no dia 13 de dezemb :ro de 1826 

J Reunindo-se a commissão n'~ste dia, e tendo-se juntado, passou o sr. presi-
Ctente · l d h · l' li c . a nomear o secretario, depois de .propor a necess1c a e que aVIa c e e e a 
a omnussão lhe ter conferido a faculdade ela nomeação, e elegeu o sr. presidente 
d~ conde .da Lapa, a quem fe:q ler os docume~t~s que fazi.am .o obj ecto ela reunião 
D I comnussão1 isto é a pro1Josta do ex.mo miD.lstro das JUstiças, emendas feitas 

e os srs. deputados, ~ igt1almente as dos dignos pares do reino, junto com o do
etnneuto ela remessa. 
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P edtu a palavra o sr. lVIar~iano de Azevedo para mostrar que- devíum :ficai 
SLlspensas as liberdades só no crime ele rebell.ião, em o que julgava conciliar as 
opiniões, t endo sido muito diminutas para as cirm"Lmstancias as faccüdades conce
cliclas pelos dignos pares. 

O sr. conde de Linhares passou a expender QS motiv-os em que se tinha fi:m
clado a com missão dos dignos pares para r es.tringir as -faculdades pedidas. 

O sr. Camello Fortes passou a mostrar que • era chegado o tempo de co~ce~l~r 
todas as faculclades, e mostrou que se tratava tão sómente da"liberclacle Incl!Vl
dnal, e que os artigos 121.0 e 122.0 não se podiam sepaTar, conco1·clanclo que se 
explique a intellig;encia da palavra «demissão», e que se declare tambem que a 
suspensão elos direitos inclividuaes só comprehende o caso ele r ebellião . ' 

O sr. Borges Carneiro procurou provar o quanto o ministerio precisa estas 
concessões, e que tendo explicação as emendas elos srs . cleputados, poclerã.o c?:,r
ciliar-se as opiniões, isto é, emquanto a garantias inclividuaes em caso ele rebelbao 
e declaração da palavra <cclemissã.o» . . 

O sr. conde da Ponte apoiou o parecer ela commissão elos dignos pares, instan· 
elo pox que se façam mais cleclaraçõe~ ao artigo 1.0

' elas emendas . 
O sr. Serpa lVIachaclo, chamando a attenção sobre o n.rtigo 54.0

1 procmou pro· 
var que só se tl•atava de acceitar 01.1. r ejeitar as emendas ela carn~11'a dos senhores 
deputados e dar explicações sobTe os _motivos que conduziram a camara a dar l.'~Dia 
maior latitude ele auctoridacle ao poder executivo. . 

O sr . Magalhães provou a necessidade ele estender a esphera ela auctonclacle 
do poder executivo, e que a suspensão elo § 7.0 do artigo 145.0 sem outros, coJJ'lO 
os §§ 6.0

; 8.0 e outros, fazia a medida inutil (não se oppondo comtuclo a que se 
fizessem algutnas declaragões). 

O. sr. Mansinho ela Silveira quiz provar que ao poder· executivo deve ficar & 

escolha das faculdades c1e que carece, não se podendo especificar todas as hyp~
theses, e ficando dep~is responsavel pelo que praticar e pelos abusos que houver .. 

O sr. conde elo Rw Pardo sustentou que não era possível conceder ao poder 
executivo todas as auctoridacles . · 

O sr . bispo ele Vizeu passou a provar qile, não tendo o ex. mo ministl·o ela jus
tiça clecla1•aclo as suas pretensões e a camara elos senhores deputados feito as com· 
petentes declarações, julga essencial uma nova redacção, por isso que a ca1llara 
aos dignos pares se regulou pela proposta. 

O sr . conde de ~inhares passou a clar novas explicações sobre o sentido em 
que se consicleraram os di:fferentes artigos da emenda. 

O _sr;_, Borges Carneiro, _p~·ovanclo a auctori_clad_e ele que se acha revestida. esi: 
comrmssao, conforme o esp1rlto ela carta constrtucwnal, propoz que se tratas~e. c 
um meio de conciliação, que indico~l ser de se fazerem emendas que fossem feitaS 
por 1.una commissão, e que depois se redigisse o decreto. . 

O sr. marquez ele Pombal fallou, apoiando o parecer da commissão dos cl1gnos 
pares, conformando-se em que se fizessem algtrmas declarações. _ 

O sr. conde ele Villa Real, elucidando a materia, pTopoz que, não se í.lltten 
clendo {Ls emendas das duas camaras, se fizesse uma redacção g~ral. _ 
. O sr. Camello Fortes explicou as intenções elos srs . deputados na sua com 

missão. a 
O sr. Guerreiro procurou mostrar que tudo no reino se acha organisaclo . ~ 

tal modo, que, por agora, se não póde salvar constitucionalmente, e que nã~ e:JO; 
te, por agora, nem é tempo para se fazer uma lei que designe as garant1as ~ 
liberdade inclividual, e fez ver a necessidade que tem o poder executivo de an_ 
doridacle na presente crise . Indicou que o tempo que se deveria conceder ao po 
der executivo deveria ser tal, que, quando terminasse, as côrtes ainda se ~c~;sse~ 
reunidas, a fim ~de poder ter logar a responsabilidade . Foi tai?-be~ ~e _op1mao q:~ 
se declarasse tao só~en~e que ficassem suspensas ~as g~rantl~s mclrvtcl:Uaes, h. o 
nenh1.una outra explicaçao, e passou a elumdar a mtelligenc1a dos artigos 1 
e 122.0 • 

O .A · · · ·!'>' a 1 "' d · · offerecen sr. gmar apowu a opm.1ao a rec acçao o proJ ecto,. para o que 
algm1s esclarecimentos ou emendas . 
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O sr. 1anuel Antonio àe Carvalho foi de opíniao que as camru:as podem sus
pen~ler todas as g'm'antias elo direito incliviclual, e que estamos no caso, para sa.l
v~ao ela patria., de conceder esta faculdade ao poder executivo; e apoiou a opi
l~o do sr. Guerl'eiro, da clifficuldade de definir as garantias quando não existe 
eJ . 

t . O sr: ~ravito, coíno membro da commi são, explicou a intelligencia com que 
~1 concebido o projccto, sem designar o poder, a fim de que o ministro se ache de 
~ gt:ma sorte mais ligado e fosse obrigado a maior circumspecção; concluiu não 
c .uvdtdauclo que se fiz ssem algumas declarações, e passou a elucidar a intelligen
CJa a p~lavra <<clemittir», de qüe sé usou na emenda dos srs. deputados, confor
me o artJgo 122. o 

·f O sr. Serpa Machado p1'opoz qtte, como meio ele conciliação, se limitasse ao 
ai Jgo 33 .0

, sem alterar o espil:ito da carta constitucional. 
O sr. Marciano de .Azevedo propoz um projecto, que o sr. Camello Fortes 

contestou, emquanto ao te:i:upo ele tl:es mezes . 
l" Propoz o sr. presidente se o negocio estava bast:mtemente discutido. E cleci
c lll-se que sim. 

be, frop~z ~ ~r. presidente se ficam suspensas as _formalidacles . .5J.ue g~rant~:tn a 1~-
1 c ade mdividual sómeilte para os casos r espectivos á rebelliao ou mvasao . FI-

cou decidido que sim. 
. Propoz o sr. presidente a segunda parte do artigo, que diz assim: «Mas no 
:s~ ele prisão seni culpa formada, c1ar-se aos presos a nota com a declaraçao elo 
e Ottvo ela sua prisão, do nome elos seus accusaclores e t est emtmhas, havendo-as, 
rn lUU praso rasoavel» . Ficou appi"ovado . 

Propoz o sr. pi·esidente se devia se1· ele oito dias. Ficou rejeitado. 
Propoz o sr. presidente que não exceda quinze dias. Ficou r~jeitado . 

cl" Propoz o sr. presidente se em tempo rasoavel, não se marcando tempo . Deci
lll·se que sim. 

a·a Propoz_ o sr. presidente se a suspensão devia ser por dois mezes. Ficou deci-
1 o que Sl.Ill . 

lo . Pl·opoz o sr. presidente se no artigo 2. 0 das emendas elos srs. deputados, em 

1
, ~a~· da palavra «clemittin , se eleve substituir «dar o log-a.r por acabado» . Foi 
eJeltaclo. 

al Pt:opoz o ~r -. presidente. a. emenda do sr. co~cl~ de Linhares, de a?rescentar á 
P av:r a « clemli;tin o <c clem1thr ele logar», si:ibstltumdo o r esto do artigo tal qual 
se offereceu. Decicliu-se que sim. · 
D Propoz o sr. presidente á votação a ultima parte do artigo, que diz assim : 

cc • evenclo tambem dar conta cii'cumstanciada ás côrtes elas medidas a este res-
peito J~ • E ficou decidido que sim. 
de Lisboa,_ 13 ele dezembro de 1826, =Duque de CadavalJ presidente =~arquez 
Co L a'IYJ·adw . JI!Ia1·quez de Bo1·ba . Mm·quez de Pombal . Conde de E. JJ1~guel= 

_nde do Rw Pardo=Conde de 17illa Real=Conde de Ltnha?·es_:_Conde das Gal
~~~8= Conde da Ponte = Conde da Louzã, D. Diogo = Bispo ele Vize~t=Bispo 
Q~a?.=João, Bi~po do P01·to =Mr;-nnel A_1~tonio de Cc:1··valho = Joc:qutm Jo~é de 
-4 BM ~z = F1·anc1sco Manuel G1·avito = Ftltppe FmTet?·a de A1·auJO e G_ast? o= 

, ntonw Camello F01·tes de Pina =Joaquim Antonio de Aguiar= José Xamm· ,Mou
J,nho da Eilvei?·a = Bento Pe1·ei1·a do Ca1·mo = João Antonio Fen·dra de lJI[ou?'ct = 
J.osé Antonio Gue?TeÍ?··o =Mamtel Bo1·ges Ca?"?tei? ·o =Jl!Ianuel de Eer-pct JJ1achado= 

oaq1GÍ?n Antonio de JYiagallz/J,es=A?itonio Ma1·ciano de Azevedo .:_Conde da Lapa, 
secl"etario ela commissão mixta. · 

. A.ssim terminou a divero·encia que se suscitára entre os dois corpos legisla-
tnros. o 

Proseo·tuu a discussão elo }Jroiecto ele lei r elativo ao emprestimo, e concluída 
esta J d · :6lh . . ' passou-se á elo que concedia soldos a to as as vmvas e as menores elos 
J.nihtares mortos em clefensa da pani.a na guen·a contra os rebeldes desde 23 ele 
novembro. Ambos soffreram alterações, como se poderá ver confrontando-os com 
a. ])reposições enviadas depois á ca.mara elos pares. 
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* o marquez ele vagos apresenüíra em sessão de 12 de dezembro; como. se lê 
a pag. 630, uma proposição, que o presidente destinou para a ordem elo d1a 16, 
funclamentando-a então o seu auctor n'um discm·so por escripto, cujo assumpto 
promoveu bre-ve debate. Eis o extracto ela 

Discussão 

lVlARQUEZ DE VAGOS: - A minha proposiçao contém duas partes: na primeira 
argLw um excesso, e na segunda uma diminuição na força militar ele terra; e mos
tt·o que tanto aquelle excesso como esta diminuição offendem o artigo 114.0 ela 
carta, porquanto se fizeram sem consentimento das eôrtes geraes, conforme o ele-
termina este mesmo artigo . . 

Senhores, cles~jo ser entendido, e prete)fclo que de modo algum se suppo~a 
que eu quero ver destnuclas as nossas instittu\!Ões, quando o que eu mais c1es~J 0 
é vel-as firmemente estabelecidas e religiosamente observadas; e portanto, quando 
eu accuso mn recnltamento e a suppressão ele um corpo militar, nem entendo que 
aquelle se não faça nem que este eleva existir, accuso o modo por que ambas as 
cousas se têem feito, o qual eu supponho inteü·amente illegal. . 

O citado artigo 114.0 ela carta cliz : «Em quanto as côrtes geraes não designa
rem a força militar permanente ele mar e terra subsistirá, a c1ue então houver, até 
q11e pelas mesmas côrtes seja alterada para mais ou para menos>>. Esta, pois, se1:á 
a lei com a qual eu combinarei aquelles dois factos, deduzinclo em consequenma 
o se~1 manifesto encontro e opposição. 

E innegavel que o governo carece de uma força assás poderosa para se fazer 
obedecer ele seus subelitos e re:;peitar elos estranhos, que com manifesta violação dos 
mais s.agl·ados princípios elo direito das ·gentes têem ousado acommetter-nos. D_es
graçaclamente, as instituições de paz, ele hnmanicl acle e ele justiça, que el-re1 o 
senhor D. Pedro IV foi servido dar a estes reinos, foram recebidas por anÍlllOS 
inquietos e ambiciosos, com má vontade e manifesto descontentamento, e pouco 
depois r ejeitadas com insolente rebeldia e insulto feito a uma lei, que, para ser 
observada, não carece elo consenso dos povos, porque na sua formula e na sua 
força não cliffere cln.s outras leis, ás quaes, depois ele publicadas, ninguem se pócle 
snbt~·ahir e muito menos oppor. 

E igualmente innegavel que aquella força necessaria não existia, ou, para ~e
lhor dizer, existia nos corpos militares, que, eriginclo-se em palestras ele polítiCa 
e syneclrios jlll'iclicos, decidiram contra a legitimidade do rei e ela carta, e enca~·
regaram-se elles mesmos ele compor os negocios e reduzir tudo áquella legiti~
dacle que pócle dar a força tumultuaria e revoltosa. Desgraçaclamente a vcrclacle~r.a 
força do governo ou aquella parte do exercito que, conservando a disciplina mili
tar, se tem mostrado firme contra as suggestões elos rebeldes e tem clenoclada
mente clefencliclo a causa elo setl r ei e a liberdade ela sua patria, achava-se tão 
climinuicla, que não podia atalhar com a prompticlão necessaria o progTesso ela re
volução e · da anarchia, porque (não sei por que política fatal) se havia por mna 
parte enfraquecido a força dos corpos, cuja fidelidade não era clnvidosa, e pela 
outra augmentado a força cl'aquelles que a expe:riencia mostrava que tinham per-
cliclo, a moral e a disciplina · 

E finalmente tambem innegavel que em taes.circumstancias o governo se acha
va em uma a.bsohüa necessidade de augmentar a foí·ça d'aquelles corpos que lhe 
são obedientes, e com os quaes eleve punir os rebeldes e fazer frente aos inimig-os 
extemos que o proyocam e atacam; porém esta necessidade é porventm·a ela na
tureza cl'aquellas que, para ser r emediada é mister prescindir ela lei? Não, )?or 
certo. Nem a camara dos senhores clepntados, nem a elos clignos pares se opponam 
ao recrutamento que lhes fosse proposto pelo ministerio . Ha poucos dias que todos 
nós nos offerecemos para defender o r ei, a carta e a patria, que altamente recla
mam os nossos esforços e os sacrificios ele nossas pessoas e bens ; ~ão houve ne
nhuma di:fferença de sentimentos : os dignos pares ecclesia.sticos uniram os seus 
com os nossos votos, e toclos ·e offereceram para os mesmos sacrificios. Portanto, 
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se estes são os nossos sentimentos, estes os nossos desejos, como poderíamos obstar 
a que toda a nação e principalmente todos os que podem pegar em armas para 
a defender, tivessem iguaes sentimentos e fizessem os mesmos sacrificios? Logo 
a minha arguição não podia recail· senão unicamente no modo poi' que as cousas 
se têem feito . Sa a carta determina positiva e. terminantemente que ás côrtes per
teJlCe estabelecer as forças ele terra e mar, e que a estas é que pertence tambem 
augmental-as Oll climinuil-as, concluo que o ministJ.·o effectivo da guerra atacou a 
carta quando, sem ouvir as cama.ras, mandou proceder a um r ecrutamento nume
roso . Os fins são j ustos, porém os meios são illegitimo.s, e eu tenho para mim que 
a importancia elos fins nunca justifica a illegaliclacle dos meios. A carta e nada 
mais; porém também a cru·ta e nacla menos . 

' Seja-me licito fallar com toda a franqueza possível. Senhores, eu receio menos 
os ataques clirectos elos rebeldes, que, talando os nossos campos, incel'lclianclo po
voações inteiras e clevasta.nclo províncias , trazem na mão a espada com que amea
çam as nossas vielas, elo que temo aquelles que por meios inclirectos, debaixo elas 
apparencias ele amantes da carta, a atacam e commettem violencias ; contra aquel
les temos muitos milhares ele portug'Ll8zes, amantes elo seu r ei e da patria, que 
preferem baixar com honra ao sepulchro, ao viver com a mancha de traiclores; ' 
temos a Europa inteira, que, r ecm1hecendo ·a legitimidade das nossas instituições 
e a justiça da nossa causa, não ha de ser espectadora tranqlúlla da pedida ag
gressão que soffremos ; temos lillla nação poderosa por nossa alliada e protectora, 
com cujos auxílios nós veremos clispersos os inimigos internos e externos, que, 
abnsa:q.do ela nossa boa fé, nos estão offenclendo e ultrajando. Contra estes, porém, 
nenhuns esforços temos que oppor, porque as nações ele quem esperâmos grancles 
e poderosos auxilios nos hão de abanclonar no momento de verem que em logar 
de respeitarmos o governo legitimamente constituído, o apeclrejâmos e insultâ
mos, praticando actos que até na r evolução f-ra.nceza foram desconhecidos; que 
em logar elas anctoriclacles mais eminentes pí·ocurarem a tranquillidacle publica, 
se apresentam em publico com um zêlo pharisaico, semeando a discorclia, :inspi
rando mal nmdadas desconfianças, promovendo a desordem e a :marcrua, e ata
cando praticamente o que se acha disposto na carta. Estes são os inimigos de que 
eu mais r eceio ; a sombra da carta os encobre, entretanto que não procuram o seu 
abrigo senão para a aniqlúlar . Portanto eu não deixarei ele me oppor com todas 
as minhas forças a que se pratique um só acto contra o que se acha cleterminado 
na carta, porque se da sua exacta observancia nos podem vir grandes b ens, ela sua 
violação :q.os podem resultar _gravíssimos cla.mnos . Isto tudo o que tenho dito se 
entenda emquanto á primeira parte da minha proposição. 

Não entro no exame sobre se a guarcla real ela policia ele Lisboa tinha ou não 
a confiança do governo; não cligo que era bom nem mau- o seu espírito: o que cligo 
é que, formanclo . ella um corpo militar, não devia ser clissolvida sem precedencia 
do consentimento elas camaras, e que sendo supprimido aquelle corpo, se não de 
direito, ao menos ele facto, sem este cons'entimento, o ministro que assim o deter
minou commetteu uma infracção ela carta, e por consequencia tenho dado os flm
clamentos ela segunda parte da minha proposição. 

CoNDE DA Pü:NTE: - Quando se apresenta um obj eçto qualquer, parece que 
~ primeira cousa e a mais interessante é saber o fim a que se dü·ige. O governo 
mandou fazer lllll recrutamento, e com que fim? Com o de resistir aos r ebeldes e 
repellir uma facção que entrou pelas nossas fl_.onteiras, e á testa ela qual está o 
m.arquez ele Chaves . 

.A p~·oposito elo marquez de Chaves. Quem é o marquez ele Chaves? O que 
q1.1er? E um' traidor o mais ingrato á memoria do seu bemfeitor. O senhor 
D. João VI deu-lhe o titulo de marql).ez, uma grau-cruz, fel-o tenente general; 
deu por este modo um nome á sua familia, que ella nunca esperou consegtúr; e é 
este mesmo homem que se revolta contra o primogenito filho d'aquelle rei, que 

. não obedece á ultima vontade cl' elle, vontade a que obeclece a Em·opa inteira, re
conhecendo a legitimidade elo senhor D. Peclro IV, na regencia dada pelo decreto 
ele 6 ele março, vontade a que obedece toclo o Portugal, pois foi governado pela 
lllesma r Pgencia,. contra quem ninguem fallou e contra a qual o mesmo marquez 
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de Chaves e a sua facção não se revoltou, até qne soube que o senhor D. Pedro IV 
mandava a este reino uma carta constitucional. 

É portanto o marquez ele Chaves um rebelde, ingrato á memoria do senhor 
D . João VI, um r evolucionaria contra a legiti.miclacle elo senhor D . Pedro IV, con
tra este soberano que ainda se dignou mandar-lhe a nomeação de pal', dignidade 
que elle não reconhece e a que não sabe dar valor : eis o que é o marquez de 
Chaves. O que quer o marquez de Chaves? Ninguem o sabe. Em Tra-z o~ lVIont:s 
proclama o senhor infante D. Miguel rei absoluto; levanta um grito que amcla na.o . 
tinha sido ouvido em cant0 algum do r eino ele Portugal, e' em epocha nerrhUllla, 
dizendo: morra el-rei D . Pedro IV ! E eomo não tem quem o siga, foge paraRes
p::mha, aü espera a organisação elas forças eom que pretende impor a Portugal 
um governo, que elle diz ser legitimo, ser o. unico que as leis ftmdamentaes ela 
monarchia r econhecem; e quando cita estas primeiras leis elos portuguezes, pro-

, elama successores do senhor infante a senhora princeza D . .j_VJaria The~·eza e .0 

senhor infante D. Sebastião, elos quaes a primeira é excluicla pelas mesmas lers 
fi,mdamentaes do throno portuguez por ter casaelo eom estrangeiro, e o segun~o 
por ser filho d'este. Mas ainda quanclo o marquez ele Chaves não tivesse fmto 
menção el' estas duas ultimas pessoas reaes e unicamente qtúzesse sustentar a cle.
clar~J.ção que fez ele reconhecer sómepte l'ei o senhor D, Miguel; q11.em pó ele ser 
tão incauto que veja no procedimento d'este homem boa fé, vendo que elle con
tinú~J. no mesmo projecto depois elo senhor infante por sua espontanea vqntacle ce
der d'q,quillo que o marquez lhe queria dar, depois que o senhor infante, jm·~do 
a carta e cumprindo as vontades elo seu augu.sto irmão, dá á Europa um publico 
testemunho elas suas altas qualidades ele l'espeito pela memoria ele seu pae, e cb 
amisacle e obecliencia ao senhor rei D . Peclro IV, e ele reconhecimento cl'essas 
mesmas leis fnndamentaes, que determinam seja rei o primogenito dos monar
chas portugnezes? 

Que pretencle, torno a perguntar, o marqnez ele Chaves? Pret ende por acaso 
impor a Portugal um governo ele facto, elictar leis á Emopa contra a legitimidade, 
destruir o principio em·opeu eleclarado nos congressos ele Vienna, de Laybach e 
T'roppau? Dissolver a camara elos pares, onde se acham sentados os descendentes 
dos lVlenezes, elos Sousas, dos Salclanhas, elos lVIascarenhas, elos Almeiclas, etc., 
onde se acham os mais r espei taveis representantes do clero e á qual preside o du
que · ele Caclaval, fazendo trazer i menwria os' nomes dos seus antepassados, e ele 
qne se acham cheias todas as paginas ela historia portugueza? Se o marquez ele 
Chaves não fosse tlm ignorante, se tivesse um dia lido a historia portugueza, te
ria vindo no conhecimento ele que, desde o principio ela monarªhia, todas as cansas 
abmçac~as pela nobreza foram as mais j ustas e as que venceram quasi sempre, e 
que se F.ilippe li pôele subir ao throno portuguez fo i por ter JillOl'l'Ído a maior parte 
ela nobveza na desgraçada expedição ele Africa; mas que nem o jugo elos hespa
nhoes, nem o estado desgraçado em que estava Portugal no tempo de Filippe IV 
pocleram impedir os quarenta bravos que em 1640 po4eram no throno o duque ele 
BTagEJ.uça, e que se estes se expozeram em uma occasião em que era preciso coJll
bater a F(espanha, então mais forte que hoje, em que algumas nações ela Europa, 
incluindo até Roma, se não achavam ele ,tod0 dispostas a reconhecer o novo rei de 
Portugal, D. João IV, como nos não exporemos nós, descendentes el'esses qua
renta, a morrer em defeza ela legitimidade do rei, já reconhecido por todas as 
nações!? Tendo a combater, não a H espanha ele Filippe IV, mas tlm bando ele re
beldes portuguezes, ajudados ele uns poucos miseraveis hespanhoes? Se o J)lar< 
quez de Chaves fosse coherente, se não fosse ignorante e ele má fé, não havia ele 
combater a legitimidade em 1826, por que tanto se expoz em 1823; havia de no
tar que ás suas bandeiras se não alistm•am cl' esta vez todos os que o segt7Ú'am ela 
primeira, incluinelo principalmente n' este numero dois distinctos portuguezes, que 
foram os que conduziram a divisão transmontana, e a quem o marquez de Chaves 
eleve o ter até ao :fim conservado o commanclo d' .ella, que os .filhos mesmo elos 
seus parentes por muitas vezes lhe quízeram tirar: fallo du conde de Villa ~~a~, 
elo barão ele Sabroso. Estes dois portuguezes, que não conhecem senão a legrt~
clacle e tudo quanto só elo soberano dimana, bateram-se em 1823 contra os pxl.Il-
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C1p10s das côrtes de 1820, e agor a um fez g1:andes serviços em 'Hespanha e o outro 
persegue os r ebeldes no Alemtejo; ambos são fu·mes na obediencia ao vercladeiro 
soberano, ambos dã.o a conhecer a Portugal e á Em·opa a sua illibada fidelidade . 
Só isto bastaria, senhores, para o marquez de Chaves desanimar, se elle ohl·asse 
de boa fé; mas não senclo estes os seus princípios, elle marcha na caTreira dos 
crimes até chegar ao cume da desgTaça. lVIas se a Providencia, que tanto tem ve
lado na conservação d'esta monarchia, consentisse que o marquez ·ele Chaves po
clesse, aincla que por momentos, clestnür o actual systema, qual seria a sorte 
d' est es reinos ? Digamol-o, senhores ; sáiam da camara elos pares verdades que o 
governo já deveria ter feito conhecer aos povos, para os dissuadir de s.eguir tão 
infames como degenerados portuguezes . Portugal, j á pobre, sem commercio, sem 
agriculttua, ainda mesmo com as possessões que ainda possue no ultramar, como 
po,cleria existir sem ellas? Ninguem , duvida que irnmediatamente que se estabele
cesse um governo de factd em Portugal, um governo que não fosse o r econhecido 
pela Europa toda, os representantes das nações estrangeiras deixariam Lisboa, e 
a Inglaterra, que garante ao senhor D. P ech·o IV, emquanto r ei ele Portugal, a 
integúdade da monarchia portugueza, tomaria logo posse das nossas ilhas, para 
as conservar na obecliencia áquelle soberano. Os portos ele Lisboa e Porto seriam 
logo bloqueados, a anarchia se estabeleceria -em todo o reino e a maior desordem 
acabaria com o pobre Portugal, entregtte 'n as mãos cl'estes algozes do seu propr io 
paiz ._Ah! senhores, afastemos ele nós este qu-acb:o de horrores , emptmhemos nossas 
espadas para impedir que tal momento chegue; morramos antes do que sobreviver 
a taes clesgraça's. Eu que até aqui tenho perguntado o que quer · o marquez de 
Chaves, respondo agora: eis o que elle quer; são estas as fortunas que elle nos }Jl'O
mette com a cap a da religião que não t em, com a capa da legitimidade que atrai
çoa, com a elo bem de Portugal que lhe não importa, com a ela prosperidade elo 
r eino que elle assola e onde promove a· g uerra civil, esta guerra a mais cruel 

, qtte se conhece ; eis, senhores, eis o que quer o marquez ele Chaves. 
Haverá ainda um portuguez que o siga? Não; tremem todos ao ouvir as bdr

baridades commettidas em Traz os lVIontes. Não se arripiam as carnes ao ouvir 
gue o bravo capitão Soares elo r egimento 7 foi , depois de ferido e quasi mo:rtal, 
atravessado por uma bala ele pistola, disparada pelo rebelde IVIaggessi? Éis o que 
querem e fazem os que segttem o marquez de Chaves; estas as fortuna:s que ele
vem esperar os portuguezes se não tivei·em a coragem de se armar todos para · 
destnúr tão indigna facção, que, não t endo em vista mais que o particular inte
r esse, a elle quer sacrificar a nação a que pertence e a pab.·ia que lhe deu o ser. 

Se por toclos estes motivos todos nós nos devemos armar para defender-nos, 
~como se ha de im1Jeclir ·ao governo qae faça prencler esses homens que, indi:fferen
tes a todas as cousas, sem amor ela pab.·ia (cqusa que menos ha entre nós), não 
fazem mais que passeiar por LisboaJ Ao governo toca ter cuidado e fazer apmar 
o recrutamento, fazendo soltar os que podem fazer falta á agricultúra, etc. ; mas 
ganhâmos todos que com este r ecrlltamento se possam prencler esses ociosos, que 
não fazem mais que motins, insultando até ministros ele estado e commettendo 
outros insultos que todos nós sabemos; quer endo mostrar-se adclidos ao systema, 
quando elles, quanto a mim, não 't êem systema algum, e se o têem, quem sabe 
qual elle é ? ·Podem até muito b em · ser homens comprados pelos r ebeldes para fa
zer esses insultos, com o fim mesmo de desacreditar a causa da carta, querendo-a 
fazer confuncli.r com a de 1820, em que esses insultos eram frequentes. ' 

Não é t empo, senhores, ele prendermos os braços ao governo; alem de que, 
no caso em questão, o g·overno não tem em nada alterado a constituição, pois que 
}Jelo recnltamento vae levar o exercito ao estado e:ffectivo em que estava antes da 
deserção elos r eb eldes, e ainda me não consta n em que ametade cl'essa força se 
tenha completado . · 

Quanto á policia, não está extincta ele direito, porque não me consta que haja 
clecreto p elo qual ella o fosse ; se esM, muito diminuta ele facto, é provavel que 0 
governo com o r ecrutamento a faça completar . Julgo portanto que a indicação é 
ociosa. 

CONDE DE LUMIARES:-0 mesmo art'igo 114.0 ela carta, em que o digno paT 
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fundou a sua proposição, me serve para. demonstrar que o governo não excedeu 
as suas a.ttribuições, porque, como já disse o sr. conde ela Ponte, não houve an
gmento na força elo exercito, senão um recrutamento para dar mais força aos cor
pos, que, por calctllos mesquinhos em que não quero entrar, não tinham a força 
que clevia.m ter pela portaria ele 1814. Por conseguinte o governo não está com
prehenc1ic1o na censura que o digno par propõe. Seria mais digno ele censm·a por 
não o ter feito antes, porque talvez se os corpos tivessem ticlo a força qu0 de
viam, o valoroso Valclez não tel'ia ticlo pre~isão ele se entregar e os bandos elos 
rebeldes não teriam progredido tanto . Passando á segunda parte, que trata elo 
corpo de. policiai, este não está c1issolviclo, pois o coronel está commanclanclo parte 
cl'elle. Se foram clesarmaclas quatro companhias cl'essa guarda, ainda não sabemos 
de officio os motivos que houve; mas, pelas vozes que correram, foi para evi~ar 
que fossem servir de vanguarda a alguns cl'csses vanclalos que têem invadido 
o nosso territorio. O ministro ela gnerra ainda não deu o seu r elatorio, porque 
partindo com a divisão de operações para o Algarve em o meiaclo de outubro, 
voltou ele lá com uma molestia bastante grave, que ainda está soffrenclo, e logo 
que o dê, por elle se conhecerá a causa que obrigou o governo a desarmár essa 
parte elo corpo ela policia . Julgo portanto que a indicação não eleve ser attenclida. 

CoNDE DE S. lVIIGUEL: - Parece-me primeiramente que o sr. marquez eleVa
gos divide a sua proposição em duas partes: a primeira sobre o recrutamento e a 
segunda sobre a di solução elo corpo da policia. Pam conhecermos se o gove_rno 
se tem excedido sobr e a força elo exercito era necessario pec1ir- ·e ao ministen~ a 
situação elo exercito em 31 de julho , em que se j m·ou a constituição, e a de hoJe, 
pam ver se tinha haviclo augmento ou diminuição, porque diz ~carta : crEmquanto 
as côrtes geraes não clesignarem a força militar permanente ele mar e terra, su~
sistil:á a que então houver, até que pelas mesmas cô1•tes seja altera.da, para maiS 
ou para menos>> . Ora por este artigo se não pó de saber se o governo excedeu as 
suas. attribuições sem os dados ql1.e j á disse. Quanto ao r ecnltamento, não pode
mos tomar conhecimento cl'isso, porque é privativo ela camara elos senhores eleiJU· 
taclos, e mesmo concedendo que fosse elas nossas attribtlições, não devíamos ap
provar a ·proposiçrto, porque nós t~mos inimigos e.Kternos e internos, o nosso 
exercito está muito diminuto e precisa se:r augmentado. Portanto julgo que se não 
elevo tomar em consideração a proposição. 

Julgando-se a materia su:fficientemente discutida, o presidente poz a votos lt 

proposição, que foi ;ejeitada. O conde. de Lumiares leu o segtünte 

Parecer 

A commiss~to. encarregada ele dar o seu parecer sobre a proposição a respeit.o 
dos milici~nos voluntarios e augmento de soldo aos que, tendo obtido baixa na pn
meil·a linha, voltarem ao serviço, achon que nas actuaes circumstancias se pócle 
til·ar grande partido d' esta medida, na sua generalidade, para augmentar o munero 
das forças que é necessario empregar contra os rebeldes e invasores estrangeiros . 

1 O corpo dn, guarda real ela policia, CI'eado por decreto de 10 de dezembro de 1801, com
punha-se na sua primitiva de 638 homens, sob o commando geral de 1 capitão, sendo 10 do 
estado maior, 424 de infantcria e 204 de cavallaria, clistribuidos por 8 compatiliias d'aquella 
arma e 4 d'esta, cada uma commandada por tenente; o decreto de 26 de maio de 1802 ampliou-o 
com 162 homens, dos quaes 6 do estado maior, 128 das companhias de infanteria e 28 das de 
cavallari.a, incluindo 12 alferes ; em 12 ele outubro de 1805 decretou-se o augmento de 2 com
panhias pam a primeira elas ditas armas ou 138 praças; e, :finalmente, a 4 ele novembro de 1805 
teve nova organ.isação, fixando-se-lhe o q>1acho elo modo segtlinte: estado maior 23 (coronel, te
nente coronel, 2 sargentos móres, 2 ajudantes de infanteria e 1 de cavallaria, quartel mestre, 
~ecretari.o, porta-bandeira ajndante do secretario, porta-estandarte ajudante do quartel mes?-·e, 
cirurgião mór, 4 ajudantes elo dito, tambor mó1·, alveitar, espingardeiTo, coronheiro, selleuo, 
auditor, ajudante elo corpo); in.fa11teria 980 (5 capit.ães, 5 tenentes, 10 alferes, 30 sargentos, 10 
furrieis, 60 cabos, 60 anspeçaclas, 20 tambores, 780 soldados); cavallaria 238 (2 capitães, 2 te
nentes, 4 alferes, 8 sargentos, 4 furrieis, 16 cabos, l ô anspeçadas, 6 trombetas, 4 feHadores, 176 
soldaclos) : força total 1:241 homens. As companhias ele numeras ímpares eram commandad_as 
por capitães, as outras por tenentes ; cada uma d'ellas dividia-se em 3 secções na infantena, 
em 2 na cavallaria; a seccão ainda se subdividia em 2 esquadras.- Nos meia dos de dezembro 
ele 1826 o corpo achava-se reduzido a cerca de 200 praças. 
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Aa determinações qnc o governo já tem tomado concordam com as propostas 
n' ste proj ecto, o que se mostl:a pela ordem geral do exercito n. 0 145, de 29 do mez 
proximo passaclo. 

P arece, pois, á commissão que o 1. 0
1 o 2. 0 e 3 .0 artigos devem ficar como se 

acham r ecligiclos na proposta . 
. Emquanto ao 4. 0 artigo, porém, julga a commissão que se eleve declarar que 

os voluntarios reaes ele el-r ei, que voltmtariamente se apr esentarem no mesmo ser
viço , cleverão vencer, alem do soldo orclinario de campanha e as outras gr~tifica
ções que j á lhes foram concedidas por aviso ele 26i de julho ele 1824, . um vintem 
mais por dia, e que o r esto elo artigo se eleve approvar plenamente. 

Casa da commissão · ela camara dos pares, 14 de dezembro de 1826. = ll1a?·
quez de Alegrete) presiclente= lli"m·quez ele 'l'o?'?"es Novas =lVlm·quez de Vianna= 
C'onrle r/e Lum·ia1·es) r elator= Conde da Pigtteint =Conde de Almada = Conde de 
Obiclos) secretario. 

Officio 

IU:mo e ex. mo sr. -T'enho a honra ele r emetter a v. ex. a, para ser presente á ca
mara dos dignos pares elo r eino, a proposição junta sobre os milicianos voluntarios 
e augmento ele soldo aos que, tendo obtido, baixa na primeira linha, voltarem ao 
servi co . 

Deus guarde a v . ex. a Palaci.o ela camara elos deputados ela naçào portugtleza, 
em 11 de dezembro ele 18<l6. - Ill. 1110 e ex.rno sr. duque de Caclava1, presidente da 
camara dos dig·nos pares elo reino.= F?·. Frrancisco) Bispo titttlcw de Coimbra) pre
sidente. 

A camara elos deputados remette á camara elos pares a proposição junta, so
bre os milicianos voluntarios e augmento ele solclo aos que, tendo obtido baixa na 
primeira linha, · voltarem ao serviço, e pensa que tem logar pedir-se a sua alteza 
a senhora infanta r egente, em nome de el-r ei, a sua sancção. 

P alacio ela camara dos deputados ela nação portngueza, em 11 ele clezem bro 
de 1826 . = Fr. Francisco) Bispo tit~da1· de Coimb1·a) presidente = Francisco Ba?·
?'uso Per·ei?·a) deputado secr etario = A ntonio Riqei?·o da Costa) deputado secretario. 

Proposição sobre os milicianos volnnta rios c augm ento de soldo aos qno 1 tendo obtido baixa 
na pHmcira. llulw, voltaJ·em ao serviç.o 

Artigo 1. 0 Os officiaes, officiaes inferiores e mais praças elos r egimentos ele mi
lícias que, durante as actnaes cú:cumstancias, forem empregados em serviço effe
ctivo, ::tincb mesmo não saíndo elos seus respectivos districtos, vencerão pão, etape 
e o soldo qne venceram na guerra peninsular . 

Art. 2.° Fica em vigor o cn.pitulo v do titulo I elo regulamento ele milícias 
ele 1808. 

Art . 3. 0 A toclos os inclivicluos que, n ão pertencendo ao r ecrutamento da pri
meira linha, forem voluntariamente assentar praça ele milicianos dentro de dez 
dias, depois ele pnblicacla esta nas estações competentes, ficará limitado o tempo 

. ele seu serviço a dois annos, em log·ar dos doze a que aliás são obiig·ados, findos os 
quaes dois aunos terão a sua baixa dada pelos r espectivos commanclantes, sem cle
penclencia ele algum r equerimento mais do que o haverem preencbiclo aquelle praso. 

Art . 4 . o-. Os soldados ela primeira liu.\la qtle tiverem obtido baixa por haverem 
completado o tempo ele serviço, e bem assim os· voluntarios r eaes de el-rei refor
mados, que voluntariamente se apresentarem a entrar no mesmo serviço, vence
rão , alem elo soldo orclinal'io de campanha, um ·vintem mais por dia, e unicamente 
servirão emquauto clurarem as actuaes . circumstancias, sendo-lhes permitticla a 
escolha ele corpos . Os soldados t er ão a sua baixa, na fórma elo artigo anteceden
te, e os vohmtarios reaes ele el-rei voltarão á sua precedente reforma. 

Art. 5 . ° Ficam clerogadas todas as leis e ordens em contl;ario . = F'1· . Fntncis
co) Bispo titttla?· de Coimb1·a, presidente = F1·ancisco Ba?'1'0so Pe1·ei1·a, cleputaclo se, 
cretario =Antonio R ibei?·o da Costa) deputado secretario . 

1 Aliás 16, como se prova a p:1.g. 663 . 
. u 
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Otlicio que acompnnbou a proposi1:1i.o retro 

Sua lVIagestacle el-rei nosso senhor é servido ordenar que v. s .a pn,sse imme
d.iatamente a inspeccionar os corpos da divisão de volnntarios reaes de el-rei que 
ultimamente .r egressaram do ultramar, e a tomar conhecimento, não só da conta
bilidade e estado actual da administração interior elos corpos, mas tambem cl~s 
pTaças qr>.e quizerem gosar a r eforma que · lhes foi pr.ometticla na ordem cl? cl1a 
30 de maio ele 1816, ou continuar a ser vir nos corpos elo exercito, na intelhge~
cia ele que ás ultimas cl' estas praças, ·estando capazes de servir, como eleve pn
meiro conhecer-se por inspecção ele uma junta ele saucle, concede sua magcstacle, 
durante o tempo que se conser varem no servi ço, mais dois terços elo soldo estabe
lecido para a primeira linha pela r egulação ele 30 ele abril ele 1814, sem que p~r 
isto venham a perder o direito ql1e têem á mencionada r eforma, quando depms 
ele estar em no serviço, nos termos acima referidos, pretendam a sua baixa. 

Aquellas elas praças que ficarem continuando o serviço, t endo vinte aunos _de 
serviço, inclusos pelo meRos quatro por effeito d'esta determinaçao, e estando m
capazes, poderão passar para as companhias ele veteranos que elegerem, eiJl'ellas 
terão, alem elo soldo estabelecido na r espectiva regulação, a mesma vantagem elos 
dois terços ele soldo ele que acima se faz menção. . 

Sua magestacle quer que tanto elas praças que pretenderem gosar a supraCi
tada reforma, como das que qujzerem continuar a ser vir, v. s . a remetta relações 
similhantes ao ·modelo junto, cleclaranclo a respeito elas primeir as qLlaes são as 
companhias ele veteranos por onde lhes convem receber a reforma respectiva. 

Sua magestacle determina outrosim que, com o r esultado ela dita inspecção, 
v. s.a r emetta tambem uma relação elos o:ffi.ciaes ele cada corpo, d'eclaranclo os que 
o não acompanharam para Portugal e o motivo, e j tmtanclo a respeito cl'aqnelles 
que regressaram todas e quaesquer informações e observações que bem habilitem 
a ajuizar elo merecimento, ·conclucta e caracter de cada llill dos mesmos o:ffi.ciaes. 

Sua magestacle manda participar a v. s." que, pa-ra examinar o estado da con
tabilidade dos corpos ela divisão, pócle v . s." auxilütr-se elo inspector ele revistas, 
encarregad~ ela inspecção {iscal elo vencimento pessoal da mesma clivisão, ao qual 
para este effeito se expede a competente ordem. 

D eus guarde a v. _. _a Paço da Bemposta, em 16 de j ulho ele 1824.=Conde 
de SttbSM"7'Ct. =Para o barão ele Albufeira. 

Com o fim ele conhecer:.se como foi r ecebido este proj ecto ele lei aqllÍ damos 
o extracto da 

Discussão 

CONDE DE S . l\fiGUEL: -Opinou que eram superflnas as palavras acre~centa
clas pela commissão; porque não se podia crer que se quizesse climinnir o soldo _a 
um homem que estando fóra do serviço gosava elas prerogativas que tinha adqtn
rido, e que não podenclo dar-se outra interpretação, deveria r edigir-se em fórroa 
ele decreto e ser apresentado á sancção real, pois que acrescentando alguma causa, 
era preciso que vottasse para a camara dos senhores de1nüaelos, o que r etardava 
a execucão da lei. 

CONDE DE LINHARES : - Foi qe parecer que a medida,· ainda que em geral 
fosse boa, poderia não ser conveniente n'estas circumstancias, porque, não exis
tinclo quasi outra força que os dezoito mil milicianos, se estes podiam passar para 
a primeira linha, era desorganisar as milícias sem organisar o exercito . . 

CoNDE DE LUMIARES : - Manifestou que não se tratava ele passar os milima
nos á primeira linha, senão ele fazer com que os soldados que tinham obtido 
baixa fossem novamente encorp01·aclos nas fileiras, e emquanto á observaçao do 
par conde de S. Miguel, disse que o governo não poderia abonar senão o soldo 
de campanha e um vintem mais, não estando expressa a lei. 

CoNDE DE LINHA.RES: -Deu-se por satisfeito com esta explicação. 
CONDE DE VILLA REAL : - Apoiou a opinião elo par conde ele S. Miguel, di

zendo que todos estav.am ele accorclo a r espeito elo essencial, e que app1·ova~a 
o parecer ela commissão por ser lrma medida temporaria, mas que não approvana 
em geral, por crer mais prejnelicial elo que util o augmento ele soldo ás tropas · 
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cp.1e o solclaclo p ortLlg"llez se tinha sempre clisting;Lüdo pelo estimulo da g loria, e 
portanto não precisava ele outr os estimulas, e como r ecompensa não era ba taute 
um vintem IJara compensar o trabalho e o so:lfrimento do soldado; e concluiu elo
giando a conclucta militar que tinham sempre observado alguns r egimentos do 
exercito portuguez . 

ÜÓNoE DA PoNTE : - Apoiou o p·a.recer da commissão, manifestando ser pre
ciso convidar ·homens que estão já fóra elo serviço, não sendo o amor ela patria 
t ão conhecido entre nós como o foi entre os antigos, e que valia mai.s que estes 
homens viessem ao serviço, perdendo dois dias, que o r etrahil-os, por não deixar 
a lei b em expressa. 

Declarando-se que a materia estava su:ffi.cientemente discutida, o presidente 
poz á votação a medida em geral, e foi approvada, e successivamente os arti
gos 1.0 , 2 .0 , 3. 0 , 4. 0 (com o acrescentamento feito pela commissão) e 5 .0 

O conde ele S . Miguel, na qualidade de r elator, · apresentou e leu o que se 
segue. 

P arecer 

A comm1ssao, clepois de considerar, segundo a determinação da camara, a pro
posição para se fechar a universidade e se formar um corpo el e voluntarios aca
clemicos, enviada pela camara dos senhores deputados com a data ele 11 do cor
l;ente mez , assenton que o dito corpo de vohmtarios acaclemicos não póde ser forte 
por numero, pois que por obvias rasões apenas pócle montar a trezentas ou qua
trocentas praças; não pócle ser forie por disciplina, nã.o o pócle ser por vigor de 
corpos e dureza de habito , qual r equer a profissão militar, e que portanto deve 
ser ás verdacl8iras forças de guerra acrescimo nenhtun ou insignificante. 

E comq n'esta supposição, que mal póde aclmittir clu vida, as forças militares 
do citado, se não augmentam emquanto os habitos de r ecõlhimento e estudo se 
acabam, e as luzes, pelo perdão d_e anuo e de acto se atrazam, parece unanime
mente á commissão que a dita }Jroposição se não }Jóde aclmittir. 

Sala das commissões ela camara dos pares, 16 de dezembro de 1826 .=Conde 
do Rio Pm·clo =Conde ele T{illa Real= Conde de Sabllgal e Obidos = Ma?·qtGez de 
1'on·es Novas= Conde de S . JJ!liguel; r elator. 

<>fficío 

ru.mo e ex.mo sr.-Tenho á honra ele r emetter a v . ex. a, para ser present e á 
camara elos clignos pares do r eino, a pxoposição jlmta para se fechar a universi
dade e se formar um corpo --militar de voluntarios acaclemicos . 

Deus g tlarele a v. ex. a P alacio ela camara dos deputados, em 11 de dezembro 
ele 1826. - TIL mo e ex. mo sr. duque de Cadaval, presidente ela camara dos dignos 
pares elo r eino . = F1·. F1·ancisco, B ispo titula?· de Coimbra; presidente. 

~ camara elos deputa(los 1~emette {L camara dos pares a proposição jlmta, para 
se fechar a universidade e se formar um corpo militar de vohmtarios acaclemicos, 
e pensa que tem logar pedir -se a sua alteza a senhora infanta regente, em n ome 
ele· el-rei, a sua sancção·. · 

Palacio el a camara dos deputados ela nação portugl1eza, em 11 ele dezembro 
de 1826.=Fr. F1·ancisco, Bispo tittdm· ele Cvimb1·a, presiclente=F?·ancisco /3a?·
roso Pe1·eint, deputado secr etario = Antonio Ribáro ela Costa, deputado secr e
tario .· 

PrOJJOsição para se fechar a múversidade e se poàer formar um corpo de voluntarios academicos 

Artigo 1. 0 Todos os estudantes e mais empregados no corpo ela universidade 
ele Coimbra poderão alistar-se e pegar em armas voluntariamente durando as 
actuaes circumstancias . 

Art. 2 .0 A organisaçã.o cl'este corpo fica á disposição do governo . 
Art. 3. 0 O corpo militar academico, logo que se ot·ganisG, entrará em serv1ço 

activo . 
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Art . -±. 0 Nrw s mlo possivel combinar o , erviço militar com o das attias, fc
char-se-ha a universidade emquanto durarem as actuaes circnmstancias, mas a to
dos os esttldantes que se alistarem, continuando em serviço effectivo, se lhes le
vará em conta o presente anuo leetivo . As aulas menores se conservarão abertas 
para os estudantes qtw se uao tiverem alistado . . 

Art . 5.0 Poderão tambem alistar-se aquelles bachareis formaclos que se qmze-
rem lmir ao corpo miliJ;ar academico . . 

Art. 6. 0 Admittir-sc-hão tambem a alistar-se os alumuos das academias de LJs
boa e Porto que tiverem a idade determinada na lei, levando-se-lhes igualmente 
em conta o serviço effectivo como anno lectivo . O governo r egulará a sua orga
nisação . 

Art. 7. 0 Só poder ão alistar-se os inclividnos q ne forem maiores de clezeseis 
aunos . 

Ai-t. 8. 0 To elos os· sobreditos estudantes, que assim se alistarem e effectiva
mcnte servirem, gosarão perdão elo acto no presente anuo lectivo . Exceptuam~se 
os exames privados e os dos preparatorios. = Fr. Fmncisco) Bispo titulcw de Co~n~
hm, presi lente = F1·ancisco Ba?·?·oso Pm·ei?Yt1 ·deputado secretario = Antonio R~
beú·o dct Costa) deputado secretario . 

E.m acto successivo pediram a palavra algm1s pares do reino e eis o extra
etc du. 

Discussão 

Co-:-<DE DA PONTE: - Combateu o dito parecer, manifestall(lo que não se devia 
impedir que se r e1missem os cidadãos que se offereciam para tlefenderem reunidos 
o · clü·eitos do senhor D. P edro IV, como em 1812 clefenderam os do senhor 
D . João VI; que a unica duvida })Oderia ser sobre o perdão elo acto,, porque as 
arruas não podem dm· sciencia; que conforme o artigo 2.0 toca ao governo orga
J?i sar este corpo e di. solvel-o quando quizer, não tendo pela mesma rasão força 
alguma o argmnento de qtle não podiam ser uteis nas actuaes circ1.rmstancias, por
que, se houver essa divergencia de opiniões, o governo tomará as mediclas neces· 
surias para nfi.o empregar senão os bons. 

BISPO • DO ALGARV E: ·-Apoiou o parecer do par conde da Ponte, dizen_do 
que as actuaes circumstancias requeriam a cooperação de todos o::; inclivicluos, e 
os estudantes da müvcrsidade deram sempre p L"ovas ele brio e valor; que quanto ' 
aos artigos, só pode~·ia haver algum escrupulo n'aquelles em que se declara que 
se levará em conta o resto elo anuo lectivo e se concederá o perdão do acto; po
rém, q1le isto não era novo e que se tinha concedido muitas vezes por trma graça 
cspeeial. 

ARCEBISPO DE ELvAS: - Foi elo mesmo parecer, mostranclo que pócliam fa
zer um serviço muito util; que sendo as tropas ele Chaves e de lVIagg·essi tUlS 

poucos de paizanos sem c1iscipli.J.1a, mas aptas para destruirem e .fazerem mal, 
se devia auctorisar a todos os que quizerem affi:ontar esses per:ficlos, feril-os e 
matai-os; que os di. cipulos de Minerva o pocliam tambem ser ele Marte, coDJO 
o tinham feito ver em muitas occasiões, praticando mil façanhas e prodígios de 
valor. 

1\'lARQOEZ DE ALEGRETE: -Reconhecendo os bons serviços que o corpo aca
demico tem prestado em outras oecasiões, indicou que o bom espi.J.,ito não era 
geral em todo elle, e que seria arriscado formar esse corpo ele homens de cliffe
rentes opiniões ; que o obj ecto se conseguiria permittindo a todos os estudantes 
irem servir nos corpos de linha, levando-lhes em conta o [LUno lectivo . 

ARCEBISPQ DE ELv AS : - Expoz qne sabia que alguns estudantes foram con
vidados pelo marqnez de Chaves, · e que a maior parte r~jeitou a proposta; e que 
estando na mão elo governo a formação do corpo, poderia escolher os bons e re
j eitar os maus . 

CoNDE DO Rro PARDO:- Opinou que entre os estudantes dê Coimbra tinha 
havido muita diversidade ele O}Jiniões; que a commissão alem d'isto teve presente 
qne armar o corpo acaclemico seria dar armas aos {iU;os para irem combater 0011-
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tl·a seus pacs ou parent es, e que o uuico meio para âprove.itar o zêlo dos estudan
tes e os seus bons ser viços era o que pr O})Oz o marquez ele Alegret e . 

MARQUEZ DE ALEGRETE:- Indicou qtte, trazendo comsigo a nossa fórma ele 
g?verno as clistincções, lembra'var-se qtte todos os estudantes que entrassem no ser
VIço fossem considerados como cadetes . 

_ CoNDE DO RIO PARDO : - Oppoz-se a esta ac1vertencia1 dizendo que seria con
. traria a uma lei existente . 

CoNDE DE Lmn.ARES:-Impugnou o parecer ela commissão, manifestando os 
serviços que o corpo acaclemico tinha feito na guerra pcni.:p.sular; acrescentou que 
apenas vinte ou trinta estudantes eram ele opiillão contraria, mas que a generali
dade era a favor elas novas instituições ; que se íam servir a outros corpos, não 
se lhes fazia favor algum, e que o uuico que desejaria emeneü_u· no parecer m·a a 
contraclicção que via entre o artigo 4 _0 e o 8 .0

, porque, se se lhes clispensava o pre
sente anuo lectivo, era preciso que pelo acto mostrassem ter conhecimentos d'el1e 
antes ele passar aos outros annos . • 

BISPO DO A LGARVE : - Disse que, servindo nos corpos de lin1a, tirava-se todo 
o estimulo ele patriotismo e de valor de que se acham animados, e emquanto á 
contradicção qne achava o par elo reino conde ele Lumiares, manifestou que os di
tos artigos antes bem eram consequencia um elo outro . 

CONDE DE Onmos : - Sustentou o parecer, dizendo que o mrmero ele estudan
tes que podem pegar em armas era muito diminuto, não se podendo calcular em 
trezentos a quah·ocentos; que tardariam dois mezes em estarem equipaclos, c que 
portanto seria este soccorro tardio; que não pocliam f01·mar em corpo separaclo 7 

pela falta ele e:s:periencia dos o:ffi..ciaes, mas que pocleriam formar companhias fran
cas, commancladas por officiaes de guerra; que se lhes não devia perdoar o acto, 
que é sempre trma satisfação para os b ons estudantes, pela gloria que d'ahi lhes 
resulta. , 

CoNDE DA PON'l'E : - Manifestou que não tinha for ça a rasão el e ter clifferentes 
opiniões, porqtte este mesmo defeito póde existir em todos os corpos militares; 
mas que a organisação militar que se ha de clar ~L este corpo tira todo o receio de 
que se possam armar uns contra os outr of? . 
. CONDE DE VrLLA REAL : - Opinou que era muito mais breve a r eunião d 'estes 
Indivíduos aos C011)0S j á formaclos, que a formação ele trm novo; que t udo o mais . 
·pocleTiam formar separadamente companhias elistinctas, com que se n.ugmenta a 
força elos corpos; que se em outras occasiões se tin1a clispensaelo o acto, não 
era este trm motivo para o clispensar agora, porque se clevia.m refonnar e não con
tinuar os abusos . 

CoNDE DE L INB..A.RES : - Disse que não era outro o motivo por que os estu
dantes clesejavam servir em um corpo sepa.raclo, senao o poder voltar aos seus 
estudos logo q Lte cessassem as actuaes · circumstancias ; mas que cl'isto lhes podia 
dar trma segm·auça o governo; que em todos os casos cleveriam ser commanclados 
por officiaes elo exer cito, porque não se deveriam. dar os postos ele um corpo mi
li tar a quem não t inha experiencia elas armas . T ambem opinou que se lhes não 
devia clispensar o acto . 

CONDE DE S . JHIGUEL: -Fazenclo justiça ao valor e intrepidez do corpo aca
demico e á pm·eza elos seus sentimentos, clisse que a comm.issão tinha tido em 
vista que não se t ratava ele uma guerra estrangeira como a ele 1808, senão uma 
guerra civil, em. que pocl eriam ir bater-se com seu ])ae, seu irmão ou seu amigo, 
o que n~o era natural. 

Declarou-se o assumpto sufficientemente cleba.ticlo e ficou approvaclo o pare
cer por 19 votos contra 15 . 

* 
A camara electiva começou a ordem elo clia 18 pela discussão ele proposições 

de tres deputados : Rodr igo el e Sousa Castello Branco, para se nomear qttem 
examine as leis feitas nas extinctas côrtes; F rancisco Fortu.nato L eite, sobre a 
prefereocia ele determinados assnmptos; e Ale:s:andre Thomaz ele Moraes Sarmen
to, pedindo se crie trma commi ·são e.·pecia.J, a fim le tratar ela divisão do terri-
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torio (vide pag. 537) . A primeira teve voto clesfavoravel, a segtmda julgou-se prc
j uclicacla e {tcerca ela ultima, posto que na generalidade concordassem todos os 
oradores, houve clivergencia emquanto ao numero ele membros e 01·clem elos seus 
trabalhos . O presidente propoz conseguintemente diversos quesitos, e clecicliu-se 
qne a commissão fosse composta ele cinco inclivicluos, nomeados pela mesa, po
dendo escolher as bases eonforme entendesse. 

Depois elo secretario Antonio Ribeiro ela Costa ler um o:fficio do ministerio elos 
nego cios do reino participando alteração no gabinete, como adiante . ·e vedt, pas
sou a discutir-se o parecer r elativo aos ar~igos ela, carta constitucional cuja exe
cução dependia de leis regulamentares, sendo approvaclo, excepto em sete pontos, 
que a camara resolveu elo modo seguinte : . . 

1. 0 L ei para fazer regular e uniforme a publicidade dos actos c~ o processo cn: 
minal depois da pr'onuncia. - Não a julga necessaria, porque sem ella póde o ar
tigo 126. 0 ter devida execução . 

2. 0 Lei ela divisão j uclicial do territor.io. - Prejudicada, na conformiclacle ele 
uma elas anteriores r esoluções . . 

3.0 L ei ela divisão do t erritorio para a administração e codigo aclministratJ
vo. - Prejuclicacla, quanto á pTimeira parte, subsistindo só a Tespeito elo cocli ~~.' 

4. 0 Lei ela divisão municipal do ten'itorio e 1·egimento elas camaras mull1Cl
paes . - - Da mesma fóxma valida apenas para a ultima pa-rte. 

5.0 Lei ele regimento do thesonro publico . - Prejudicada por uma proposta da 
iniciativa do ministro elos negocios ela fazenda. . 

6. 0 Lei sobre a inviolabiliclacle da casa elo cidadão.- Sómente precisa nas CJl'

cumstancias ele ter ele entrar-se n' eila de clia. 
7. 0 L ei sobre os privilegias dos inventores ele p;:ocluctos ele inclustTi.a. - Acres

centar depois ela palavra «privilegios n as «Ou resarcimento». 
Sob proposta de José Cnpertino ela Fonseca e JYianuel T eixeira Leomil resol

veu-se que o catalogo elas leis regulamentares, offereciclo pela commissão e appro
vado, não era taxativo. 

A presiclencia propoz se a camara approvava o parecer c1a commissão no ca
talogo que apresentou em ~;Jegunclo logar elas leis mais lugentes, tanto sobre orga
nisação social como sobre garantias inclivicluaes, e ·assim clecicliu, salvos porém os 
numeros já prejudicados por votação. 

Por iniciativa ele Francisco Joaquim Maia approyou-se tambem: 1.0
, que a 

mesa averigL1asse se alguns deputados têem promptos ou se encaiTegam ele proje
ctos c1e leis regulamentares, tomando nota elos seus nomes; 2 .0

1 que no caso ne
_gati vo fo~se nomeada uma commissão extraordinaria para este fim, composta de 
tres membros, cuja escolha seria ela mesma mesa. 

O secretario Antonio Ribeiro ela Costa deu conta elo seguinte 

Oflicio 

Ex.mo e rev.mo sr.-Passo ás mãos ele v . ex.a a participação inclusa, que a ca
mara elos pares elo reino envia á camara dos senhores cleptltados ela nação portu
gueztt, para que v. ex. a n'esta conformidade se sirva ele a communicar á mesrof.L 
caro ara. 

Deus guarde a v. ex.3 Palacio ela camara elos pares, em 16 ele dezembro ele 
1826. _:_Ex.mo e r ev.mo sr. bispo t itular ele Coimbra, presidente da camara elos 
senhores deputados ela nação portugueza. = Ditque_ de CadavalJ presidente. 

A camara dos pares torna a remetter á c amara elos deputados a proposta jun
ta, para se f!3char a universidade e formar um corpo militar de voluntarios acade
micos, á qual não tem. podido · dar o seu consentimento. 

Palacio da camara elos pare: , em 16 de clezembro ele 1826. = Duque de Cada_
valJ presidente = Manzuez de TuncosJ par c1o r eino secretario=Cunde de 111esqw
tdla, par elo reino secretario. 

Mandou-se remetter á secretaria para archivar . 
O mesmo secretario leu outro officio do duque de Caclaval, remettendo a par-
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ticipação da c;rnara elos pare · com urna emenda ao artigo 4 . 0 do proj ecto que lhe 
fôra enviado ácerca dos milicianos vohmtarios e augmento de soldo aos militares, 
para se clecla.raJ.' que a r espeito elos vohmtarios r eaes de el-rei o vintem é sobre o 
saldo e gratificação j á por elles percebidos . 

Pouco depois de aberta a sessão da camara elos pares em 18, o secretario 
conde de lV.Eesquitella cleu conhecimento cl' este 

Officio 

ru.mo e ex. mo sr. - A ser enissima senhora infanta r egente manda participar á 
~ma.ra dos pares do r eino, que houve por bem, em nome ele el-r ei, exonerar do 
log·ar ele ministro e secretario de estado elos negocias ecclesia. t icos e de j ustiça, 
ao conselheiro ·de estado P echa de Mello Breyner, nomeando para o dito lagar o 
desembargador elos aggravos cU. casa ela supplicação, Ltúz Manuel de Moura Ca
bral , qlle tinha sido provido no ele ministro e secr etario de estado dos negocias 
elo reino; dignando-se ao mesmo tempo de conferir-me este 'emprego, vago em con
sequencia d' es ta passagem. 

D eus guarcle a v . ex." P alacio ela Ajuda, em 18 ele dezembro ele 1826. 
lll. mo e ex. mo sr . marquez de Ta:ncos, par do r eino.= Fnmcisco, bispo de Vizeu. 

O conde de S. Migu el pediu a palavra e leu este 

Parecerl 

A commissão a qtlem -esta camara encarregou o exame da proposição para a 
creação e organisação de uma guarda de segm·ança publica, enviada p ela camara 
dos senhores deputados, com a data ' de 11 do corrente mez, entendeu, depois de 
a_ considerar com madura r eflexão, que uma guarda de segm ança publica orga
msacla na fórma proposta é desnecessaria, póde ser mlúto perigosa, e será pouco 
acceita .ao nosso r eino. . 

É inutil, porq-lw não pócle servir a repulsar inimigos exteriores, e a defender 
praças e postos importantes, e t em só por fim manter a policia, par a o que já te- · 
mos corpos proprios e as ordenanças; as quaes ordenanças se não se acham suffi
cientemente providas de armamento, o podem ser sem grande difficuldade. 

Póde ser muito perigosa, porque no caso dos cidadãos se acharem discordes 
(que é o snpposto na proposição, de que aliás seria a.inda mais manifesta a inuti
lidade) 1 armar só alguns, e estes vohmtarios, e por isso os mais deteiminaclos e 
activos, é o mesmo que se expor a p erigo mais que grave de entregar os pacificas 
á discrição de inqtúetos munidos de armas ; mlúto perigosa p orque, não se dis
pondo, como se não dispõe no projecto, que sej a composta de pessoas provadas 
em proceclimento moral, e que ele seu comportamento sizudo tenham canção em 
bens de raiz, ou . aVlutada forhma de outro gener o, tem a maior probabilidade de 
degenerar em viveiro de guerrilhas e de salteadores ; mtlito perigosa emfim, por
que na occasião ele variedade ele opiniões e exaltação de affectos, como se entende 
ser a occasião presente, taes instituições não podem deixar de o ser, e ainda mal 
que fr esca historia o prova sem r eplica na memoravel r evolução franceza. 

Será pouco acceita ao nosso r eino, por isso que é r econhecidamente clesneees
saria; por isso qtle é nova ; por isso que traz á memoria de toclos a clita r evolu
ção; e sobretudo porque no conceito dos nossos compatriotas não póde deixar de 
se confundir com a de 1822 ou 1823, que elles olharam quasi com horror, e qu e 
com e:ffeito não teve consequencias mais desgraçadas, porque a Providencia, pouco 
depois da sua instam·ação, se clignou ele as atalhar, r estabeleeendo a orçlem le
g itima. 

Ponderou a.incla mais a commissão, que tal guarda de segmança publica seria 
uma estranha anomalia na milícia portugueza, como uma quarta linha, secção ela 

1 A copia transcripta na Gazeta àe Lísuoa est{t iucorrecta. 
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terceira, que tiraria nece;;sariamente recrutas ás dttas primeiras linhas; que tirando, 
como tira no artigo 18.0 ao rei o pocler ele cli.·por cl'ella, vn,e contra o artigo 11?·0 

da carta constitucional; e por ultimo, que r eduziria o brio e ardor nobTe marmal 
por que os portuguczes têem ganhado tanta gloria no r eino, e fóra d'elle, ao mes
quinho e baixo espírito ele guerrilheiros. 

E por todas. estas considerações julgou, e julga unanimemente, que a camara 
não póde dar á dita proposição o seu consentimynto . 

Sala das sessões das commissões da camara elos pares, em l R ele dezembro ele 
J 82(). = Conde do R ·io Pa1·do = Mcw·quez de Aleg?·ete = Conde de Villa Re.al= 
Conde de Sabu.gal e Obiclos = Jlfm·quez de Ton·es Novas = Conde de 8 . Jl1t[jttel, 
relator. 

Officio 

Ill. 1110 e ex. mo sr. -Tenho a hom·a de remetter a v . ex .", para ser present.e {~ 
camara dos Clignos p~wes elo reino, a proposição junta, para a creação e orgalllsa
ção de uma guarda ele segumnça publica.-

Deus guarde a v. ex." Palacio da camara dos deputados da nacão portugueza, 
em 11 ele dezembro ele 1826 . - Ill. mo e ex. 1110 sr . duque ele Cad~val, presidente 
da cainara elos dignos pares do reino . =F•r. Francisco, bispo titula?· de Coimb?'CL, 
presidente. 

A camara elos deputados r emette i~ camam elos pares a proposição jlmta para. 
a creação e m·ganisação ele uma guarda ele segurança publica, e pensa que tem 
logar peclir-se a sua alteza a senhora infanta regente, em nome ele el-rei, a sua 
sancção. 

Palacio ela camara dos deputados ela nação pmtugueza, em 11 ele dezembro 
ele 1826. = F?·. F?·ancisco, bi.~po titular ele Coirnb?"a, presiclente = F?·ancisco Bm·
?'Oso Pe1·ei?'C~, cleputaelo secretario = Antonio Ribei?·o da CostctJ deputado seCl·e
tario . 

Proposi\·Uo para a crea~·ão e organjsnçrlO de uma. guarda de seG-urança publica 

Artigo 1. 0 Em todas as cidacles, villas e concelhos elo r eino organisar-se"ha um~~ 
guarcla ele segm·ança publica, composta de todos os cidadãos, que voluntariamente 
se alista-rem, e destinada a manter a tra.llquilliclacle interna, e a concorrer pm·a a 
clefensa do rei e da carta. N' ella poderão alistar-se todos, exceptuanclo os milita
res ela primeira e segunda linha, e da armada, e bem assim os ecclesiasticos. 

Art. 2. 0 Em todas as cidades e villas com seus concelhos, aonde se alistareW 
clescle dez âté vinte voluntarios, se formará uma esqHaclra commanclada por u.nt 
.·arg.ento, e terá um cabo e nm anspeçacla. Aonde se alistarem desde vinte ate 
quarenta, formar-se-ha uma secção commanclada por um seglmdo tenente, e terá 
um sargento, dois cabos e clois anspeçaclas. Esta secção se clividirá em duas es
quadras . Aonde se alistarem desde quarenta até oitenta, formar-se-ha uma cow
panhia commanclacla por um capitão, e terá um tenente, um sargento primeir?, 
um sargento segtmdo, quatro cabos e quatro anspeçaclas . E sta pequena companb1a 
se dividir{~ em duas secções, e cada secção em duas esquadras . Aonde se alista
rem desde oitenta até cento e vinte vohmtarios, formar-se-ha uma companhia con::
manclada por um capitã9, e terá um primeiro tenente, um segLmdo tenente, cl015 

primeiros sargento. , dois ditos seg·undos, oito cabos e oito anspeçadas . Esta coJll
panhia seTá clividicla em duas divisões, ou meias companhias; cada divisão em duas 
secções, e cada secção ~m duas esquadras . Aonde o numero ele voluntarios e:xce
cler a cento e vinte, formar-se-hão mais companhias, secções, ou esquadras avul
sas, segLmdo os princípios n'este artigo indicados . As companhias e as secções. e 
esquadJ:as avulsas terão as denominações elos logares centraes elos seus clis-
trictos. • 
. Art. 3. 0 Quando mn concelho for de grandeza tal, que as reuniões se tornerD 
mcommoclas, este se dividixá em dois ou .mais clistrictos, que serão consicleraclos 
como concell10s, para se lhes appliearem as regras estabelecidas no artigo a.n~e
cecleutc. Aonde houver pequena· "'rillas, ou concelhos cncravaclos em cmtros maiO-
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l'es, senio consicleraclos como partes cl' estes, pelo que respeita <:~s disposições da 
presente lei . 

Art. 4. 0 Os generaes governadores elas armas, ou os commanclantcs ela forca 
armada nas províncias, como o governo julgar mais conveniente, nomearão os ofÍi
ciaes n ec ssarios, ou outras qnaesqner pessoas habeis, e ele sua escolha, para for; 
marem as li 't:.ts elos cidadãos que voluntariamente quizer em inscrever-se l)ara a 
g'llarcla . Os o:fficiaes ou pessoas nomeadas se dirigirão ás cidades e villas com seus 
concelhos, que lhes forem designadas, assim como aos logares centraes elos clistri
ctos, em que os mesmos officiaes ou pessoas, depois ele bem informadas, enten
derem devem ser divididos os concelhos, na conformidade elo artigo antecedente . As 
camaras, pela r equisição elos o:fficiaes ou pessoas commissionaclas, e com a neces
saria antecipação, far ão a:ffixar em todos os povos dos seus respectivos concelhos, 
eclitaes em que façam constar aos que voluntariamente quizerem alistar-se, o fim 
})ara que sâo convoeaclos, e o logar e dia em que elevem comparecer perante os 
o:fficiaes ou pessoas encarregadas elo alistamento . 

Art. 5 .0 Os o:fficiaes ou pessoas· commissionaclas, á vista elo numero elos volun
tarios que se r eunirem, e d'aquelles que não comparecendo por impedimento man
darem as suas declarações, procederão á organisação elos corpos, seglmdo o que 
se acha estabelecido no . artigo 2. 0 , e repartir ao as subdivisões cl' elles por maneira 
que as companhias, secções e esquach·as se formem elos vohmtarios r esidentes nas 
povoações mais proximas em to_clos os sentidos: 

.AJ.·t . 6 .0 Reuniclos em assembléa os voluntarios elo districto, proceder-se-ha á 
eleição cl'aqnelles que devem ser propostos para o:fficiaes . E. ta proposta se fará 
}JOr uma só relação ele tantos vohmtarios, quantos forem tres vezes os postos que 
devem ser providos . Para este effeito se fará a votação em s.egreclo em dois escru
tínio ·, quândo no primeiro não sair completa a eleição, e por listas de tantos no
mes quantos forem os que devem entrar na proposta. No primeiro escrutínio é 
necessaria a pluralidade absoluta ; no seg'lmclo basta.rá a pluralidade r elativa. Em 
caso de empate clecicliTá a sorte. O o:fficial ou pessoa 'commissionacla será o presi
dente ela eleição, e este nomeará ele entre os vohmtarios presentes, com clepen
clencia ela a1)provação ela assembléa, um secretario e dois ou quatro escrutinadores . 

enhum vohmtario poderá ser proposto para o:fficial, sem que tenha 100~000 réis 
ou mais ele renda liquida, procedida de seus bens, commercio, industria, ou do 
exercício dos seus talentos : exceptua.m-se os filhos famílias de casas ricas e os 
bachaTeis forma los na universidade ele Coimbra. 

Art. 7 . ° Concluída a eleição, o o:fficial ou pessoa commissíonada dará parte ao 
general ou o:fficial commandante da força armada, ele quanto houver obrado, cõm 
lima relação do numero elos inscriptos e da sua organisação. Esta párte será acom
panhada da proposta feita na conformidade elo artigo antecedente : n' ella irao de
clarados os votos que teve cada ~m àos eleitos, e bem assim o seu estado, pro
fissão, idade e riqueza; e no alto ela mesma, para conhecimento elo governo, os 
postos que devem ser providos. Esta proposta será logo remetticla ao governo, e 
se o governo a approvar, não mandando proceder a nova eleição, e fazendo a no
meação elos officiaes, assim o fará constar aos officiaes gene1·aes, ou o:fficiaes por 
elle encarregados ela organisação da guarda, os quaes de o:fficio a communicarão 
aos officiaes nomeaclos . Estes o:fficios servir-lhes-hão de titulo 1 emqu anto não ti
rarem, qnerenelo, as suas patentes, que lhes serao expedidas pela s~crctaria ele 
estaclo elos negocios elo r eino, pagando sómente as clespezas elo expediente . 

A1t. 8 . 0 Logo que os o·fficiaes r eceber em os seus títulos ele nomeação, os com
mandantes, ele accorclo com os seus immediatos, proceclerão á nomeação dos offi
ciaes inferiores, cabos e anspeçadas, os qnaes deverão ser escolhidos ele entre os 
voluntarios r esidentes em os povos e clistrictos das secções e esquadras para que 
são nomeados . Os sargentos, commandantes elas esquadras avulsas, serão nomea
clos pelos generaes ou commanclantes da força armada das províncias, escolhendo 
um elos t res, que lhes serão propostos pelo modo que :fica determinado no artigo 6 . o 
Os cabos e anspeçadas d'estas esqnachas serUo nomeados pelos sargentos comman
<lantes . 

Art . !.) • 0 Nas cic1nc1cs ele Lisboa c Porto o a.listamento elos volnntarios se fará 



, 

650 

por fregLlezias, e os generaes ou officiaes encarregados pelo governo da organisa
ção da guarda n' estas cidades, designarão á vista do munero dos alistados a· fre 
guezias ou bairros em que poderão formar-se batalhões . Estes se formar1'io de 
quatro até seis companhias, e o estado maior de cada bc talhão será composto de 
um tenente coronel, tun majoT; um ajudante e um sargento ajudante, que será c~a 
nomeação Jo commandante do batalhão, e- serviní ele secretario. Quanto á orgam
saçâo das companhias, e á eleição para a proposta dos officiaes, seguir-se-hão as 
regras estabelecidas nos artigos antecedentes . 

Art. 10. 0 Nas cidades e villas populosas, ou onde se apresentar um numero sn~
ciente ele inscriptos para formarem corpos de guardas a cavaDo, estes se orgam
sar ão pela maneira seguinte : ao nele se reunirem, desde q1únze até trinta vohmta
rios, formarão 1nna companhia, que será commanclacla por um tenente, e terá ~ 
sargento, dois cabos e elois anspeçaclas. Aonde se reunirem desde trinta até cJ!l
coenta e clois, formarã9 uma companhi::t comma.ndada por tun capitão, e ter~L um 
primeiro tenente, um segundo tenente, dois sargentos, quab:o cabos e quatro ans-

, peçaclas. Aonde se reunirem duas companhias, formar-se-ha um esquadrão, que 
será commandaclo, po1· um n1~or. A proposta e nomeação dos officiaes se faní como 
para as guardas a pé . 

Art. 11.0 O uniforme, armamento e equipamento da& guar das a pé será ana
logo ao elos caçaelores elo exercito ; e o elas guardas a cavallo analogo ao elas tro
pas ligeiras; usanclo toclos, á medida que se forem farclanclo, ele fardas cm·tas e ele 
pannos nacionaes; exceptuanclo as ilhas ela Madeira, Porto Santo e A ç01·e.;, eDl 

que poderão ser ele pannos estrangeiros . As cores elas fardas, assim como elas go
las e canhões, serão ao arbítrio elos commandantes dos corpos, porém ele accorclo 
com os seus officiaes e mais subordinados. Os elistinctiv.os elos officiaes, seg·Lmdo 
as suas patentes e os dos officiaes inferiores, cabos e anspeçadas, tanto elas guar
das a pé como ·a cavallo, serão os mesmos ele que se usa nos batalhões ele caça
Cj.ores elo exer cito : todos os officiaes nomeados p elo governo poderão usar de bandas. 
E permittido aos corpos el as guardas a pé e a cavallo o terem cornetas e clarins . 

Art. 12.0 Todos ,os domingos, nos primeiros tres m~es depois de organisaclas 
as guardas, e l)assaclos estes tres mezes, nos primeiTos domingos ele cada roez, 
haverá revistas e exercícios por corpos, tendo attenção a que nenhum elos guardas 
tenha ele ir a mais ele 1nna legua de elistancia do seu domicilio. Toda a reunião 
f'óra dos dias aqui designados, que não for indicada pelos commanclantes para exer
cício ou re-vistas, é declarada illegal, exceptna;nclo os casos espcci:ficaclos nos arti- · 
gos 18 .0 e 19. 0 

Art. 13.0 Todos os voluntarios alistados, depois de nomeaelos os seus ofliciaes 
e officiaes inferior es, cabos e anspeçaclas, prestarão na primeira r eunilto o jlU'a
ruemo seguinte : «Juro ser inviolavelmente íiel 4 r eligião catholica apostolica r?
mana, ao rei, á nação e á carta constitucional. JuTo outrosim, como voluntano 
ela guarda de segurança, obedecer aos meus superiores, e executar epumto por 
elles me for ordenado, tendente a manter a boa ordem e a tranquillidade pu
blica>J . O commanclante lerá este juramento em -voz alta á frente ela guarda, e, 
levantando todos o braço direito, dirão: «Assim o juro» . Todos os voluntarios, 
serão obrigados a servir por tempo ele um anuo, e querendo continuar no serviço 
ela guarda por mais outro anuo, assim o declararão aos se11s commanclantes. Os 
officiaes infeTiores, cabos e anspeçaclas, e vohmtarios ela guarda serão isentos elo 
serviço elas ordenanças, porém não o serão do recnltamento da primeira e segtmcla. 
linha. Os officiaes poderão servir nas milícias, porém sómente nos mesmos postos, 
ou nos de superior graeluação, subsistindo a r espeito dos officiaes inferioTes o 
mesmo que se pratica com os elas orclenanças. 

Art . 14.0 Os generaes ou com mandantes ela força armada pocleTão, dando 
parte ao go-verno , sus1)encler interinamente a organisação das g1.1arclas n'aque~es 
districtos, aonde as qualidades elos voluntarios poderão ser suspeitas, com prejmzo 
da tranquillidade publica. 

Art. 15.0 Se algtnn official, pela sua r elaxação, ou ele outra qualquer maneü·a, 
der provas evidentes ela sua falta ele zêlo e adhesão ao actual systema de governo, 
o governo o poderá clemittir, depois de mandar proceder a um conselho ele inv-es-· 
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tiga.çao . Este conselho ser~ co.mpos~o de <:inco officiae~, tirados do corpo do pre
Veiudo e elo· corpos elos chstnctos Immedlatos, se assim for necessario. Nenhum 
official do corpo do official prevenido, e de mna patente inferior á sua, poderá 
entrar no conselho . O presidente elo conselho será um dos cinco, que dever::í ser 
de uma patente igual ou immecliatamente superior á do official prevenido. Pelas 
mesmas faltas, com as me.·mas formalidades, e segundo os mesmos princípios na 
organisação elos conselhos, os gcneraes ele província pode1·fio elemittir os sargentos 
das esqu adra. avulsas, e os commandantes dos corpos ela guardas, em geral, os 
sargentos, cabos anspeçadas e voluntarios . Em todos o· conselhos, em que o pre
venido não é official de patente, o pre ielente elo conselho será sempre um pri-
Jneiro ou segm1do tenente. · 

Art. 16.0 O.· com mandantes dos corpos ela guarda em todo o tempo poderão 
admittir e abrir praça n' elles, aos voluntarios que se offerecerem, comtanto que 
sejam approvados pelos o:ffieiaes inferiores das secções, oncle houver secções avul
sas, e pelos cabos das esquadra , onde as esqu.aelras forem tam bem anusa . 

Art. 17.0 Os commandantes elos batalhoes e esquadroes, e os da companhias 
e secções darão duas ]Jartes em o primeu:o clia de cada mez, uma ao governo pela 
secret::n:ia de estado elos negocias do reino, e outra ao commanclante da força ar
mada da pmvincia ; os sargentos commandantes das esquadras allllsas darão estas 
partes ao commandante da companhia ou . ecçao mais proxima que o general da 
província lhes designar . N'estas partes declararao circumstanciadamente o estado 
da opinião publica, e quanto houver digno ele attenção, não só nos seus districtos 
de que têem especial obrig-ação, mas tmnbem nos clistrictos IJroximamente irnme
cliatos . Com estas partes r emetterão os mappas da força, segundo os modelos que 
o governo lhes indicar. Quando houver algum acontecimento extraordillario, não 
só nos seus districtos, mas tambem nos proximamente immediatos, darão logo parte 
tanto ao governo, como aos commandantes da força armada. 

Art. 18 .0 Os commandantes das guardas dentro elos seus clistrictos são qbriga
~os a prestar todo o auxilio ás auctoridades civis, quando por estas ll1 es for r eque
rido . Em tempo de paz e tranquillidade os geueraes das província , ou outras 
auctoridades militare , nr-to poderao clispor dos corpos das guardas, nem ainda 
dentro elos seus districtos ; porém em tempo de gtterra, ou quando a tranquillidacle 
publica for perturbada, os çommandantes das guardas, dentro dos seus di strictos 
o até mna legua fóra d'elles, são obrigados a cumprir as ordens que por ellcs lhes· 
forem daclas . 

Art. 19.0 Nos casos de rebellifio ou motim pôr-se-hão em commmlicação com 
os commanclantes dos clistrictos :immecliatos obrando conforme as circnmstancias, 
emqúanto não receber em ordens dos commandantes militares ou r equisições elos 
magistrados. Os commanclantes da g-uarda, assim como todos os cidadãos volun
tarios que a formam, nao devem esquecer-se um só momento que o seu dever é 
snstentar o r ei e a carta, promover o bom espírito, reprimir o mau e concorrer 
}JOr todos os modos para a conservação da ordem e do socego publico ; em conse
q1~enci::t , :fica prohibicla aos corpos das guardas toda a rmmião illegal, assim como 
deliberarem em corpo. · 

Art. 20.0 Nos casos de flagrante clelicto , quanclo alg-ttem apparecer dando vo 
zes sediciosa , commettenclo desordens, fazendo discm·sos subversivos ou espalhando 
})l'OClamaçÕes OU papeis mcencliarios, qualqtler official, official inferior, cabo OU 

soldado da g-uaTCla o deverá logo prender, dando parte ao commanclante, para ser 
log·o r emetticlo á auctoriclade competente. Na parte que aeompanhar o preso se de
clararão as circumstancias do facto criminoso, assim como os nomes das testemtl
IU1as, com que possa comprovar-se. 

C amara dos deputado , em 11 de dezembro de 1826. = F1·. F1·ancisco, bispo 
titular de Coimb1·aJ presidente= F1·ancisco B a?Toso Pe1·eú·a, deputado secretario= 
Antoni~ Ribei1·o da Costa, cleputaclG secretario . 

D epois da leitma do parecer, que foi approvaclo, o seu relator fez estas r efle
xões : «A commissão sente não ter encontrado n'este projecto nada de que r e ul
tasse um angmento ele forças ao exercito, nem mesmo uma garantia certa, segtu·a, 
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ao menos provavel, ;;Í sombra ela qual os ha1itan tes d'esta capital e elo r oi.no vi· 
varo em socego ; esta medida é que é necessar.ia, tanto mais qtte ninguem 1g·nora 
qúe esta capital esteve não ha muitos dias ao ponto ele caír em anarchia; um ~on
sclheil:o d~ estado, ministro e secretario de estado, que pela sua idade e serVJços 
feitos á nação, devia ser respeitado, foi inclignamcnte acommetticlo, e que bandos 
ele home~s ele toda a espccie se encontravam ele noite, os c1naes assim como P~~·
petraram aquelle attentaclo, pozeram em desassoccgo os cidadãos quietos e pac~fi
cos, que querem viver á sombra da lei e ela carta, que garante as liberdades m
dividuaes, sendo mna cl'ellas sem duvi :la a segurança elos que passeiam pelas ruas 
ele Lisboa, a quem essa segm·ança estava tirada. Offender a carta em Traz os 
l\Iontes, Alemtejo ou Lisboa, é ·mna e a mesma cousa, e tanto se rebellam contra 
o poder e allctoriclacle elo senhor D. Pedro IV, os que se juntaram em Ti:az os 
])l[ontes, contra a sua r eal e legitima auctoriclacle, como aquelles que nas ruas de 
Lisboa, sem terem attribuição alguma ele poder que lhes seja dado peh carta, 
usam d'elle, e o empregam para proceder deipotica.m.ente contra os cidadãos, por 
uma maneira .tal como a ele que se servir am para atacar aquelle r espeita,-el con
selheiro ele estado» . 

O marquez ele Alegrete obteve a palavra para fundamentar uma inclicação, que 
o presidente observou deveria ser por escripto, e clisse : cc Os dignos 1Jares conheceD1 
pcrfeitissilnamente a nossa histeria; é por isso que eu me clispenso de fazer a elo 
corpo das ordenanças . Dir ei apenas que seu instituidor e organisaclor foi o senhor 
D. Sebastião, rei desgraçado, mas soldado valente. Proponho pois á camara, que 
se aj1mte cavallaria ao corpo elas orclenanças e se lhe dê um melhor armamento i 
e que tanto cl'este como ele munições se façam clifferentes depositas. Conforme a 
minha icléa esta cavallaria eleve ser feita ele vohmtarios elas mesmas ordenanças, 
que supponho será facil achar, não só porque se hão ele prestar ele boa vontade 
a tudo o que seja para defender as nossas instituições, quanto porque, ainda que 
seja mais caro este serviço, têem menos trabalho. Quanto á organisacão cl'esta ca
vallaria éu julgo que devia proporcionar-se á natureza do terreno e ;o serviço que 
deve fazer». 

* 
Na sessrLo de 19 ele dezembro da camara electlva o visconcle ele Fonte Arcada 

apresentou e leu o seguinte 

Parecer 

A commissão encarregada de examinar a emen :la feita na camara elos dignos 
pares elo r eino sobre o proj ecto ele lei para augmento ele soldo aos milicianos .e 
voluntarids, é de parecer que a emenda sobre o artigo 4 .0

, sendo um clesenvohn
mcnto mais explicito elo conteúdo no mesmo artigo, é admissivel, porque deixa o 
artigo em maior clareza:, e por i.-so a adapta como vem redigida. 

Camaua dos deputados, 18 ele dezembro ele 1826 t. 

O deputado Francisco Soares Franco observou que o espír ito da commisf?[O 
fôra aquell~ mesmo, não podendo .mmca ser da sua intenção diminuir o soldo 
áquelles que considerava para maior trabalho, pois elo modo que estava redigido 
. e entendia perfeitamente, aliás do contrario seria necessario revogar a lei que 
lhes conceclêra a gratificação, elo que a camara não tratou quando se cliscntiu .o 
dito projecto; todavia, para poupar tempo n'um assumpto ele mero desenvoln
mento, que contribue ap~mas a esclarecei-o, era de voto favoravel ao parecer. 

O presidente submetteu,o á votação e foi approvaclo. 

1 Não vimos nas differentes copias cl'este parecer as respectivas assignatu1·as, mas é de s~p
por que fossem identicas ás do apresentado em 4 ele dezembro sobre o mesmo asE<mnpto (v1de 
pag. 550). O secretario Fran.cisco Barroso Pereira informou a camara na sessão de 20 que occorrêJ:rt 
chwida em submetter o decreto das côrtes gentes á sancção da infanta 1·egente, porqua11t0 ha;TJit. 
e1;ro de data no aviso a que se referia a emenda enviada peh1. camnra dos pares , como venfi · 
cara, mandando pedir á secretaria ela guerra uma copia, em 'fórma, do mesmo avi o; sendo. con~ 
scgmntemente necessario tomar-se r esolução a _este respeito a qual consistiu em reenr.mr : 
out.ra casa elo parlnmento a original emenda por ella adO]Jtada, para :1li se desfar.cr o eqmvoco. 
Ar!tantc consta como se rC'gularisou o liploma alluclido. 
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Na qualidade de r elator, o deputado Manner Borges Carneiro leu e mandou 
para a mesa o seguinte 

Parecer 

A commissão central, encarregada de e:xaminar as propostas n.05 8 e 12 sobre 
a nomeação que o poder executivo fez elo sr. deputado Carlos Honorio ele Gouveia 
Dm·ão para ministro ele estado, entencl e que pela dita nomeação ficou vago aquelle 
logar ele cleputaelo, e que se eleve proceder a nova eleição, por ser esta a litteral 
disposição elo artigo 28 .0 ela carta constitucional e o seu espirito7 pois suppõe que 
o deputado nomeado para o referido cargo perde a confiança elos seus constituin
tes, a qual sómente póde recobraJ.' se for por elles reeleito . 

Camara elos deputados, 16 ele clezembro ele 1826 i. 

Proposições a que se refere o parecer supra 

N.0 8 

Antes ele constituída ~t camara elos deputados, quanclo se tratava ela eleição ele 
presidente, vice-presidente e secretaries, propuz que se examinasse se alguns dos 
srs. ministros ele estado, e ao mesmo tempo deputados, estru·iam nas circumstan
cias do artigo 28. 0 ela carta, e, a existir algum, que se declru·asse vago o seu logar 
ele deputado . Fallou-se em sentidos oppostos, ·mas conveiu-se que a proposição 
merecia attenção; que deveria mandar-se a uma commissão·, e que não ficava pre
juclicaela pelos ulteriores trabalhos, podenclo instaurar-se logo que fosse constituída 
a camara. Pelo decurso ela discussão veiu-se a entender que tml sr. deputado fôra 
empregado no mi:nisterio, depois ele haver sido eleito deputado . Peço portanto, em 
execução elo sobredito artigo ela carta, que se clechre vago o seu logar ele depu
tado, e que se preencha a representação nacional, mandando-se proceder a nova 
eleição. E como não existe, pela suspensão ele alguns artigos elo regimento ela ca
mara, commissão ele proposições, sendo esta aclmitticla na fórma, elo mesmo rcg·i
rnento, peço se remetta a uma commissão nomeada ad hoc, e depois elos necessa
rios h·amites protesto ·ustental-a. 

Camara elos deputados, 7 ele novembro ele 1826.= O deputado, Joaqtâm An
tonio ele JJ1agalhães. 

N° 12 

Quando se verificaram os pbderes elos rs. deputados ela naçfío portugueza, 
ficou reservado para a camara definitivamente constituicla tomar conhecimento ela 
duvida que se o:ffereceu a r espeito do sr. cleputaelo Carlos Honorio ele Gouveia Dtuão; 
dizendo-se que fôra nomeado ministro e secretru·io ele estado depois ele eleito de
putado. Desde aquelle dia não tem comparecido n'esta camara este sr. de1mtaclo, 
talvez por esperar a decisão ela duvida, pois não consta que esteja doente; e por 
isso, pa;ra que não esteja privada a camara ela sua cooperação, se a duvida não 
proceder, proponho que a commissão ela verificaçao elos poderes, t endo presentes 
os dois cliplomas e as duas actas das duas assembléas eleitoraes das províncias 
que o elegeram e o decreto ela sua nomeação para ministro e secretario ele estado 1 

e os artigos 28.0 e 29 .0 da carta constitucional, elê o seu parecer para a camara 
resolver este negocio pela maioria absoluta dos votos elos membros presentes, con
forme o artigo 24.0 da mesma carta. 

Camara elos deputados ela nação portugueza, em 7 ele novembro de 1826. = 
F'?·ancisco JoaqtLim J.l1aia . 

A folha offi.cial elo governo e a maioria dos perioclicos nada esclarecem sobre 
o debate cl'este parecer, cujo assumpto sempre o:fferece interesse, visto garantir 
on r ecusar direitos ele ingresso na representação nac,ional, servindo mtútas vezes 
de norma as r esoluções tomadas n'uma legislatura para os oradores argumentarem 
com os p1·ecedentes. Acresce a circmnstancia ' de ser esta a primeira questão de 

1 Dos registos que consultíunos não constam tambem os nomes dos signatarios. 
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incompatibilidades que se apresentou na camara electiva, e portanto cliligenci:unos 
colligi.r os elementos indispensaveis p.ara no menos se formar succinta icléa da 

Discussão 

JOÃO E LIAS ·DA CosTA F A.RI.A E SILVA :- Sustentou largamente o parecer, 
sendo de opinião que o deputado estava incmso no artigo 28. 0 ,da carta, e por isso 
devia considerar-se vago o seu lagar. 

FRANCISCO XAVIER LEITE Lo no :- Trata-se de r esolver a questão se o SI_" · 
deputado Gouveia Durão, pelo facto de ter sielo nomeaclo por sua alteza para 1~
nistro interino da justiça, antes de reunidas as camaras c depois de estar ele1to 
deputado, eleve ou não continuar n' este exercício . Eu so ti. de opinião qne eleve, 
porque não acho este caso comprehenclido no artigo 33.0 da carta, porquanto en
tendendo o governo ser prec·iso conferir o cargo ele secretario ele estaelo ao sr. 
Gouveia Durão podia fazel-o, pois as camaras não estavam ainda reunidas; aleDl 
d'isso esta nomeação foi tuna verdadeira commissão, e similhante ponto é exacta
mente nm dos casos omissos na carta, por não lhe ser applicavel o artigo 28-

0 

Ora, para a declaração .cb carta n'esta parte precisa-se de uma lei, e não poclenclo 
estar no effeito retroactivo, tambem a interpretação se poderá applicar ao presente 
caso. Portanto a eleição do sr. Gouveia Durão ha ele valer. O artigo 28. 0 da carta 
diz que o deputado, sendo nomeado secretario ele estado, deixa 1;ago o seH logm·; 
eu não sei como elle o possa deixar vag·o sem aqui estar sentado. Conchw votando 
contra a inclicaç?io e contra o parecer ela commissão . · 

JosÉ lGNACIO PERI~I.RA DERRál\fADO :-Defendeu ó parecer, ftmdado na letra 
expl'essa do cocligo político. 

ALEXA~'TI.RE 'l'HOMAZ DE MoRAEs SA.RiiiENTO :- ·Disse que se estava fóra ~a 
ordem, pois na conformidade elo r egimento interno não devia tomar-se r esoluça.o 
alguma sem primeiro ser ouvido Carlos Honorio ele Gouveia Durão. ' 

PEDRO PAULO DA CoNHA :-Tomou a clefe~a do parecer , apoiando-se em varias 
artigos da carta. 

FRANCISCO SOARES FRANCO:- Disse que a carta estava servindo para quantas 
l1ypotheses havia, e a seu ver o artigo 28 .0 d'ella não incluía o ca o de que se 
tratava; o artigo snppunha que o secretario ele estado era um secretario ele estado 
ordinario, e nao interino como Gouveia Durão; tanto assim que, havendo outro 
ministro da mesma repartição, cessou o seu exercício por esse facto e nfio eDl 
consequencia ele demissão, como r equeria o § 5. 0 do artigo 74. 0 ela ca.rta, quanclo 
se r efere ao poder moderador. O artigo 33.0 tambem podia applicar-se ao caso 
presente, por ser o cargo conferido a Gouveia DLlrão uma verdadeira commissão, 
ale111 de que, não estando as camaras ainda r eunidas, o governo, que a esse 
tempo accumulava todos os poderes, tinha 'a fac~udade ele fazer'as nomeações que 
julgasse convenientes, as quaes nunca poderiam prejudicar o direito aelquiriclo por 
aquelle deputado . Terminou, depois de expencler mais algtm1as rasões, votando 
contra o parecer. 

J OAQUil\1 ANTONIO DE MAGALHÃES:- Manifestou que nem mesmo elo espírito 
da carta se clecluzi.a que Gouveia Dtuão poclesse continuar no exercício ele clepn
taclo . O artigo 28 .0 cl'ella era claro; demais, estava persuaclido de que o seu auctor 
sabia haver não só secretarias de estado, mas simples encarregados de taes func
ções; portanto não existindo tal distincção, como podia agora fazer-se? Tinha vis~o 
em uma gazeta um decreto elo governo, onde se liam estas palavras: «Nometo 
para ministro e secretario ele estado, servindo interinamente na repartição elas 
justiças, a Carlos HonoriÇJ de Gouveia Durão» . D'estas palavras concluía-se que 
este senhor fôra com effeito nomeado ministro, valendo tanto para isso servir uJJ1 
dia como uns poucos de annos, visto não ser o tempo que influiria em tal assurn-
pto. Concluiu approvando o par ecer ela commissã,o. , . . 

JosÉ XAVill L{ MousrNEIO DA SrLVEI.RA :- Disse não se tratar j á ele um chrerto 
individual, mas sim ele inq1úrir se um deputado deixa de sel-o por o nomearem 
interinamente secretario ele estado ; e, r espondendo a algumas d~s objecções feitas 
ao parecer, terminou vota.ndo a favor d'elle. 
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JOSÉ VrC'l'OlUNO BA1UlETO FEio:- Opinou CJ_ue Gouveiu Dtuão não podia 
continuar no exercício ele deputado p ela nomeação que se lhe ·conferíra, mostrando 
achar-se este caso comprehencliclo no artigo 28 .0 ela carta; e confessando ser 
para sentir ficar a camara privada ele um t1io benemerito deputado, peior fôra 
porém tocar-se na carta constitucional, paladio das liberclaclés patrial? . 

MANUEL 'l1EIXEIRA LEOMIL :-Fazendo ver a di:fferença que existia entre de
putados eleitos e deputados effectivos, demonstrou que Gouveia Dm-ão estava no 
primeiro caso, não lhe sendo portanto a.pplicaveis todos os argumentos que se ha
-vqam produzido, mas apenas alguns em sentido opposto ao parecer ela commissão; 
e de1)ois ele um longo clism•rso voto·u contra. 

L mz TAVARES DE CARVALHO E CoSTA :-En tenho n'uma mao a carta e na 
outra o direito da nomeação elo sr. Gouveia Dm-ão. Léio a carta e ella diz-me 
no artigo 28. 0

: ecOs par es e deputados poder ão ser nomeados para o cargo ele mi-
, nistro de estado ou conselheir o de estado, com a di:ffer ença de que os pares con- -
tiuuam a ter assento na camara e o deputado deixa vago o seu logar e se procede 
a nova eleição, na qual pócle ser reeleito e accumular as duas fimcções» . . Leio 
o decreto e diz-me: ((Nomeio a Carlos Honorio ele Gouveia D m-ào para ministi·o 
ele estado n. O que está tão claro não precisa interpr etações ; eis o que penso, 
por isso approvo o parecer ela commissão. , 

MANUEL GONÇALVES DE ~1rnll"DA:-Expencleu algmnas rasões para provar 
que o caso em questão estava realmente incluído no artigo 28. 0 ela carta, e por 
couseguinte não podia o deputado Gouveia Dm·ão ter a sento na camara, em con
formidade elo parecer da commissão, pelo qual votava. 

P rocedendo-se a escrtltinio por espheras, foi ap1)rovaclo o dito parecer em nu-
mero ele 7G votos conti·a lG. -

Teve seg·Lmda leittu·a e entrou em cliscussão o parecer ela commissão ele pode
res sobre os r equerimentos e mais papeis relativos á prisão elo deputado eleito 
Manuel Christovão de Mascarenhas Figueiredo, o qual se reclt1zia a que deviam 
reenviar-se aquelles documentos ao governo, para juntal-os (:om o processo e serem 
rresentes á camara dos pares, onde, conforme clisr õe a carta, havia de ter lagar o 
Jtligamento . 

Usaram ela palavra varias deputados, segm1clo se deprehende elos registos parla
m-entares, hão constando porém quaes as suas opiniões, e o pr esidente declarou que o · 
debate prosegtúria na sessão ele 21. 

* 
Quando se reuniu a camara hereditaria em 19 foi inti·oduzido na sala o mlllls

tro dos negocias esti·angeiros, que fez a seguinte 

Par-ticipaçlto verbal 

A serenissima senhora infanta regente, em uso ela auctorisação que lhe deram 
as duas camaras par a a admissão ele tropas estrang·eiras 1, e j ulgando que era che
gada a occasião ele combater a invasão que soffre Portugal, ordenou que se pedisse 
á Grau-Bretanha o cumprimento elos tratados que unem ·este r eino a Inglaterra . 
O governo britannico, a ·sim que conheceu qual era a situação de Portugal, pres
tou-se ao cumprimento cl'estes tratados, e é superior a todo o elogio a pressa com 
que o governo e o parlamento adaptaram esta medida. Estamos por tanto cer tos 
de um immediato soccorro, que podemos calcular ele dez mil homens, e a Grau
Bretanha tem cleclarado que não só mandará este soccorro, mas todos quantos 
Por tugal necessitar. Parte ela infanteria estava já embarcada em Portsmouth e 
baixava para Plimouth, e a cavallaria e ar tilheria estavam-se preparando; cremos 
que chegará talvez hoje ou ámanhã a infanteria1 e a cavallaria e artilheria che
gará t ambem com brevidade, denti·o ele dez ou doze dias 2 . 

1 Como similhante assumpto foi t ratado pelas côrtes em sessões secretas não saíu a lume 
a alludida auctorisação, mas sabe-se os term?s em. que o é!oyern.? a pediu. Vide pag. 518. 

2 O ministro fizera poucas horas antes Jdent1ca part1ctpaçao na outra camara interrom-
pendo-se para isso o debate concernente a Carlos Houor io de Gouveia Durão. ' 
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Quando D. Francisco de Almeiu<1 Portugal concluiu, o arcebispo bispo ele El-
- vas expressou-se cl'este modo : «Proponho que a camara dê os devielos applausos 

ao e:x: .' 11 0 ministro pelo comportamento fiel, honrado, nada equivoco e nobre com 
que tem tratado este negocio tão delicado e tão importante para a nação . Ign~l
mente pToponho que se lhe dêem por quereT continuar no seu empTego, sem CUJO 

."erviço ta.lvez a patria teria p81·igaclo por momentosn . - Assim se resolveu. 
O secretario ele estado, retomando a palavra, acrescentou : <(Tudo quanto se tem 

feito ele bom se eleve á serenissima senhora infanta r egente e ao seu zêlo pelo 
bem ela nação portugueza; e em segundo lagar aos meus uollegas, que têem co
operaelo e:ffica.zmente para todas as medidas tomadas .. Permitta-me a camara que 

· mostre o meu proftmclo reconhecimento pelo modo com que me tem tratado toclas 
as vezes que tenho appareciclo n' este augusto .recinto)). 

O conde ele Villa Real propoz, e foi muito apoiado, que se mandasse uma 
deputação á infanta D . Izabel Maria; para lhe agradecer respeitosamente o seu 
interesse e desvelo a bem do estado . Ficou composta elo arcebispo bispo ele Elvas, 
bispo ele Ca .. tello Branco, marq11ezes ele Lavradio e ele V aliada, e condes de Villa 
Real e de Anadia . 

:~ 

D urante a sessão ele 21 ela camara dos deputados, que foi destinada a discu
tir-se um parecer sobre muitas pretensões ele interesse meramente particular, o 
relator ela commi:são ele fazenda, José Xavier Mousinho da Silveira, leu o se
g'tlinte 

J!?rQ.jec-to de lei 

A commissão de fazenda, tendo em vista a disposição elo artigo 80.0 da carta 
e a necessidade ele assignae a sua mag·estacle e á família real mua dotação col'l'es
ponclente ao clecpro de sua alta elignielacle e compatível com as foTças actuaes da 
nação, offeTece á consideração ela camaTa o seguinte proj ecto ele lei : 

A r tigo 1. 0 • A clotaç~o ele sua magestade a senhora D . Mar ia li, minha ele Por
tugal e Algar ves, desele que sua mages taele chegar a este reino, será 1 : 000~000 
por elia, e na sua entrada em Lisboa, e por uma vez sómente, · a qun.ntia ele r éis 
1 OO:OOOil\000. 

Art. 2 .0 A senhora D. Izabel :Maria, agora iufanta regente ele Por tug·al e A~
gavves, nã~ tendo administração el e alguma casa, ter á a dotação de 500~~000 r éts 
por dia }Jara sustentar a elignidacle que compete ao seu alto emprego . . 

Art . 3 . 0 A senhora imperatriz r ainl1a, D . Carlota J oaqnina1 alem elo r encli
mento ela casa elas senhoras rainhas, Ctlja administração lhe compete, terá a clotp.
çào annual ele 20:000~000 r éis. 

Art. 4.0 O senhor infante D . Miguel , alem elo r enelimento ela casa elo infan
taclo, que YL clesfmcta, -con_tinuará a receber a quantia ele 40:000!5000 réis em
quanto estiver ausente . 

Art . 5 .0 A cada uma elas serenissimas sen.hm·as infantas D . Izabel Maria, 
D . 1\faria ela Assnmpção e D . Anna ele J esns Maria, será a dotação de 20:000-t$000 
réis por anuo, para sua elecorosa e inclepe11elente sustentação . 

Art . 6 .0 A serenissima senhora infanta D . Izabel Maria fica assignada a clota
ç?í.o especial ele outros 20 :000~000 réis nnnuaes e vitalicios, que desde já lhe ~t
tribue a nação portugneza em testem1mho ele agradecimento pelos altos beneficios 
que sua alteza lhe tem conf'ericlo, promovendo com tanta fu·meza e prudencia a 
consolidação do systema que felizmente nos rege. 

Art. 7. 0 Á serenissima senhora pr inceza do Brazi], D . Maria F r ancisca Be
neelicta, se conti.nuaní, a prestação elo apanagio ele 4.0 :000~000 réis que se acha 
estabelecida. 

Ar t . 8 .0 As mencionadas dotações em cousa alguma affectam os particular es 
d ireitos cl 'aquellas altas personagens, nem a fnrição elos r espectivos palacios e pro
pr ieelaeles, na conformidade elo artigo 85.0 ela car ta constitucional e serão pag·as 
pelo thesouro publico na fórma elo artig·o 84.0 ela mesma car ta. . 

Paço ela camara elos deputados, 20 ele dezembro ele 1826. =Filippe Fen·eM'CL 
de A1·nujo e Cúst1·o = João Fe1'7'e7:Ta da Costa Sctmpaio = lvfanuel (lonçalves Fe?'-
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?'eira=Ma?1uel Antonio de Ca1'valho = Anton-io Jlfa·ia=Francisco Antonio de Cam
pos = Flo1·ido Rod1>ignes Pe1·ei?·a F'm·?·az =José Xavie1· JJ!Iousin lw da Silvei1·a . 

Usaram tambem ela sua iniciativa os dois deputados qtw abaixo se mencionam, 
apresentando estas 

Proposições 

ALEXANDRE THOliiAZ DE MoRAES SARNIENTO: - «Senhores, eu venho pedir a 
:rossa attenção para um obj ecto por cer to digno de providencias ele legisladores 
illustraclos e humanos. Proponho-vos a abolição elo commercio -infame da escra
vatura, el'esse trato que tem levado á Africa o t error e a desolação, atiçando a 
gtterra, tornando pm·manente a barbaridade, afastando para sempre a chegada 
da civilisação, tendo já condemnado milhões ele victimas humanas ás maiores roi
serias e tormentos. A religião e a gloria elo nome portuguez exigem que acabe
mos com similhante commercio, porque, alem de iníquo, seu e:ffeito immediato é 
a morte . de toelos aqtielles sentimentos virtaosos que se podem gerar no coração 
humano, por isso mesmo que elle se encltu·ece e é levado para o estado ele bruta
lidade, habituado a ver desprezar a humailiclaele e abandonar todos os princípios 
ele caridade. Proponho portanto o seguinte projecto ele lei : · · 

«Artigo 1. ° Fica prohibiclo a todo o Stlbclito ela corôa ele Portugal o comprar 
escravos para exportação ou traficar n' elles em qualquer parte ela costa ela Afri
·ca, ampliando-se cl'esta maneira a determinação estabelecida no tratado de 22 ele 
janeiro ele 1815, pelo qual sómente ficava defeso similhante commercio em qual
quer parte da costa da Africa ao norte do Equador. 

«Art. 2 .0 As embarcações ela armada r eal apprehenderão todos os navios por
tugnezes que encontrarem carregados com escravatura e os levarão ao porto mais 
proximo p ertencente aos domínios cl'esta corôa, sendo entregues aos g·overnaclores 
todos aqnelles africanos que se acharem em escravidão, a fim de ser em postos em 
liber claele. 

«Art. 3. 0 Por cada um .elos africanos conduzidos como escravos nas embarca
ções apprehendidas, senl. imposta a condemnação ele Go:aooo réis, e se não rela
:x:anl. o embargo feito na embarcação sem preceder o pagamento total elas concle
mnações . P assado um anuo sem appar ecer quem requeira o levantamento elo 
.embargo para ser satisfeito o pagamento ela con.clemnação, será a embarcn.ção ven- · 
clicla jttelicialmente, para elo proclncto da execuç)l:o se cumprir o determinado n' este 
artigo. . 

«Art. A. 0 A anctoriclacle judicial ela terra aonde for levada a embarcação per
tence o conhecimento cl'este clelicto pelo meio de devassa, assim como a clecis.ão 
de todas as questões que se suscitarem por motivo ele similhantes presas, dando 
os recm·sos competentes para a relação do clistricto. . . 

~Art. 5 . 0 P ela mesma auctoriclacle será feita a repartição ele toda a importancia 
das conclemnações por os commanclantes , officiaes e tripulação ela embarcação da 
armada r eal, guardando-se n' esta parte a proporção cleterill.inacla por lei ácerca 
da divisão do monte partível elo valor das presas . 

. << Art: 6. 0 Os governadores e todas· as aLlCtoridacles, ele qualquer natm·eza que 
forem, serão responsaveis se consentir em que nos estabelecimentos africanos da 
corôa ele 'Portugal se faça similhante commercio, podendo haver contra elles acção 
intentada por qualq;uer elo povo, e, se for provado que qualquer auctoriclacle civil, 
munici1Jal, militar ou official ele faz@cla eleu ajuda, Oll consentimento ou foi socio 
em qualquer negociação para se exportarem escravos africanos, incorrerá na pena 
ele perdimento ele seus empregos e inhabilidacle para alcançar qttalquer officio pu
blico, sendo alem cl'isso conclemnado na pena ele degredo ele cinco até dez annos, 
conforme o grau . de culpa. 

«Art. 7. 0 .H'icà.m r evogadas quaesquer leis que se opponham á determinação · 
indicada nos precedentes artigos. >l 

· FRANCISCO J OAQUTIVI ·MAIA : - «Promover o bem geral ela nação é uma das 
attribuicões das côrt13s, expressa no § 7 . 0 dQ artigo 15.0 ela carta constitu
cional. Usando d' esta attribuição na parte que me toca, como deputado da na-

,12 
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ção portugneza1 tenho hoje a honra de apresentar á camara o seguinte projecto 
de lei : . 

«São bem conhecidas as vicissitudes politicas que Portugal tem soffrido ha 
vinte annos . Uma guerra iniqua e devastadora; a retu:acla elo seu soberano para 
o Brazil; a abertura necessaria elos portos cl'este estaclo ao commercio e navega
ção ele tDd.as as nações; a sua elevação á categoria ele reino; e ultimamente a sna 
separação e inçlepenclencia, na qualidade c1e imperio, são acontecimentos 'qne aba-, 
lm·am }Jelos alicerces o eclificio nacional. E forçoso portanto mudar o systema ele 
nossas relações politicas e commerciaes. 

aJá ha muito tempo nos portos elas nações maiores e mais civilisaclas ela Eu
ropa, assim como ·no imperio elo Brazil e dos Estados Unidos da Ameri.ca, se vêem 
as embarcações dos clifferentes estados que ele novo se têem constituído na Ame
rica mer idional ; mas ainda Portugal as não viu, e parece que ou não existem para 
elle ou que a sua existencia lhe é indifferente. O mesmo acontece com os estados 
da Amm·ica septentrional, aos quaes negâmos a entrada nos nossos portos a gran-
de parte dos seus procluctos. . 

«Não se diga que estando abertos todos os portos elo novo mundo, com p:nut.o 
pequena ex.cepção, ao commercio e navegação ele todas as nações, Portugal , a pr~
meira nação moderna commercial e marítima, continúa a ficar em inercia por roa1s 
tempo, e que se não aproveita nas presentes circumstancias elas vantagens que lhe 
offerece a sua posição geographica e o genio laborioso , e emprehendeclor ele seus 
habitantes. · 

<<Emquanto não temos por to franco, propriamente tal, em Lisboa e Porto, va
mos approximanclo as nossas icléas e as nossas leis ap seu util estabelecimento, 
por meio ele depositas e reexportações, franqueza e liberdade ele commercio . 

uN'este meu projecto só tenho em vista procurar novos mercados ás nossas pro
clucções e manufacturas, chamar a concorrencia aos nossos portos, promover e au-
gmentar a riqueza e prosperidade nacional, e reanimar em geral o nosso commer-
cio e navegação . , 

<<Poderia agora expender m1útos e l)Onclerosos motivos para a aclopçã9 cl'este 
projecto, mas não clesejo fatigar a attenção ela camara em assumpto tão obvio, e 
reservo para a sua discussão mostrar com evidencia a justiça das suas bases e a 
grande utilidade que cl' ellas ·ha ele tirar Portugal. 

<<Advir to sómente á camara que n'este proj ecto não fiz mais elo que ampliar a 
nossa legislação actual sobre a aclmissão dos generos estrangeiros. Citarei o de
creto de 8 ele outubro de 1824, que permittin ás fazendas ela Asia o beneficio de 
baldeação, mas só em navios portuguezes . Citarei o decreto ele 3 ele janeiro de 
1826, que no § 3 .0 lhe fez extensivo este beneficio, ainda sendo conduzidas e])). 
navios estrangeiros, e igualmente aos generos coloniaes, ou fossem procedentes 
elos clominios portuguezes ou ele outros quaesquer, e a resolução de 9 de abril ele 
1825, que declarou quaes eram os generos que se entendiam por coloniaes. Cita
rei o alvará de 4 ele junho ele 1826, que permittiu a entrada para consumo e ba~
cleação a quasi ·toclos os generos ele inclustria que se achavap1 prohibiclos . Ha mai.S 
leis que poderia citar, mas que j ulg·o clesnecessario. 

«Projecto ele lei : 
<<Artigo '1. 0 Todos os generos de proclucção ou inclustria ele todos os estados 

elas Americas meridional e septentrional são admitticlos nos portos do reino de 
Portugal para consumo e baldeação, na fórma seguinte : 

«§ 1.0 São aclmittidos para consumo, sómente sendo conduzidos em navios por
tuguezes ou dos estados que os produzem, e pagarão ele direitos por entrada, 20 
por cento em navios portuguezes e 30 por cento em navios elos estados respe
ctivos . 

«§ 2 .0 São aclmitticlos para deposito e baldeação, sendo concluziclos em na
vios ele qualquer nação, mas sómente nos por tos de Lisboa e Por to . Com a bal
deação elos ditos generos se praticará o mesmo que se pratíca com os generos elo 
Brazil . _ · 

§ 3 .0 Os direitos serão clecluziclos pelos valores das pautas nos generos n'ella 
especificados, e acl .valoTem nos g·eneros que se não acharem nas pautas. 
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Art. 2. 0 Exceptuam-se elas cus posições elo artigo 1. 0 as bepiclas espirituosas, 
os cereaes e os generos que fazem objecto de contratos reaes, que continuam. a 
ficar s1"0eitos á sua legislação respectiva. 

Art . 3. 0 Os vinhos 1 aguardentes e mais generos ele, agricultm·a e industria por
tugneza, export?-dos em navios portuguezes para os estados das Americas meri
dional e septentrional, pagarão os mesmos direitos por saída que pagarem os que 
forem exportaelos para o Brazil em na-vios portuguezes . · 

«Art. 4. 0 Os tratados entr e Portugal e o Brazil :ficam em seu inteiro vig·or. 
a Art. 5.° Fica re-vogada toda a leg·islação em contrario.'' 

Quando se l)assou á ordem do dia na camara elos pares, n'esse mesmo dia 20 o 
marquez de Borba leu o seg·ninte 

Parecer 

A commissão encarrégacla de examinar o projecto ele lei enviado pela camara 
dos senhores deputados para o fim ele ser o governo auctorisado a contrahir o. em
prestimo ele 2.úOO:OOoaooo r éis, entende não de-ver' approvar em toda a sua ex
tensão o dito projecto, pelo que eliz r espeito aos meios propostos para pag·amento 
do p1~imeiro emprestimo, considerando uns inefficazes, outros impoliticos e injus
t~s . E comtuclo ele parecer a commissão que seja o go-verno auctorisaclo a contra
lnr o r eferido emprestimo, hypothecanclo dos renclimentos actuaes aquelles que 
melhor con-vier, emquanto se não 1:egnlarem outros impostos que sirvam de incle
mnisar aquelle cofi·e que o governo destinar para o distrate e juro elo mesmo em
prestimo, ficando por este modo habilitado o thesouro' publico para fazer face 4s 
actuaes despezas, principalmente ás do exercito, que attenção devem merecer. = 
O r elator, JJIJ.a?·quez de B01·ba, par elo r eino. 

Offi.cio 

Dtmo e ex.mo sr. - Tenho a honra ele r emetter a , v . ex.a, 1Jara ser presente á 
camara dos eugnos pares do r eino, a proposição junta, sobre ser auctorisaclo o go
verno a contrahir um emprestimo ele · 2.000:0001$000 r éis, e jtmtamente o relatorio 
do ministro e secret'ario de estado elos negocios da fazenda, no qual se· fez por_ 
parte do poder executivo a proposição para o mesmo emprestimo. 

Deus guarde a -v. ex.a Palacio da camara dos deputados ela nação portugue
za, em 19 ele dezembro de 1826.= José Antonio Guen·eiro; vice-presidente. 

A camara elos deputados envia á camara elos pares a proposição jtmta, sobre 
ser o governo auctorisado para contrahir o emprestimo ele 2.000:000(;!000 r éis e 
juntamente o relatorio elo ministro secretario ele estado dos negocias ela fazenda, 
no qual se fez por parte elo poder executivo a proposição para o mesmo emlJr es
timo, e pensa que tem logar pedir-se a sua alteza a senhora infanta regente, em 
nome ele el-rei, a sua sancção . 

Palacl.o da camara dos deputados, em 19 ele dezembro ele 1826. =José Anta-. 
nio G'ue?·?·ei?·o, Yice-presiclente = F1·ancisco Ba1'1:oso Pm·eint, deputado secretario= 
Antonio Ribei?·o da Costa, cleputaclo secretario . 

Proposição pam auctorisar o governo a contrahir u.m emprestimo de 2.000:000r5000 réis 

Artigo 1.0 0 governo fica auctorisaclo para contrahir um emprestimo ele r éis 
2.000:000/)lOOO, com o juro ele 5 por cento e amortisação ele 1 por .cento, pocle11clo 
estabelecer as hypothecas que julgar convenientes. · 

Art. 2. 0 A junta dos juros é encarregada do pagamento dos juros e amortisa 
ção cl'este emprestimo, empregando annualmente, e pelo menos, 20:000(;!000 r éis 
em compras ele apolices elo. mesmo emprestimo, ou estas lhe sejam offerecidas no 
mercado ou sejam t iradas á sorte, no caso ele não achar vendedores. 

Art. 3 . o A junta g uardará na. sua caixa as apolices que tiver adquiriclo com 0 
seu.funclo e interesses, e apresentará os numeros t~clos~ os a,:;-nos ao publico lJOl' meio 
ela Imprensa, para que sep provado qne a amortJ saçao ~ao está em atrazamento. 
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Art. 4 .0 Para fazer frente a este e aos demais pagamentos a cargo da jtmta 
elos j"tu·os será :fixadn, a sua dotação n~ quantia de 1.020:00015000 réis annua~, 
acresce:O.tanc1o-se aos 900:000·1$000 réis do seu actual rendimeJ?.tO a quantia de rérs 
120:000b000. 

Art. 5 . 0 No caso de faltar ou de retardar-se alguma parte q'aquella receit~, 
fica descle já garantida a inteira dotação da junta dos jlll'os por todos os rencll
mentos elo thesouro publico . 

Art . 6 . 0 O augmento da dotação da junta dos jm·os será estabelecido sobre os 
antigos e novos impostos declarados nos artigos seguintes, ficanelo consolidados 
por espaço. de cincoentSt annos· e a cargo ela mesma junta a respectiva anecada
çao . Os novos impostos são os seguintes; a saber: 

Art. 7. 0 O direito ele 30 por cento em cada baralho de cartas de jogar que 
forem importaclas elos paizes estrangeiros, o qual será eleduzido do valor de 200 
réis por baralho. 

Art. 8. 0 O direito ele 30 por cento em eada garr~fa de vinho de .Champagne 
e outros vinhos engarra'fados que forem importaclos dos paizes estrangeiros, o qual 
será deduzido do valor de 21$700 réis por garrafa de Chanipagne, e do valor de 
1~600 réis nos outros vinhos . . 

Art. 9.0 O direito de 40 réis em alqueire de trigo e 20 r éis em alqueire dos 
outros cereaes que forem da producção das ilhas dos Açores e entrarem pelos p01:
tos d'este r eino onde houver alfandega. Não tem logar a percepção d'estes direl
tos no reino do Algarve, e n'aquellas alfandegas começará a ser recebido, passa
dos os primeiros sessenta dias da publicação d' esta lei . 

Art. 10, o O acrescimo de so· réis em alqueire de trigo e 20 réis em alqueire 
dps outros cereaes estrangei.J.·os que forem importados pelas barras de Lisboa e 
Porto, no caso ele ser permittida a entrada dos referidos generos: a elo centeio 

·terá logar na cidade do Porto, na conformidade da lei elos cereaes, qualquer que 
seja a resolução em contrario. · . 

Art. 11. 0 A entrada das mercaclori.as novamente permit6da, q11aes sao as car
tas do jogar e o vinho engarrafado será privativa, quanto ás cartas, das alfande
gas ele Lisboa, Porto e ilhas dos Açores, aonde houver sêllo, e, quanto ao vinho 
engarrafado, será ela compete_ncia privativa elas alfanclegas ele Lisboa e Porto, selll 
concorrencia de qualquer outra auctoridacle . 

Art. 12.0 O despacho e receita do acrescimo dos cereaes, e elo cli.r eito sobre .. 
os das ilhas dos AÇores, será em Lisboa privativo do terreiro publico, e, nos ou · 
tros portos elo reino, das respectivas alfandegas . 

Art. 13 .0 As sommas provenientes elos mencionados cli.reitos e acrescimos se
rão· escripturaclas em uma só parcella e remetticlas mensalmente á junta elos juros 
eom as tabellas ou conta respectiva pela alfanelega e terreiro de Lisboa; M outras 
alfandegas enviarão a conta mensal á mesma juntà, pondo as sommas á disposição . 
cl' ella. . 

Art . 14. 0 Os vinhos estrangeiros não terão entrada quando vierem em caixotes 
de menos ele tres duzias de garrafas da medida ordinaria cada um, e as cartas de 
jogar quando vierem em caixotes ele menos ele quarenta e oito cluzias ele baralhos 
cada um. ·' 

Art. 15. 0 Os navios que, trazendo vinhos engarrafados ou cartas ele jogar, não 
incluírem no manifesto estes volumes, ou o não fizerem prefixamente no termo 
competente ou o fizerem com clausula «ignoro o conteúdo>>, ou trouxerem caixotes 
de menor quantidade ele garrafas de vinho ou de baralhos de cartas, ou ele qual
quer das cousas avulsas; e aquelles que tiverem na entrada estas mercaclorias 
com sêllo falso ficam sujeitos á pena ele 2:000;$000 réis, ametade para a caixa da 
junta dos juros e ametacle para o denunciante ou o:fficial que fizer a descoberta 
ou apprehensão, e isto sobre todas as outras penas estabelecidas nas leis. 

Art. 16.0 As cartas de jogar serão sellaclas nas alfanâ.egas em que podem ter 
despacho, em uma carta ele cad.a bara:lho, e os papeis exteriores serão rubricados 
pelos sellaclores, levando ele sêllo 1 real por baralho, pago pela junta, depois de 
remetticlo o producto mensal e ele fechada a conta; as garrafas de vinho terão sêllo 
pendente ele fio no garg·alo, de fúrma qtw não possa ser transferido para outra 
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garrafa e o sellaclor levará 10 réis por sêllo do cada um<t, pagos pelo clespa-· 
chante .' 

Art.. 17 .0 As lojas ele venda ele vinho ou ele cartas de jogar estrangeiras, onde 
for encontr ada alguma garrafa ele vinho ou baralho ele cartas sem o competente 
~êllo e rubrica, ficam sujeitas á pena de 400$000 réis, ametacle para a caixa ela 
Junta elos jm·os e ametacle para o denunciante ou o:fficial que fizer a descoberta 
ou a ap1Jrehensão, e isto sobre as outras penas estabelecidas nas leis . 

Art. 18 .° Fica extincto o privilegio e contrato elas cartas de j oga.r, sendo l)er
U:,ittido a qualquer pessoa fazeJ' cartas ele jogar e venclel-as livremente sem pagar 
du·eito algum, comtanto que sejam marcadas com o sêllo do fabricante, que ter::'L 
llm cluplicado depositado na alfanclega, e que o fabricante não obtenha privilegio 
ele fabrica nem favor no despacho das mat01·ias primas. 

Art. 19.0 rroclas as leis e resoluções em contrario :ficam clerogaclas. 
Palacio da camara elos deputados, 19 ele dezembro de 182o. = José Antonio 

Gi.tmTeiro, vice-presidente = F1·ancisco Ba?'?'OSO P m·ei1'a, deputado secretm:io = 
Antonio Ribei1·o ela Costct} cleputaclo secretario . 

Depois ele algumas reflexões elo conde ele Linhares e elo arcebispo bispo ele 
Elvas foi o parecer posto á votação e approvacloi . 

Seguidamente usou ela palavTa o conde ela Lapa 11ara ler este 

Parecer 

O poder executivo, pelo ministerio da guerra, em data de 11 do conente1 en
viou á camara elos sen;l10res deputados um projecto tendente a continuar o paga
mento elo soldo elos que morrerem na acti.1al guerra contra os r ebelcles, ás suas 
viuvas, filhas, mães e irmãs . Este projecto com aclclições foi remetticlo em data de 
hontem a esta eamara elos clignos pares, e a commissão, tendo ele interpor o. seu 

·parecer, julga que o projecto se faz dig-no ele subir á sancção real. · 
A patria, como mãe carinhosa, clesejando prover á subsistencia elas famílias 

d'aquelles que deiTamaram o sangue em sua clefeza, ou que se impossibilitaram 
em seu serviço, fez n'este proj ecto o beneficio mais extensivo e amplo elo que o 
monte ·pio, e considerou com igualclacle os clifferentes corpos ele linha, pondo ao 
abrigo ela miseria os invalidas, acreclores elo r espeito ela patria pelas constantes 
recordações elos sacrificios praticados em sua clefeza. 

A commissão, convencida cl'estes princípios, julga .que esta gratificaçao é de 
toda a justiça e servirá ele novo estimulo ao brioso exercito portuguez e ao solda
elo, que, encarando sem susto a morte, muito folgará ele não deixar a sua família 
na miseria. 

Parece á commissão que providencias ele similhante nattu·eza provarão ele dia 
em dia á nação os sauclaveis effeitos de uma carta, quaes as solicitudes elo poder 
executivo e quar o espírito que anima o corpo legislativo. 

Sala da commissão1 aos 20 ele clezembi·o de 1826 . = Mw·quez de Tor·1·es No
·vas = Conde da Figttei?·a= Conde elo Rio P w·do = Ma1·quez ele Vianna = ·Conde 
da I?onte= Conde ela Lapa, relator ela commissão = Conde das Galveias} secreta
rio da commissão. 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr. - Tenho a honra ele remetter a v. ex. a, para ser presente á 
eamara elos dignos pares elo reino, as aclclições juntas ao projecto elo poder exe
cutivo, apresentado em 11 ele ,dezembro, em o:fficio elo ministro ela guerra, para 
que se continue o pagamento do soldo elos que morreram, ou morrerem na actual 
guerra contra os r ebeldes, ás suas viLlvas, filhas, mães e irmãs. · 

Deus guarde a v . ex.a Palacio ela camara elos deputados da nação. portn
gLleza, em 18 ele dezembro ele 1826.-Til. mo e ex. mo sr . duque de Caclaval, pre
sidente ela camara elos clignos pares do reino . =José Antonio Cftter1·ei?·o, vice-pre
sidente . 

t O relator leu no decurso d'esta mesma sessao a emenda, cnja fó1·ma con~ta do documento 
enviado á camara dos deputados. Vide pag. 674. 
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A camara dos deputados remette á camara dos pares as acldições juntas ao 
lJrojecto .clo poder executivo, apresentado em 11 ele clezembro em officio do minis
tro da guerra,· para que se continue o pagamento do soldo do~ que morreram, ou 
morrerem na actual guerra contra os rebeldes, ás suas viuvas, filhas, mães e irmãs, 
e pensa <Jlle tem logar pedir-se a sua alteza a senhora infanta regente, em nome 
de el-rei, a. sua sancção. 

Palacio ela camara elos deputados ela nação portugueza, em 18 ele clezem?ro 
ele 18 ~6 . = José Antonio Guen·eú·o, vice-presidente = F1·ancisco Ba?'?'OSO Pe1·e~ra, 
cleputaclo secretario = Antonio Ribei?·o da Costa, deputado · secretario. 

Addições 

Artigo 1. 0 Os soldos da tarifa de paz dos officiaes ele qualquer patente, ?:ffi
ciaes inferiores, soldados e mais praças ela primeira ~inha do exercito, que trve
rem morrido em defeza da patria na guerra começada pelos rebeldes no dia 23 
ele novembro elo corrente anno, se applicarão pal'a as suas famílias nos termos se
guintes . 

§ 1.0 Serão percebidos pelas mulheres viuvas e em falta d'ellas se repartirão 
pelas .filhas solteÍJ:as e filhos menores de quatorze annos . 

§ 2. 0 Na falta das pessoas especificadas no paragrapho antecedente, pertence
rão os soldos á mãe viuva, e em sua falta serão 1:eparticlos pelas irmãs solteiras 
elo morto; o que todavia se Emita ao caso de haver estado a subsistencia elas so
breditas mãe e irmãs unicamente a cargo elo mesmo morto. , 

Art. 2 . 0 A disposição elo artigo antecedente é extensiva ás famílias dos officiaes 
de qualquer patente, officiaes ip.feriores, soldados e mais praças da segLmcla e ter
ceira linha, os quaes todos serão para esse fim considerados como se fossem ela 
primeira; e 1em assim ás dos indivíduos que constituírem corpos irregulares on 
companhia.s de voluntarios, regnlando-se os soldos, quanto aos officiaes, segundo 
as nomeações que os generaes das provinci::J,s lhes tiverem expedido em proporção 
dos voluntarios alistados. 

Art. 3. 0 Os indivíduos inteiramente ÍJnpossibilitados de servir ou trabalhar por 
causa de feridas recebidas na actual gL1erra perceberão, emquanto vivos forem, 
os mesmos soldos que, seg·undo o disposto nos dois artigos antecedentes, viria.m a 
perceber as su~s família~, se elles tivessem morrido na g·uerra. . 

Art . 4 . 0 As pessoas a quem competirem os soldos, nos termos da presente lei, 
ficam dispensadas, e sómente para os e:ffeitos d'ella, de se habil~arem no juizo das 
justificações elo reino, devendo similhantes habilitações ser suppridas por quaes
quer outras que legalisem a identidade das mesmas pessoas e o direito que lhes 
competir. 

Art. 5 .° Fica revogada a legislação em contrario .=José Antonio Gum·1·eir~, 
vice-presidente = Francisco Bct?Toso Pm·eint, deputado secretario = Antonio R~
bei?·o da Costa, deputado secretario . 

Foi approvado por unaninlidade o parecer da commissão. 

* 
Entre a corresponclencia recebida na camara elos deputados, e de que se deU 

conta em sessão de 21 de dezembro, vinha a seguinte, que tem immediata liga
ção com assumptos aqui expostos : 

Ofticio 

Ex. mo e rev. mo sr. - Passo ás mãos ele v . ex. a a participação inchJsa1 que a 
camara dos pares envia á camara dos senhores deputados da nação portugueza, 
para que v. ex.a n'esta co.nformidade se sirva de a communicar á mesma ca
mara. 

Deus guarde a v. ex. a Palacio ela camara dos pares elo reino, em 20 de cle
zemb~·o de 1826.-Ex.mo e rev.mo sr. bispo titular ele ÜoÍJnbra, presidente da 
c~mara dos senhores . deputados ela nação portugtwza. =Duque ele Cactaval, pre· 
s1clcnte. · 
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~ .c~mara dos pares reenvia á camara elos deputados a proposta inclusa sobre 
os nnhc1anos e augmento de soldo dos vohmtarios reaes de el-rei, com a.reforma 
da ~ata do aviso de 16 ele jt~o de 1824, cujo erro se verificou ter proceeliclo de 
eqmvocação que a este r espmto houve. 

Palacio ela camru·a dos pares, 20 de dezembro el e 1826. = Duque de CadavalJ 
presidente = J.ll!a?·quez de 'l'ancos) par elo reino secretario= Conde ele J.lllesq~âtella 
par elo reino secretari0. · ' 

Emenda. adaptada pela coroara. dos paTes do reino sobre a proposta da. camara dos deputndDs da nação portugueza 
d:1tada em 11 de deze)Ilbro de 182G 

Artigo 4 .0 Os soldados ela primeira linha que tiverem obtido baixa por have
rem completado o tempo de serviço, e bem assim os vohmtarios reaes ele el-rei 
reformados que voluntariamente se apresentarem a entrar no mesmo serviço, ven
cerão, alem do soldo ordinari.o de campanha, e as out1·as gmtificações qtGe y'á 
ll~es fo?·am conceclidcGs po1· aviso de 16 de y'ullw de 1824) mn vintem mais por 
clra, e unicamente servirão emquanto durarem as actuaes circumstancias, sendo
lhes permittida a escolha de corpos. Os soldados terão a sua baixa na fórma elo 
artigo antecedente, e os voluntarios reaes de el-rei voltarão á· sna precedente r e
forma. 

Palacio ela camara elos pares do r eino, em 16 de dezembro ele 1826 .= Dttque 
ele CadavalJ presidente= .Mcwquez de Tancos> p~u· elo reino secretario = Conde de 
Mesqtbitella) par elo r eino secretario. 

L eu-se na mesa um officio elo ministro dos negocias ela fazenda sobTe a pro
rogação elo praso, para se liquidarem os titulas ela divida publica, que é elo teor 
seguinte : 

Offic io 

E x . mo e rev. mo sr. - D e ordem de sua alteza a senhora infanta regente, em 
nome ele el-rei, levo· ao conhecimento de v . ex . a, para ser presente á camru·a elos 
senhores clepütados da nação, as seguintes r eflexões sobr e 1un objecto que. demanda 
a prompta resolução da camara : · 

Em 27 de outubro de 1820 creou-se uma comrnissão }Jara liquidar a divida 
publica e expedir aos credores do estado titulas authenticos ele seus creclitos, para 
á vist.'t cl'elles pocler em ser embolsados, segundo as providencias que, ex vi elas 
circumstancias, se dessem para esse fim. 

Por decreto çl e 23 de abril ele 1822 eleterminou-se aos mesmos credores que 
apresentassem nas estações competentes os titulas ele seus creclitos p~ra lhes se
r em liquidaelos até ao fim do anno de 1823; e pelo § 4. 0 do alvará de 26 de fe
vereiro de 1825 prorogou-se este praso até ao fim dp corrente anuo, ordenando-se 
que passado elle cessaria a liquidação da divida publica. Este praso está proximo 
a findar e seria necessario que o g·ovemo desse as providencias convenientes para 
segurar suas dividas aos credores que, por causas estranhas a elles, não têem até 
~gora podido apresentar os seus documentos na commissão da divida publica e_ na 
Junta elos jmos elos novos empr estimos. O governo está per suadido que as medi
d~s até agora acloptaclas para a liquidação ela divida publica em nada com·ctam os 
du·eitos elos credores, e só têem por fim alcançar um r esultado geral que dê a co
n~eeer a totalidade ela di viela elo estado e que offereça por este meio um dado in
éhspensavel pru·a. se tratar da sua amortisação, o que ele outro modo não poderia 
conseguir-se ; per suadindo-se igualmente que o § 22 .0 do rutigo 146.0 ela carta 
constitucional, que gara-nte a clivicla publica, em nada se oppõe ao que se acha le
gislado sobre este assumpto, porque a divida garantida é a divida que o estado 
reconhece, e a divida rec<:mhecicla é a divida que se· liquidar até ao fim do cor
rente anno, salvando o seu direito aos credores que por impossibilidade involun
taria não tiverem liquidado seus creditas; porque aliás, ou haveria ele subsistir in
clefiniclamente a liquidaçao da divida pllblica, sem que podesse saber-se mmca: a 
sua importancia, sem poder tambem prover-se como convem n'este obj ecto e sem 
se aclmittir a }Jr cscri.pção que existe em todas as acções civ.is, ou teria ele prolon-
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gar-se o praso já estabeleciclo em beneficio desmerecido de quem por espaço ele 
mais ele seis armas não tem querido · extrahir os títulos ele seüs creclitos, o que, 
sem alterar o principio de prescripção, não faria mais do que mudar um accidente. 
Co.mtudo, apesar do que fica ponderado, assentou o governo em não to~ar sobre 
si a decisão d'este negocio, e por isso o leva ao conhecimento ela camara dos se
nhores cleputados para haver de decidir se deve com effeifo subsistir o praso .da 
liquidação da divida publica, que, na conformidade do alvará de 26 de fevereirO 

._ele 1825, tem de ac-abar no :fim elo corrente anno, para que o governo possa en
tão dar as providencias ulteriores que o caso requer, que instam pelo aperto do 
tempo e sem as quaes :fica paralysado tudo o que diz respeito a este objecto. , 

Deus guarde a v. ex. a Secretaria ele estado elos negocios da fa;11encla, 20 de 
clezem'J,wo de 1826. -Ex. mo e rev. "'0 sr. fi: . Francisco de S. Luiz, bispo titular ele 
Cqimbra. = Barão do Sobral, He1·mano. 

Mandou-se remetter com urgencia á cominissão de fazenda. O relator d'esta 
obteve a palavra e leu o seguinte 

Parecer 

, Cumprindo á commissão de fazenda estabelecer os orclenaclos ·dos conselheiros 
ele estado, segundo exigiu o ex.mo ministro da fazenda no relatorío que apresen
tou n'esta camara, offerecé .})ara este fim o seguinte projecto Çl.e lei: 

Alem elos conselheiros ele estado, que podem ser nomeados na fórma do ar
tig;o 112.0 da carta constitucional, haverá mais sete conselheiros de estado feitos 
por nomeação elo rei, vencendo cada um cl'estes o ordenado de 3:,200l\OOO réis. 

Os conselheiros de estado · que tiverem beneficios e·cclesiasticos, ordenados , ou 
soldos superior es a esta quantia não vencerão aquelle ordenaclo, e haverão o e:x:
cesso quando aquelles beneficios ecclesiasticos, ordenados · ou soldos .forem infe-
riores. , 

As outras clespezas ele ordenados e expecliente serão fixadas na conformidade 
do respectivo regimento. ' 

Camara elos deputados, 20 de dezembro de 1826.= Fili]Jpe Fen·eim de A1·a~~o 
e Castro= Antonio• J.lt[aia =João Fe1"1"eÍ?'a da Costct Sampa·io = .lVIanuel Gonçal
ves Fe?Teim = iVl.anuel Antonio de Ccwvalho =Florido RodTigues PeTe·im Fe?"-
?'CIIZ =José XavieT Mousinho da SilveÍ?'a. · 

O clermtaclo Alexancb·e Thomaz de Moraes Sarmento d~clarou que a comrois'
são administrativa o encarregára de offerecer á consic1eração ela camara tres que
sitos, a' fim ele sobre elles deliberar : d .0

, se os 600aooo réis recebidos por cada 
um dos deputados ela Madeira lhe podem ser abonados como a grati:ficação de 
vinda e volta, ou se acaso sómente se deve levar em conta por agora a despeza 
da viagel.Jl ela vinda; 2.0

1 se os deputados que o governo tem empregado em coro
missões elevem continuar a vencer os re~pectivos subsídios por esta camara; 3 . 0 , s.e 
os cleputaclo~ que estavam em reinos estrangeiros devem perceber alguma grati
ficação para despezas de viagem, a fim de se apresentarem na camara>> . O vice
presidente convidou-o a mandar por escripto aquelles quesitos e o parecer da 
commissão sobre cada um, ao que satisfez no dia immediato, como acliante se 
verá. 

O secretario Antonio Ribeiro ela Costa apresentou á camara a nota dos clepu
taclos que, conforme se cleliheFára na precedente sessão, tinham declarado eLJ.cal'
r'egar-se de organisar algumas leis regulamentares, assim como a dos escolhidos 
pela mesa para comporem as commissões. Eis a 

RelaQão 

Oft'erecimento espontan.eo 

Regimento elas camaras-Bento Pcreinv elo Carmo, Pedro Mou,sinho de All.(u
qncrque, José Ignacio Pereira Derramado, Antonio Vicente de Carvalho e Sousa. 
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.Regimento elos jm·ados e elos j uizos e j uizes de primeir a instancia no civel c 
cnme --Alexandre Thomaz de M oraes• Sarmento e J oaquim Antonio de Maga
lhães. 

Inviolabiliclacle ela casa do cidadão, casos e fórma ela prisão antes ela éulpa for
JUada e contra as l)risões arbitrarias - Matmel ele Serpa Machado . 
. Juizes .ele paz c juizes conciliatorios - Vicente Nunes Cardoso e José Cuper

hno ela Fonseca. 
Responsabilidade elos ministros e conselheiros de estado e dos mais funccionarios 

publicas - Manuel Teixeim Leomil1 . 
Liberdade ele imprensa e repressão dos seus abusos - Antonio ele Almeida 

Moraes Pessanha, Manuel de lYiacedo Pereira Coutinho, José Joaquim Gerardo 
~~ Sampaio, Joaquim Bernardino Roclrigues Coimbra e Gonçalo Xavier da 
Silva. · 

Apmamento dos cidadãos activos que podem votar e ser votados nas elei
ções - Joaquim José de Queiroz. 

Comnüssões nom eadas pel a m esa 

Ceremonial e regimento das camaras - Vis.conde de S . Gil ele Perre, barão 
de Quintella e José ele Mello Freire . · 
. MocTo pratico das eleições e numero ele deputaclos ela nação - Antonio Mar - -

Ciano ele Azevedo, Bento Pereira elo Carmo e Francisco Antonio ele Campos. 
Regimento das mercês - PeclPo Alves Diniz, Antonio J ulio ele Frias Pimentel 

e José Ribeiro Saraiva. · 
Organisação e i·egimento elo conselho ele estado - ·Filippe Ferreira ele Araujo 

e Castro, João Antonio Feneira ele lYioma e Peclro Paulo ela Cmilia. 
. Organisação e regimento das relações que hão de julgar em segunda iustan

Cla - Francisco Manuel Gravito, José Caetano de Paiva Pereira e Antonio Vieira 
Tovar ele Albuquerque. . 

Regimento do supremo tribtmal ele justiça - Antonio Camell_o Fortes de P ina, 
Joaquim Antonio de Aguiar e Joaquim José de Queiroz. 

Cocligo administrativo - Luiz Antonio Rebello da Silva, Francisco Soares 
F ranco e José J oaquim Cordeiro. · 

Cocligos civil e criminal ~ Caetano Roelrig"Lles de Macedo, 'Manuel da Rocha 
Couto e José Homem Correia Telles. 

Regimento das cadeias - .Manuel Boi"ges Carneir o, Francisco Vanzeller e Fran-
cisco Forttmato Lei te. ' 

· Inv.iolabilielacle ela proprieclacle elo cidadão e casos em que esta cessa - Mar
cellino Maximo ele Azevedo e .Mello, Manuel Teixeira L emnil e Izidoro José elos 
Santos. - -

. Privilegias ou r esarcimento elos inventores de pr oductos de industria - Anto
nio Lobo· ele Barl)osa Ferreira Teixeira Girão, F rancisco J oaquim 1\faia e Florido 
Rodrigues Pereira Ferraz. . 

Ordenanças elo exercito de terra e for ça naval - . Conde de Sampaio, visconde 
de Fonte Arcada e José Victorino Barreto Feio . 

Organisaçã.o e regimento chs secretarias ele estado - Antonio Vicente de Car
valho e Sousa, José Pimentel Freire e Pedr o Mousinbo ele Albuquer9-ue. 

<;lualidades precisas para obter carta ele cidadão - Francisco Xav10r ele Sousa 
Queu·oga, Francisco Antonio ele Abreu e Lima e J osé Machado ele Abreu. 

Duração elo cargo de presiàente e vice-presiclente - Ro dTigo ele. Sousa Castello 
Branco, Carlos Alberto Soares e Antonio J osé ele L ima L eitão . 

Divisão ele ter.ritorio -Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento, Manuel Gon
çalves ele Miranda, Fra:p.cisco ele Paula Travassos, J osé Antonio Feneir a Braklamy 
e Lomenço José JYion:iz . . 

1 Depois enh·on em duvida se a lei sob1·e responsabil idade elos ministros de,-i~ unh--se á dos . 
outros funccionarios, e decidindo a camara. que fossem sepai':tclas, o dito deputado decla rou en
carregar-se sómente da primeira. 



666 

Na ordem elo dia proseguiu o exame elo parecer {tcerca ele Manuel Christovrio 
ele ~ascarenhas Fig·ueireclo, e eis o extraCto ela 

Discussão 

Jos.é JOAQUIU GER;AR.DO DE SAMPAIO:- Sr. presidente, o parecer ela com
missão so-bre os papeis pertencentes ao sr . deputado elo Algarve, enviados a . esta 
cama\·a pelo poder executivo, parece-me não dever ser adoptaclo, IJorque, chzen~ 
elo-se n'elle que sejam r emetticlos de novo áquelle poder para então se juntarem a 
culpa, que tem ele ser decidida na camara elos dignos pares, se confu·ma em toda 
a extensão, e independente ele mais formalidades, o que a este respeito se tem 
praticado, no que seg-upclo a minha opinião se o:ffencle terminantemente o artigo 27 · 

0 

do titulo IV ela carta, elo qual se deixa ver que, apesar ele muitos conhecimentos 
que sobre este assumpto foram executados antes elas côrtes estarem retmiclas, com
tudo ainda agora nos pertence saber se aquelle cleputaclo foi bem ou mal pronun
ciado, para continuar ou deixar de continuar o in·ocesso, e assim temos auctoriclacle 
para exigirmos, conservaelos os papeis ele que se trata em nosso poder, que se nos 
mande a copia ela carta regia qtte auetorisou a prisão e a devassa cl' o nele consta 
a prova do clelicto; indicações estas que não estão satisfeitas com os documentos 
q ne se nos mandaram e entre elles com uma copia ela prontmcia, o que pouco ou 
nada nos tem orientado sobre o negociõ ele que se trata; por ultimo, s011 ele p~u
sar que se faça justiça, . que se castigue quem for culpado, mas que as cousas se 
façam com legalidade, e que não percamos nem mn apice elas nossas attribuições 
garantidas pela carta, ele cuja existencia éstá dependente a felicidade nacional, e 
que assim volte o parecer á commissão, a qual deverá consm:var os papeis e pe
dir os que deixo expostos, informando depois com exacto conhecimento de causa 
e na conformidade elo citado arôgo 27 .0 · , 

ANTONI0 LoBo DE BARBOSA FERREmA TEIXEffi.A Griu\.o: -Parece-me que n~io 
elevemos g.astar mais te~po com cliscussões vagas, como até agora aconteceu co])). 
estes pape1s; eu proporia que o parecer voltasse á commissão, a qual, clepois de 
examinar todos os cloc~1mentos que ha a similhante respeito, proponha á camara o -
que julgar conveniente. . · 

L urz TAVARES DE CARVALHO E CosTA : -O parecer ela com missão recaiu so
bre um r equerimento elo deputado Manuel Cln·istovão ; é preciso pois ver o que 
elle peele e o que a commissã:o pensa. Parece-me que este cleputaelo pede a res~ 
ponsabiliclade elo juiz qt1e o prommciou e a declaração ele que a sua prisão esta. 
nulla. Não sei se me engano ; peço a v . ex. a a leitma elo requerimento. (O sec?·e
tm·iq leu-o.) Eu estava persuadido que o sr. cle1Jutaclo tinha peclielo alguma cousa, 
mas agora por essa ,leitura ve,i o que nada p~cle; falla1;ei portanto sobre o parecer 
ela commissão; e, se bem me lembro, consiste em que se remettam estes papeis ao 
governo para ele lá serem enviaelos á camara dos elignos pares . Na ultima cliscus
são cl'este parecer a opinião que agradou mais (e eu mesmo vou para .ella) foi a 
ele que se mandassem vir á camara toclos os papeis e depois fossem examinados i 
mas, sr. presidente, esta é a quarta vez que aqui se trata esta questão, e a roell 
ver já cheira mal. Este cle1mtado foi b em preso, porque o foi em flagrante delict0 

ele pena capital, e quer agora servir-se elo diploma ele deputado para subtrabir-se 
á culpa e ao castigo que merece; fugiu, e fugindo foi preso, é verclacle, mas est~ 
clelicto não consiste só no facto; quando fugiu existia a continuidade d'elle; sus
~ento porta;nto que elle está bem preso. Ahi sobre a mesa .e:tão documento~ que 
provam a· sua culpa, t aes como a infame carta qae elle e a junta rebelele a que 
pertencia escreveu ao traidor ])faggessi. Eu proporia por conseguinte que viesse 
o processo a esta camara, para depois se remetter á elos dignos pares, a ver se 
cl'esta fórma não tornavap1os aqui mais a fallar n'isto. . 

JosÉ CuPERTINO DA FoNSECA: - Sobre a questão preliminar tenho a dizer que 
1~e pai:ece que a commissão no sell parecer não olhou exactamente para o que ele
VIa, l)Ois no meu entender cumpria-lhe ter em vista os artigos 26 .0 e 27. 0 ela carta, 
os quaes deviam servir ele base á sua opiniE(.o . Estes artigps, segundo julgo, pro
ce dem em duas bypotheses clifferentes; e não é justo se confLmcla uma com outra, 
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como penso o tem sido n 'esta discussão . O artig-o 26 .0 trata precisam ente do caso 
em que póde ser preso, qualquer deputado e el as formalidades que IJara isso se re" 
querem; o artigo 27. 0 ü•ata porém ele otüro obj ecto, t rata de, quando o deputado 
está pronunciado, como eleve proceder o juiz e como eleve fi.ca.r suspenso elas flmc·· 
ções ela camara. 

(O oraclor exp encl eu largas considerações e conchuu que, conforme a cliffer ença 
estabelecida por elle aos dois artigos ela ca.rta, clevia o parecer voltar á commissão 
para o r efon uar ; isto é, se a prisfw elo deputado Mascarenhas está ou não legal.) 

J OÃO HENRJQUES no CouTO : - Disse que Manuel Cln·i~tovão tinha causado 
~í,. nação immensos prejuizos, tanto perpetranclu os maiores crimes, como ei·am as
Slgnar proclamações incendiarias, r ebeilar-se COntl·a O legitimo governo ae el-r ei e 
1.11Ür-se aos rebeldes que ousaram formar a j unta no A1garve, como tambe~ em 
haver feito gasta1· á camara o pr~cioso tempo que tão necessario lh e era para n e
gocias ela maior importancia ; desej aria que similhante incidente terminasse de uma 
v~z para sempre, mas sobretudo que não se falte á j ustiça nem se deixe ele cmn
prir a - carta em todas as suas determinações, e por isso apoiava e seguia a opi-
nião elo orador que o antecedêra. , 

CAETANO ÁLBERTO SoARES : -A pronuncia do r éu está j 1.mta a esses papeis? 
O VICE-PRESIDENTE : - Está uma copia authentica, e o sr . secretario passa a 

lel-a . 
CAETA~ o ÁLBERTO SoARES : - Á vista elo que ella contém, não posso deixar 

ele apoi ar o parecer da commissão, pois havendo a promuicia nada mais r esta elo 
qtce dar-se ao processo a marcha determinada na carta, e como ainda não ha lei 
r egulamentar a esse r espeito, a r emessa eleve ser feita ao governo, ele onde vie
ram os papeis, para cl' ahi passarem f!. camara elos digno s pares. 

FRANCISCO SoA,RES FRANCO : - E para lamentar que no fim ela .sessão, pois 
para se concluir mui l)Oucos dias faltam, e tenclo trabalhos impreteríveis, este
.)amos a p erder tempo com .mn obj ecto que se deve cleciclir -n'ulu momento; mas, 
como se trata d'elle, apoio o lJarecer da commissão. Este homem ainda não .tomou 
assent? na camara, portanto não está no caso da carta; a pronuncia ahi se acha\ 
elle fm l)l·eso em flagrante, porque. desde que se r ebellou até que foi preso, houve 
acto continuado, não tendo em '\TÍsta senão achar n'esta camara o seu }Jallaclio. O 
par ecer da commissão reduz-se a ser em remettidos os papeis ao governo, para · 
~steJ r eunindo-os ao processo, enviar tu,clo ::'L camara dos dignos pares, onde ha de · 
lllstam·ar-se o competente julgamento . E isto o que deve fazer_-se e acabemos co:r;n 
a questão . 

Julgado o parecer sufficientemente discutido, procedeu-se ::'L votação e obte\e 
grande maioria approvativa. _ 

Pa ·sou-se a resolver assumpto apresentado pela commissão ele petições sobre 
requerimento particular, mas como abrange doutrina interessante r elativa a uma 
classe em geral, entendemos conveniente mencionai-o aqui . 

Parecer 

D. J eronyrp.a Emília Travassos Valdez requereu a sua alteza a serenissima 
senhora infanta regente, dizendo que sendo seu marido mandado commandar o re
gimento n . 0 3, ele que é coronel, fôra feito pri sioneiro, e ficaram por isso em aban
clono varias d mandas, qlle por a supplicante não ter instrucções nem ~orças bas
tantes para as defender, -:ão dando passos accelerados para a total rmna ela sua 
casa; pelo que pedia se mandasse expeclir portaria ao clesembarg? do paço, p ara 
que por aquella mesa se passassem todas as provisões que a supplicante requerer, 
para se sobreesta.r nas ditas causas dm·ante a ausencia ele seu marido. 

A senhora infanta r egente mandou remetter a dita petição a ~sta camara em 
13 elo corrente mez de dezembro. 

P ela ordenação, livro 'ri, titulo 37. 0 principio, titulo 78 .0 § 2 .0
, compete a 

el-rei conceder espaço aos litigant~s, pata se _sobreestar em seus litígios com justa 
causa, o por tempo rasoaclo, ou seJa a reqll.onmento das partes ou ele seu p~·oprio 
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motu, e sem que os litigantes sejam obrigados a dar fiança, quando vão á guerr::t 
ou ·nas armadas, segundo a disposição do citado titulo 37 .0 § 5.0

1 o gual esp::tço se 
costuma ein geral concecler aos que vão á guerra, mesmo sem ser peclido, segundo 
as ordenanças citadas; n' esta conformidade a historia ela nossa legislação offerece 
contínuos exemplos, assim de indivíduos cujos litígios se mandaram suspencler por 
determin::tdo tempo, em rasão ela sua ausencia pelo real sexv'iço, e tal é a carta 
regia ele 6 ele outubro de 1620, o decreto de 2 de junho de 1750, o decreto ele 
12 de março de 1751, o clecreto de 19 ele abril de 1787, etc., etc., como geral
mente de todos os militares que andavam ausentes na guerra, e tal o alvará de 

. 11 ele outubro de 1640, o decreto de 3 ele junho de 1663, o decreto ele 17 ele 
novembro ele 1796; e finalmente o alvará de 21 de outubro de 1811 declarou 
pertencer a todos os militares que múdam no exercito em tempo de guerra, a res
tituição in integn~rn, excitanclo e declarando a ordenação do livro m, titulo 1 o.o 
§ 3. 0 , que no verso ultimo faculta a el-rei prover ácerca (\.os que foram citados, e 
depois pelo mesmo senhor chamaclos ao real serviço . Disposições estas conformes 
ao direito commummente recebido na Em·opa, segunclo o qual ao ausente, em ser
viço elo estaclo, ou não corre prescripção1 ou se concede restituição contra os actos 
que lhe são prejucliciaes . . · 

N'estes termos, parece á· commissão, que a exposta legislação se não deve en
tender revogada pelo artigo 145.0 § 11.0 da carta constitucional, o qual n'esta 
parte depende ainda de uma lei regulamentar, e que portanto compete ainda ao 
governo, em conformidade da. execução da mesma legislação, não só deferÍJ: co~o 
for justo ao presente req1.wrimento, mas prover com uma medida geral aos mih
tares que estiverem no exercito na presente guerra, e muito mais emquanto se 
acham suspensas as garantias da liberdade ou segurança inclividnal1 cujo catalogo 
abrange o citado § 11. 0 elo clito artigo 145.0

1 o que tambem parece conforme a.o 
espírito ela disposição do § 15.0 do citado artigo 145. o, que manda sustentar os pn
vilegios que forem essencialmente ligados aos cargos por utilidadE) publica; não 
podendo entrar em duvida qu<'l nas circumstancias presentes se conceda, não só 
á supplicante, mas a todos os militares que anelam na guerra, o beneficio de que 
se trata.nos termos ela citada legislação. 

Camara elos deputados, 20 ele dezembro ele 1826 i. 

Discussão 

JosÉ Jo.A.Qlillf GERARnO DE SA11IP.AIO : - Sr. presidente, entra na ordem elo 
dia a discussão do parecer ela commissão sobre o requerimento· mandado r emetter 
a esta camara. p ela serenissima senhora infanta r egente, e pertencente a D . Jero
nyma Emília Travasses Valdez 1 pedindo no mesmo que pelo tri1Jlmal elo clesein
bargo do paço se lhe mandem passar as provisões necessa.rias para serem sustadas 
as causas que lhe dizem r espeito e a seu marido o coronel Val~lez, o qual, porqne 
se acha prisioneiro, não a pócle auxiliar sobr·e estes objectos, assim como propor
cionar-lhe os meios necessarios, em vista elo que sendo mandado á commissão, 
esta interpoz a sua opinião, que, como clyixei exposto, faz o assumpto ela presente 
analyse .. Funda-se o parecer em summa nas segtúntes rasões : 1. 3 , na legislação 
geral e particular, pela qual por m1útas vezes se tem manclaclo sustar a _marcha 
dos litígios, tal é a ordenação, livro n, titulo 37 .0 principio, e titulo 38. 0 § 2.o, 
carta regia ele 6 ele outubro ele 1620, e outros muitos lagares do nosso clireito, 
que não numéro por não ser fastidioso, concluindo-se ele tudo que a auctoriclacle 
real tem os pocleres necessarios para inter~·oinper a marcha elos litígios, assim coroo 
para declarar a restituição in integ1·um. aos militares ausentes, como fez pelo alvará 
de 21 ele. outubro ele 1811, e que em tal caso lJÓcle c-ontinuar a fazel-o indepen
clente ela deliberação cl'e st~ camara1 e porque se não oppõe ao§ 11.0 elo artigo 145·

0 

I 

1 Não encontrámos as assignaturas, mas a commissão fôra primitivamente composta de Luiz 
J\;Ianuel de MoUTa Cabral (presidente), Manuel Borges Carneiro, Manuel de Maeedo Pereira· G~u 
tmho, Bento Pereira do Carmo, Luiz Tavares de Carvalho e Costa, Fnmcisco 1\IIanuel Gravito 
c José de Macedo Ribeiro (relator). Em 15 de dezembro determinou-se que o primeiro cl'elles 
fosse substituiclo, sendo · a nomeação feita por ttma elas· secções geraes. ' 

. ' 
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d~ carta, vis'to que a sua execu ção deve ser filha de uma lei reg-ulamentar que 
amda não está foTmacla . Em seg·unclo logar em se ter concecliclo ao g-overno ~ sus
pensão das gaTantias da libe~·clácle, elas quaes mesn:).o quando não fosse aquella ci
tada legis1açao, podia fazer uso para o presente caso particular, e para todos cl'esta 
natureza em geral, com o que parece tambem confm·me o § 15. 0 do citaclo artigo, 
q lle manda guardar os privilegias que forem ligados aos cargos por 1:Ítiliclacle publica. 

Na presença elo que fica exposto, opponho-me em toda a extensão a similhante 
parecer: 1. 0 , porque .se a auctoriclade real tinha aquelle poder p.ntes da carta, pois 
~ue n'ella r esidia a faculdade de legislar, agora não a tem, e no caso em-questão 
e terminante o r eferido § 11.0 elo artigo 145.0

, que cliz assim (Leu.) e terminante 
para fazer ver _que a operação exigida é attribuição c1'esta camara, ela dos dignos 
pares e da sancção real. Em segundo lagar considero arrastacla para aqtu a lem
~rança da suspensão ,elas garantias inclivicluaes, porque J.l'este caso não se trata de 
liberdades, mas sim elo sagrado direito ela propriedade; igual sorte a eve t er para 
ser desprezada a rasão que se aliega relativamente aos privilegias, não só pelo 
que fica exposto, mas tambem porque, como se ha ele conservaJ.· um privilegio que 
nã~ existia, e que aquellas citadas leis concederam a outros inclivicluos, e tempo
r~tnamente? D'oncle, torno a dizer, so11 de diversa opinião e peço que sendo atten~ 
clidas as minhas rasões, se enviem outra vez os papeis á commissão para esta of
fe~·~ cer um proj ecto ele lei sobre a medida geral para serem sustadas as ca~1sas elos 
llllhtares chu·ante a presente guerra ela r ebellião, porque só assim caminharemos 
com ordem, visto que nem a r equerente pediu em sua petição que isto se fizesse 
(o que nunca lhe seria proprio), n em o gov:crno e commissão se lembrttram de tal, 
por cuja. rasão só elo modo que lembro podemos sair com legalidacle dos embara-
ços que se offerecem. • 

~'iiTONIO lY.Lrn.c.Lrno DE AzEVEDO : - Esta camara não é tribunal consultivo ; o 
e;~verno não tomou a iniciativa, e por isso a commissão o não r ecl11ziu a projecto_cle 
le1; não lhe deferiu tam_b em ; a nós tambem não pertence o deferir-lhe; segue-se 
portanto que não podemos tomar conhecimento de simühante negocio. Não per
tence pois á camal'a, reenvie-se este requerimento ao governo, para lhe deferir 
como for ele justiça. 

Jol o HENIUQUES DO CoUTO: -Flli prevenido pelo illustre preopinante; não 
podemos sustar uma causa; conheço quanto é benemerito o coronel Valclez, e di
g~o de todos os elogios, mas torcer a lei, isso de modo nenhlrm; ele boamente sa- . 
cnfi.cari.a os poucos b ens que tenho para lhe recompensar os grandes serviços que 
tem feito á patria, porém approvar o parecer ela commissão isso não posso eu, por
que é offencler a carta e ultrajat' os mais sagrados direitos dos-cidadãos portugue
zes, garantidos I].a mesma carta, quaes são os ,das suas propriedades. Voto pois 
contra o parecer. 

BENTO PEREIRA DO CAR~IO: -A utilidade publica é o annel que deve pren
der a cadeia elo mciocinio em materia ele legislação . Exige pois a utilidade pu
blica que os militai·es em geral, e em particulaJ.· o bravo e honradissimo coronel 
Valclez, gosom elo privilegio de terem suspensas as suas causas d·nrante a -guerra 
])resente? Raciocinem os. Na guerra santa em que estamos empenhac~os não se trata 
só ele sal v ar a nossa honra, a nossa viela e nossos bens ; u'uma palavra, não se tJ.·ata 
só dos nossos interesses, trata-se ta.mbem e mlu principalmente ·dos nossos direi
tos ; é uma guerra ele princípios, é a guerra da r ebellião contJ.·a a legitimidade, elo 
a?sohltismo contra a carta constitucional, da barbariclacle do seculo xn contra a 
crvili sação do seculo xrx. E então, sr. presidente, elevemos nós, afe,rraclos á inter
J:H~e_tação grammatical elos artigos da carta, regatear uma graça a favor elos bravos 
militares que no campo ela batalha expõem a sua viela para defender a carta, a 
legitimiclacle do senhor D. Pedro IV, a civilisação e os nossos mais caros interes
ses? Ser ia fazer injuria a esta camara o suppor que se sanccionava similhante 
lnonstl:uosiclade . Dou pori_anto como concedida a graça que solioíta a digna mulher 
do bravo coronel Valdez, graça qüe, segm)clo o parecer da commissão, eleve ser 
e:x:teusiva a todos os outros militares. Mas qual será. o meio ele fazer effectiva esta 
graça? o· que aponta a comn;üssão, ou o ele uma no'::a medida legislativa? Seja 
qual for, comt::mto que se d.emcla qua.nto antes. 
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:MANUEL TEIXEIRA. LEOliiiL:- Discorreu largamente sobre a materia, arg~t
mentando com a antiga legislação e ' com a carta, mostrando que emqua1~to nao 
estiverem feitas as leis regulamentares, ele que depe,ncle a execução ele mmtos de 
seus artigos, ní-1o se pócle dizer que o poder jueliciario é independente, e que é por · 
isso que ainda existem os tribunaes e se regulam pelos seus regimentos, e que 
havendo leis terminantes para obstar ao presente caso, a camara não deve, nero 
fazer nova legislação, nem tão pouco tomar conhecimento da petição ele que se 
trata. .· 

JOAQUIM ANTOlll-rO DE AGUlli.R: -Pedi a palavra pari\ impngnar o parecer da 
çommissão; reduz-se ell e a que o governo póde prover de remedio' á supplicante 

· e mesmo com uma medida geral a todas as pessoas em taes circumsta,ncias ; ero 
consequencia elo que o requerimento eleve ser reenviado a Stla alteza para fazer 
executar as leis existentes. O prim ei ro argumento em que a commissão se fnnclon 
é deduzido ela ordenação elo reino, pela qual a el-rei pertence conceder espaço ~os 
litigantes, que têem legitima causa, como a elo serviço militar ele campanb.a, para 
dentro d'aquelle se sobreestft,r nas suas ca11sas, e corrobora a commissão e ·ta 1~
são com a pratica. Eu não cluviclo ela legislação, mas sustento que ella hoje nao 
tem. logar,. porque aos nossos monarcha::; pertencia exclusivamente o direito de 
derogar e dispensar a lei, quando a· elles só pertencia o poder legislativo ; era 
uma consequencia necessaria d' este a concessão elos e.-paços a que aquella ord~
nação se refere; mas hoje que a g~nerosidacle do senhor D. Pedro IV o repartiU 
com as c1uas camaras, não i)Oclerá dizer-se, sem offen ·a ela carta, que o governo 
é auetorisado para os conceder. Produz alem cl'isto a commissão uma lei, pela qua.l 
se declara competir aos militares nas circumstancias elo marido ela snpplicante, 0 

beneficio da restitLúção; mas pocledt este estender-se ao outro que. a supplican~e 
pretende? Por certo não, antes aquelle exclue este; o primeiro, sendo um remedi_o 
restitu.torio, suppõe válidos os actos praticados; o segunclo traz comsigo a nulh
dacle do·s que se " praticarem dentro elo espaço conceclicl,o. Diz a commissão que 
os ponderados artigos ele legislação antiga não foram revogados pelo § 11.0 elo 
artigo 145.0 ela carta, o qual depende ele uma lei regulamentar e ainda hoje não 
tem vigor: não posso concordar com isto; este paragrapho estabelece a inclepen
clencia elo poder judicial, e ní-1o me atrevo a dizer, como um elos srs. cleputaclos 
que me precederam, que não existe ainda -a inclependencia elos poderes constit~l: 
cionaes; é indubitavel que a fórma elo governo estabelecida na carta se acha Jfl 
de direito e de facto constitlúcla, e não o poderia ser, Ee aqLtelles fossem depen
dentes; comtuclo é necessario saber que este paragrapho não é o que exclue a 
legislação produzida pela commissão, nem a elle me refiro para Impugnar o seu 
parecer; um artig·o é insubsistente por ser contrario á divisão dos ])Ocleres, esta-

. be)ecida mi carta, o outro não tem applicação alguma ao caso em questão, co1no 
fica demonstrado . Recorre depois a commissão á auctori'sação que se fez ao go
verno, para se proceder, durante as actuaes circumstancias ele rebellião ou inva
são, sem as foTmaüclacles que garantem os direitos elo cidadão; supponclo por isso 
a comm.issão, que o não se poclerem suspencler as causas movidas em juizo é 
uma d' estas formalidades; mas não é assim. A atuctorisação é restricta ás garan
tias ela liberdade individual, e tal não é ele' que se tra.ta; é antes uma garantia do 
poder juclicial não poderem suspender-se os litígios, como se vê elo citado § 11. ~ 
Portanto é mal applicado pela commissão o artigo 145.0 § 34.0 ela carta, e a lel 
elas camaras offerecicla á sancçào real, para serem dispensadas as ditas formalida
des . Ultimamente produz a commissão o § 15.0 elo artigo citado ela carta, mas este 
manda sustentar os privilegias essencialmente ligados aos carg·os por utilidade pu
blica, e eu não. impngno que o não contim1arem as causas elos militares ausent~s 
otl prisioneiTos seja ligado á sua profi.ssao por int'eresse geral; comtndo ~ incl~bl
tavel que este privilegio n~o existe pela legislação actual, e ,em tal caso não aclnntte 
duvida que o seu estabelecimento nertença ao poder legislativo; portanto o c~t~do 
pn.ragrapho é bem applicaclo, para mostrar que se eleve conceder aquelle pnVlle
gio, porém mal para mostrar que o poder executivo pócle mandar sustar as ca1.1.
sas dos militares . Tiro pois por conclusão que muito ,bem fez sua alteza quando 
remetten o requerimento a esta camara, julgando que elle exigia uma medida lo-
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gislativa. E cleverú esta camara tomal-a? Deve e quanto antes, sem ±azer obstaculo 
0 não ter o governo tomado a iniciativa, porque basta que esta éamara conheça 
~ sua necessidade; não se leg·isla para o caso proposto em especial, mas não obsta 
que esta seja a rasão occasional ela lei; cumpre-me notar agOTa que esta medida 
em nada offencle a carta e particularmente o § 11.0 citado, porque es ta camara não 
vae suster as causas contra -a disposição elas leis, vae estabelecer como impecli
n:ento legitimo, para não pocler correr tempo· contra os litig,antes ausentes em ser
VIÇo militar, ou captivos na guerra aJavor elo auctor ela carta, cl'ella e ela patria; . 
aquelle paragrapho não iuhibe ele certo o pocler legislativo ele o fazer, assim como 
0 não inhibe ele estabelecc:;r os mais actos elo processo, e ele indicar ferias, ou 
grandes ou parciaes, a certa classe ele pessoas, segundo a utilidacle publica. 

MANUEL BoRGES CARNEIRO : - -Disse que a nossa carta constitucional, a·ssim 
co~no os cocligos políticos elos· outros paizes tratam tão sómente ele estabelecer 
pnncipios geraes IJara os tei'mos commuus e não descem a casos particulares · 

) . ' noutro t mpo os secr etarias ele estaclo por meros av1sos avocavam processos que 
nunca mais saíam elas secretarias , suspencliam outros que deixavam para sempre 
de ter o .seu auda~ento, e foi para obviar estes abus0s que o soberano legislador 
cb carta traçou aquelle citado artigo, e não porque não houvesse leis b em élaras 
para todos os casos. Continuou fallando h rgamente sobr e legislação, e explicando 
as circumstancias em que é applicavel ao actual" requerimento, apontando muitos 
exemplos, e entre elles uma consulta elo clesembarg·o elo paço em 1663, sobr e se 
clevia fechar-se a ·r elação ou concecler -se a suspensão das · causas aos militarE\S que 
e?tavam na guerra sendo a favor cl' estes, e assim se resolveu; expoz tambem me
chc1as sirnilhautes que se tomaram em 1793, por occasião ela gLlerra do Roussillon, 
e lembrou os exemr los ele muitos governadores e vice-reis ela Inclia e elo Brazil, 
CLne qüancto eram p_ara ali mandados se promptificavam aos soberanos, seguran
do-se-lhes a suspensão elas suas causas, ele que estavam pendentes os negocias das 
~nas propriedades, não ~leixanclo nunca ele se lhes concederem, porque não podiam 
Ir servir a patria e estarem ao mesmo t empo para. defender os seus pleitos ; n otou 
en:fim qtle sendo citado qualquer empregado, e ao mesmo tempo chamaclo pelo 
l'e1,_ nao póde deixar ele acudir a este; e por isso não ha ele ir a sua justiça á r e
veha; e passando. a fazer applicação d'estes casos ao actual, expondo as circum
s_tancias elo bravo e leal cor onel Valdez, olJservon que elle estava em casos iclen
tlCos, e que achanclo-se prisioneiro elos rebeldes e não tendo deixado instnlCções· 
á sua digna .mulher , ella não sabe o que eleva fazer, não sendo justo que os seus 
aclver sarios se aproveitem cl'este pretexto para conseguirem seus fins; concluiu 
snstentaudo que a carta não clestroe a legislação existente e citada no par ecer , e 
que por isso o approvava. " 

JosÉ VIC'l'OHJNO BARRETO FEIO : - Ainda que a hummuclade e a justiça c.la
Ulam ·a favor ela supplicante, a segman:ça ela patria exige que ao cidadão que com
batendo por ella expõe a viela no campo, se mantenha illesa a sua propriedade, 
lllanclanclo-se sustar as. causas que tiver em juizo, para que, chu ante a sua ausen
cia por tão sagráclo motivo, .não venba a soffrer injuria; julgo todavia que o pa
recer ela c.ommissão se não pócle a1Jprovar pelo modo em que está concebido, por 
lhe obstar clirectamente o j á citado artigo, titulo VIII ela carta constitucional : 
«Será mantida a incle1Jenclencia elo poder juclicial. Nenhuma anctoridacle poclerá 
avocar as causas pendentes, sustal-as ou fazer reviver os processos :finclosJJ. Da 
l~tra cl'Bste artio·o entendo que não pócle o executivo (visto que nenhuma aucto
r~dacle o pócle) impedir ou estorvar no exer cício elas suas funcções o poder judi
Cial. E · claclo CfLle nos casos ele rebellião ou invasão ele inimigos, estando as côrtes 
reunidas, possam auctorisar o governo para suspender algumas c~as formalidades 
que garantem a liberclacle incliviclnal e j á com effeito o haj am IJara 1sso auctorisaclo, 
não o auctorisaram comtuclo para suspender as prerogativas ou attribui ções elo po
cler judicial. E é certamente por isso que o governo mandou remetter a esta ca
nlara o requerimento em cliscussão. O gov~rno, r~~ettenclo aqtu este requerimento, 
r :,conhece que é ele justiça e que a ptlbh_ca ut1hclacle mancla se lhe defira, mas 
nao se julgou auctorisaclo p~ra lhe deferir. ~ por _este ~em;1.0 facto tacitamente 
parece requerm~ que o auctonsemos para provH1enmar , nao so no c.aso ele que se 
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trata,imas n'outros ele igual nahu·eza. Portanto é o meu voto que, 1isto não se ' 
poder approvar .o parecer ela commissão, e a segmança ela patria, que é a suprema 
lei, imperiosamente exigir esta medida extraorclinaria, se estabeleça uma lei pela 
qual se mandem sustar as causas dos cidadãos que estão ou estiverem em cam
panha. 

Usaram ainda da palavra Francisco Joaquim Maia, José de Maceclo Ribeiro, 
Alexandre Thomaz de Moraes Sarmento, José Ignacío Pereira Derrarnaclo, J oa
quim Antonio de Aguiar, Manuel Borges Carneiro, José Cupertino da Fonseca, 
André Urbano Xavier ela Fonseca e Francisco Soares Franco, o primeiro contra 
e o segundo a favor do parec~r, não constando porém dos extractos as opiniões 
emittidas pelos restante . 

O vice-presidente submetteu a votos estes , quesitos : <c 1. 0 Pertence ao P?cler 
executivo prover sobre o objecto elo requerimento? 2.0 Pertence ao poder legisla
tivo dar as providencias necessarias a este respeito? 3.0 Deve fazer-se uma pro
posta de lei geral ao mesmo fim, voltando os papeis á mesma commissão para a 
organisar?n -Os dois ultimas foram approvaclos, o outro não obteve vencimento . 

O secretario Francisco Barroso Pereira deu conhecimento c1'este 

Decre-to 

Devendo proceder-se á sessão real da aber tma das camaras ·em o dia 2 de ja
neiro .proximo futmo, na conformidade elo disposto no artigo 18. 0

, capitulo r, ·tit:1lo 
IV ela carta constitucional ela monarchia portugueza, e attenclenclo a que a ma1or 
parte dos dias qLle restam elo presente mez são ele guarda, e como taes cledicaclo_s 
á igreja e actos religiosos: hei por bem, em nome ele el-rei, designar o di::t. 23 
cl' este mesmo mez para a sessão real do encerramento da sessão actual no paço 
da Ajuda, pelas onze horas da manhã, reunidas ambas as camaras. E assim o 
~anc~o pa~·ticipar á camara elos senhores deputados cb. nação portugu.eza, para sua 
mtelhgenCia . 

Palacio ela Ajuda, em 20 de dezembro de 1826.=(Com a mbrica da se?·enis
sima senhom infCfnta ?·egente.)=F?·ancisco, BisJJO de Vizen. 

A camara ficou inteirada, e por parte ela commissão de fazenda o seu relator, 
José Xavier lVIousinho da Silveira, leu o seguinte 

Parecer 

A comrnissão ele faZiencla entende, e explicou no seu parecer sobre o relatorlo 
do ministro, que era qualidade essencial aos emprestimos publicas e particulares, o 
cuidar dos meios ele pagar pontualmente os jmus e a · amortisação; que todo o 
emprestimo contrahiclo sem meios era infallivelmente mais oneroso, por isso que 
os capitalistas querem vantagens proporcionaes ao risco elo objecto e ela epocha; 
que o thesouro não tendo agora meios para sustentar a sua despeza orclinaria, e 
tendo deficit nã.o poclia gTavar-se com a annuiclacle -ele 120:00015000 réis, sem au
gmentar o deficit de 120:000i$000 réis; que n'esta materia ele emprestimos a de
mora ele um dia na acquisição elos fundos para os extinguir era, quando essa 
demora foS'Se ele má fé, igual ao descreclito, e, quando de boa fé, igual á. in:B.uen
cia do susto, que necessariamente devem ter os capitalistas á vista da inc.ert~za 
do estabelecimento. Levado d'estes principias, e tendo por si o exemplo respe_Ita
vel da grandeza elo credito inglez, desde que começou a desempenhar esta maXJroa 
e a grandeza elo credito ela França, desde que Luiz XVTII imitou os inglezes, e 
adaptou o mesmo systema, o qual só fez mais bem á. Frap.ça, elo que lhe tinham 
feito todos juntos os seus grandes estabelecimentos de toda a ordem, e rues~o .de 
que lhe tinham feito os coaigos de leis, e administração uniforme, que a clistJ~l
guem; emprehencleu o estabelecimento elo credito sobre as mesmas bases, q uc na o 
são theorias abstractas, mas analyses estudadas nos annaes de finanças c\as nações 
mais culta. , ou estudadas nos erros das ineptas, cuja exacticl.í'í.o é sustentada por 



673 

uma r eflexão simplissima, e vem a ser esta ' supponha-se qtte desde o estabeleci
~ento da junta elos juros ella, em logar de ser fi.mdacla em princípios elifferentcs 
tmha recebido estes ; a arithmetica r esponde : d-Ia muito tempo estava a clivicl~ 
paga com o mesmo dinheiro, que t em sido loucamente gasto·, existindo a divida)). 

A camara elos dignos pa1~es r ecebeu os princípios, e achou-os exactos, e os 
approvou como taes. Qual é pois a divergencia? Sm'ão as consequencias? De C!')rto 
não; e a camara elos dignos pª'r es as reconhece. Qual -é pois a elivergencia? É 
só mente o r etardamento; mas fica mostrado que n' este caso o r etardamento é perda; 
e a camara dos depütados não quer fazer perder nem um r eal ~t nação que a ele
geu; e, se quizesse, era ineligna da confiança ela nação. 

Qne é sómente o retardamento, é claro á vista· da carta; porque não tendo à 
camara dos dignos pares iniciativa em materia ele impostos, nem ella se póde dar 
pressa em propor alguns novos, nem esta camara os póde discutir, vindo elles da 
?amara elos dignos pares. Ha ele portanto a camara dos elignos pares eliscutir os 
Impostos que esta propozer, r ej eitanelo-os ou approvando-os, mas não substituin
do-os ; porque não tem iniciativa n ' esta ma teria. Como porém a camara elos dignos 
pares t ej eita os artig·os el'estes impostos é preciso que esta camara, ou desde já 
proponha outi'os, ou proponha estes, é os sustente. A commissão ,escolhe esta al
ternativa, estando convencida que o vinho é um imposto inclirecto, que não offende 
alguem, nem fórça a despeza, e que toelo recáe sobre as pessoas ricas e amigas 
elo fausto; que as cartas é imposto que, não cleixando a_ algnem a faculelade de 
gastar mais dinheiro, tira do nada algmna somma; porquanto a fabrica r eal nada 
r endia, e agora as cartas hão de ser mais baratas, e o estado r ecebe 60 r éis por 
cada baralho. Quanto aos cereaes, se nãd existisse a respectiva legislação, o povo 
viria a pagar o pão mais caro, e n'esse caso a commissão não proporia esse artigo; 
mas como existe a lei dos cereaes que levanta ó preço el'estes artificialmente, na 
margem d'este preço artificial a r espeito do natm·al 011 possível, achou a commis
são meios ele faz er um encimamento que, não affectando os consumidores, recáe 
sobre a vantagem concedida pela lei dos cereaes ás ilhas, relativamente ao. trigo 
estrangeiro, e recáe sobre os estrangeiros, que nunca poderQ. vender senão par a 
um consum,o feito por preço inferior á offerta que apr esentam no mercado os ce
'reaes do i·emo. 

Á vista cl'estes princípios a commissão ele fazenda, t enclo sempre clesejo ele . 
acertar, e estudado os meios de acerto, e até observado que o povo de fórma al
guma olhoti. mal os impostos, antes percebeu que sobre elle não caíam, não deve 
nem póde arriscar novas proposições . . 

Devem existir impostos? A camara elos dignos pares o r econhece. Quaes sfio 
os melhores ? Só esta camara, e não a dos dignos pares, · os póde indicar; mas a 
camara elos deputados não pócle indicar outros ele fórma alguma sem faltar ao seu 
dever. Devem existir já? A camara dos dignos pares responde virtualmente que, 
sim nos artigos approvados, e trata ele uma demora que não ~ ela sua competen
cia, pqrquanto só esta camara ha de propor, e quen~ propõe escolhe o objecto e 
a epocha. Parece portanto á commissão que o negocio está chegado aos termos ele 
t er logar a commissão mixta. A camara dos senhores deputados o decidirá. 

Camara elos deptltaclo s, 21 de clezembro de 1826 .= -Filippe FmTein~ de A1·aujo 
e Castr·o = ll/[anuel Goncalves Fe1'r·ein~= 1Wanuel Antonio de Car·vc~lho= João Fer·
?'eim dcvCosta Sampai;=Fl01·ido Rod1·igues Pm·eiTa F e1·r·az =Fmncisco Antonio 
rJe Campos = Antonio Jl!f.aia=José Xavier· lJ!Iousinho da Sil·veini. 

O fficio 

Ex. mo e r ev.mo sr. - Passo ás mãos ele v . ex.a a participação inclusa que a 
camara dos pares envia á camara dos senhores deputados ela nação portugueza 
para que v . ex. a, n'esta conformidade, se sirva ele a commtmicar á mesma camara~ 

D eus guarde a v. ex. a Palacio ela camara elos pares do reino, em ·20 ele de
zembro ele 1826. - Ex.mo e 1:ev.mo sr. bispo titú.lar de Coimbra, presidente ela ca
mara elos senho1'ês deputados da nação portugueza. =Dt~q.z~e de CadavalJ presi-
dente. · 
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A camara dos pares envia <Í camara dos deputado: a sua pro]_)Osiçao sobre o 
emprestimo de 2.000:000BOOO réis com as emendas juntas, e pensa que com ellas 
tem logar pedir-se á serenissima senhora infanta regente a sua sancção, em n.ome 
de el-rei. 

Palacio ela camara elos pares, em 20 ele dezembro de 1826.= DtLqtLe de Cada_
val, prcs~dcnte=ll!lw·qttez de Tancos, par do reino secretario= Conde de MesqtH
tella.> par do reino secretario. 

Emenda proposta. pela camara. dos pares á. prOposição enviada. pela cama.rn. dos deputados, em 19 de dezembro, 
relo.tivn. a anctorisar o poder executivo para contrahir um cmpt·estimo de 2.000:000/}000 réis 

Os artigos desde 7.0 até 19.0 inclusive ela propo~ta sobre o emprestimo de 
2.000 :000~000 réis ficam substittúelos pelo artigo seguinte: 

«Ü poder executivo fica auctOTisaclo a contrahir o pretendido emprestimo, hy
pothecan.clo dos rendimentos actuaes aquelles gue melhor convier, emquanto se 
não reg·ularem outros impostos que sirvam de indemn.isar aquelle cofre que o go-
verno clestinar para o distrate ~ jm·os do mesmo emp]:estimo. >> . 

Palacio da camara elos pares, em 20 ele dezembro ele 1826.= Duque ele Cada_
val, presidente= Ma1·q1Lez de Tancos, par elo reino secretario= Conde de MesqtLt
tella, par do reino secretario . 

Esta emenda foi lmanimemente rejeitada, e resolveu-se nomear uma comnris
são mixta, composta ele quatorze mempros por parte da camara elos cle]_mtaclos, 
isto é, dois por c~da uma elas secções. 'i<' 

N<;> snbseqnente dia (22) José Xavier Mousinho ela Silveu:a c Francisco Xavier 
de Sousa Queiroga, na qualidade ele relatores, leram, aqnelle um e este dois pa
receres, pela ordem seguinte: 

Parecer 

A commissão ele fazenda, examinando o o:f:I:icio elo ex. mo ministro e secreta
rio ele estado dos n.egocios ela fazenda, dirigido a esta camara por ordem ela se
renissima senhora infanta r egente, em nome ele el-rei', na data ele 20 elo cor
rente, entende necessaria uma medida legislativa, e por isso offerece o seguinte 
projecto ele lei: 

. Artigo 1. 0 Para o estabelecimento elas operações de credito será considerada 
cQmo divida publica só mente. aquella que se mostrar liq túdacla até ao fim elo cor
rente anno; e bem assim aquellã. que estiver em processo, e cuja liquidação não 
fosse ultimada por inipossibiliclacle invohmtaria elos credores. 

Art. 2.° Fica todavia _garantido o direito ele liquidar os seus creditas a todos 
os credores elo estado; e no principio de janeiro de 1828 o ministro ela fazenda 
apresentar{L á camara a importancia elas liquidações feitas, a fim de se cliscuru·eJJl 
os meios de pagamento. 

Art. 3 .0 N'esta epocha se fixará o termo ela prescripção inclispensavel para se 
conhecer a totalidade da divida elo estado, a fim de se tratar ela amortisação elo 
resto . 

Camara dos deputados, 21 ele dezembro ele 1826 .=Filippe Fm·1·eim de A1·ctttjo 
e Cast1·o =Manuel Gonçalve.s Ferrrei?·a = J.Vlanuel Antonio ele Cm·valho =João Fe;r
?·ei?·a da Costa ScLmpaio=FlO?·iclo Rod?·igues Pm·eÍ?-cL Fm·mz . Fntncisco Antonio 
ele Campos = Antonio Maia=José Xavie?· .llllottsinho ela Silvei?·a. ' 

Parecer 

A commissão aclministrp.tiva, em cumprimento do que na sessão ele hontem lhe 
foi cleterminaclo por esta camara, sobre os quesitos que o:ffereceu ú sua conside
ração, se acha na obrigação de apresentar á mesma camara as seguintes obser
vações . 

. l.a Sendo expresso no decreto, que trata elo vencimento dos deputados,_ que 
os da ilha ela Madeira tenham por cada uma elas viagens de ida e volta a mele-
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PJJl.Í.'ação de 200~000 réis, e havendo a jtmta da fazenda J'aquella. ilha adian
tado 600~000 r éis a cada um elos · tres srs. deputados Lourenço José Moniz lVIa
ll~lel Caetano Pimenta ele ..1\.guiar e Caetano Alberto Soares, IJar~ aquellas' duas 
v1agens, é a commissã.o ele parecer que não ha inconveniente em se lhes abonar 
n'aquella quantia Y~ recebida a inclemnisação, não só ela vinda, mas tambem da 
vo~ta, que ·os ditos srs . qepntEJ.dos têem infallivelmente de receber no seu regresso 
f1 1lha. . 

2. a Sendo :igualli).ente expresso na cartEJ. constitucional dEJ. mo:q.avch.ia. portu" 
gueza, que os cidadãos portugue2;es possam ser eleitos qeputaclos em qualquer 
par~e que existam, e que se dê a CEJ.da deputaqo uma iudell).llisação pela viagem 
cl~ 1da e volta, entende a comll)issão qne aos deputados residentes em paizes es
trangeiros se não pócle pol! modo ~lgnm nega1· umq, tal indemnisação; como porél:).l 
o decreto r elativo a este objecto nada providenciou a respeito dos cle1~11tados que 
se acl").assell). em reinos estranhos, lemb1:a a commissão que póde ser auctorisq.da q, 
mesma commissão administrativa, ou qualquer outra, para que; proaedeuclo ás 
averiguações e esclarecimentos inclispensaveis, possa ar'bitrar aos niesmo.s srs. de
putados aquella indemnis~ção que ente:q.der ser justa e proporcionada, 

3. a P elo que pertence ao tm:ceÍJ!o quesito, relativo á continuação ou suspensão 
ilo subsidio, que haja").ll de perceber os dois srs. ileputados Antonio Pinto Al
Yares Perei;ra e l\fanuel de Sousa Rebello Eaivoso, que sai.ram d'esta camara, e 
passarall). a servil, :q.o e~eFcito, a commissão não eleve · occultar que se viu muito 
embaraçada sobr:e a escolha ela opinião que devia acJopt[].r, e não é sem r eceio e 
desconfiança que preenche o forçoso C).ever de a emittill, poncler:J,nclo todavia que 
.~quelles dois srs. deputados, l'eqtúsitados pelo governo e clispensaclos pela Gq,
mara, se ~J,cham ausentes ?' eÍpt~blicm causa) e nem um momento podem deixar ele 
s~r co:o.sideraclos como e.ffectivos deputados ; e bem assim attendenclo á natlu·eza, 
rtsco e importanci~ ele seu l!elevante serviço em tão cliffl.ceis e extraordiuari~s cir
~.nmstancias, entende a com.m.issão que aos mesmo13 srs. c1eputac1os se eleve con
tmuar o ll).esiQ.o subsiclio, que percebeTiam se estivesseiQ. presentes e assistissem 
J.>egularn+ente ás sessões. 

P aço da camal.'a elos cleputaclos, 22 ele dezembro de 1826.= AlexandTe Thorna? 
de Jll/.oraes Sa?·rnento=João Alexand1·úw de SotGSC6 QtGeiroga= 'Visconde de Font~ 
4:?·cada = Luiz .Antonio Rebello = Joaqtâm Jos.é (/,e QueiJJ,qz -:-Jih;mcisco Vanzeller= 
13a?·{J,o de Quintellc6, thesoureiro. 

Pa:r~cer 

A commissão encarregada ele fi.scalisar a l'eclacção elo Dia1··io d' esta camara fez 
~~rocecler a um concm·so publiao ele· tachygraphos, para escolher ele entre os con~ 
~Ol'l'entes os que pelos seus trabalhos se mostrassem mais adiantados na arte ele 
t~chygraphia e mais babeis para dignamente desempenharem as suas nmcções n~ 
chta r eclacção . 

Entre os concorrentes mostram-se mais acliant.a,dos Pecha BaFinaga, J eronymo 
de Almeid[], B1:·anclão e Sousa e José Pedro Prestes ; e depois d'estes João. Bres
S'J.ne L eite e José MaFia )?ereil•a Coelho; e supposto nenhum com exactiC).ão escre. 
Vesse aqtúllo que se lhe clictou, comtuclo os sobreditos foram os que mais se ap-
pFo~iruaram e menos di.fferiram elo original. . 

Não podendo a com.m.issão aproveitar-se do pFestimo . de Ped.ro Bar~,aga, por 
se achar já emp1•egaclo na camara dos c"ijgnos pares elo l'emo, tem resolvido formal' 
tl!es turnos de tachygraphos, para assisth·em e trabalharem altern.adamente nas 
sessões cl'esta camar·a, collocanclo no primeiro Angelo Ramon lVIar~1; no segtmdo 
Jeronymo ele Almeida Brandão e Jo~o Bressane Leite; e no tercen·o José fedl!o 
Prestes e José lVIaria P ereira Coelho, devendo cada tlml/J dar copiado e").ll letra 
cul!siva, no Cj.ia em que lhe tocar assistir á sessão, o seu trabalho respe,çtivo á 
UltLJna a que tiver assist ido, entl,egando tud? ao Feclactor, que o porá sobre a mesa 
l;la casa para isso clestinacla, a fim ele que cada sr. deputado possa li· ali exa~ 
minar o seu discurso, e con:igir"lhe as inexactidõe.s, com qll.e por q,aaso possa estal.' 
escripto . · 

Ao tacl1ygrapho mór Angelo Ramon lVIarti está j á assignado o 01;denado no 
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decreto ele 28 de agosto c1'este am1o, e com elle servirá, conforme se acha r esol
vido no parecer que a commissão já teve a honra de submetter á consideração da 
camara, e que .em sessão de 11 elo corrente foi approvado . 

Aos dois tachygraphos Brandão e Prestes, opina a commissão qtle deve assi
gn.ar-se de ordenado 4001$000 réis a cada um em cada anno, ou haja sessÕCfl 
e:x:traorilinarias ou não; e da mesma sorte e sob a mesma conclição, que aos dois 
Bressane e Coelho se assigne o ordenado de 300$000 réis annuaes. 

A commissão, tendo re:B.ectido com maior attenção, tem entendido que um só 
• o:fficial redactor não poderá devidamente satisfazer as attribuições que no outro 
parecer lhe têem sido assignadas, tenclo ele redigir o diario ele uma sessão, e ao 
mesmo tempo rever as provas da antecedente, porque cada 1una cl' estas operaçõe~ 
demanda muito tempo e trabalho, e por isso é de parecer que ao reclactor se d~ 
um escripttu·ario, e que a revisão se confie a quem a commissão entender que e 
capaz ele bem a desempenhar. 

O official reclactor vencerá de ordenado annual o que se lhe assigna no pare
cer approvado em sessão de 11 elo corrente, e bem assim ao escripturario; e ao 
revisor se dará o mesmo que a impressão regia costuma pagar ao seu, que são 
140 ou 150 réis por cada folha, podendo este mesmo ser encarregado da revisão 
elo diario. . 

A commissão propõe para redactor a Theotonio José de Oliveira Velho, c~e 
reconhecida aptidão e prestimo para similhante ex ercício, e para seu escriptmano 
a H emique Daniel W ench ; e para o lagar de- outro escripturario a João Fran
cisco Regis Schiappa Pietra, ambos discípulos ele tachygraphia. 

L embra a commissão que esta organisação eleve considerar-se definitiva; mas 
que, logo que pareça á camara ou á mesma commissão, se eleve abrir 1un novo 
concurso, para se proverem ele novo os logares n'aquelles que derem provas de: 
cisiv!ls de mais ailiantamento e aptidão. 

E quanto a commissão tem a hom·a de o:fferecer á consieleração da camara. 
Camara dos deputados, 21 de dezembro ele 1826. =José .Antonio Gtte?·?·ei?·o 

=Dr. F?·ancisco Xavie1· de Sottsct Qttei?·oga= Antonio Vicente de Ca?·vctlho ~ Sousa . 

Apoz breves reflexões de algtms deputados clecidiu-se, quanto ao primeiro dos 
pareceres supra, que, carecenéj.p o seu objecto ele uma medida legislativa, se ma.n
classe imprimir conjunctamente com o officio elo ministro elos negocias ela fazenda 
(já transcripto a pag., 663), para assim melhor se esclarecerem os membros da 
camara; os outros dois foram approvaclos. 

O deputado Manuel Borg·es Carneiro pediu que a mesa o informasse se já ti
nha vindo da camara dos pares a proposição adaptada pela elos deputados ácerca 
da formação de guardas de segmança; e declarando o secretario Francisco Bar
roso Pereira nada ainda constar o:fficialmente a similhante respeito, o orador disse 
haver equivoco n\un dos motivos pelos quaes a outra camara r ejeitára a alluclicla 
proposição, como constava do extracto da sessão, inserto na Gazetct de Lisboct. O 
vice-presidente, interrompendo-o, para que se mantivesse na ordem, provocou ela 
parte elo deputado a exig13ncia ele ser ouvido o fim do seu cliscm~so, attenta a cir
curnstancia ele lhe haverem dado a palavra, mas a carpara foi de voto contrario, 
terminando assim o incidente 1 . 

1 Não desistiu Borges Carneiro do proposito de argumentaT contra o paTecer da commissã? _ 
da ca.mara elos pares, e visto ser-lhe clefezo exprimir as suas opiniões no parlamento; recorreu li. 

imprensa periodica, dirigindo ao Po1·t~tguez a seguinte carta, que foi publicada no dia 28: 
uSr . redactor:- Porquanto na sessão ele hoje, tendo eu obtido a palavra para fazer uma re

flexão sobre o projecto de lei da guarda de seglll'ança publica, fui comtudo interrompido pelo 
vice-presidente, pouco depois ele haver começaao a fallar, e se me negou a IJalavra concedida, é 
ele absoluta necessidade saber-se qual era a minha dita reflexão, e lhe peço a queira inserir no 
seu periodico, e é a seguinte : · · 

uNa Gazetct n.0 298 se publicou o }Jarecer clit commissão Cl·eada na camara dos dignos pares 
«para examinar a lei sobre a guarda ele segLua.nça publica, e entre os fundamentos que tomou 
''para a rejeição, foi um o seguinte, aqui litteralmente copiado: Que a pro1Josta (cl'esta camara) 
uno arti,go 18.0 ti1·a ao 1·ei o pode?· de dispo1· da gua1·da, e vae p o1·tanto cont1·a o a?·t,-go 116.o da 
· ~a1·ta . Se este ft.mclamento fosse a opinião ele um dos dignos pares, eu não fallaria nisto ; mns 
«e o parecer ela connnissão, que foi logo depois ela leitura approv.aclo pela di ta camm·a. Ora é 
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Obteve a palavra o seg·uinte deputado para, usando elo direito ele iniciativa 
apresentar uma 

Proposição 

ALEXANDRE THOMAZ DE lVIORAES SARMENTO : - a Devendo as côrtes geraes 
para execução elo que se acha consignado em o § 32.0 elo artigo 145.0 ela carta; 
formar institutos que possam dilatar o progresso elas scien~ias e da civilisação, e 
carecendo de similhantes providencias os importantes estabelecimentos africanos 
da corôa ele Portugal, proponho o seguinte projectc ele lei: 

«Artigo 1. 0 Estabelecer-se-ha na universidade de Coimbra um eollegio com a 
denominação ele real institllto african07 a fim ele serem n'elle recebidos quinze 
alumnos africanos, cuj o numero será o elos pensionistas, que serão mantidos á 
custa ela fazenda publica. 

a Art. 2 . 0 Ao governo pertencerá o estabelecer os regulamentos para boa cli
recção e regimento cl' este estabeleciment'o litterario, assim como dar as disposições 
convenientes, a fim de que os estudo~ ele cinugia estabelecidos no hospital real 
de S. José sejam frequentados por seis alumnos africanos! apresenta.nelo ás côrtes 
o orçamento para a cles1Jeza ele um e outro instituto. 

«Art. 3 . 0 Os alumnos destinados para os estudos indicados nos artigos prece
dentes serão enviaelos pelos governos elas possessões portugttezas ele Africa, se
gundo · a determinação elo governo e numero ele ahlillllos exigidos ele cada um dos 
estabelecimentos, escolhendo-se aquelles mancebos. que mais notaveis se fizerem 
por talento, bons costumes e clociliclacle. 

a Art. 4. 0 O governo fica auctorisaclo para aquellas clespezas e subsidias que a 
sua pruclencia achar conveniente dispor, para que se facilite aos missionarios ele eliffe
rentes ordens e corporações religiosas o poderem derramar as luzes elo Evangelho 
e os beneficios da civilisação entre aquellas nações africanas que jazem nas trevas 
da ignorancia e no estado ele barbaridade, sendo tão justo obj e c to digno ela attenção 
da primeira nação moderna, que abriu a carreira ela civilisação elo mtmclo. » 

Quasi no fim ela sessão o deputado Pedro lVIousinho- de Albuquerque fez uma 
moção verbal, para que a camara votasse agradecimentos ao soberano elo reino 
unido ela Grau-Bretanha e Irlanda, ao seu governo, ao parlamento e a toda a na
ção britannica, pelo prompto auxilio com que aquella potencia, como fiel e antiga· 
alliaela . de Portugal, correspondeu ás nossas esperanças e confiança, n'uma con
jtmctm·a muito grave, qual era a aggressão injusta que pretendia clerribar o thro
no elo senhor D. Pedro IV e as sabias instituições outorgacl_as por sua magestacle. 

Eis em seguida o que poclémos apm·ar ácerca ela 

Discussão 

VICE-PRESIDENTE: - Disse que julgava estarem to elos os membros da camara 
possuídos elos mesmos sentimentos para com uma nação qtle sempre se mostrára 

ccmanifest~t a eq1.úvocação que ha no dito fundamento, pois quando o citado artigo 18.• da pro
«posta diz que a guarda em tempo de paz e tmnquillidade não receberá ordens dos generaes e 
«commanclantes militares, tem connexão com os outros artigos, como o 7.•, 15.• e 17.•, em que 
«se havia· disposto que a guarda seria sujeita á secretaria ele estado dos negocias do réino e não 
«á ela guerra; sendo portanto plena e inteira a auctoriclade ele el-rei sobre a guarda, e a diffe. 
"reuça ~ómente em lhe mandar dirigir suas ordens por uma. e não por outra secretaria. E por
«quanto uma eqtiivocação de tanta consequencia como é a de se dizer publica e officialmente 
«que esta camara tratou de crear uma força armada com expressa 'prohibição ele ser sujeita ao 
«poder ' real, induz n'esta nação e nas estrangeiras uma nota indecorosa. a esta mesma camara 
«peço que ella em logar e tempo conveniente mande declarar a dita equivocação, a fim ele qu~ 
«não padeça a sua reputaçã.o.» 

«Tal era a minha reflexão, e para não poder dizer-se que eu talvez agora a comporia na 
fórma referida, declaro que felizmente eu o havia primeiro consultado com alguns deputados 
meus collegas, cujos nomes, sendo necessario, declararei. ' 

«Lisboa, 22 cte dezembro de 1826. Por esta occasião me confe1Jso, etc.= Mamtel Bm·ges 
Carneil·o.» 

Com a data de 25 do mesmo mez saíu uma declaração, guasi identica, na Gazetct ele 1 de 
janeiro de 1827. 

' 
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· Íntel'essada na nossa ventlU'a e de que acabava de dar tao claras provas; e poi'tanto 
pedia ao deputado apresentasse uma proposta sobre o meio por que deviam con
seguir-se os desejos ela camara a este respeito. 

JVlANuEL TEIXEmA LEOMII. ~ - No nosso coração está esse monumento de eter
na gratidão para com a nação ing'leza, n;tas aého que não elevemos ex}Jrimil-o ein 
particul:::<.r, isto é, que• se commmüque á camara dos dignos pares e a sua altez~ 
a serenissima senhora . regente, para que todos os poderes éoujunctamente façam 
con'star os sentimentos de gratidão de que se acham possuiclos. 

PEDRO JVIouSINHO DE ALBUQUERQUE:- Eu hão disse que se usasse cl'este ~n 
cl'aquelle meio, o que desejo ~ que isto conste; talvez uma simples ihtellige~ma 
de v:. ex. a com o :tninistro elos neg'ocios estrangeiros seja bastante' não o ser, o 
que eu pretendo é que se saiba quanto a camar'a elos deputados da nação portu
gueza está reconhecida ao governo inglez . 

ÁLEXANDRE THO:à:Iá:Z DE JVIoRAES SARiUENTO: - Declarou que, sendo a gra"' 
ticlão o sentimento mais digno elo homem, apoiava a lembrança elo precedente 
oracloí·; mas quanto ao meio ele fazer-se constar, lhe parecia preferível que o go
verno, por intermec1io do nosso embaixador, desse conhecimento ao 1·ei da Grau
Bretanha. 
. l\fANUEL TEIXEIRA LEOMIL :- Peço, e:tn nome dos meus constituintes, que, a 

fazer-se isto, seja como voto ela nação. ,. 
Vrsco~TJJÉ DE FoNTE ARCADA: - Obsel'vou que a nação não tinha outro orga.o 

alem elos seus representantes, · e portanto fazendo-o a camara era como se fosse a 
mesma nação. . 

JosB IGNACIO PEREmA DERR.Al\IADO : -Eu digo o mesmo; tudo quanto n6s 
praticâmos é em nome dos nossos constituintes . Vejo que na camara ha lmanirne 
desejo de dar ao goverilo inglez um testemunho de gratidão pela magnanimidade 
com que apoiou a nossa causa, que é a cau·sa elo rei e da liberdade; nada resta 
senão fazel-o constar. · 

Jos:úl CUPEiRTrNO DA Fo:lirsF.cA: - Manifestou .que os seus sentimentos concor
davam com os elos deputados que haviam fallado, inas tendo-se proposto outro dia 
que a cainara votass~ agradecimentos a sua inagestacle o senhor D . Pem:o IV pe
los beneficios feitos á nação, essa proposição corrêra os tramites do regimento, e 
conseglúh~einente não era j ustb que a proposta de lVIousinho de Albuquerque fdss.e 
decidida de outra inaneira . Cohchúu poi· que o deputado reduzisse a sua proposF 
ção a escripto. · 

. CAETANO ALBERTO SOARES' - Disse levantar-se para jlmt~r a sua voz, não 
só á dos senhores que_ o haviam precedido, mas á de toda a camara; por isso vo
tava se manifestasse á Inglaterra o agradecimento da nação portugueza. Com ba
teu a icléa da necessidade elo concurso ele oütros poderes para fazer constar a gra"' 
tidão nacional. 
. Romu;Go DE SotrsA CASTÉLLO BRANCO: - Propoz que a cainara votasse àgra

decimentos a süa màgestacle britannica, ficando isto exarado na acta, e depois o 
governo o fizesse constar como melhor entendesse. 

PEDRO l\1ouSINHO DF. ALBUQUERQUE : -Disse-se que a minha prol)osta devia 
ser feita poi' escripto para seguir os mesmos passos que seguíxa outra, em que se 
propunha desse esta ca:tnara agradecimento a el-rei o senhor D. P,eclro IV pel~s 
beneficios á nação. Por mlútos desejos que eu tenha de que se votem agradecl
':tnentos á nação i.bgleza pelo interesse qüe ha to:tnaclo na nossa causa, n1.mca po
derei co:tnparar este beneficio coin as obrigações em que estamos relativamente a 
el-r ei o senhor D. Pedl·o IV1 por serem imúto divetsas . Não sendo pois a~ cir
cnmstancias identicas, devem os i·esi.utaclos ser differentes. Se poi'tanto é preciso 
que a minha proposta passe pelos tramites ordiharios, eu cedo cl' ella. 

LUiz TAvARES DE CARVALHO E CoSTA: - Pedi a palavra para appl'ovar a pr?
posição do sr. Mousinho, e ao que se tem dito unicamente acrescentarei que hoJC 
é o ultimo clia d'esta sessão e não saiâmos d'aqui sem a decidir. 

bepois ele mais algtrmas I'eflexões, tendentes todas a cleterminar a maneira .de 
fazer constar os sentimentos. ela camara, o clc1mtac1o Joaquim Antonio de Agmar 
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propoz que esta votasse n 'aquelle clia agradecimentos ao. rei ela Gran-Bretanha e 
n'outra occasião se decidiria' a fórma mais propria. 

Encerrada a discussão, o vice-presiclente submetteu a votos os seguintes qtle
sitos: « 1. 0 A camara vota a.gTaclecimentos ao r ei ele Inglaterra, ao seu governo 
ao parlamento e á nação britannica? 2. 0 Reserva-se para n' outra occasião discuti;· 
os meios . por que isto se deve fazer chegar ao conhecimento ele sua magestadc 
britannica ?JJ.- R esolveu-se affirmativamente por unanimidade. 

O secr etario Francisco Barroso Pereira fez segunda leihua elas proposições 
ele Alexandre Thomaz ele :Moraes Sarmento, para a abolição· da escravahu·a, e de 
Francisco Joaquim Maia sobre a importação ele generos ela America meridional 
e septentrional, e ambas foram aclmitticlas, considerando-se m·gente a ultima. 

' 
, A exemplo do que se pTaticára pouco antes de reunir o congresso constituinte 

ele 1821, o goveTno dera oTclem para alguns :ftmccionarios elas secr etarias ele es
tado passar em a fazer serviço temporariamente nas elos corpos legislativos; mas 
quando a camara dos deputados organisou o quadro e proveu os logares da sua 
secretaria em outros indivicluos, o que só teve effeito proximo de encerrar-se a 
sessão extraordinaria, regressaram ao antigo exercício : no ministerio do r eino, um 
o:fficial ori:linano e dois amanuenses ; da guerra, outro à.' esta ultima categoria; e da 
marinha, mn correio, como consta das competentes participações enviadas pela 
mesa aos membros do poder executivo, uma elas quaes aqui reproduzimos. 

Otlicio 

Ex. mo e rev. mo sr.-Tendo vindo em commissão, por ordem da senhora infanta 
regente de 28 ele outubro cl'este anuo, Antonio Pereira ele Figueireclo, official or
clinaTio ela secretaria de estaclo dos negocios elo r eino, para dirigir e pôr em an
damento a secretaria ela camara elos senhores deputados ela nação portugueza, e 
reve~·ter depois ao seu exercício na mesma secretaria ele estado logo que o seu 
servi,ço não fosse necessario na secretaria da camara e a mesa tivesse 1Jroviclo o 
logar que elle interinamente viera occupar: participo a v. ex. a que o referido of
ficial ela secretaria ele estado terminou a sua commissão, em consequencia ela no
meação que a mesa fizera ele outro suj eito; devendo acr escentar a v. ex. a que o 
referido o:fficial preencheu o fim e a eleição que a senhora infanta cl'elle ,fizera, 
dirigindo com zêlo e intelligencia os traball1os da secretaria el a camara, trazendo 
e deixando em dia o seu expediente ; consideranclo-o por-tanto benemerito, na mi
nha particular opinião, e digno ela consideração ele sua alteza a serenissima se
nhora infanta regente e ela particular ele v. ex." como chefe da repartição a que 
elle pertence. 

D eus guarde a v. ex.a P alacio da camara dos cle}Jtltaclos -ela nação porttl
gueza, em 23 de dezembro ele 1826.-Ex .mo e r ev.mo sr. bispo. cl~ Vizeu, minis
tro e se~retario ele estado elos negocios elo reino.= P.,·ancisco Ba1·1·oso P ereú·ct . 

* 
A. camara her editaria teve conhecimento no principio ela sua sessão de 22, 

apoz o decreto ele 20 para se encenarem as côrtes, ela seguinte corresponclencia 
da outra camara 

Otlicio 

Til. mo e ex. mo sr. - Tenho a hom·a ele remetter a v. ex.", para ser presente á 
camara elos dignos · pares elo r eino, .a participação inclusa, que lhe faz a camara 
elos deputados, ele haver acloptado a emenda ao artigo 4 .0 da proposição sobr e 
os milicianos vohmtarios na fórma que lhe foi r eenviacla, e que, achando-se redu
zida a decr eto, vae pedir a sua alteza a senhora infanta regente, em nome ele el-
rei, a sua sancção. · 

D eus g narcle a v . ex." Palacio da camara elo, de}mtaclos1 em 21 ele dezembro 
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de 1826. - IU . mo e ex. mp sr. duque ele Caclaval, presidente ela camara elos dignos 
pares elo reino . = José Antonio Gue?·?·ei?·o, vice-presiclente. 

A camara elos deputados participa ~í eamara elos clignos pares elo reino que 
tem adaptado inteil·amente o proj ecto que lhe r eenviou sobre os milicianos volun
tarios c .mgmento de soldo aos que, t endo obtido baixa, voltarem ao serviço, coro 
a emenda ao 4 .0 artigo, remetticla. com a sua participação em data ele 16 elo cor
rente, e se dirige a sua alteza a serenissima senhora infanta Tegente, em nome de 
el-r ei, peclinclo-lhe a sua sancção . 

Palacio da camara dos de1mtaclos ela nação portt1gueza, em 21 ele clczem_bro 
ele 1826 . = José Antonio G1te1·rei1·o, vice-presidente= F1·cmcisco Ba?Toso Pe1·e~1·a, 
deputado secretario = AntO?do Ribeiro clct Costct, deputado secretario. 

Oflicio 

m.mo e ex. mo sr. - Havendo a camara dos deputados resolvido, em sessão de 
hoj e, que não podia approvar a emenda proposta pela camara elos dig·nos pares do 
r eino á proposição enviada pela elos deputados em 19 elo corrente, relativa a. an· 
ctorisar o poder executivo para contrahir um emprestimo de 2.000 : 000~000 ré1s, e 
r emetticla em participação ela dita camara dos dignos pares com data ele honte~; 
e tendo j-ulgado que o projecto é vant~oso: participo a v . ex. a que, na conforroi· 
dacle do artigo 54.0 da carta, se procedeu á nomeação de quatorze cleputaclos que, 
com igual numero ele pares, deverão formar a commissão que a ha de decidir, a 
:fim ele que v . ex. a possa designar o dia, hora e local aonde a mesma commissão 
eleve reunir-se com a urgencia que exigem as actuaes circumstancias em 1.1ID ne· 
gocio ele tanta transcendencia. 

E informo igualmente a v. ex. a que os nomes dos srs . deputados nomeados 
para a mesma commissão são os seguintes : Filippe Ferreira ele Amujo e Castl:o, 
João Ferreira cYa Costa Sampaio, Antonio Marciano ele Azevedo, Antonio Ma1a, 
Manuel Antonio de Carvalho, Floriclo Rodrigues Pereira Ferraz, Manuel Gonça~
ves F erreira, José Joaquim Cordeil·o, Francisco SoaTes Franco, Caetano Rocln· 
gues de Macedo, José Xavier lYiousillho da Silveira, Francisco Forttmato L eite, 
Francisco Antonio ele Campos e Antonio Vicente ela Costa e Sousa. 

Deus guarde a v . ex. a Palacio ela camara dos deputaclos da nação portugueza, 
em 21 ele dezembro ele 1826.-Dl.mo e ex. ma sr. duque ele Cadaval, presidente · 
da camara elos dignos pares elo reino.=José Antonio Cf.tte?Tei?·o~ vice-presiclente. 

Sobre o ultimo officio suscitou-se, co:ufoTme consta dos resumidos extractos, 
esta . 

Discussão 

PRESIDENTE: - Por este officio conhece a camara que a dos senhores deputa
dos não approvou a emenda feita e propõe que se forme uma commissão mix~a
A camara eleciclll·á se j ulga tão urgente este negocio que deva tratar -se immedia
tamente d'elle. 

Co:t-.-rpE D.E S. lYIIGUEL : - É cousa espantosa que se queil·a sempre exi9ir 
d'esta camara a urgencia em todos os negocias . S, ex.a o millistro dos negoCI05 

da fazenda fez o seu relatorio á camara elos senhores deputados em 7 ele noven:
bro ; aquella camara o manclou a uma commissão de fazenda, que o viu e examl
nou com todo o vagar, e no dia 9 ele dezembro, vinte e nove dias depois, deu o 
seu parecer; discutiu com muito vagar o projecto ele lei para o emprestimo, e no 
dia 19 mandou-o a esta camara, dizendo que é mgente. Parece isto querer lev_ar 
ele assalto a resolução d'esta camara, o que não pócle ser aclmittido mmca e mmto 
m!3nos em nego.cios cl'esta natureza. Esta camara mandou logo o projecto a uma 
commissão; esta, querendo satisfazer a resolução ela camara, occupou-se de dar o 
seu parecer, e com e:ffeito o apresentou no dia immecliato, não o podendo dar no 
mesmo clia, porque é prohibiclo p elo regimento trabalharem as commissões dtu·antc 
o tempo ela sessão, e esta camara não altera o seu r egimento. 
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A commissão, nem esta camara, não rejeita o projecto na sua generalidade· 
convem no emprestimo, mas não nos impostos que propõe a camara elos senhore~ 
deputados para o pagamento elos juros e clistrate elo capital, lms por insuflicientes 
e outros por inadmissíveis; não póde nem deve propor outros, porque sobre im
postos é attribtúç.llo privativa da camara elos senhores deputados, § 1. 0

7 
artigo 35.o 

da carta constitucional Parece pois que a camara dos senhores deputados, em la
gar ele propor e pedir uma commissão mixta, deveria fazer uma nova proposta 
ele impostos; se elles fossem admissíveis e que d ' elles se visse um resultado su:ffi
~iente, seriam acceitos e approvaclos por esta camara, que não deseja senão auxi
liar o poder executivo e o bem geral da nação. Se comtudo esta camara resolver 
que .haja commissão mixta, requeiro que esta não tenha lagar hoje e só sim na 
segumte sessão, pois que devendo no dia ele ámanhã ser o encerramento Jas côr
tes geraes não ha tempo para passar a lei, e por isso não ha precisão alguma ele 
h~ ver. esta precipitação i não creio que o estado esteja n'uma tal posição que pre
Cise absolutamente uma tão rapida resolução . 

Cor-"DE DE LThTHARES : - Não sei porque se diz que esta camara não possa sub
stituir outros projectos ele ·imposições em vez elas propostas pela camara elos se
nh?res deputados, porque, segunclo a constituição, os proJectos de :finanças têem 
a miciativa n'aquella camara. Eu não fui de opinião ele rejeitar aquelles meios, 
ma~, rejeitados, acho que esta camara tem o direito de prop?r outros. Que estes 
proJectos tenham a iniciativa n'aquella camara, não quer dizer que esta os não 
possa depois mocli:ficar segundo entender. Fallando ela pToposição principal, clirei 
que, uma vez que a camara acceitou este projecto como mgente, não póde escu
s~r-se ele o considerar agora como tal. Eu bem sei que ainda que ·tenha uma ses
sao esta commissão mixta, não poderá concluir-se o negocio; mas, para ser cohe
rente a camara, é preciso que a nomeie. 

CoNDE DE VlLLA REAL:- Sou ela mesma opinião elo digno par emquanto á 
auctoriclade d'esta camara para fazer emenclas nos projectos ele finanças, ainclà 
qne a iniciativa cl'estes projectos seja privativa ela camara elos senhor es deputa
elo~, e julgo que a proposição de -qma commissão mixta tem lagar i mas qual é o 
ohJecto cl'esta commissão mixta? E o de formar uma lei. Porém é de absoluta im
possibilidaç1e que nenhum elos membros que a componham possa emittir o seu voto, 
porque a proposta abrange im1Jostos que é preciso examinar mlúto, e ainda que 
os_ srs . deputados apresentem idéas que elucidem a questão, porque a têem exa,
n:unaclo a fundo, é preciso que nós façamos o mesmo, porque não elevemos julgar 
sobre o que outro diz . O ministro da fazenda propoz sómente o emprestimo; 
~clmittiu-se a necessidade c1'este emprestimo, ,e os srs. deputados, para pagar os 
JUros e amortisal-o, propozeram estes meios. E possível que cada um elos srs. de
putados tEmha mais dados do que nós temos, porque, como cliz a commissão ele 
fazenda da camara elos senhores deputados no seu parecer, o relataria do ministro 
não apresenta um conhecimento cabal elos factos, e por isso não póde servir ele base 
a. algmn jtuzo exacto sobre o estado elas :finanças. Nós não temos senão o r~lato
l'lo elo ministro ela faz-enda e a proposta elos srs. deputados, e sobre estes dois pa
peis se não póde formar um verdadeiro jui~o. Julgo portanto que é inadmissível 
esta commissão mixta, pela impossibilidade ele poder n'ella deliberar. 

ÜQNDE DE S . lYlrGUEL : - Emquanto tiver esta carta que nos deu o senhor 
D . Pedro IV, hei ele sustentar sempre que esta camara não pócle. ~em deve pro
por nem lembrar impostos; se os que se propõem não são bons reJeit~m-se, e que 
?s. srs. deputados proponham outros : a esta camara só pertence acce1tal-os ou re
Jeital-os. A commissão julgou os propostos inadmissiveis1 e a c~mara1 conforma~
do-se com o parecer ela commissão, resolveu não os accmtar. Nao poclia nem deVIa 
lembrar outros, já disse e o repito : a iniciativa é privativa da camara elos senho
res deputados, a elles pois pertence apontar outros. 

CONDE DA LAPA: -Parece que a primeira questão é se ha lagar á formação 
ela commissão mixta. Eu creio que a proposição foi rejeitada in limine~ e só se 
~c~optou a idéa ele contrahir o emprestimo. Por consequencia, tendo sido a lei rc-
Jeltada, não póde ter Jogar a commissão . · 

Cor-"DE DE LmRARES: -Eu na palavra iniciativct não vejo senão a palavra 
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btina initium; por consegninte, unia vez que o p1·ojecto começou na camara elos 
senhores deputados, póde esta, a titulo de cmencla, substituir outra idé,a, e portanto 
não vejo inconveniente em que se nomeie a commissão mixta. Emquanto aos do
ctun~mtos, a camara sabe que eu me oppnz a que se discutisse immec1iatamente 
essa lei por falta de esclarecimentos, mas agora a outra camara deve apresentar 
os que furem necessarios . 

(O secreta1·io ?naTquez de Tancos leu o officio.) 
CoNDE DE VILLA H.EAL : -Pela leitura cl' esse o:fficio se vê que não veiu a esta 

camar,g. o parecer da commis13ão de fazenda da dos senhores deputados. Eu o te
nho na mão, e por elle se vê que julgaram com algtms dados que nós não temos. 
Quanto ao maisJ cli:ffiro ela opinião elo cligno par conde ela Lapa, porque julgo q~1~ 
estamos no caso do artigo 54.0 da ca.rta, e creio que se não tem logar a coroDllS
são é porque os que forem nomeados não poderão emittir opinião alguma. 

CONDE DE S. MIGUEL: -Eu disse que se a commissão mixta tiver logar não 
deve ser hoje, porque ainda mesmo que os memhros de ambas as commis~ões 
conviessem nos impostos que se propozeram ou hão de pTopor, nada acliantana o 
negocio, não podendo passar a lei. Nada ele precipitação. Comtudo, seria bom no
mear os membros que elevem ir a esta commissão, mas para a sessão elo anno 
de 1827, e mmca hoje nem n'esta sessão. 

PRESIDENTE: - Expoz que d' este modo poclel'ia acontecer que os membros 
nomeados não podessem assistir ~ commissão, e seria melhor que todos elles se 
dedicassem a adCfL1Írir os dados necessarios n' esta ma teria. Depois poz á votação 
a questão dividida em dois pontos: ((1. 0

, se estava no caso de se nomear 1.una 
co mmissão mixta; 2. 0 , se esta com missão devia ter logar na sessão fi.üura JJ. - Re
solveu-se affirmativamente. 

O conde de Ltuniares fizera no clia 18 trma proposição verbal n' estes termo~: 
<I Peço que se cliga ao governo que seJ:á mui util o ordenar-se a todas as reparti
ções publicas que têem a administração da faz enda, hajam de dar em toclos os se
mestres tun balanço ele receita e despeza por via da imprensa, para conhecimento 
ele toda a nação JJ. A convite elo presidente apresentou:-a por escripto a 19, reser
vando-se fundamental-a n'esta sessão . Eis as palavras do auctor: 

«Sendo o credito publico uma das bases mais soliclas dos governos repres~n
tativos, deve este ser fundado na publicidade ele contas que, fazendo conhecer ás 
nações a receita e despeza publica, dão ao mesmo tempo aos governos aquelle 
grau de confiança que tão necessario lhes é para as suas operações de finanças. 
A experiencia elas nações cujas instituições se assimilham ás nossas, nos eleve c9n
vencer cl' esta verdade; basta para isso considm•armos a Gran-Bretanha. Esta na 
.;.:;:;:clacle grande nação sustentou por espaço ele vinte e dois annos a guerra contra 
a r epublica franceza e Napoleão; foi a alma de tpdas às coalisões contra trma e 
contra outro; n' estas entraram as maiores potencias da Em·opa, ás quaes pagou 
subsiclios para a manutenção ele seus exercitas, sustentando igualmente exercitas 
proprios na península, Sicília e America elo norte, alem elas esquadras necessa
rias para o bloqueio dos portos elo continente occupaclos p elos francezes, e para 
segmança de suas colonias, sem que jamais lhe faltassem os meios pecuniarios, 
necessarios para fazer face a estas despezas. QLtal a rasão d'isto senão o grande 
credito qtte o seu governo gosa e que é fi.mdaclo na publicidade ele cont!ls? O 
estado ele nossas finanças não é o mais prospero; muitas cansas tê em contribuiclo 
para isso, pelo que é da maior necessidade restabelecer o credito publico, e como 
isto, a meu ver, se não pócle e:ffeituar sem que as r epartições publicas, que têeDl 
a seu cargo a administração ela fazenda, publiquem o seu ba:lanço, á imitação elo 
que já praticou o ministro ela fazenda ~ respeito elo thesomo publico, é fundaclo 
n'estes motivos que fiz a proposição de que se trata, que espero haja ele merecer 
a. attenção da camara. ll - ·Esta proposição foi aclmitticla. 

* 
. A._ 23 ele dezembro, l)elas ' onze horas da manhã, re1midas as cluas camaras lc-

gJslatlYas no salão elo palacio da Ajuda, ob~ervanclo-se na sua recepção as foi·ma-
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lida:cle_s e etiqueta prescriptas pai;a a anterior sessão real, e não concorrendo a se
rerussima iilfanta regente por incommodo de saücle1, o ministro elos nego cios elo 
reino (bispo de Vizen) pronunciou o seguinte 

Discurso 

Dignds pares elo reino e srs. deputados ela nação portuguez~: - Sua alteza 
a se11enissima senhora infanta regente, ao abrir da sessão das côrtes elo presente 
anuo, se congratulou comvosco por vos ver r eunidos em roda do throno de seu 
augusto irmão e 1'ei o senhor D. Pedro IV, promptos a consolidar, por uma :fiel 
execução ela lei fundamental que nos deu um monarcha generoso, o estabelecimento 
de ~abias instituições, a q ne outros povos são dcveclores da sua prosperidade e 
glona, e que foram já conheciclas em grande parte e guardadas por nossos maio
res, •bem que clesusadas depois e esquecidas por effeito cla: varieclacle dos tempos 
e elos successos. \ 

Ao fechar ela mesma sessãp congratula-se comvdsco ele novo, porque no con
stante agracle·cimento á genei'osidacle elo augusto monarcha, no r espeito á carta 
constitucional, no desejo nobre ele reparar os rp.ales da patria e renovar os dias 
de sua ventura e illustre fama, tendes assegmaclo, pelo modo menos equivoco, as 
esperanças que os portuguezes conceberam ela prnclencia elo legislador, ela sabe-
doria da lei e elo vosso entencliclo patri<;Jtismo. · 
. N'este breve espaço ele tempo mostrastes sem duvida que reconheceis com sen

tnnento os defeitos em que labora a nossa agric't.utura, o lento progresso elo com
~ei·cio, a grande attenuação ela fazenda e o descaímento ela clisciplina e brio mi
htar, e que com desvelado empenho procmaes dar remeclio a males tão graves 
]?or adequadas e promptas providencias . E . como conhecer o mal e applicar -lhe 
com promptidão o remeclio adequado é em su:l:nma o que se precisa para conseguir 
o be!D, muito fundadas são as esperanças de que no espaço mais largo de tempo qú.e 
tel'Gls nas outras sessões ela legislatura, levantareis o nosso Portugal ao subido 
grau ele IJrospericlade e consideração política, qi1e diz com a sua feliz situação, 
com o nume1'o e :firmeza ele suas allianças, e com o forte animo. e genio empre
hendeclor, e ao mesmo tempo circumspecto dos seus cidadãos. 

. Não se murcham tão agradaveis e fundadas esperanças com a· ponderação da 
cl1ssidencia de algans cobardes e ele alg·umas povoações illucliclas por suggestões 
astutas. Certos homens mal intencionados, descle a fronteira de uma nação vizinha, 
oncle foram I'ecebidos, têem empregado engano e alluciiiado algtms povos incau
tos. A r eligião ameaçada, as leis fimclamentaes violadas, têem -sido os vãos phan
tasmas com que lhes têem posto medo e com que os têem levado a romper a união 
que elles, como portüguezes, preferiram sempre a tudo . 
. O governo, porém, não se esquece ele os cham;:tr ao patriotismo, extraviado, 

Sim, mas não perdido nos seus cor ações; nem se tem esquecido ele acudir com 
cautelas e impeclimentos ao p1•og1'esso do contagio. Fieis sold~clos vão com' valor 
e constancia transtornando os planos e atalhando os projectos elos cobardes e cles
leaes ; e reforçados com o auxilio ela nossa àntiga e :fiel alliada a Grau-Bretanha, . 
a~1Xilio até na prompticlão generoso, bem pocléramos confiadamente esperar o ven
Cimento de obstaculos ainda maiores. 
. O contrato elos esponsaes~ celebrado entre a rainha :fidelíssima a senhora 
:b. lVIaria II e o serenissimo senhor infante D. Miguel, tirando pretexto aos enre
cladores se_clici~sos, e toda a rasão ele clesco~ança 3:os ex~raviaclos, forç~ é que seja 
um r en:ieclio tao pocl~roso como efficaz contra a ·cliscorclia, antes nasCida ele erro 
q,ue ele perversa intenção, nos povos que têem sido arrastados pelos secluctores. 

1 Não se iavl'ou decreto communicanclo ás côrtes a causa elo impedimento da regente, mas 
CX}Jediu-se um aviso ao }JOrteiro da red cama1·a, n'estes termos: "Manda a senhora infanta r e
g_ente, em nome de el-re:l, participar ao visconde· ele ViJla Nova ele Rainha, para sua intelligen
CJa e execucão na parte que lhe toca, que no dia 23 elo corrente, pelas onze horas da manhã ha 
de ter loga1~ n'este paço a sessão real elo encenamento ela actual sessão extraordinaria das ~ôr
tcs geraes, ficando o mesmo visconde na iutelligencia de qtle sua alteza, por motivo ele incorn
ll1oclo na sua saudc, não tenciona assistir á dita sessão rcal.-Pahtcio da Aj uda, em 20 de de-
zembro ele 1826.=F1·ancisco, Bisp o de Vizeu , . · . 
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Dos dignos pares elo reino e elos srs. deputados ela nação portugueza tem p~r 
certo sua alteza a senhora infanta regente, que se dispõem entretanto para contl
num·em na sessão seguinte a mostrar o seu zêlo ardente pelo bem ela patria, pro
movendo-o com e:fficacia e com sabedoria. 

Por este moela confia sua alteza que a arvore elo estado, por tantas cau~as 
pToprias e estranhas clesfallecicla, ha de recobrar vigor e florecer, com louvor sm
cero elos contemporaneos e com as bençãos da posteridade. 

Concluiclo o clism.u·so o ministro elos negocias do reino disse paTa uma e outra 
camara : «Na conformidade do decreto de sua alteza está fechada a sessão elas ca
maras elo anuo ele 182o» . 

Assim terminou a sessão extraorclínaria ela legislatura. 



VIII .-
Jttizo critico sobre o estado de P ortugal quando reuniram as c8rtos em 182G e annlyse de a lgtms actos d'estns por Almeida 

Garrett.-lnformaç.ões d.iplomaticas dirig idas de Londres e Vicnua. de Austria ao governo da. r·egencia.-.ilfemorandtwt 
~scripto na. ultima. d'a.quellas cidades, a. 28 de novembro, expondo a quem pertenci:- a corôa. portugueza; declaração do 
1Dfante D. 1\figucl, confol'mando·se com todos os pontos ali ex:arados.-Procla.mn.çoes de ambos os campos politicos.
l\Ianifesto do supremo governo provisorio erecto em Villa Rea l a favor da causa absolutista.. - Organisam-se no Porto 
batalhões de guarda. de scgura.ny._'l.-Providencias governa~entnes contra os perturbadores da ordem publica.-A camn.ra. 
da cidade da Guarda. n.cclama re i o in fante D. 1\iignel.-E reintegrado pelos realistas o antigo juiz de fóra de Lamcgo 
como affecto {ta suas idóns.- O marquoz de Pa.lmeUn. cont inua n. conferenciar com o gabinete britannico para o auxilio 
ele tropas; notu que dirige n. mr. Canning e resposta d 'este, remettendo copia da. mensagem de Jorge IV ao parlamento, 
l'e lativa aos negocias peninsulares.-A infa.nta regente concede ao visconde de Sunta.rem a exone ração de ministro e 
nomeia. conselheiro de estado F'rancisco :1\Ianuel Trigoso de Aragão l\forato.-Extracto de participn~~ões do theatro dn. 
g uerra.- Os estudantes da universidade de Coimbra determinn.m-se a tomn.r as a.rmas em defezn. da causa. constitucio 
nal, e pru·a esse effeito enviam uma. deput..'\çã.o á presença da. infanta D . Izn.bel :J\Iaria; di scurEO dos cowmissionados e re
presentação du maioda da. classe.- Connicto n 'uma das nulas d'aquelleestabelecimento scientifico a proposito de regimons 
politicos. - 0 cmbnü:ador portugue1. em Londres communica. ao seu governo que a mensagem real produziu ali fa.voravel 
Impressão .- D ebates nn. ca.mara. dos commnns.- O rei de Fr!l.nya, no discurso de abe rtura da.s ca.mara.s legis lativas, 
t~mbcm a.lludc ús dissensões entre os povos da peninsula, e o barão de Damas faz importan tes observações quando se 
cl tscute n r esposta dos pat·ea .-Noticias poli tico-milital·es, incluindo o relatoritJ do co ronel José Lucio Travassos Valdez 
acerca da capitulaçrlO de Bragança.- Ctn~tas de lei s::t.uccionando dois decretos elas côrtes geraes .- Correspondeudn. do 
varioa diplomatas r elath•a a PortugaL-E considerado de gmnde gala na. côrte o dia da. Abertura das camaras legislati
v:s.-Portaria elogiando n. mocidade ncademica..-A praça. de Almeida rende-se ti.s forças realistas .- Auto de accln.mn
Çno de D. Jlfjgucl pela cnmn.ra de Sernnncelhe. 

Expostos os principaes actos elas côrtes clm·ante a sessão extraorc1inaria da 
rr!meira legislatura constituída na fórma prescripta pela carta, vejamos agora o 
Jl.~Jzo critico sobre o estado de Portugal á data da reunião cl'ellas e a analyse ele 
cl1versas resoluções tomadas nas proximidades do seu encerramento, insertos n'um 
perioc1ico cuj a pru:ase m·bana, mas energica, o tornou muito recommendavel, se 
não o melhor de quantos se publicaram n 'aquella epocha : referimo-nos ao Po?·tu
g~tez~ do qual já extrahimos outro artigo cloutrinario e elucidativo de grave eon
fhcto . Empreza ele homens ele letras, jurisconsultos e negociantes, tenclo como re·
dactor em chefe um dos maiores vultos do nosso paiz, propondo-se no seu pro
gramma a ser sempre imparcial, nunca orgão de quaesquer partidos, a advoga.r 
as instituições legitimas, a liberdacle bem entendida, e a plena e perfeita inde
penclencia patria, tão excellente folha cliaria não, devia j azer no olvido, era neces
sario que n'este repositorio se reservasse espaço para r eproduzir alguns especi
mens da sua reflexão séria, c01-tez e conceituosa, esclarecendo assim varios pontos 
da historia contemporanea deficientemente emmciaclos nos registos parlamentares, 
~ demonstrando ao mesmo tempo o grau de progresso que atti:ngiu a impr ensa 
Jornalística no scgtmdo quartel elo presente semuo, quando não era movida pela 
exaltação particlaria. 

No seu primeir o munero, que saíu a hune em 30 ele outubro, clizia o P.m·t?.t
guez~ ou, como podemos a:ffirmal-o, Almeida Garrett, o seguinte, sob o titulo de 
Estado actttal de Poi·tugal nct abe1·t:um das cô1·tes gemes de 1826: . 
. <<Deixâmos transt!ripto o ceremonial com que hoje se abriram e solemnemente 
lfistallaram as côrtes geraes cl'este reino. Que affiuencia ele sepsações, de idéas, 
~e reflexões excita este acto nacional, com que se firma a nossa inclependencia e 
hberdaele, e se dá r emate cabal á constituição d'este estado! 

<<Em tão transcendente ciTetlmstancia parece natmal o lançar os olhos á nossa 
posiçao, e ver onde estamos e o que podemos nós fazer. 
. ccEstamos em tun paiz pequeno, pobre, mal povoado, mal educado. Certo é, 
mda mal que certo; pequenos somos, pobres nos fizeram, despovoaclos nos deixa
ram, pessimamente nos têem educado. Mas são esses males tão graves, tão reni
tentes, tão incuraveis, como a ignorancia ou a má fé, se não é que ambas jnntar; 
nos pregam todos os dias? Por sem duvida não . 
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«Somos peqLle:p_os; mas a gPancleza elos estados nf(o se mede ~.s aras, ne~ a 
sómma ele sua importancia é igual á sm;nma das milhas quadradas ele seu ternto
rio . A Inglaterra separada da Escocia e com 'um triste e clespendioso feudo na 
Irlanda (que pouco mais lhe tei)l sido essa dominação) era já ncis tempos de Iza
bel, e de mtuto antes, potencia europêa da primeira categoria. A Hollancla, quando 
suas n2.r:.s dominavam o Ailantico e seus me:rcac1ores t inham os reis a tributo, n~o 
tinha de panes e ch~rcos maior extensão elo que nós temos ele ferteis varzeas,, 
frondosos outeiros e ric[!.s mqnta:p_has, cofres ele encobertos thcsouros minel'aes . 
O territorio de Ge:q_ova e Veneza menor era ainda que esses ; e que florentissiroos, 
que impm·tantes, que grandes foram esses estados ,! • 

«Mas pouco valem exemplos, pouco é mister mendigar argumentos ·de pm.:1-

dade, quando se os buscftmos na historia, domesticas temos a·s argumentos, e se 
á naturez;a e esscncia propria do objecto os procurarmos (e os melhor.es são es
ses), nossos tambem e promptos os acharemos. Clima temperado e· s~udavel, t er
reno susceptível ele toda a cultura, cortado c1e infinitos rios na-vcga-vcis, ,ou que o 
podem ser, uma orla ele marinha semeada de excellentes portos, posição g·eogr~
phica a mais feliz, ~stanclo como estamos, sitL1aclos quasi em entreposto aos clms 
mundos, á bôca elo Mediterraneo por um l;;J.clo, banhados pelas ultimas aguas do 
Atlantico ele outro : eis-aqui o terreno que habitâmos. 

<<Mal diVidido, i:q_communicavel quasi é esse territorio, porque as natLuaes coro~ 
municações por agua são poucas e deFrancaclas, artificiaes nenhumas, e por terra 
passaram em proveFbio as estraé!,as qe Portugal. D'esses bellos portos mcutos ou 
estão inutilisac1os pela incu:via da aelministraçl'io como o ele Vianna e outros, ou 
desaproveitados pelo mesmo desleixo como o ele A veiro : muitos ele pouco pr estapl 
pelo abandono do go-verno, que não provê a nenhuma elas commoeliclacles e segu
ranças que se busc~m ao demandar e ancoFar em mn porto. Outros não são me
tade elo que podiam ser, e n'essa conta vão os pl'imeiros e mais frequentados Çlo 
reino, como o ~o Porto, e ai~cla direi o ele Lisbo~ (por n~o deitar aq11i o que eDl 
outro logar mats devagar t1:ata1:emos, e só notar ele passagem um objecto qae to
elos conhecem), os poucos phaToes que convielaii). e guiam ~ entrar n'um elos pri< 
meiros ancoraclom·os elo mundo, parecem antes phanacs ma,nclaclos accencler por 
alguma ·mão cal!Ítativa para avisaT o navegante ele que se afaste e fuja de uDl 
paiz onde se peFsegue o commercio, a inclustria é cFime e o amo1' elo trabalho 
capitu.lacl.o de iJ+novação perigosa. 

<cAmargas, clu):·as, desanimadoras verclacles são estas; mas verdades são . Po< 
rém, o mínimo senso comn:;tum, já não digo o amor ela causa publica, o miniroo 
lampejo ele rasão nos ac1ministraclores elo estado, não pócle r emover este~> m~les 
qae nem nascem ela natureza elo terreno, nem de sua pequenez pPovém, nem Íl'< 

. Temccliaveis são? 
«Somos pobres. Não ha duvida que o somos; muito mais se se olha.r ao quantQ 

ricos podíamos ser. E aincla assim não é tal nossa pobreza que, a par com muita-s 
11ações, não possamos considerar-nos abastados . A principal origem ela nossa po
breza é a clesigualelade elos haveres: este achaque só tem dois remeclios, um fal
li vel, imperfeito e demais ·horroroso e abominavel, é o systema anui velado r que 
os descamisados fuancezes quer]am dar a seu paiz, ele sangainosa e execrancla me
moria. Out.l'o que é o que em Inglaterra tem elaclo a inehlstFia e o commmcio, que 
todos os dias mette na balança elas fortLmas publicas muitos milhões, com que ella 
se equilibra apesar do elemasiaclo peso com que para oLltro lado a pende a massa 
enorme ela indivisa propriedade natnral, urbana e rustica, quasi toda nas mãos de 

·:_ certas famílias. · Em Portugal não é o vicio nem um decimo elo que é em Ingla
terra; e os remeelios são, portanto, mais faceis . Talvez nenhun;J-a nação de nosso 
tamanho tenha a quantidade ele numeraria, que nós possuímos ainell:!o hoj e mesmo; 
esta.gnaclo, sim, 1)01' avaros cofres enterraclo, e com rasf!,o, por seus possuiclore~, 
porque aong.e não ha segurança para o especulaclor np:tgnem quer arriscar seu di
nheiro. Haja, porém, essa segmança e ver-se-ha ci,rcular o sangue elo estado por 
suas veias e arterias logo que lhe desatem as comzn·essas com que todos os men:!-
bros do corpo lhe têem ligado. · 

<c A nossa agricultura está em miseravel estado; mas não toda, poTqne a elos 
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vinho· não - vae ainda tão decaida como a dos céreaes . E essa mesma tem com
quanto lentamente, melhor ado muito elo triste estado em que a achou a

1
lei ele 

1821. . . 
<<Üs vinhos são o nosso primeiro genero de cultura e exportação . Que tem feito 

a administração paPa o animar? Quantos tratados ele commercío se poderiam fa
zer com as potencias cujos generos n ós importâmos, ou poclemos i;mportar ! ' 

«A cultura elas arvores parà _madeira é uma cousa abandonada inteiramente 
entre nós, e todavia quasi não haverá genero algum de arvore que em nosso clima 
se. não dê perfeitamente. Resta~nos o pinhal ele L eiria, antiga plantação cl'aquelle 
r~:n D . Diniz que a historia e a posteridade designaram com o mais honroso e glo
l'loso titulo' que ainda a rei se deu, o ele LavTctdor. 

<< Não fallal'emos ela exploração das minas, que muitas t emos; não menciona
,remos as fabricas, elas quaes muitas já floreGeram tanto, muitas facilimamente po-. 
clero florecer; isso exige longo, pausado espaço para se tratar, nós só podemos 
por ora tocar os capítulos das cousas. N'uma porém nos clemoraremos um mo
mento mais, que é a mais certa e pocle1•osa cansa ele ·nossa pobreza; quer emos 
fallar da falta ele communicação em que as províncias elo r eino estão umas com 
?utras, estão ainda entre si as terras ele uma mesma província. E ste estado ele 
Isolação p~·oclnz dois males t erríveis que um elo outro se geram; 1. 0 , a nullidacle 
elo commercio interior que é a mais seg-m·a fonte 'ela prosperidade publica, que é 
aquelle que maior numero ele cidadãos ·emiquece, e que mais espalha e equilibra 
as fortunas publicas; 2 .Ji, a estagnação, que d'ahi provém, elos grandes capitaes 
~as terras pPincipaes elo r eino, que por não t er em. canal por onde se derivem para, 
u· fertilisar o interior do paiz, oú apodrecem nas burras dos enormes capitalistas, 
ou refinem para mais industriosos paizes . 

<r E sem fallar nas estFadas, cuja administração tem sido sempre a mais ·ab
surda; quantos ribeiros ha em PoPtugal que poclem forn;tar exeellentes canaes p ara 
A> chamada navegaç.ãn de te?Tcâ Quantos l'Íos que seriam navegaveis, se tão só
lU~nte .removessem os obstaculos que a sensualidade e a cubiça elos grandes pro
prwtariOs ecclesiasticos e seculares lhe t êem posto com seus açudes, pesqueiros, 
etc ., etc. ; quantos, que sem muita desp ez::).1 o seriam? 

<<Quando em um paiz ha tantas fontes de prosperidade e riqueza, por m1.:rito 
que lh'as t enham entupido, nunca esse pai~ pócle deixar de ser rico logo que seus . 
administradores o queiram. 

«A muitas causa-s se pócle attribuir o estado ele despopulação do r eino . Não 
somos nós da opinião elos que pensam que a povoação de Portugal tenha progr es
sivamente diminui do ; antes euiclâmos bem que desde a dominacão romana nunca 
ella foi muito maior elo que hoj e é. Porém, essa questão nem é 'd '.este log·ar, nem 
de púmeira im.portancia para o nosso caso . Seja, porém, o que for, o .que não t e
'lllos duvida ele sustentar como these é que suas C_?.usas pri~ol'c1iaes são a emigra
Ç~o e o celibato . Estas cluas t êem um ·só principio, o m·1·o ou ínsufficiendct ela le
~tsll:J.ção . Não h a grandes emigrações de um paiz .fertíl se as leis protegem a 
In.clustria, on, pelo menos, a não vexam : ainda a historia dos povos não deu um 
só e::<Çemplo cl'essa maravilha . Entre nós h:'J. quatro especies de celibato, o legitimo; 
o quasi legitimo) o da necessidadt?, e o da devassidão : o primeil:·o, que é o religio so, 
ll~o é hoje tão funesto como já foi e eomo muita gente pensa.. Teremos r epetidas 
-occasiões ele volt'ar a es te assnm}Jto nas folhas d' este perioclico, e peclin:os a?~ lei
tores nos não julguem já sobr e a opinião que aquí emittimos. O quas1 legttlmo, 
que é o militar, é peior e mais clamnoso ainda : e fraco remedio ~em; mas pócle 
ser que ele algum paliativo fosse susceptível. O celibato da necess1clade clesappa
recerá logo que cesse a escassez das subsistencias que o produz ; o da. deva~sidão 
emendam-n'o as leis, não pelo errado methoclo das multas sobre os cehbatanos ou 
penas aos mal morigerados, mas cot? os p:·ivilegi?s~ co~templações e consideração 
que der aos homens casados : cons1eleraçao e pPlVllegws q~te deve dar e ele que 
nossa antiga legislação deu bom ex emplo. ' 

<<Se as leis e a aclministração cortarem, como elevem e podem, estas duas cau
sas da clespopulação, um t er:ritorio como o nosso pócle em pouco tempo dobrar 
seu povoado. 
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cclYiais inveterado e mais c1ifficil, mais lento ele emendar é o mal da má educa
ção. E ainda assim n~to somos nós do pensar elos que pretendem fazer Portugal 
mais ignorante do que nunca foi, e mais raras e esquecidas as letras elo qtte r:os 
chamados bons tempos da mona?·chia p01·tugueza. Deixemos isso de idades àe ou·o 
para versos e poetas i faTiemos sisudamente e em prosa. Já em Portugal se soube 
mais litterattua, houve mais gosto ele artes e sob~·etuclo escreveu-se em melh~r e 
mais casta língua (o que hoje é em verdade geralmente asqueroso); porém., sCien
cias e conhecimentos uteis n em estiveram nunca tão espalhaclos, nem os houve 
tantos . Certo é que não temos Ped.ros Ntmes que descubram astrolabios, nem 
Perestrellos que apontem a Colombo a estrada ele mundos novos, mas assim como 
não é rica a nação que contar elois ou tres Rothschilcls com tms poucos ele milh_ões 
ele miseraveis, tatnbem não é illustraela a que tem sete sabios da Grecia e mmtos 
contos ele perfeitos ignorantes . Ora, n'esse caso estavamos nós nas melhores epo
chas ele nossa historia, e n'esse estado não estamos hoje . Tambem é verclaclc q~1e 
ha um numero mui grande ele tarellos enfronhaclos em sabedores, que ha romto 
sabichãosinho ele café, muito homem que só sabe encher a bôca elas lJalavras de 
economias politicas, dividas publicas, etc ., e nem a verdadeira e simples )loção 
têem cl'essas· palavras i mas j á isso é um passo ele adiantamento. Nem julguem 
absm·da esta opinião que á prima ,-ista o parece, j á isso é grande adiantamento. 

«Muito é que uma nação comece a dar importancia a esses nomes~ mesmo sem 
que hem os entenda ; muito é que a mociêlade já não tenha animo para se entre
ter com as rimas ele João Xavier ele 1Ylatos e outras quejanclas ninharias . Após 
essa mudança no gosto e nas inclinações vem o desejo ele saber e logo a illnstra
ção . 

«Nem tão loucos somos qtte queiramos compm•ar o estado ele luzes ele noss[L 
patria com o ele paizes cujas instituições antigas e consolidadas têem dado ao ta
lento e applicação as largas e apoio que nós nunca tivemos clescle que somos e 
existimos. Hepetimos, que muito mal educados estamos i porém, só a continuiclacle 
de um governo ele lei póde corrigir esse vicio . 

«Mas, não entenelemos nós por educação do povo tão sómente a sua illnstra
ção. Mais que isso nos fallece. Faltam-nos os costumes que a longa serviclã.o per
verteu, falta-nos a religião que· o longo fanatismo perdeu, falta-nos o espírito ele 
nacionalidade .que o egoísmo geral absorveu. · 

«Sem costumes, sem espírito nacional, sem religião ! Triste estado, mísero povo 
que a tal chegou! Muita fé é precisa para esperar a salvação publica em tal po
sição. Essa fé temos nós todavia, porque não ha nada que boas leis não emen-
dem. · · 

«Essas +eis esper âmos nós · ele uma legislatura em que todas as opiniões, todos 
os interesses estão representados; em qüe eles de o throno até ao ultimo peão, to
elos os membros ela grande família, ou per si ou por seus procuradores, concorrem 
ao exame elas necessidades publicas e elos meios ele as remediar.» 

Ácerca ela camara hereditaria escrevia o mesmo notavel reclactor em 17 de 
dezembro: 

«É tal e tão bem merecido o respeito e gtaticlão ele que toda a nação é credora 
á camara elos dignos pares elo reino, que mui forçadamente e descontravontade 
temos por alguma vez notado esta ou aquella opinião, um ou outro modo de dizet; 
que nos pareceu menos correcto em algum ele seus illustres membros . Tão segu
ros estamos todos os portuguezes ele suas r ectas intenções e patrioticos sentimen
tos, que a mais leve suspeita seria com justiça n'este caso encabeçacla logo D 0 

feüssimo crime ele ingratidão. Devemos muito á camara hereclitaria elas côrtes i 
mui alto a collocou a lei elo estado i não 'ha nem direito nem rasão ela nossa parte, 
outra vez o dizemos, senão para gTatidão e respeito . Já alguem nos inculpott ele 
aristocratas. A scienéia elas · pabvras (que não é nada menos que a sciencia _elas 
icléas) está hoje muito adiantada em correcção. Não é vicio nem cnlpa a cw'/,Sto
cnwia~ como o não é a philosophia; é vicio e cul1Ja o aristoc~·acismo, como o é 0 

philosophismo, que ambos são abusos cl'aquell'outras duas cousas. 
<<Mas nós com e:ffeito roslJeitfLmos a aristocracia legal porque a suppomos e cre-
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lll?s unico freio-·que pôde sopear a insurgente, crescente, ambiciosa e insaciavel 
anstocracia ele toclas as . fórmas, cores e ordens que por toda a parte nus cm•ca. 1 

envolve e oppriJpe com seus orgulhos, pretensões e :impertinente vaidade. ' 
«Entre o rei e o povo está constitucionalmente collocacla a aristocracia legal 

composta cl'aquellas famílias ou pessoas qile l)Or eminentes serviços, vir tudes ot~ 
letras mereceram a honra, com que os premiou el-rei, de rep1•esentarm:p a nação 
e manterem o equilíbrio sócial. 

«Eis-aqui a aristocraaia que nós venerâmos. 
«Da camara hereditaria ele nossas côrtes dizemos que, pelo muito qne os poF, 

tugnezes lhe elevemos, nos c:msta summamente a notar qualquer cousa que, po di
zer_ ele algum ele seus membros, por menos direito ou justo nos desagrade . Tanto 
assim é, qne ha dias nos lucta a vontade com a obrig·ação, di:fferinclo fallar ele al
guns pontos importantes que n'aquella. camara varios dos seus nobres membros 
toearam por um modo que julgâmos mui incorrecto . 

<eTernos ao Sl'. conde ele Villa Real por intelligente e justo em seus juizos e 
prudente em suas fallas, e cl'ahi nos admirou que s. ex.a attribuisse uma revohi
çã? que elle muito bem sabe, e melhor que nós, foi excitada pela perfielia estran
g·e1ra, á remoção ele um ,ou outro official elo commando ele uma companhia ou ele 
um oorpo elo exercito . E t~o inexacta esta asserção, tão injusta a accusação que 
cl'ahi se deduz contra o ministro da guen•a, que nos fm•ça a imparcialidade e o 
cleve1• a pJ.•ofundar e indiviclu::w-se este ponto . 

<<Diz o sr . cor1-de : <<Parece-me que o nosso objecto é que po1• meio d'estes de
«cretos se possa impedir que os rebeldes que têem entrado em Pm·tugal possam 
R levar adiante as suas tenções ; mas antes de castigi.J,r é preciso ensinar» . Ensina1• 
rebeldes armados pelo unico meio que parece admittir-se7 o ela pe~'suasão 7 seria 
com e:ffeito difficil em preza? Vej amos, porém, se pc:Jrventuj'a se pó de dizer, que 
elles tomaram as armas por não entenclerem nossas instituições. O primeiro do
V~mento que se nos apresenta contra é o auto elo juramento elos rebeldes feito em 

ll1a Nueva ele la Serena e transcripto no relatorio .elo ministro elos negocias es
tF~n?·eiros . N'elle se vê clarall}ente que . os revoltosos não recusaram as nossas in~ 
stttluções, porque nem sequer as mencionam; porém recusam reconhecer como rei 
0 senho1• D . Pedro IV. Vê-se mais que, depois ele acclamar rei para si, depois de 
determinar quem eleve succeÇ!er-lhe, no caso de elle fallecer sem prole legitima, 
acrescentam em termos qlaros e expressos t <c E outro sim jm'o, finalmente, defenderr 
«até á nw?·te to elos os ?"eje1·idos sag?·aclos e legítimos di?·eitos7 e não 1·econhece;r jamais 
<cottt?·os quaesque1·, po1· se1·ern 'USU?'Jlados e impostos pelajo?'ÇCGJJ . Fica pois demonstrado 
que não se disputa da qualidaele elas ii).stituições7 mas ela legitimidade e direitos 
de el-rei, que para elles é usurpado!'. E então ele que poderia aproveitar a lição 
PaFa taes discípulos ? -

«Passaremos a outro período elo discurso do nobre par. "Diz s. ex. a: -<<Nós ve, 
ccmos que já antes de se reunirem as camaras, tanto pelo ministeFio da guerra como 
<cela j ustiça, houve clernissões, e estas são talvez a origem principal da invasão que 
«hoje existe e ela deserção que tem havido» . Remoções e não demissões q~iz pr~
v~velmente elizer s. ex.a, porque este é o facto . Porém que essas remoçoes nao 
80 não causaFam, mas preveniram a cleseFção, é tão facil provar, é já de tão sim" 
ples intuicão que em poucas palavras o faremos. Olhe-se paPa todos os cm,pos do 
exercito que' cleserta1·am para Hespanha, e diga -se depois se lá se acha uma só 
companhia que tivesse officiaes de confiança, el'esses qtle foram occupar os Ioga~ 
res dos removidos ou clesl'igados. Pelo contrario, todos os corpos onde não houve 
as mudanças, que s. ex. a. reprova, logo fugiram. rr:aes foram o 24 e 1~, os cori1-
manc1aclos pelo visconde ele Monte Alegre, Maggess1 e Canavarr? . Evad1ram-se de 
Torres Novas o's officiaes que·.ali estavam para formar o reg1mento 13. Obser
ve~os as datas cl' estas fugas : os regimentos 17, 24 de infanteria e 2 ele caval
larut clesertaraín em 31 ele julho. N'esta epocha nenhuma remoção havia ainda 
l:ttm um só official desligado; n'aqnelles col'pos, especialmente, nenhuma se che~ 
g·ou a e:ffeitual'. Porque se não removeram seus indignos officiaes, porque 0 o'o 
Verno anelou lento, tímido e prudente ele mais, por isso elles tiveram tempo t:>de 
corromper os sole!aclos e perpetl'ar seu vergonhoso crime. Especifiquemos. O 2.q 

4.•1 
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regimento de cavallaria era commandado por Alpoim . . Este homem Lavia si~o 
preso no Porto em março ele 1823 por perturbador do socego publico; elepo1s 
de solto passou para o ·6. 0 ele cavallaria, cl'ali para o •3.0

1 depois :para o 1.0 e por 
fun para o 2. 0 Nos primeiros corpos nada pôde fazer, pela boa escolha dos outros 
offiéiaes; no ultimo pôde tudo, pela falta de tempo para sua remoção e para a 
elos que estavam em igual elescreclito . No regimento 17 aconteceu outro tanto, 
porque era commandado por Canavarro ... já sobejamente conhecido em Portu
gal. No regimento 11 ele infanteria e batalhão 4 de caçadores nenhuma remoção 
tinha havido, e que no 14.0 íam principiar quando fugiram. 

<<Com aquella medida não só se impediu a fugtt elo r esto elo exercito, mas 
onde ella não chegou houve logo traição e r ebeldia. Resta-nos agora dizer alguma 
consa sobre o 7. 0 ele caçadores, cujo commandante abonas . ex.a como lwmern de 
bem e não oppósto ás nossas idéas; lamentando qtte se lhe tintsse o mando; JXW"Ct se?· 
substituido por Otttro) que, segtmelo s. ex.a ouviu dizer, f ez tinvr as medalhas ao 
batalhão., o que t1tdo deu o1·igem a dese1·gão. Na.cla cliremos em menoscabo d'aquelle 
tenente coronel, mas rejeitâmos. a conclusão que se pretendeu tirar, porque _se 
fi.mcla em erro. Segundo informações que podémos· colher, o batalhão 7. 0 j {L mmto 
anteriormente á epocha ela sua deserção se havia mostrado insuborclinaclo; e o 
mesmo nobre paT se lembrará do occorrido no castello de S . Jorge na noite ele 12 
çle julho, quando este corpo qtúz arrombar as prisões e levantar gritos sediciosos, 
que foram reprip:lidos pelo regimento 18 ele infanteria. O coiD.IDanaante elo ba
talhão era então o tenente coronel Azereclo. N'esse mesmo momento o ex.010 ge
neral das armas, conde ele All1anclra1 e o ex. mo conde ele Barbacena, se achara~ 
mtú perplexos .sobre o destino que cumpria dar a similhante corpo, e foi este IDJ- 

nistro quem achou prudente removel-o para a Feitoria, onde á entrada continua
ram dando mostras ele insubordinados. Com effeito não se cliní., na lJresença do 
exposto, que foi o ministro ela guerra, então governador elo Porto, quem inclispoz 
pelo seu proceder o batalhão, e menos poclerú elle ser taxaclo ele impreviclente na 
deslocação dos officiaes d'aquelle corpo, quando a sua niga abona o juizo seglll'Ü 
que havia formado . Mais bem informado, diria s. ex. a, que quem levou á revolta 
este batalhão foram os mesmos agentes que trabalharam na sublevação dos o~l
tros; cumprindo saber-se que no conselho ele averiguação, feito em Vizcu no dia 
3 ele no;vembro, doze testemunhas contestes do mesmo batalhão juram que a mar
queza ele Chaves dera 3:000 cruzac1os a esta tropa, sendo agente da alliciação 
o paizano Manuel Guedes . 

«Passaremos :i segtmcla parte elo período, quanto ás medalhas ele condecoração. 
Parece-nos, por quanto temos poclic1o sabm·, que, n'esta parte, s. ex . a repetiu u!l1 
mero boato inverosilnil, pois que está fóra de toda a clL1vida que soldados tão re· 
voltosos e indisciplinados o soffressem, assim como que houvesse commanclante 
que desse tal ordem, quando, alem ele indigna, exceclia a sua alçada. No emtanto, 
n'esta parte, appellâmos para o proprio commanclante, que hoje vive e está entr.e 
as nossas :fileiras, para que se justifique ele tão grave inculpação . Eis-aqui ma:u· 
festamente demonstrado com factos, que valem mais do que argumentos, ajust1ça 
ela medida adoptacla; juntemos a isto . que dissemos as palavras de seu illnstre cal
lega, o ex. mo conde da Pónte, que observou m1ú judiciosamente, que ha med~~as 
rnilita1·es que exigem umct rna1·cha dijfM·ente . Na verdade é tão diversa a aclroínJs· 
tração militar da civil, que em todos os tempos e entre todas as nações foi sempre 
reconh<iJcicla esta elifferença. . 

«Continú'a s. ex. a: «Um homem que expõe trinta ou quarenta ve:oes a sua v~cla 
«em defeza da sua patria, certamente não pó ele querer excitar n' ella a guerra civil>! · 
Seria necessario ter mtú poucos conhecimentos da fraqueza e inconsequencia dos ho
mens para fazer seriamente esta asserção plenamente desmentida pela historia d~ to
dos os seculos e de to dás as nações. Quem serviu melhor a Grecia elo que Pausama~? 
E Pausanias tentou vendei-a aos persas . Grandes eram os serviços militares ele Mauho 
e de Coriolano; e o primeiro, convencido de promover uma guerra civil, foi lançado ela 

Tocha Tarpeia, emqnanto o seg1mdo tomou armas contra a patria. Cesar e Pompeu 
tinham clenamaclo muitas vezes o sangue pela salvação. elo Capitolio, quando accen
cleram a longa gum:ra civil que abrazou o mundo clescle o Tibre at6 ao Nilo . 
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<< E porque nos não cl[gam que r eCOl'remos aos lagares commtms de gTeo·os 
e. romanos, citaremos um triste e vergonhoso exemplo ele nossa propria hi~o 
rw .. D. João ele Mascarenhas, que foi um dos mais illustres portuguezes, o grande 
defensor ele Diu, del)ois ele haver immortalisaclo a sua patria longe cl'ella, veiu 
e~. seu seio atraiçoai-a, e vender aquelle braço victorioso ao oiro sordiclo de 
Filrppe. · 

«lVIas tornando a nosso assumpto, a verdadeira causa da des<:)rção é a que j á 
arontámos nos nossos nurn eros anteriores, a pessima política de premiar revolu

_çoes . Este fatal exemplo animou e instigou a r ebeldia. 
«Concluiremos applaudi.mlo-nos mtúto de terem as nossas idéas expendidns no 

supplemento ao nosso n . 0 35 coincidido com as ele s. ex. a, no insulto praticado 
0.?m o ex-ministro da marinha. Outras não 'pocliam ser nossas idéas el cpois ele ma
nifestarmos })Ol' tantas vezes que temos por perigosa a exaltação debaixo de qtlal
quer pretexto ou traj e que ella queira vestir. Podemos comtudo affirmar que a 
e_::altação liberal, c0m que certas pessoas pretendem fazer arruido, é entre nós 
~ao P.equena que quasi se torna imperceptível, emquanto pelo contrario é grande, 
e ftu-losa a exaltacão dos sangtúnarios, pois uns pegam em armas para destruir as 
nossas instit~üçõe;, outros insultam publicamente pelas ruas, cafés e theatros os 
amantes da legitimidade, estes mm·muram, vociferam e invectivam as camaras e · 
0

. governo, e não poucos espalham boatos aterraclm·es, fmj am, inventam calum
DJas, desacatam o throno e insultam a 1·eligião de J esus Christo. 

«Na sessão ele 12 do corr ente mui singular e impropria nos pareceu tambem a 
expressão do sr. concle ele S . Miguel. D isse s. ex. a que o ministro ela guerra cdi
;<zer~ do reino urna sala ele baile e elos officiaes um corpo ele bailarinos», e que o 
lllterrno da justiça « suspenclêra, removêra magistrados sem dar conta á carnaran , 
~te ·I. ~emos por mui pouco decente este estylo, e queremos lisonjear-nos que ha 
~n:fideliclade nos extractos tachygraphicos, pois nem tal expressão convem á cligni-

ade ele uma camara alta, nem á propria cligniclacle ele um par elo reino. F icará 
~~mpre· triumphante o ministro que em tal estylo for ;:tccusaclo . Similhantes expres-
soes trazem j á em seu pouco decoro a .justificação do accusado . . 

<(No calor da discussão; se não falha a Gazeta de Lisboq., escaparam a s . ex.a 
as seguintes expressões ácerca ela. nomeação ela commissão mix ta: «Não é que eu 
(<tenha receio ele que venha mn a commissuo ou que venha a camara toda elos se
«nhores clepu.taclosn 2 . Esta •phrase, susceptível aliás de mil int01·pretações sinistras,· 

F } I s!o occon eu em sessílo de 11,_ a )JrO]J~sito ele um r equ erimento ele J?aquim Manuel_de 
a1.1a Luna e Abreu redaetor do penochco F u;cal dos abusos, em que se que.1x:ava de haver sJclo 

Pl.'eso por ordem do ~i.:n.istro dos nego cios da justiça (portaria de 25 de outubro) , executada pelo 
corregedor do bairro dos Romulares, sem processo nem ctU.pa formada, em opposiçã.o ao arti 
go 145.o ela carta. Apoz ligeiras observações do marquez ele Borba, condes ele Linhares e ela 
Po_ntc, o conde de S. Mio-ttel disse, conforme se vê elo extracto impresso na Gazctct, nque as ca

d elas do r eino estão chei~s de presos, sem que á maior lJarte cl'elles se tenha dado culpa; que 
a carta constitucional foi muitas vezes infringida pelo ministro da guen a, não o interino, assim 
bo~o J?elo ela justiça ; que o primeiro fez do reino uma. s~la ele ba~e, e dos ofliciaes um eor}JO de 

aalannos, desli<>'ando sus1Jendcnclo, removendo e dcnnttmclo offiCJ.aes, sem que elles soubessem 
0

. mot ivo de sim'fll1ant~ procedimento ; que não sabia o que queria dizer desligados; que os offi
~:.a~~ não ~apazes ou dignos fossem demit~i~os, n:as n~o se d~sse.sse desligados, o que até é con-

atJ.o aos mteresses da fazenda · que o m1rustro mtermo ela JUStiça prendeu, SUSIJendeu c l'emo
v.eu ministros sem lhes dar culp~, nem p:u-ticipar a esta camara, logo que foi. instal~acla, os mo
trvos de tito extraordinarios procedimentos, como é orclcnad_o no §. 3_4.0 do art1go 14o.o da carta; 
que portanto devia tomar-se conhecimento pelo que respe1ta ao JUiz, e remetter á camara dos 
~enhores: dcputn.dos na parte que trata do ministro ele. ~staclo ". - O c?nde. d~ P_onte. observou 
que mmt~.s vezes era preciso fazer causas na parte m1hta1· que par eCiam lllJUStJças, porque o 

exerci to não se podia reo·er do mesmo modo que as outras classes» . - Resolveu-se, finalmente, 
âonsoautc o parecc1· cht r~S}Jectiva commi.ssão, participar o aliuclido fac_to ~í cam::tra dos deputa 

os pelo que pertencia á accu~:otção elo min istro, e pedirem-se escla.recimcutos áccrca elo corre -
gedor, por uito ter o!Jservado as formalidades prcsc1·iptas na carta. . 
. Em .]Jortari a de 7 de dezembro, assigna.cla por P cru:o ele Mello !3reyner, lm- ~c, com r eferen

~ta áquelle réu : «Ordena sua a lteza, em nome de el-rei, que nos chtos autos se JU.lg ne o que for 
·j~tsto ~ tlí.o sómente o de que tr:<ta a pol'taria remissiva dos 1?3:Peis 9.ue fizeram o objecto da di
f' g.enela ; e acb:1ndo os juizes q~1e hom-:~ exc~ss~ n~ ~esma el1hgenCia e que o _corregedor a quem 

1?Hlm rem~ttidos os ditos pa]~C t s cn.rec1~ c~e JUnschcçao para ~ll a., , e que por 1sso labora em nul
Idad e, assun 0 declarem na forma de chre1to c ela carta constJtucwnaln, etc. 

2 E sta discussão é c1ue teve lagar no dia 12, corno consta do extracto a pag. 6:28. 
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é pelo menos pouco conforme com o liberalismo reconhecido e polida cor tezania 
do ex. mo par. O caso não era de receio, nem de valentia, erfL de opinião, e n'este 
caso julgâmos que nem os srs. deputados excedem os dignos pares em franqueza, 
nem estes aquelles em elenodo. Graças porém aos ex. mos srs . condes de Linhares, 
da Ponte, ela Lapa e ela Louzã, foi cortaelo o nó gordio sem desaire, e o resultado 
trouxG ;:;obre nossas camaras legislativas os agradecimentos de todos os portu
guezes . 

«Emfim, repetiremos o que já em outro lagar elissemos : todas estas arguições 
d.,e uma ou ele outra camara elas côrtes, todos estes esclarecimentos se deviam pe
dir na occasião que se cliscutiu a resposta ao cliscm·so ela corôa. Então se deviam
cllas entender, explicar com o ministe_rio, então o governo e as côrtes se deviam 
mutuamente reconhecer e examinar, e formar um elo outro a respectiva opinião. 
Agora não é proprio, nem conveniente á causa publica em tão eli:fficeis circum
stancias o estar continuamente com arguições que diminuem a força moral do go
verno em um. momento em que toda lhe é pouca, em que toclos elevemos concorrer 
para lh'a augmentar e consolidar. A opposição é util, é necessaria, é inclispensa
vel ao governo r epresentativo; mas não ag·ora ; agora pócle p erclel-o; agora sal
ve-se a patria, clepois se fará o r esto . Porém ele todas estas clesintelligencias é a 
causa .maxima, primeira, e pócle bem ser que unica, uma falta elos ministros, falta 
que não cessaremos de lhes notar e apontar continuadamente, e não por espírito 
ele opposição nem de critica, mas porque a ju.lgâmos ele mui perniciosos effeitos, 
e porqtte temos esperança que emfun a conhecerão e lhe clarão emenda co"mo de 
suas boas intenções contâmos e esperâmos, pois temos por certo que não é cnlp[l. 
mas erro o que a ella os induziu. Deixam os ministros de el-rei correr nas duas 
camaras elas côrtes a discussão, por assim o dizer, á r evelia. Proposições saas, ou 
em qae o governo se empenha, se discutem e decidem na ausencia elos ministros? 
As que lhes não convem são igualmente clesa.mpn.raclas? Quem tal viu em um g~
veTno rept·csentativo monarchico? Desenganem-se os ministros que não é ser mi
nistro de el-rei estar fechados em suas secretarias a despachar requerimentos, que 
não ha consulta ele tribunal cuja r esolução importe trma millesima parte elo inte
resse de uma clecisão legislativa, que serão maus o:fficiaes ela corôa emquanto nas 
camaras deixarem vasio o logar que á corôa compete, que devem manter e sus
tentar. Na sessão ele 16 ela camara elos dignos pares não seria rejeitada a lei im
portantíssima elo alistamento elo corpo academicb se os ministros que tanto pare
coTam interessar-se n' ella tivessem assistido a essa discussão, illustTaclo a ca.mara, 
dirigido a investigação e elucidado muitos pontos d'ell~ que a camara não poclia 
saber. Esta rej eição fatal eleve-se ao ministerio; muitos e mtútos outros desgostos 
e contratempos terá elle emquanto não mudar ele procedimento a este respeito e 
não tomar este conselho, que é ela expeTicncia, elo dever e elo mais vivo interesse 
pela causa publica e elo throno, cujos ministros elles são . n 

Em 20 ele dezembro acrescentava, referindo-se ao proj ecto ele lei ebs guardas 
ele segtu·ança : 

«Nenhuma questão póde já agora haver ele que é uma guerra estrangeira, uma 
gnerra ele invasão, a com. que estamos a braços. Nenhtrma duvida pócle haver que 
o territorio portuguez foi violaelo por lliD exercito hostil. Jmporta pouco que esse 
exercito seja pela maior parte composto ele transfugas portugttezes. Temos em to
dos os documentos que em nossas folhas trasladámos, em mtútissimos ele que ~s 
estrangeiras e nacionaes esta:o cheias, e temos sobretudo no r elatorio do sr. mi
nisti·o dos negocias estrangeiros, no do sr. conde ele Villa Real, as mais exube
rantes provas de que esse exercito é movielo, pago, junto, mandado·, municiaclo, 
dil'igido pelo governo ele Hespanha. Desde o momento que isto se prova, provado 
fica ser esta guerra uma guerra estrangeira, serem nossos confins violados pelo e:x:er
cito hostil que .mencionou mr. Canning em seu discurso sobre a falia do thrcmo· na 
segtmcla camara do parlamento inglez. De quantas e quão diversas naçõ.es se c?m
punham os exercitas invasores de Napoleão? E todavia poderia a Hespanha cl.izer 
que fôra invaclicla por italianos, a Russia que alleniães, hespanhoes, portuguezes, 
italianos (que todos estes e mais havia na chamada G'rande A1·mée) violavam seu 
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territorio, e não o governo ele Bonaparte, que os mandava e pagava? Não vimos 
nós (miseria e vergonha!) o:fficiaes , portugL1ezes dirigindo, commanclanclo corpos 
francezes quando fomos invadidos? Não estão ainda os campos de Coimbra e essa 
mesma cidade para testemunhar as façanhas d'esses cleshonrados portuguezes, 
qn~ com as armas na mão vieram contra seus natm·aes em aturilio elo estrangeiro? 
Derx.ou por isso ele ser estr angeira aggressão aquella? Quando em 1808 J unot 
entrou em Portugal, a maior força de seu exercito era })Tincipalmente hespanhol, 
boa parte italiano . 

«Mas agora (dirão) encontra esse exercito invasor apoio nos povos, acha quem 
a elle se r etma; cidades, villas, j á uma província inteira seguem seu partido» .Vi
mos_ nós grandes personagens prostradas diante ele J tmot, vimos ir-se a França · 
pedir um r ei . estr angeiro, vimos no Porto acclamar ·o general francez Soult rei ele 
P.ortugal, vimos camaras, cabidos, auctoridades civis, ecclesiasticas e militares ser
Vll'em, ajudarem, unirem-se, acclamarem o nsm·pador estrangeiro. E mmca cl'essa 
adhesão de algtms, de muitos, se concluiu que não fosse estrangeira., mas civil a 
guerra. 

ccResistiu-se então porque o governo, ajudado e protegido, promoveu e auxiliou 
0 enthusiasmo e alevantou a força nacional. Resistir-se-ha agora se o governo qui
zer promover e auxiliar esse enthusiasmo, se qtúzer mette?· a alavanca á muita 
força inerte que até aqtú se desaproveitou, que já não está em acção, porque 
elle ? não qtúz i, e que no instante que a souber mover mostrará que immensa é, 
que 1mmenso póde e que mesmo só po1· si é capaz de resistii· e triumphar da 
aggr essão estr angeira e elo particlo anti-nacional. 
1' ceNa mensagem ele el-rei de Inglaterra ao parlamento (que ao escrever d'estas 
mhas recebemos e publicámos em nosso n.0 41) estão reoonhecidos á face da 

E tu·opa estes principias e authenticaclo nosso jtúzo por um dos mais prudentes e 
destros g~binetes d'ella. Um par do r eino de Portugal os negou, chamando a esta 
?,l~erra puramente guerra civil, e distinguindo-a por isso ela guerra ele 1809 . E rro 
01 certamente e muito errou s . ex.a em sua opinião . Ahi está a Em·opa toda 

para refutar esse parecer. 
«Por estar plenamente demonstrada a verdade cl'esta nossa asserção, resolveu 

sua magestade britannica, nosso antigo alliado, auxiliar-nos com suas tropas na 
?0nformidade elos tratados. Não é esta intervenção em negocias políti-cos nossos e 
lnteruos, é auxilio contra a aggr essão estrangeira. 

, c<É necessario por mtútos princípios que nos entendamos bem sobre a natmeza 
cl este auxilio ; e é forçoso, por honra nacional, }JOr decoro nosso, que nos não de
lllos agora á inacção como quem descansa unica e absolutamente no auxilio estra
nho. Agora mais que nunca deve o governo pôr o ultimo ele potencia, fazer 
0 ~ais estr emado esforço para aviventar, animar, e estimular o brio e ptmclonor 
nac1onal: fazendo por se ap1·oveitw· o menos possivel dos generosos soccolTOS de 
n_osso magnanimo alliaclo. Oh! Se essas bravas legiões britannicas, nossas glo
l'losas companheiras nos trürmphos e perigos ela guerra da }Jeninsula, entrassem 
eln nosso territorio entr e as acclamações da victoria ganha ;'á pelos nossos! Se 
lhes podesse:inos nós clizer : «Soldados de um povo livre, soldados cidadãos, nós 
c<tambem somos dignos da liberdade, temol-a defenclido; somos dignos do vosso 
ccau~ili.o, ajudae-nos a mantel-a, e guardai-a da traição ele nossos inimigos», que 
prazer e gloria não seria. se lhes p odessemos fallar assim 2• · . 

rcE porque o não fazemos, porque nos não porá o governo de el-re1, o governo 
de tun r ei como D. Pedro IV, em circumstancias ele o fazermps? Somos nós por
-ventura os vassallos d'esse imbelle Fernando, que tanto abateu o caracter portu
gnez, e de quem disse o poeta: 

Que um fraco rei faz fraca a forte gente? 

. ((Não somos já esses. Uma nação presidida por trm r ei nobre, valente e caval
len·o, não póde ser covarde, nem tíbia. L embrem-se os ministros de el-rei, cujos 

1 Excepto 0 general Saldanha, cuja previdencia está hoje bem demonstrada. 
2 Felizmente as ultimas noticias do norte e sul parecem pôr-noE n'esta gloriosa situação 

(Notas elo a1·tigoJ 
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clelegaclos são, lembrem-se em nome ele quem nos governam, e obrem como taes, 
qne lhes não faltará a nação . Não nos deixem envilecer e envergonhar aos olhos 
ela Europa que os tem fitos e cravados em nós. Portugal pequeno, e no seu ex
tremo occidente foi sempre o principio ae grandes cousas, está reservado para o 
ser ainda. 

«ÜGntava provavelmente o governo com as gua1·das ele segunt?U]Cb, que ele com
mum accordo com elle projectára formar a camara dos deputados. N~'Lo approvou 
a camara elos pares esse projccto. Nada perdeu com isso o governo. Nada! Cer
tamente nada : perdeu um nome, mn titulo, uma designação especial, a cousa em 
si, as suas utilidades e convcniencias todas lhe ficaram. 

«Expliquemo-nos. A commissão ela camara elos dignos pares (seja dito com sua 
boa paz) não entrou no verdadeiro espírito da questão, e se é licita a metaphora 
em uma figura ?nlbltilatera eontentou-se ele examinar um laclo só, e ao revez·. 

<<Eram desnecessarias as guardas, porque já temos corpos de policia. (P,a?·ece?" 
dcb commissão.) Aonde existem esses corpos? RefeTe-se acaso o parecer aos corpos 
ele policia ele Lisboa e Porto? Excellente policia temos tido com elles; excellentes 
mantenedores ela tl·aÍ1q'nilliclacle publica têem sido· os ele Lisboa, r ecentes couspin~
clores e instrumentos de uma conjuração, que nada menos tramava que a destrUI
ção elo throno e da ca.rta. E quando o nao fossem, quando no misero estado ele 
nosso exercito seja possivel ao governo instam·ar convenientemente esses corpos, 
limita-se a Lisbo9: e Porto o reino todo ele Portugal? Não carecem ele policia, não 
têem direito á protecção, á segurança, á tranquilliclacle as outras terras portug·ue
zas? Ha ele crear-se em cada tuna cl' ellas um corpo ele policia á maneira elo das 
cl~as cidades principaes? Grande benção fôl'a essa para as nossas províncias ; a 
Divina Providencia as livre cl' esse flagello que, nem para companheiros os termos 
em nossa desgraça, lhe podemos clesej~r. 

ccA clemonstraçã0 ele que as guardas seriam perigosas é inteiramente nulla: 
funda-se em um defeito que a commissão viu no projecto. Se a commissão propo
zesse, como era natur~l, a emenda d'esse. defeito, cessava immediatamente o perigo. 
Aclrilira que parecesse mais proprio o propor a rejeição ela lei por um defeito do 

. projecto d'ella, do que propor a correcção cl'esse clefeito . O exemplo ela clesgra· 
çacla e lamentosa revolução ele França (perdoe-nos a meritissima commissão) é 
improprio e inaclequaclo: a asserção inexactissima. As primeiras desordens ela re
volução execravel que ensangnenton a França, esse paiz de sempiterna e hol'
rorosa memoria, fel-a~ a tropa ele linha apoiando e mistmando-se com o povo. As 
guardas nacionaes commetteram excessos emquanto mal organisadas, em indepen
dentes e excentricos do governo, foram instrumento dos partidos e elas facções. 
Taes guardas não queremos nós; e se essa fo sse a proposi'ção ele nossos deputa
do;:;, abençoaríamos a camara hereclitaria por a haver impedido e xejeitaclo . 

«Mas em França mesmo, essas mesmas guardas, depois que ficaram debaixo ela 
inspecção e commando supremo elo governo, depois que foram organisaclas como 
as nós desejavamos em Portugal, como as queria o ministerio, como as propoz 
a camara electiva, como as podia sem receio approvar a camara hereclitaria, essas 
mesmas guardas em França foram desde então até hoje a mais seg·ura garantia 
ela ordem pub).ica. Tem-lhes confiaclo o governo o paço elos reis; o rei sua pessoa, 
nem jamais se julgou tão bem guardado . 

«Nada diremos sobre a ultima parte do parecer ela commissão . . . Mas a camara 
accecleu a esse parecer; e nós respeitâmos profundamente as decisões ela c amara· 
Todavia. não podemos deixar ele dizer que a commissão, enganando-se involunta
riamente a si propria, e tomada ele excessivo temor ás cliscorclias civis (não pócle 
este ser nunca excessivo senão por mal nmclaclo) involuntariamente induziu tam · 
bem a camara em um falso jtúzo, e lhe fez rejeitar a lei. Outra vez r epetiremos 
nosso est?·ibilho; culpa elos ministros, culpa e .só culpa cl'elles. Na camara elos se
nhores deputados approvaram a lei; logo convinha-lhes. Mas não foram sustentai-a 
á camara dos pares: logo são os unicos e inclesculpaveis causadores ele sua rejeição. 

<<Se os ministros esclarecessem a discussão com cousas que só elles sabem, que 
só elles conhecem, ~e elles mostrassem o que diariamente padece a acção elo go
verno por falta ele braços, de vontades, peb apathia elas auctoriclacles, pela pouca 
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confiança em certos corpos (e se alguma 'Co usa era inconveniente publicar~se dis
sessem-na em sessão secreta) , se dissessem que de jctcto se estava praticando por 
necessidade 1 m·gentissima o que ele dú·eitrJ se pretendia con:firmado e auctorisado, 
nem a camara r ej eitaria a lei, tão convencidos estamos ele seu patriotismo e leal
dade, nem a commissão duvidaria ele reformar seu proprio parecer, -tão persua
didos estamos ele sua boa fé. 

«Ouçam pelo amor ela patria os ministros ele el-rei este brado que alevantâmos; 
attendam, pensem um momento n'estas rasões que expomos, desenganem-se que 
o systema representativo não se equilibra, não se estabelece assim. L ancem os 
olhos por toda essa Emopa, vejam o que fazem os ministros inglezes e francezes, 
vejam-nos assíduos, constantes, álerta nas camaras, sustentando as suas propostas, 
ou as que lhes convem e elles julgam de inter esse publico; impugnando, comba
tendo as outr:;~.s : decidam-se uma vez a deixar a rotina velha elos ministros anti
gos, que se fechavam com suas pastas em um gabinete. Esses tinham rasão, que 
n'esse gabinete e n'essa pasta estavam (como na r edoma ele D . Cléofas) encanta
dos os poderes todos elo estado. Agora, n'este systema, o officio, o dever, a 
auctoriclaele do ministro é outra~ Não se regulem t ão pouco pelo que se praticou 
em 1820 a 1823; então não havia força p_em acção, nem quasi auctoriclacle no go
verno (e esse era talvez ' o maximo erro el'aquelle systema), nem porventura se 
sabia cleterminaclamente o que era o minísterio; mas ele certo nenhmna auctoridade 
legislativa era attriblúcla ao governo. Pela carta que nos r ege, grande quinhão tem 
o governo na parte legislativa ; e quer então abandonar as cliscus"s@es das camaras, 
fugir elos combates legislativos? Reserva-se o triste clireito de r eferendar o véto de 
el-rei quando a lei lhe não convier? Não é melhor preparai-a de modo que se evi
tem á corôa as occasiões de exercer essa prerogativa sempre pouco popular e 
pouco graciosa? 

«Üxalá que emfim se desengane, e vejamos o dia em que o minist erio occupe 
o seu logar verdadeiro ·e constitucional. 

Porém dissemos que pouco ou nada perdeu o governo em a r ej eição ela men
cionada lei . Veja:mos o objecto cl'ella qual era. Regularisar u'ma parte elas Ol·de
nanças em que está comprehenclida toda a massa elos cidadãos não pertencentes á 
primeira e segtmda linha. E carece o governo de uma lei 1mra isso '? De nenhtml 
modo. Não é isto augmento nem diminuição de forças militares, não é objecto legis
lativo. Tudo quanto podia o governo perder foi um nome (o de gttct?·das ele segti
?·ança) que é a unica cOtlSa propriamente rej eitada. As onlenanças, seu regula
mento, melhor organisação ficam como sempre estiveram á clisposição do pocler exe
cutivo. Ninguem lhe pócle impedir que lhes dê armamento, que as regularise oncle 
lhe convier, que emitta um ou cem decretos ele orel enança militar, executivos 
das leis existentes. 

«Não permitta D eus que jamais aconselhemos o governo para ultrapassar os li
mites 'ele sua auctoric1acle, mas constantemente lhe pediremos, que os n~o deixe 
invaclir, que dentro cl'elles obre com firmeza, desembaraço e energia_ como a ·um 
governo forte e legitimo convem. 
· «Use pois o governo cl'esses meios que estão em suas attribuições constitucio
naes, não vá menclig·ar auctorisações que não precisa, defenda-se, quando atacado, 
com as leis e constituição na mão, e ter{t por si todos os homens ele bem, toda a 
força inclestructivel da legitima e verdadeira opinião, que elle tanto eleve desejar e 
estimar quanto altamente desprezar o espirito de partido, sejam qnaes forem as 
cores ou librés que vestir . 

«Üontrahindo ao nosso caso, ninguem saberá negar que o governo tem as mãos 
liVTes para formar com a t erceira linha elo exercito todas quantas guardas ele segu- . 
rança quizer, e ela maneira que quize r, uma vez que não infrinja a constituição. 
Se carece ~e o fazer; se m·ge apertaclamente ql~e o faça e j á, parece-nos que exu
berantemente o t emos provado, que á tranquilliclaÇI.e elo Porto lhe clíz, e que com 
mais clamorosos hraclos lh' o está gritando uma província inteira devastada, outra 
~m proxima anarchia, e tanto sangue innocente cleri·amaclo ... 

«Esta grancie crise está passada com ·a vinda do auxilio inglez . 1\IIa·s cuida o go-

l O goyerno tem. (Nota elo a·rtigo.J ._ 
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verno que foi a clerradeil•a? Engana-se, perde-se, perde-nos se o julga. :Mrtitas 
faltam, muitas virão, e se clnvída ela prophecia, nós lhe diremos exactamente as 
cpochas e as circumstancias para as quaes se preparam os novos ataques .. >> 

Recopilando os factos occorridos n'uma das ultimas sessões da camara electival 
escrevi8. o mesmo reclactor em 27 de dezembro : 

«A penultima sessão ela qamara elos senhores deputados ele 21 elo corrente offerece 
larga, profunda e variada materia de reflexão, que por tal e tanta não podemos 
deixar ele a consignar em nossas columnas. Um deputado ela nação, escolhido por 
ella, natnr~l advogado ele seus mais caros interesses, é tun homem votaclo, consa
grado absolutamente ao bem publico, e se esperdiça uma hora ele seu tempo, se· 
percorre ligeiramente pelos grandes objectos enb:egues fL sua discussão, se cada 
negocio publico o não toma por negocio proprio e seu, más contas eM ele sna 
procuração; e se não ha direito para criminal-o, porque todo o poder nacional 
cessa no momento ela e lei cão (e D eus nos defenda de müras theorias políticas!) ha 
comtuclo o desafogo, e diremos remedio da censura com que a publica opiniã~ 
chama a seu tribunal todas as auctoridades, todos · os agentes do poder. Só el-rel 
ou seu logar-tenente é impeccavel e incensuravel ; os mais todos, como inclivicluos) 
são justiçaveis d'esta grancle e suprema alçada, que nem condemna, nem pune, 
mas adverte, admoesta, e emquanto d'estas attribtúções não sáe é a mais util e 
proficua ele todas as justiças e magistraturas . . 

llComo entendem os srs. deputados tuna commissão de tres meinbrbs pata fazer 
o coe"bgo civil e criminal? São mtútos para formar tun projecto, são poucos para 
o discutir. Sabemos porém que o objecto da commissão é formar o projecto á vista 
d~ organisação das secções geraes ela camara. E como hão ele tres pessoas formar 
dois projectos de, co digo? Como é possível que o façam tres deputados? ~stam, ~·e
crescem a toclo o momento os negocias, e d'onde lhes vil·á o tempo? E preCISO 
unidacle absoluta e congruencia perfeita em um codigo, e como se verificará 
com tres collaboradores? Seria em nossa opinião fazer prova ele inutil clialectica, 
o gastar tempo a demonstrar a impossibilidade de serem os codigos feitos (isto é 
o projecto cl'elles) por qualquer das camaras legislativas. São tão claras, tão sabidas 
de todas as rasões, que as não r epetimos. Cada tun dos pi·ojectos só póde, só 
deve ser feito por uma unica pessoa, que por largo tempo não tenha outro cuidado 
nem empenho; examillado clepois longam'ente, madm·amente por uma e muitas 
commissões, discutido depois por amba_s as camaras das côrtes.- Pócle um depu
tado preencher aquellas inclicações? Só have~·ia uma rasão unica clestrtúclora de 
todas estas: e seria a incapacidade de todos os outros portuguezes que não são 
deputados, mencionada pelo sr. Sa,rmento no elogio que fez ao seu collega Correia 
T elles, elogio omittido nas folhas publicas, porém ouvido por nós . O sr. Sarmento 
fez pelica honra e mesmo pouca justiça aos seus eleitores em dizer que não havia 
fóra da camara quem soubesse nem mais~ nem tanto, como os que lá estão dentro. 
Nenhum elos seus honrados collegas (é de esperar) lhe agradecerá o cOmJJrimento; 
e talvez que a prudencia ou a inclulgencia ele muito:;, não collegas, lhe tenha até 
aqui poupado a demonstração do muito que pessoalmente se enganou o sr. deputado . 
Peclimos ao sr. Sarmento que se lembre do preceito de Quintiliano «de se pa?·ce 
et modeste>>. Nós estamos intimamente convencidos que o calor do discm·so, o g~
nero encmniastico em que estava orando, o arrebatoll áquella inconsideracla ampli
ficação; mas o geral do publico não é tão tolerante como nós que conhecemos 
nossa pouquiclacle; e muitos ha que ousarão por esse cliscnrso entrar em compa· 
rações qlle podem não ser vantajosas a quem falia de si. 

<<Passando á ordem do dia, o parecer ela commissão sobre o negocio elo depu
tado eleito elo Algarve, Mascarenhas Figtteiredo, era o unico adoptavel, porque 
era o unico perfeitamente constitucional. Não podemos comprehender a çlifficuldade 
que tantos senhores tiveram em adoptal-o, pi·incipalmente estando entre os respe• 
ctivos papeis copia atühentica da prommcia. . 

«Sobre o parecer da commissão, relativo ao requerimento da sr. a Valdez, ma1s 
gr~ve foi a cliscussão; e entre mlútas opiniões sisudas e rasoaveis, o que vemos 
mars terminante e jur·idico, é a elo um deputado militar, o sr . Barreto Feio, que 
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reduziu a questão a seu vercladeil'o estado por mna justa distincção . Mas não po
demos deixaJ.' ele nos admirar que um homem letrado e magistrado como o sr. 
Leomil discorresse tão largamente sobre à materia para provar que pela falta de 
leis ?'egttlctrnentaTes, o poclm· judicia1·io não é ainda independente. 

aQuanto á questâo do emprestimo concordâmos que no estado a que as 
cousas chegatatn, o unico r emeclio que restava era o da commissão mixta ada
ptado pela camara. Mas este é um remeclio e remedio que nem se póde nem deve 
adoptar senão nas extremas circumstancias, com que a lei proveu para quando 
não ha outro nenhum meio ele conciliação. E pergtmtaremos agora: satisfez á lei, 
preencheu as medidas cl'ella, sustentou a constituição do estado, quem eleixou 
correr todo esse processo á revelia, e obrigou forçadamente a interpor esse ultimo 
reclU'so, despreza'nclo os outros meios todos? Pois essa culpa (que a é) está a 
carrego ao ministerio . Ninguem fóra de Portugal acreditará que o governo pedisse 
um emprestimo, e, tão empenhado em o obter, tão apertado das mais m·gentes cir
cumstancias abanclonasse a discussão da lei que lhe havia de cleferir ou negar seu 
pedido, visse tranquillamente de suas secretarias os debates elas camaras legisla
tivas, e agtlarclasse com impassibiliclacle estoica a cle~isão de seus primarias inter es
ses, sem se oppor ás rasões ele tms, sem apoiar as ele outros, sem guiar e escla, 
recer a todos, eom os documentos, com as explicações que só elle pócle dar, que 
as camaras ignoram, e poT falta dos c1uaes a lei póde ser r ejeitada com a me
lhor fé, com as melhores intenções, com a mais energica vontade de auxiliar o 
governo. Assim com effeito se verificou na camara hereditaria. Póde porventm·a 
conceber-sé, que se os ministros de el-rei dissessem aos dignos pares : (e não 
bastava clizel-o, era mister provai-o e sustentai-o) «el-rei carece ele fazer um 
emprestimo, os tmicos meios de pagamento são estes>>; póde, dizemos, conceber-se 
que a camara ousasse decielir contra o que se lhes provasse manifestamente ser o 
nnico meio que havia ele occorrer ás ingencias publicas? Ninguem o acreclitará, 
nós firmemente o negâmos. Resolver o contrario importaria o mesmo que dizer: 
_«Peça-se emprestado, mas não se' · pague» . Ora quem pócle suppor da camara 
hereditaria que tal qtúzesse legislar ! 

«Abanclonacla inteiramente elos ministros, isolacla do governo, desamparada elos 
officiaes ela côroa, que são o nexo, o elemento conciliador das duas camaras das 
côrtes, a elos dignos pares clecidiu com pouco conhecimento de causa, mas não se 
pócle negar que ella obrou com summa generosidade na amplitude que deixava 
aos ministros; e essa generosidade prova que, se não concedeu ,o que· elles dese
javam é porque lhe não mostraram a necessidade absoluta do pedido. D escul
pam-se os ministros que nem todos são oradores; mas cl.ir-lhes-hemos que se enga
nam muito n'essa opinião . Basta ser disco?·redo?' para este objecto : muito melho~ 
fôra em verdade o ser orador, e n'um governo representativo essa é a primeira 
qualidade para o ministerio ; mas ha mtútas e mtútas cousas para a:s quaes 
basta com effeito cliscorrer justo, expor com exacção e clareza. Certo é que sem 
grande força ele clialectica triste figtua fará sempre um cons~lheiro e commissario 
da corôa em um regimen como o nosso ; mas façam os ministros ela sua parte, não 
sacrifiquem ao amor proprio a causa publica e a de el-rei; se não podem brilhar 
e mover os grandes affectos, contentem-se de. fazer, embora mais moclestamente, 
todos os esforcos que estão a seu alcance. 

«Demais ~ós estamos persuaeliclos que entre os actuaes ministros ha m1úto quem ' . possa e saiba subir á tribuna, sustentar os seus proJectos, manter as prerogativas 
da corôa, e sustentar o equilíbrio do estado. Reservâmos para sepúado capitulo 
tratar extensa e privativamente d'esta materia, de cuja r ecta intelligencia está, 
em nossa opinião, pendente a salvação publica e a consolidação elo systema con
stitucionaL Não será por certo da maneira que o tem entendido ou praticado até 
aqui o ministerio que j amais se equilibrará e consolidará a constituição.» 

'if 

Aq1ú ficam, pois, fielmente registaclas alg11mas apreciações políticas feitas du
rante o 'curto período de exercício das côrtes ele 1826 por quem depois foi distin
cto ornamento da tríbuna parlamentar, diplomata c ministro· da corôa, as quaes 
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servem de remate á noticia ela sessão extraorc1inaTia. Nos ultimos clezesete dias 
cl'esta e até ao fim elo anno occorrcram, tanto dentro como fóra elo r eino, factos 
ele StlilliDO interesse, que explicam e f'Lmclamentam em parte O VOtO elas camaraS 
legislativas, obrigauao-nos por isso a expol-os como complemento elo tomo n . 

Antes cl'isso, porém, cLrmpre inserir um officio do embaixaclor portugnez junto 
à côrte a.~ Lonch·es, visto que por lapso deixou ele entrar a pag. 585 1. 

Officio 

(N. 0 9 6 rcsenatlo) 

ru. mo e ex. mo sr. - Vi ha poucos dias mr. Canning, que acabava elo ter urna 
conferencia com o embaixador ele Austria e o min:istro extraorc1inario que vae. ela 
dita côrte ao Brazil. lYir. Neumann tinha commtmicado as suas instruccões, ao 
menos as ostensivas, ' a mr. Canning, e r eferem-se inteiramente, segtmclo ;e havia 
já annunciaclo, á vinda de sua magestacle a senhora D . Maria li para a. Emopa 
e á . absoluta necessidade que o gabinete attstriaco . confliclera ele se constrmrnar 
por meió ele uma separação, que não pócle deixar de ser clolorosa aos augustos 
paes, o ;:teto solernne ela abdicação ele el-rei meu senhor, e dar assim mais conso-
lidação e permancncia á clivisão completa elas duas corôas. · 

Pareceu-me que n'este ponto ele vista concordava completamente o gabinete 
ele Londres, e, tanto assim, que até se vão expedir hoje mesmo ordens a sir 
William A'Com-t 'para r epresentar ao nosso governo que achando-se, pela con
clusão elos esponsaes c jmamento elo serenissimo senhor infante D. MigLtel, ple
namente preenchidas as condições postas pelo senhor D . Pedro IV á sua abdica
ção, conviria talvez que sem mais clilação se procedesse em Portttgal a acclamar 
a senhm;a D. Maria li e a . exercerem-se em seu real nome todos os actos· elo go
verno. E este asstrmpto demasiadamente sagrado para que eu me atreves~e, em 
qualidade ele embaixador ele sua magestacle fidelíssima; a enunciar ele Ihotu pro
prio a minha opinião a um ministro estrangeiro. Confesso, porém, que as rasões 
em que púde ftmdar-se trm tal acto são de grave peso e que já agora é evidente
mente do interesse ele Portugal que se clissipem todas as duvidas, prolongadas 
por uma complicação elas cil:etrmstancias que ha tms poucos ele annos para cá têem 
occorrido. 

Emquanto aos o~jectos secretos a que possa dirigir-se a missão de mr. Neu
mann, não cloixa ele haver conjecttu"as. Elle vae incumbido ele apresentar o Ol~i
ginal elo contrato ele casamento, assignaelo em Vienna, e igualmente ele uma pro
ctU·ação para se effectuar no Rio ele Janeiro o acto religioso d'este contrato . 

Sobre o assumpto ela regencia é ele suppor que sua magestacle já terá respon
clid01 antes ela chegada ele mr. Neumann, ás observações que lhe foram dirigidas 
e aclarado as duvidas que resultam elo artigo 92.0 do capitulo v da carta consti
tucional. 

Emquanto á expeelição ele tropas con.fi.Tmei-me na opinião que já expuz a 
v. ex. a de que ser ia melhor não dirigir uma nota official com urna proposta, que de 
certo seria rejeitada, e que poderia mais ou menos produzir um contrario effeito 
ao que se deseja, se o seu conteúdo viesse a transpirar. 

Pela mesma rasão tomarei sobre mim a responsabilidade de suspender ainda 
a execução ela ordem conteúcla no despacho reservaelo n .0 9, sobre a designação elo 
soccorro e a promptidão elo m_oclo por que elle deveria ser prestado quando se ve
rificasse o casus jcede1·is; porque o conhecimento que tenho elo systema cl'este Ini
nisterio me dá a quasi certeza ele que nenh1rma declaração se me faria sobre mn 
caso contingente, quando por outra parte as repetidas asserções d'este governo, 
tanto directamente para cornnosco, como nas suas relações cliplomaticas com ou
tras potencias, e, finalmente, as formaes declarações feitas á face elo parlamento 
(como v. ex.a verá ainda na sessão ele hontem) não podem deixar duvida sobre o 
partido q~1e a Inglaterra adaptaria logo que fosse invadido o nosso territorio ou 

1 Este documento tem a data de 11 nos Despacltos e correspondencia elo duque de Palmellc~, 
quando. aliás é de 22, como verificámos pelo proprio autographo. Reti.J:ámol-o pois elo capitulo v 
para o rnclu.ir no suhseqnentc, c cl'isto proveín a falta ele ordem chronologica. 

I 
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aber tamente ameaçado. A melhor garantia que n'isto temos é o intéressc mesmo 
ela Gra.n-Brotanh::t1 que ninguem se atTeve a questionar. Emquanto ao apoio que 
conviria para sustentar contra r ebelliões internas o legitimo governo, é impossível 
que nus circmnstancias· actuaes o hajamos de obter e não elevemos consicle1·ar como 
pequena, fortlma a impressão que produz a esquadra ingleza surta no T ejo. 

Disse-m0 ror . Canning que o gabinete ele lVIaclricl dirigira 1nna nota cÍJ:cnlar 
tÍs grandes potencias, exigindo ·o seu ap oio, como se, tivesse motivo ele r eceiar 
aggressão ela nossa parte; e tambem me disse que ía com cffeito a retirar-se ele 
Hespanha o uctual embaixador de França, ele cuja cooperação tão pouco tem o 
concle ele Villa Rea.l tielo de que se louvar. Felizmentõ, v ejo que se vae acahna.n
clo, ao menos por agora1 a tempestade interna que nos ameaçava c jà o despacho 
ele v . ex.a; n .0 71 me demonstra que1 ainda quando se obtivesse1 nfio seria imme-
cliatamcnte necessario o s.occorro estr angeiro . , 

Falloi a ror. Canning na nota ele lorcl Ponsonby, ele qne v. cx.a mo mandou 
copia no despacho r eservado n. 0 8 e sem o menor r c buço m e responcleu1 desap-
provando complc1iamente o seu conteúdo e t~·atando-a ele absm·cla . ' 

Sinto que as primeiras se10sões ela camara dos pares não apresentassem toda 
aquclla moderação que era ele ·esperar, mas estou firmemente per suadido que é 
este um tributo que indispensavelmente se pagt;~. quando ha falta ele exper iencia e 
que mui pouco tempo será necessario lJar a acalmar essa primeira exaltação . T al
vez sej a ainda mais c.1e temer para ao cliante o extremo opposto n'essa mesma ca
mara e que na elos deptltaelos se g ere uma, efforvcsce:O:cia quo venha a dar mais 
serios cuidados. 

Beijo respeitosamente a augusta mão ela serenissima senhora infanta regente. 
D eus gtlarclc a v . ex. a Londres, 22 ele novembro ele 1826. - Ill . mo e ex. mo 

sr. D. Frn.ncisco ele Almeicla. = llfaTqtwz de Palm ellct. 

O ministl'o ele P ortugal na côrte ele Vienna ele Austria enviou ao govemo este 
importantíssimo 

omcio 
Ill. mo e ex . mo sr. - Nos meus o:fficios n . os 240 e 241, que expedi por via ele 

Respanl1a1 não me foi possivel1 nem era ·prudente r eferir a v. ex. a os verclacrei
ro::; motivos que me obrigaram a demorar até hoj e o c.orreio d 'essa secretaria de 
estado1 José Bernardo de Carvalho, a :fim ele dar por ·elle conta ele quanto passo 
a ter a honra de communicar a v . ex. a . 

Era be~ ele esperar que o exc~llente effeito que produziu n' esses r einos a no
ticia de haver o ser enissimo senhor infau~e D . :Miguel prestado o eleviclo juramento 
á carta constitucional contrariasse os projectos e excitasse o r ap.cor dos sedicio
sos1 que abertarp.ente se têem opposto à execução das determinações ele el-r ei nosso 

.senhor, e que até se hão abalançado a pôr em duvida os incontestaveis díreitos elo 
mesmo senhoi· à corôa de seus augustos predecessores. ' 

Enganados na esperança que afagavam ele ver sua alteza r esistir ás ordens ele 
seu aug·tlsto irmão e soberano, r ecorreram ao expeeliente ele buscar surprehencler 
a boa fé elo serenissimo senhor infante1 fazendo astuciosamente chegar ás suas 
mãos copias ele certas elisposições elo senl10r r ei D . João IV, sobre a ordem de 
successao n'esses reinos1 commentadas p01: abjectos intrigantes ; porém tão per
versos intentos foram mallograc1os1 por effe1to da r esolução q.ue sua alteza tomou 

, mui accrtaclamente de enb:·egar os mencionados papeis ao governo ele sua mages
tade imperial e r eal apostolica. E tomando este augusto monarcha na devida con
sideraçã~ um caso ele tamanha gravidade, deliberou-se a mandar contrariar com 
rasões solidas os sophisticos e capciosos argumentos empregados pelos referidos 
intrigantes nos seus commentos e na in terpretação manifestamente errada que 
deram {ts sobreditas disposições elo !)enJtor r ei D. João IV. 

. Havencl? o _imp erador feito v;~r ao sereníssimo se~hor infante a r esposta juri
chça que v10tonosamente co:o.tranava as falsas asserçoes que se continham no ar
rasoaclo elos mesmos intrigantes, aconselh ou sua magestaclc imperial a sua alteza 
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que escrevesse e assignasse uma declaração n'aquelle mesmo sentido, na qual o 
referido senhor confessasse, como com effeito confessou, achar-se intimamente con
vencido, como sempre estivera, elos legítimos, inauferiveis e inclisputaveis clireit~s 
ele el-rei nosso senhor á corôa ele Portugal, ele Cl"0o documento, bem como dos Já 
citados papeis, acompanhados ele um despacho-circular explicativo e osteusivel : 
mancla sua magestacle imperial dar conhecimento pelos seus ministros ás côrtes 
suas alliaclas, tendo-me siclq communicaclas antes cl'isso todas as clitas peças . 

Disse-me o príncipe chanceller ela côrte e elo estado que pela presente occa
sião ordenava ao commenclaclor Pflugl, encarregàclo ele negocias cl'esta côrte j unto 
á nossa, ele dar tambem confidencial conhecimento a v . ex. a elas mesmas peças, 
o que elle fará sem duvida logo qüe houver de r eceber o incluso maço que lhe é 
dirigi elo. 

Disse-me igualmente o mencionado príncipe, em con:ficlencia, que, como quer 
que segtmclo todas as apparencias, alem ele motivos particulares que havia para 
assim o julgar, as ditas peças fossem ela fabrica ela jlmta chamada apostolica, que 
tão activa se tem mostr ado em promover e apacb·inhar as tentativas secliciosas que 
desgraçadamente se hão manifestado em Portugal, passava este gabinete a enten
der-se com o governo francez para que elle se unisse a este nas instancias que 
cumpria fazer j unto á côrte ele lVIaclricl, a fim ele que ella tome promptas e effica
zes medidas, não sómente para se ~ão auxiliar em sentido algum, mas para se 
extirpar a facção que tão abertamente attenta contra o principio conservador ela 
legitimiclacle, prejuclicanclo essencialmente os interesses ela realeza, fomentando e 
pTomovenclo cliscorclias nas !ronteiras e no interior cl'esses r einos, que não poucas 
calamidades t êem já procll,lzido, sem fallar no risco que corre a mesmã Hespanha 
e o resto ela Europa ele ver-perturbada a paz, ele que felizmente gosa, por effeito 
ele tão criminosas machinacões. 

De tudo quanto fica r eferido, manda tambem este governo dar agora conheci
mento a el-rei nosso senhor por via elo ministro austríaco na côrte elo Rio ele Ja
neiro . 

D eus guarde a v . ex.a Vienna, em 7 ele clezembro ele 1826. -lll. 010 e ex.mo 
sr. D. Francisco ele Almeida. = Bw·ão de Villa S ecca. 

Documentos a que se refere o officio sup1•a 

Memora.ndum 1 

Lo m~moire, qlú nous a été communiqué sm· l'ordr e de succession 'au trôue ele 
Portugal, commence par établir en these générale : «que l'empereur D . . Peéh·o 
n' est pas l'héritier légitime clu feu roi Jean VI, son pere, mais que la couronne 
ele Portugal appartient ele plein clroit à l'infant D . Migueb . TI suffit ele soumettre 
la position personnelle et respectivo eles cleux princes à un exa.men impartial pour · 
clémontrer la. fausseté ele cette prétention; et il suffit pour porter cette démonstra.
tion jusqu'à l'évidence, ele consulter : P, les príncipes du droit commun; 2°, les 
transactions politiques; 3°, les actes mêmes clu roi Jean IV, sm· lequel se base le 
travail de l'aut eur clu mémoire, et clont il cherche à tenir pour la personne ele 
l'infant eles conséquences favorables . 

1° Considórations puisées da.ns le droit commun 

L'empereur D. Pedro est le :fils amé clu roi Jean VI. Les lois ele succession, 
qui .étaient en plein vigueur dans le ·royamne ele Portugal au moment clu cléces ele 
ce souverain, ont appelé D . Pedro à la Sl1ccession immécliate au trône ele Portu-

1 O sr. conselheiro Simão José da Luz Soriano, a quem j á nos referimos no tomo ·r, pag. 23, 
confiou-nos obsequiosamente a copia d'esta importante e pouco conhecida memoria, que obtivera 
do diplomata primeiro vi scond~ de Seisal (José Mauricio Correia Henriques) e reserva para um 
dos volumes da Histo?"Ía ela gue?"Ta ci!IJ~l e elo estabelecimento elo gove1·no pa?·lamentCGT em Pm·~zt· 
gal, proximo a concluir, se exceptuarmos a parte relativa aôs documentos da segunda e t erce1_ra 
epocbas,_ ainda in edita . O generoso proceder de s. ex.' é ele inteira justiça que fiqu e aqui l·cgts
taclo, assrm como a expressão elo nosso reconhecimento. 
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gal, et à son déümt, ou apres son déces, sa descendance dirccte clans l'orclre de 
succession établi clans la maison de Bragança. La constitution clonnée par l 'em
pereur D. P edro au Brésil a établi tm orelre ele succession nouveau lJom· cet em
pire. Cette loi ne change rien à l 'orclre légalement établi en Portugal. 

2o Considérations puisées <ln.ns les transnctions publiques 

La premierc séparation eles cliffér entes parties elont se composait antérieu~·e
ment la monarchie portug·aise et l'erection elu Brésil en· royaume ont été l 'reuvre 
clu roi J ean VI ensuite clu nouvel orclre ,çl e choscs créé par c e souverain au mois 
de clécembre de 1815, jJ prit le titre de roi clu royaume uni du Portugal, eles Al
garves et clu Brésil, et il cr éa pour le nonveau royaume eles armoiries clans les
quelles furent placées les anciennes armoiries clu Portugal. La r évolution brési
lienne, qui a porté l' empereur D . Pedro sur le trône clu Brésil, apres ele longnes 
négociations, s'est t erminée par le traité clu 29 aoftt 1825. Pai· cette transaction 
le roi J ean a cédé à l'empereur D . Pedro, son fils, la com·onne clu Brésil, en se 
r éservant pom sa personne le titre imperial: Sa majesté tres-ficlele et les ptússan
ces, qui sont intervenues clans les transactions ele 1825, ont si peu aclmis que par 
le traité du 29 aofit la séparation cléfi.nitive eles clenx couronnes était effectuée) et 
elles ont même été tellement convaincues clu contraíre, qtte jusqu'au moment du 
déces clu roi Jean VI leurs vaux et lems efforts ont eu constamment pom o bj et 
de parvenir à faire prononcer cléfi.nitivement la séparation eles deux com·onnes par 
lill acte solennel de l'emper em· elu Brésil, en la qualité ele successeur éventn_el au 
trône ele Portugal. · 

a• Cousidérations rcl::t tives nux notes du roi Jean IV 

Ces actes portent: 1°, que jamais lll roi, ou auctm autre prince étranger ne 
}JOmTa hériter clu trône ele Portugal ; 2°, que la succession au clit trône ne pourra 
jamais passer à 1m prince étranger, ni à ses fils, quanel même ils seraient les\ plus 
proehes parents du clernier souverain r égnant; 3°1 que s'il arrivait que le roi ele 
Portugal fút appelé à succécler dans qLlelque autre royaume, ou domination plus 
grande, il serait obligé ele vivre en Portugal, et ayant cleux ou plusiem·s fils mâ
les, l 'a1né succéclerait elans le royaume étranger, et le seconcl clans cehú ele Por
tugal; que ce serait enfin à celui-ei, comme prince et successeur légitime qu'on 
}Jrêterait le serment. Il snffit ele citer ces ti·ois cliS}JOsitions explicites et ele s'y 
arrêter un instant pour clémontrer : 1°1 que D . Pedro est roi légitime du PortJl
gal; 2°, que elans auClme hypothese autre que celle de l' extinction de la clesce n
clance masculine et directe de D . P edro, l'infant D. Miguel ne saurait faire valoir 
un elroit à la couronue ele Portugal. 

Ad p?' Ímnm . - L'empereur D . Peelro., le successeur éventuel, et immécliat au 
trône ele Portugal n'a j amais pu être consieléré comme 1m prince étr~nger . Il ne 
l'est point en effet, VLl la naissance, et il n 'a jamais été consicléré colllll!e t el; le 
traité du 29 aout 1825, conclu entre lui et son auguste pere, et l 'éclit du 17 no
vembre ele la même année, par lequel ce traité a été porté à la conuaissance du 
publique à Lisbonne, en offrent une preuve ~viel~nte , att~n:lu ,que, dans ces actes, 
le roi Jean \TI qualifie son par dessus tout tres mmé et estime fils1, D. Pedro ele 
Alca.ntara, ele prince royal ele P ortug·al et eles Algarves_, . et le désigne pm· consé
quent par cette qualification comme son successeur légltune et naturel; il est in
contestable enfin que l' emperem· D. Pedro le jom· ele son avénement au trône ele 
Portucral avait sans contreelit et pour le moins, le clroit d'opter entl·e le trône 'clu 
Brésil~ que so~ pere lui avait céclé _et ~elu~ du Portugal auqu~l il a été ap:pelé par 
le cléées elu roi J ean VI. Or le elrott el optwn présuppose cehu ele possesswn. 

S'il est positif que la constitution clu Brésil ne permet pas à l'emperelU' D. Pe
dro ele conserver la com·onne de Portugal, il n'y a cl'tm autr e côté, clans les actes 
clu roi J ean IV, auetme clause qtú s'oppose à ce que l'emperem D. Pedro r este 
empereur elu Brésil, sons la conelition qn'il résiele en Portugal (vide article 3 de 
l'acte ele 1642). Au clessus, cet article 3 de la pragmatique du roi Jean IV porte : 

I Ce titre en Portugal ne se donne qu'à l'hériti er présomptif du trône. (Nota do documento.) 
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«que elans le cas o.ü le roi aurait succéclé clans quelqu'autre royaume, ou clomina
tion étranger e, il serait o15ligé ele vivre toujours eu Portugal, mais clans ce cas-là, 
l'amé ele ses fils, s'il en avait plusiem·s, succéelerait c1ans le royaume étranger e~ 
le scconel elans celui elu Portugab . Cette disposition ne pent porter auj ourcl'hm 
que sm la clescenclance de l'emp erem· D . P edro, et clans aumm cas sur l'infant 
D. Miguel: vu les considérations cléveloppées plus haut clans les §§ 1 et 2; vu le 
p1~incipe fonclamental clu clroit de succession (le mort saisit le vif), en vertu du 
quel l'hél·itier naturel et clirect entre, au moment même ele la mort de celui à la 
SLlccession clu quel .il est appelé, dans la plénitude eles elroits que celui-ci poss6-
dait de s'on vivant . 

L e roi Jean v!, en concluant l'arrangement clu mois d'aout 1825, aurait }JLl 
sans dou te le concluíre aux t er:mes ele la pragmatique clu roi Jean IV, et eu insis
tant sur la no:mination de D. Pedro à la couronne ele Portugal, proclamer l 'infant 
D . Miguel, son second fils, successem· éventuel à cette cotuonne. Non seulement 
sa inajesté tres-fic1Me ne l'a point fait, mais elle a, au contraíre, expressément r é
servé à sou fils ainé, par le traité clll 29 aout 1825, le clroit ele succéder aux cleux 
couronnes . n est clone égale:ment incontestable qu'at~jourel'hui ce n 'est plus qu'à 
la succession clirecte ele D . Pedro, légalement roi ele Portugal, eleptús le déces du 
roi Jean, son pere, que la loi ele 1642 pourrait j amais être applicable. n nous 
r este encare à r élever une erreur clans laquelle est tombé l'auteur clu mémoire 
que nous refutons i c' est celle ele l'ignorance elans laquelle il suppose que se trou
vaient les souverains ele l'Etuope en général, et le cabinet ele Vienne eu particu
lier, .à l 'égarcl ele l'existence et ele la tenem· eles acte~ du roi Jean IV. Il n'en est 
point ainsi, et l 'empereur ne le serait point permis ele clonner à l'infant les con
seils que ce prince a r éclamés de sa maj esté impériale, sans avoir eu une connais
sance préalable et exacte eles bases clu clroit public et particulier elu Portugal et 
tm travail clu cabinet britannique sm· le même objet nous est également connu 
cleptús longtemps. Toutes les conséquimces que l'auteur cln mémoire tire el\m fait, 
gratuitement supposé, tombent ainsi avec cette supp~sition . Cette clécluction, quel
que succinte qu' elle soit, nous paratt ' suffisante pour clémontrer j usqu'à l'éviclence, 
que les clroits de l'emperem· D. P ecb·o au trône ele Portugal sont incontestables, 
et que le mémoire, auquel nous venons de réponclre, en cherchant à établir ceux 
de l 'infant D . lVIig-nel sur eles bases aussi fausses, loin ele travailler clans les inté
r êts de ce j etme prince, ne pouvait pas servir plns utilement ses ennemis . 

Vienne1 le 28 novembre 1826. 

Declarallão do infante D. Miguel 

(Traduction). - Moi, soussigné, infant D. :Miguel, j ~;J déclare être parfaitement 
d'accorcl sur tons les points ele choit établis et cléveloppés dans un mémoire, por
tant la date clu 28 novembre de l'année com·ante, sur l'orelre ele succession au 
trôue de Portugal, que cl'ordre de sa majesté impériale et royale apostolique, sou 
altesse le p1·ince ele Metternich, m'a communiqué, et qui se trouve j oint au pré
sent acte i points ele cb·oit, en conséquence desqt"l.els, j e confirme )lOuvellcinent les 
príncipes ele la :ficlélité que j e dois au seignem D . Pedro IV, :mon légitime souve
rain, et elont j e ne me stús jamais écarté. 

Délivré à Vienne en Autriche, le 29 novembre 1826. = (Signé) Infant D. J.l1i
guel. 

D iversas auctoridades elos dois campos politicos continuaram a expedir di
plomas em sentido favoravel á sua causa, conforme se vê elos subsequentes docu
mentos . ' 

Procla:rnação 

Portugnezes, provincianos ela Beira, patrícios e amigos meus, eu vos chamo 
ao caminho ela honra, a patria está em perigo, a santa religião persegtúcla, e o 
nosso querido infante o senhor D . Miguel despojado elos seus direitos, e conde
muaelo a jamais fazer a vossa felicidade. Todos os males : a fom e, o roubo, o 
sangue, o incenclio e o cadafalso, tuclo ameaça os hom·aclos realistas . 



703 

Os pedidos abtlsam elo nome elo in:perador elo Brazil para destruir hi.clo quanto 
é bom.- . 

Portuguezes honrados, ponde-vos em guarda e segmiclacle: o plano . dos mal-
vados é o assassinato geral ele todos os realistas. · 

Q ual de vós não deseja derramar lagrimas sinceras ele reconhecimento pol os 
sublimes rasgos ele beneficencia com que a Divina Providencia nos favorece para 
'vos ir livrar elas garras ele um governo illegitimo e constitucional, e collocar-vos 
debaixo elos auspícios e clir ~ita.s da incomparavel imperatriz a rainha regente, 
para a futma e vereladeiJ:a felicidade ele Portugal, emquanto não chega o nosso 
legitimo rei o senhor D. lVIigtwl I? 

Portugtlezes, ah! chegou o ~empo ele não vermos a sobemnia desthronisada, 
nem a r eligião santa profanada, nem seus ministros escarnecidos e insultados, a 
nobreza aniquilada, . o valor abatido e o e1·ario roubado i acabaram-se essas de
nuncias falsas, ·as intrigas, as prisões e os desterros que são effeito d'essa infame 
carta consti.tucional, a qual foi feita e arranjada nas cidades elo Porto e Lisboa, 
e os collaboraclor0s se cobriram com o nome da 'virtuosa infanta para a faze rem 
jurar. , 

Traidores , sobre elles vão caír os alfanges de todos os realistas elo mundo, já 
que ~lles a todos querem perturbar . 
.' As a.rmas ; ás armas, portuguezes ; ás armas, cidadãos hom·aclos, pois que a 

causa é ele todos. 
]\l[ilitares, ecclesiasticos, portuguezes ele todas as classes, tome cada um suas 

armas i eu estou comvosco; formem-se corpos em cada uma elas nossas cidacles, 
villas e aldeias; façamos um inexpugnavel baluarte, aonde se acc1ame existente 
a religião ele Jesus Christo e os direitos elo nosso rei o senhor Do Miguel I e a 
imperatriz rainha regente durante a sua ausencia. · 

Quartel general de Aldeia ela Ponte, 7 de dezembro ele 1826. = Joaqttim Tel
les J o?·clão, brigadeiro general e commanclante ela quinta clivisão .realista. 

Procla:rn.ação 

Honrados habitantes ele Sortelha ~ seu clistricto : - O vosso JlllZ ele fóra tem 
tido a ventura ele vos governar, aclministranclo-vos justiça ha vinte e cinco mezes, 
merecendo ele vós confiança, e até me persuado que posso sem illusão dizer que 
vos elevo · amisade . Sim, hqnrados habitantes ele Sortelha e seu clistricto, eu tenho 
feito ' quanto está ela ininha parte para vos merecer uma e outra cousa; não dese
jando trilhar outra vereda que n&o seja a ela honra e a ela probidade, i.Jiseparaveis 
elo caracter ele que ftri revestido por o senhor D . João VI, que santa gloria ha, e 
a cujas cinzas sempre guardarei (como vós . guardaes) o maior respeito e sub
missão. 

Por elle nos foi dado, nos ultimas _insta~tes ele sua vicl~, um governo até que 
seu legitimo successor desse as providenCias a este respeito, estas foram dadas ; 
e elo governo é (desde aquelle momento fatal para a nação) digna depositaria a 
serenissima senhora infanta regente D . Izabel Maria. N'ella existe, não só a con
fiança ela nação pelas heroicas e virtuosas qualiclacles d' esta augusta princeza, mas 
a confiança ele seus dois amados irmãos o nosso rei o senhor D . Pedro IV e o se
nhor infante D. Miguel, que ter emos a ventm·a ele ver rein~r em Pm·tugal con
junctamente com sua sobrinha, a senhora D . lVIaria II, cl'0os esponsl:!-es já se 
acham celebrados. Portanto, honrados habitantes ele Sortelha e seu districto, vivei 
tranquillos no seio ele vossas casas, na doce companhia ele vossas mulheres e ten
ros filhos; tirae da terra o fructo ele vossos honestos trabalhos, e sêcle mudos es
pectadores elas scenàs triste::;, que por nossa infelicidade, ou , para melhor dizer, 
que o céu nos dá em castigo, ele nossa~ c~upas . Sêcle, torno . a dizer, mudos espe
ctadores elo que se passar nos outros chstnctos, bem persuaclidos que eu não quer o 
senão a vossa felicidade, o vosso bem estar, e, por conseguinte, a fume obedien- · 
cia ·ás ordens elo legitimo governo e o exacto p1·eenchimento elos vossos ele
veres . 

Nenhuma outra gloria, nenhum outro lucro pretendo, ou em algum tempo am-
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bicionei, senão este, de vos aclministrar justiça recta e imparcial, merecer a vossa 
estima e amisade, promovendo o vosso bem e a vossa ventura. 

Se algum de entre vós pretender roubar-vos a paz e socego que tencles gosado, 
uni-vos commigo, eu confunclirei seu atrevimento; porém lembrae-vos sempre que 
todos somos irmãos e todos pertencemos á mesma desditosa nação portugueza. 
Levantae vossas incessantes, piedosas e hmuildes supplicas ao Altíssimo para que 
lance longe do vosso districto a gt1erra civil que nos ameaça, e sejam estas as 
vozes q:.te se ouçam sair de vossos labios. 

Sortelha, 8 cl~ dezembro de 1826.= O juiz de fóra, Fmncisco de Pc~ula Sa?·a
fana Co1·1·eia da Silva Sampaio. 

Manifesto I 

Oderunt peccare boni, virtutis amore: 
mali, formidinc poenne. 

Virtus non territa monstds . . , 
DlJ]ce et decorum, pro Deo, pro rege, 

et pro pn.tria. mori. 

§ 1. 0 O amor proprio, origem de heroicidades, essencialmente bom e capaz ele 
preencher os insondaveis fins com que a adoravel e iB.finita sabecloria de Deus o 
infundiu no coração do homem, para o fazer feliz ; perclido o :fi_·eio da recta rasão, 
entregue ao tm:i:mltuoso fogo das paixões desordenadas, despenha-se em espantó
sos precipícios, similhante ao placido ribeiro que, alagado por grossa tempestade, 
inunda a campina, derruba, afoga e arrasta quanto encontra em sua impetuosa e 
debordada corrente, porqu'e cego e sem guia não reconhece limites em sua liber
dade. 

§ 2. 0 Elle então já não é aquella paixão bemfazeja, que, prezando sua gran
deza, e hom·ando a magestosa distancia que separa o homem dos brutos, coro
praz-se ele amar a justiça e a virtude, viver em paz e fazer feliz a humanidade. 
A tudo muda o nome, torna-se sanhudo e orgulhoso monstro, sacrifica sómente a 
seus vãos caprichos, desentende-se ele interesses sociaes, e ousa até fazer guerra 
á Divindade para despedaçar de um golpe os mais fortes e sagrados laços que 
prendiam sua estupenda maldade; applaucle-se em seu delírio, e, não contente de 
nivelai·-se com as feras, quer mesmó excedel-as em crueldade, negando a seus ir
mãos e similhantes essa nahu-al piedade e generosa compaixão, que entre ellas se 
depara algumas vezes. 

§ 3. 0 Tal é o horroroso quadro que nos offerece o impulso ominoso ele negras 
e infernaes fm·ias com que o illuminismo cl'este desgraçaclo seculo nos brinda, e 
sem cessar ameaça a total nüna de nossas mais antigas, bellas e respeitaveis in" 
stituições clivinas e humanas ! Ing1•atos ao Evangelho ele J esus Oru·isto e seus ce
lestiaes beneficios, esquecidos que desde sua apparição no universo dissipo11 coro 
luz fulgente as mais espessas trevas ela ignorancia, fez calar a idolatria e abomi
nações, a mentira ·e a tyrannia; aperfeiçoou as sciencias, as artes1 agricultura e 

. industria; deL1 assisacla e justa direcção ás paixões, e communicando aos homens 
o ingente raio ela verdade clivina, encetou em seu coração a gem1ina caridade e 
humanidade, que em vão se busca nas falsas theorias do philosophismo ; cloçura 
que irresistivelmente se insinua ao coração, e unica uncção que nos fortifica, con
sola e anima em todos os estados da vida. 

§ 4 . 0 De mãos daclas com os socinianos, huguenotes, judeus, calvinistas, luthe
ranos e ouh·os muitos, que como paes, filhos e irmãos acloptivos de Epicm·o, Voltai
re, Elvecio, Danton, lVIirabeau, D' Alambert e Rousseau, não têem deixado ele per
seguir a Deus e aos homens; os nossos modernos reformadores alistam em su~s 
pcstilentes phalang·es aos monstros que nas quatro })artes do globo têem fyate:Fnl
sado nos mesmos criminosos delírios e, arvorada a bandeira ela irreligião e impie~ 

1 Publicou-se n'nm folheto de 16 pag, em 8.0 pequeno sob o titulo de «Manifesto do s':
premo governo provisorio erecto em Bragança, capital ela provincia de Traz os Montes, no clw. 
28 de novembro ele 1826, em defeza elos sagrados e inauferiveis direitos do muito alto e pode
roso senhor D. ·Miguel I, legitimo rei ele Poxtugal, Algárves, etc., etc.; r edigido de· ordem elo 
p:ovcrno para esclnrccimento dn. bdosissim::t. e iidelissinm naç.ão portugueza, pelo vice-presidente 
do dito governo, visconde ele Villa Garcia» . 

.. 
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cla.cle, na mão ·esquerda o s~u absnnlo l?acto social e na direita em r unha.nclo· ei
vacla espada, investem, desde suas tenebrosas -guaridas, qual enraivecido lobo, ou 
venenosa serpente, para clerrocar o altar e o throno, para dilacerar ·e arruinar a 
triste seduzida humanidad e ! 

§ 5 .0 Debalcle grita a rasão, e lhes ensina a natureza <c.que os filhos são pro
P:rieclacle elos paes '', que sem seus auxílios e desvelados cuidados prestes perde
rtam a sociabilidade, as luzes e a vida; que aonde qu er que, no estado da natu
reza, existir um pae e um filho, este não pócle negar-lhe amor, respeito e obe
cliencia, em troco dos serviços que aquelle por amor e dever lhe tem prestado, e 
que necessariamente exige igual dever e igual reconhecimento. Lição perdida para 
o hypocrita ela nefanda igualdade, que abafa os sentimentos naturaes, se abate, 
clegracla e avilta até se imaginar pura ma.china, para manifestar assim de quanta 
corrupção é capaz o coração elo h.omem, quando atropella a recta rasão e ele todo 
se entrega ás maximas ela iniquidacle ! . 

§ 6. 0 Mas, insensatos! Foi porventura vossa depravada natureza quem vos deu 
esse fLu·or de igualdade? Então se vossos paes vos suffocassem no berço, como fa
rieis agora tão mau uso cl'ella, e como o crime lhes seria imputavel, não tendo elles 
quem }JOclesse accusal-os, e não teudo vós forças para resistir-lhes? Houve, poi's, 
nma podero sissima e irresistivel força que compelliu e auimou o homem a 'c1efen
cler, conservar e aperfeiçoar a sua prole, e que por identidade ele r asão e pura 
necessidade obrigou esta a obedecer, amar e respeitar aos paes! Aqui tendes, a pe
zar vosso, o principio elas sociedades : -Radical desigualdade ! Resultado bem 
contrario ao vosso orgulhoso amor proprio; mas que sem ella ninguem se dobra
ria á obediencia, e a gnerra seria o estado natlual elo homem; absurdo que r epu
gna até á vossa depravada rasão . 

§ 7 . 0 D' esta precisa desigualdade provém eminentemente o supremo poder, 
o qual, menos que os filhos não o usurpem, só pócle estar com o pae, a quem foi 
confiado por essa mão .suprema que vós desconheceis; mas que yjsivehneute nos 
auunncia o firmamento, bem corno os céus publicam a sua gloria pam confusão e 
:ergonha vossa. Digamos, pois, de boa fé, sem tergiversaçÊio, nem a mais pequena 
lllcerteza, que, declnzicla assim ele pae a filho, a rnonarchia absoluta foi o primeiro 
pocler reconhecido no mundo, e que eutregue por Deus ao primeiro pae teve este 
todo o direito ele o transmittir á sua posteridacle, inteiro ou repartido, segumlo lhe 
.fosse mais conducente aos fins que se propoz . Que cl'este

1 
mesmo direito sempre 

resultou para elle e succ~ssores a plena liberdade ele futmas modificações, acco~
mocladas às necessidacles e vicissitudes elos tempos; mas sempre r eguladas pela· 
recta rasão, jti.stiç·a e piedade, segundo a previdencia ele verclacleiras e mui sisu
das vistas politicas e economicas. 

§ 8. 0 Temos, pois, demonstrado com evidencia a verdadeira origem dos cliffe
rentes poderes que governam o mundo, os quaes, ou dependam segunclariamente 
da vontade elos povos, ou sejam independentes cl'ella; .quer fossem precedidos ele 
pacto antecedente, ou constituídos }Jela tacita e tmiversal acquiescencia; todos ti
veram o unico um ele promover o bem e evitar o mal, pelo melhor modo possi
vel. Sendo igualmente obvio que sempre se demanda o previo e espontaneo 
consentimento ela parte elo poder, pata que não se altere o sagrado direito ele le
gitimidade, não se usm·pe por sublevação, tmnulto e anarchia, não se disponha 
cl'elle a favor ele qualquer aventureiro, e se mettam assim os povos e as nações 
em contínuo alvoroto, sedição e rapina. Aliás admittli·:se-ía o stattGs in statu) 
absurdo e repugnante aos fins ela sociedade, e eversivo ela publica e individual fe
liciclade e seguranca, que só póde conseguir-se pela harmonia entre o poder e a 
obecliencia. E eis-a'qui a lei ela eterna justiça, com que todos elevemos conformar
nos, e que passâmos a consultar sobre a legitimidade ela successão elo senhor 
D. Miguel I á corôa ele Portugal. 

D'iscite 1"ustitiam rnoniti) et non ternne?·e Divas. 
§ 9 . 0_ Desde o principio ela inclepenclencia elo reino ele Portugal, confirmada 

em o .seculo xn, e memoravel b~talha cl~ Campo ele Ouriqt:e, &·a~acla pelo invi
cto e nnmortal D . Affonso Hennques, fm elle acclamaclo re1 prrme1ro e ahi esta
·belecicla a monarchia hereclitaria e absoluta., sem nenhuma restricção

1 
ele poder ,6 

45 
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soberailla. A pndencia, porém, e consnmmaua virtude cl'este santo r ei, ct~ as 
assombrosas acções esfalfaram os cem clarins da fama, julgou ser justo convocar 
os tres estados de seu nascente r eino para, nas primeiras côrtes de L arnego, r e
gular a successão ela· monarchia , e fazer leis para o bom governo ele seus povos. 
Por isso não entencl!')mos clerogaclo seu poder legislativo, ou por elle emittido á 
nação, como erradamente pretendem os innovaclores anarchistas, e que temos pro
V[tclo ser inauferivel e inherente à soberania; sendo de lJrirneira inttúção que as 
ditas côrtes tiveram por fim principal a profunda política de impor silencio á r e
quisição do r ei de L eão, que exigia feudo ao nosso, COID]Jrom.ettendo assim sua, 
inclependencia, a qual foi habilissimamente discutida, e se decidiu e denegou m~
gistralmente aquella, empr egando as phrases <mós somos livres, o nosso rei é 1~
vre como nós1' 7 etc. 7 etc. 7 para assim ser mais forte a negativa; e nada maiS · 
prova o facto, senão que essa foi a vontade do .r ei e a sua alta política. ' 

§ 10.0 N'estas côrtes, pois, com solemne aucliencia e conselho ela nação, r epre
sentada por seus promrradores, qhe segtmclaram animo e vontade real, escreveu-se 
a regra invariavel ele succecl er na monarchia portugtwza, e ficaram excluído~, 
para em nenhum tempo do mtmdo poderem occupal-a: 1. 0 7 os príncipes estr angei
ros ; 2 . 0 1 os príncipes portug~1ezes que r econhecessem senhorio, fizessem feudo a 
r ei .e r eino estrangeiro, ou praticassem acções indignas elo seu nascim ento; 3 .0

, pant 
evitar que o sceptro portugnez caísse em poder ele pTincipe estrangeiro, a :filha elo 
rei, em falta ele varão, succeclesse na corôa; mas que casaria com senhor JJortu" 
guez, o qual não se chamaria rei emquanto não tivesse um filho da rainha, e an
daria sempr e á sua mão esquerda; 4 . 0 1 que o nobre que se alistasse nas bàncleiras 
inimigas, para fazer guerra ao rei e ao r eino, que desamparasse, ou n~io seguisse 
o estandarte real, não o defendesse, e a p essoa do r ei, a do príncipe, etc ., etc., 
perdesse para sempre a nobreza e ficasse infame. com toda sua p ost eridade. 

§ 11.0 Assim se estampou nossa lei ,fundamental, paladio em que libra a sa
cro santa r eligião que professâmos, e a justiça com que D eus ab ençoou nossas ar
mas em as quatro partes _elo mundo, e com a qual se elevou Portugal ~\. primeira 
ordem entre as nações, se fez grande e inclepenclentc, senhor elos mares , terror 
ela Asia, açoute dos agarenos e propagador elo Evang.ellio . Lei que os nossos es
for çados ascendentes, com as espadas nuas, segtmclo o marcial espír ito cl'esses 
ventm osos ten1pos, em altas, alegres e repetidas vozes, por milhares ele bôcas 
acclamaram e jlll'aram defender até ao fim elo mundo, sem lhe fazer em alteração, 
nem consenti~·em outra. Assim revestida com r eal auctoriclacle, Teceb eu ella o roa
gestoso c1.mho de «pacto social portuguez)): augusta investidura elo monarcha! Tá
bua e ftmclamento elos r ecíprocos deveres, que presta c exige elos seus vassallos, 
com justo titulo ele ser obedecido, que encanecida por mais ele sete seculos, fez 
sempre as clelicias elos verdadeiros amantes ela r ealeza e das liberdades ela patria. 
L ei, finalmente, que. tem custado tantos e tão extraorclinarios sacrificios, qomo 
attestam os fastos ela gloria portugtl.eza, que offuscam os ela ·antiga Roma; .e que 
por isso pede o nosso mais r eligioso acatamento, profundo amor e r endida obe
cliencia; que a todos ensina não ser licito ti·ocal-a , nem arriscai-a por vãs e insi
diosas theorias. 

§ 12.0 Infelizmente, nós já ele sobejo o t emos experimentado em nossas ftmes
tas commoções intestinas, na perda irreparavel ele bastas e riquíssimas pos~essões 
coloniaes e no aterrador aspecto que ora assusta todas as nações, e as ameaça 
com o malicioso frenesi ele novas e desvairadas constittúções, que o espil:ito e 
maximas subversivas ela França desenvolveu desde o seculo ele LlÚZ xrv, e que 
a r evolução poz alú no seu vortice para resvalar o poder, adormecendo, clivicliudo 
e enervando os povos e os monarchas, a despeito elo infallivel axioma político: Il 
n'est pas ternps de changm· les lois, qttanclles ennemis sont cmx po?·tes. 

§ 13.0 Sem rasão, e eom a mais feia e atroz injustiça, se empenham nossos 
innovaclores anarchistas, em inverter, alterar e destruir este pacto sagrado, que 
em iclenticas circumstancias duas vezes tem salvado nossa inclepenclencia, decidindo 
a contenda ele dois reis nossos, elo mesmo nome, qtle apesar cla.rnais formiclav~l 
opposição de um 1mú poderoso monarcha, deu o triumpho á verdadeira legitimi
dade; que ora o promette ao nosso idolatrado r ei o senhor D. Miguel I, e aos Ieaes 
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portugLlezes realistas, que defendem seus incontest11veis e sagrados cli reitos . . A ma
gestosil e imperi11l santa alliança, para quem appellâ.mos, não ha ele denegar-nos 
sua justíssima decisão, nem pócle por m:uitb tempo suspenclel-a, prevista sua r eal 
piedade, os princípios ele legitimidade que proclamaram, a urgencia elo socego pu
blico que garantiram, e a j usta espectativa elos povos, que r espeitosos anhelam 0 

desejado momento ele admirar a indefectível justiça com que desarmam ê.. anarchia 
incendiaria. Decisão que ha de attrahir-lhes as bençãos celestes e os votos de Por
tugal restituído á sua pristina ventma, com a posse e goso elo seu aDjo tutelar, elo 
seu incomparavel rei e unico senhor natui:al, a quem só poucos maus elesamam, 
porque o suspeitam ou temem jústiceiro, e clesconhecem sua alta religião e r eal 
pieclacle. . 

§ 14. 0 Realistas ele todo o universo! A nossa sagrada causa é a da reEgião e 
do throno; é a · causa elo clever, ela honra e ela justiça : eia, não desmaiemos em 
nossa heroica. lucta! A sentença elo nosso ailo r::+do rei e senhor D . Miguel I foi, 
definitiva e irrevogavelmente proferida em as côrtes ele Coimbra; é aquella mesma 
que assentou sobre o throno portuguez aos grandes reis D. João I e D . João IV, 
e que em ambas essas clistan:tes epochas confirma as regras que vos tenho apon
tado . Com ellas foram sempre consequentes todas as que contém o nosso clireito 
publico, anterior ou posteriormente exaradas . em muitas ele nossas côrtes, nos tra
taclos mais authenticos, a esse proposito celebrados entre Hespanha, Ftança., In
glaterra, Austria, Hollancla e as demais nações europêas, que todas reconheceram 
a legitimidade elos ditos nossos reis, e algumas das potencias continentaes garan
tiram o principio el'esta legitimidade mui explicitamente a seu favor, e em parti
cular, a favor ela augusta casa de Bragança, reinante em Enba recta ha perto ele 
duzentos annos . Por isso a successao elo dito senhor D . lYliguel, e seu chamamento 
ao sceptro portuguez, está consignado indubitavelmente no coeligo elo elireito elas 
gentes e nas regras ela r ecta ras!to e ela divina e humana justiça. 

§ 15.0 Em verdade, todos sabemos que o senhor D . Joao I reinou em Portu
gal, com . exclusão ele seus dois irmãos legitimos, não só porque elles se achavam 
presos em Hespai1ha, mas essencialmente por haverem pegado em armas e feito 
guerra a Portugal, como consta da falia que o insigne clr. João elas Regras fez 
nas ditas côrtes ele Coimbra a favoi· ela successão elo dito senhor D . João I, que 
n'ellas foi acclamaclo r ei . D'este direito, r econhecido em toda a Europa, devol
veu-se o mesmo sceptro para o senhor D. João IV, não sem mui cliutnrna guerra, 
para excluir os r eis de Hespanha, em rasão ele estrangeiros, que· não aclmittem .as 
citacla.s côrtes de Lamego. Estas côrtes, pois, que; como affirma o sabio pache An
tonio Vie~ra, existiam no archivo elo senado ele Lisboa, em original, no livro cha
mado Po1·co espim, mas que foram recolhidas por Filippe II, ·e por elle smnidas ; 
excluiram não obstante, aos seus successores, ela occupação elo throno portuguez, 
que elle havia usm·pado . · . · 

§ 16.0 Não podendo já entrai· em duvida a exist encia de tão antigos documen
tos, e as solidas rasões em que se fundam para a exclusão ele príncipes estr a.ngei
ros, e elos que, sendo portuguezes fizerem a guerra a Portugal; sendo este eli
reito publico portugnez, ultimamente r econhecido vigente e obrigatorio, igualmente 
pelo celebre tratado ela paz ele Utrecht ele 1713, e por outros m1útos que se acham 
encorporaclos no direito elas gentes, etc.,. etc. : é da primeira evidencia que ellas 
elevem regular a legitimidade ela successão a beneficio elo senhor D. :M:iguel ; em 
primeiro lagar, porque seu irmão o senhor D . Pedro declarou-se imperador e IJer
lJetuo defensor elo Brazil, fazendo a gL1erra a Portugal e ao seu rei e pae ; em se· 
gunç:lo log;ar, porque, elevado o dito Brazil á categoria ele impe1'io, e I'econhecicla 
sua -inclepenclencia pela carta ele lei ele 15 ele novembro ele 1825, entra a regra 
ela p.artilha marcada pelas côrtes ele Lisboa em 1641. Estas côrtes determinam 
que «.unindo-se outro reino ao ele Portugal o filho mais velho elo rei succecla em 0 
maior, e o segtmelo filho reine no mais pequeno». Ora, já se vê que esta separa
ção eleve começar nos filhos elo imperante, que n 'esse tempo era o senhor 
D. João VI, e ~Jor isso re~áe a success.ão em beneficio elo senhor D. lVIiguel, uma 
vez que não fo1, nem pod1a ser, exdmdo pelo pae commum, sem notaria offensa. 
ele toda a rasão e justiça. 
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§ 17.0 Agora pois, honraclos realistas, quem ha que possa ainda hesitar soLr_e 
a justiça elo sagTaclo dever que havemos desempenhado a favor elo senhor D. MI
guel, acclamanclo-o rei absoluto ele Portugal, e alistando-nos em suas bandeiras? 
Estae seguros que o mundo todo e os nossos encarniçados inimig·os r econhecem 
vosso denodado heroismo! Nós combatemos uma facção, e se ella (segtmdacla pela 
política incendiaria ele um ministro, que ultraja a santiclacle elos trataclos, porque 
está ligado ao systerna ela impiedade) triumphar em sua traidora ousadia, as futu
ras gerações abençoarão nossa mernoria e a execração publica perseguirá tamanha 
iniquiclade ! 

§ 18.0 Por mais virtudes, valor e sabedoria que brilliem na pessoa elo impera
dor do Brazil; a esmaltada magestade e riqueza ele que está r evestido, não lhe 
dá um l)equenissirno a tomo ela legitimiclacle que carece para reinar entre nós! De
plorando sua sorte, nós desejâmos cordialmente qtle elle faça a sua ventm·a e a 
de nossos ex-irmãos brazileiros; mas todos elles tornaram-se rebeldes e estranhos 
á família portugueza, fazendo-lhe traiclora guerra e ao seu legitimo rei; dilacera
ram as entranhas da patria, repartindo seus estados, declarando-se inelependen
tes, e por consequencía estrangeiros! o augusto imperador, declarando-se sou 
defensor perpetuo, e escrevendo a seu pae e rei <<que elle e os brazileiros nada 
queriam ele Portugal», constittúu-se incapaz de lhe succeder, e perdeu esse direito 
a favor de seu irmfio , que com identica rasão (e ainda mais forte porque é legi-

- timo) deve assumir a corôa, como a assumiu o dito senhor D . João L 
§ 19.0 Em presença, pois, d'esta succinta exposição elos incontestaveis clil·ei

tos do senhor D . Miguel, fica não só justificada a irreprehensivel conclucta elos 
realistas porttlguezes, mas tambem demonstrada a rebeldia e manifesta traição elos 
insurgentes anarchistas, que machinaram .o seu desterro, e apoz cl'elle o falso ele
ereto · ele 6 ele março de 1826, para chamarem ao seu partido e depravados :fins 
demagogicos essa nulla regencia, que contra todas as normas mortuarias, f01jaram 
depois ela morte do senhor D . João VI, que santa gloria haja, a mula constittú
ção ele 29 ele abril, .que extorquil·am do imperador elo Brazil; ele proposito errando 
o rumo da Austria, ]>ara duas vezes perderem Portugal e o Br~zil, que por errado 

· rumo o grande Cabral lhe havia adquirido; e tornando a suscitar a mesma scis
matica doutrina de 1820, que tende elll·ectamente para a intoleravel democracia, 
objecto ele seu maior e mais teimoso conato. 

§ 20.0 Para obstar a tão perficla u smpação, repellir a força com a força, e 
reparar a perda ela nossa liberdade e injusta emigração a que t emos sido violen
tados, entrotl o nosso exercito em Bragança no dia 23 ele novembro, e ahi em o 
dia 29 foi installaclo o governo supremo ele r egencia provisional para g·overnar es
tes reinos em nome e clm·ante a ausencia elo senhor D. J.\IJjguel, i·ei elos mesmos, 
e até á inauguração ela regencia de sua magestacle a imperatriz rainha, ou ele sua 
alteza serenissima a senhora D . Maria Thereza, a· quem declara immecliata sue
cessara ao r eino, na falta elo dito seu augqsto irmão el-rei nosso senhor, por se 
achar no estado de viuvez ao tempo ela morte do senhor D. Jo?to ·vr, .e por isso 
apta para os expressa elos · chamamentos e poder casar com senhor portl1guez, na 
conformidade ela lei ftmdamental cl'esta monarcbia1• 

§ 21. 0 Similhantemente anmula e declara irrita e ele facto a regencia estabe
lecida em o dito nullo decreto ele 6 ele março, para ser considerada com todas suas 
provideJ?.cias, ordens ou decretos q tlG haja emitticlo, como se nunca existissem. 
Declara traidores ao rei e á patria todos os que de ora em diante não reconhece
rem o governo elo dito senhor, e não o fizerem proclamar rei cl'estes ditos r einos, 
prestando-lhe juram ento ele obecliencia, e de não ser.v:irem, obedecerem ou reconhe
cerem aquelle governo intruso e violento. Manda outrosim, que todas as auctori
dacles civis e militares se prestem á necessaria elefeza ela patria, fazendo apromptar 
gente, armas, munições e snbsiclios, e dando para isso as ordens e providencias 
necessa,rias, tudo em nome elo senhor D . Miguel, rei ,absoluto de Portugal e elos 
Algarves. Recommencla ultimamente a todos os vassallos ele sua magestade a mais 
acrisolada obediencia ás suas reaes ordens, e a mais vigorosa opposição a bem eb 

1 Política com que n'esta epocha se intentou facilitar o regresso do senhor D. Miguel I. 
(Nota do docwmento.) 
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religião e ela legitimidade ele seus inaufei·iveis direitos; esperando que todos os 
leaes portugLwzes se unam ele sentimentos a respeito de tão importante objecto, e 
que os soldados ele 1)rimeira e segunda linha, r etirados elo serviço, compareçam 
nos seus respectivos corpos, no preciso termo ele seis clias, para cujo e:ffeito lhes · 
perdoa qualquer deserção, e os que não comparecerem incorrerão nas penas de 
deser ção em campanha. 

Paço elo governo, em Villa Real, 9 de dezembro ele 1826. = il!Ia?·quez de Cha
ves> presidente = Visconcle ele Villa Gcwcia) vice-presidente= BTigacleiro Fran
cisco ele jJ!foraes 1VlcGcltG1'eÍ1·a Lobo> deputado = José Jll[amtel Fe1 ·1·eira ele CastT(.) e 
BotGsa> secretario. 

Ex-trac-to 

O marquez de Ang~ja escreve ele Braga a 4 elo corrente, clizendo recebêra 
uma partici1)ação vocal elo coronel Zagallo, governador interino ele Chaves, que o 
general Corúúa ele Mello (que no 1. 0 ele elezembro estava em lVIiranclella) dirigia 
forças sobre Villa Real, e que o transfuga Leitão, com mn grande corpo ele g'Ller
rilhas, ameaçava a estrada ele Montalegre, por cujo motivo o.mesmo marquez 
destacou o tenente coronel ele cavallaria, João Nepomuceno de lVIaceçlo, comman
elanelo uma columna ele cli:fferentes armas para Salamonde, e outras disposições . 
Participa mais o dito marquez, que em vírtl1cle da auctorisação que tem r ecebido, 
tem feito armar aquelles povos que julga conveniente. 

O visconde de Beire, depois de ter entregue o governo elas armas do Alem
tejo ao conde de Villa Flor, acompanhou este general .como vohmtario, querendo 
pelejar no })rimeiro combate em qualquer commando que não fosse o ele comman
clante em chefe. 

O general Caula escreve ele Elvas em data ele 6, annm1ciando que o general 
conde de :Villa Flor lhe peelíra conservasse ainda o governo d'aquella praça, ao 
que elle promptamente annuiu, antep_onclo sempre o sel'viço ele sua alteza, e a 
defeza ela patria, a qualquer consideração pessoal. 

O conde ele Villa .Flor devia estar hontem no Redondo ; os rebeldes só tinham 
um piquete- em lVIonsarás cl' este lado elo Guacliana; o concle dispunha-se para 
atacai-os . 

O general Stnbbs participa do Porto, em data ele 5 elo corrente, ás dez, horas 
da noite, que o coronel Valclez cedêra por falta ele mantimentos, que os officiaes 
foram presos e os soldados arrastaelos para Hespanha; por não quererem anmür 
ás promessas elos rebeldes. O general Mello e o general Clauclino tinham o seu 
quartel .general em lVhu·ça no dia 3; os rebeldes tinham as àvançaclas em lVIiran
della no mesmo dia, assolando tudo; as g uerrilhas só cuidam em pilhagem e em 
assassínios; taes são as noticias que o general Stubbs obteve por informações par-
ticulares. ' 

O conde ele Alva participa em 4 o seguinte: ((N' este momento acabo ele re
ceber u~ officio do capitão general ela Andaluzia, e outro elo governador militar. 
ele Ayamonte, os quaes remetto por copia a v . ex.a para serem presentes á se
nl:J.ora infanta regente, e como pelo seu conteúdo se vê que as armas e petrechos 
de guerra que levaram para Hespanha os tra.nsfugas do regimento 14 ele infante
ria e 4 . 0 ele cacaelores me devem ser entregues, por isso vou nomear dois officiaes, 
um para receb~r a artilheria e outro o armamento . 

, O, general da Beira Baixa escreve ele Castello Branco em 4 de dezembro, ás 
nove horas ela manhã, o seguinte : ccAté hoje não têem appareciclo n'esta fronteirá 
'os rebeldes em força armada; ·ha duas horas porém fui informado que a Valvercle, 
2 leguas ao nascente de Penamacor, tinha chegado um comboio ele armas e mu
nições; estou r etminclo as milícias e segmo a v. ex. a que, se não entrarem em 
mu[ta força, eu farei quanto seja possível para os repellin, etc. 

O general da Beira Alta escreve ele Vizeu, em 5 elo· corrente, que no clia 2 
cl'este mez, sel"Íam duas h01·as ela tarde, entrou na fronteira cl'esta província 0 

transfuga ex-tenente córonel elo regimento ele milicias ele Trancoso com algtms 
homens armados, e se dirigiu á casa elo juiz ele fóra ele Castello Roclrigo e o mal
tratou ele palavras, roulJou papeis, arrombou a cacl ia, soltou p~esos, affixou pro-
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clamações, passou e1' ali para Almendra .e outras povoações, espalhando a conftlS~io. 
Um destacamento ele infantel'Ía n. 0 6 su.ffocou uma tentativa ele rebelliao em Villa 
Nova de Foscoa, o commandante · d'este destacamento portou-se briosamente . A 
mesma conducta teve um piquete ele cavallaria n .0 10, qne escarmentou alguns re-
beldes que entraram na aldeia da Ribeira. . . 

Este mesmo general participa qtte o tenente ele milícias ele Lamego, José RI
beiro ele Sá, com alglms soldados e um alferes elo mesmo regimento, fizeram fo~o 
e prenderam alguns amotinados ela villa ele Bertianda; Lamego até ao dia 3 e~Js
tia em socego . Tinha tambem mandado organisar as guerrilhas, como havia s1do 
prevenido. . 

O brigadeiro governador de Abrantes, Antonio de Azevedo, annuncia, em 
datas ele 4 e 6, as providencias que tem tomaclo para pôr aquella praça em estado 
de defeza,. participando tambem a entrada ali do batalhão de infantm·ia n. 0 1, c ' 
que as milícias ele Castello Branco marchavam cl'ali para esta cidade. 

Secretaria de estado elos ncgocios ela gLlelTa, em 8 de dezembro· de 1826. = 
O chefe ela primeira clirecção, Rod1·igo Pinto Piza?'?'O. 

Orde:n:t. do dia 

S. ex.. a o sr . general governador elas armas cl'este partido, desejando aprovei
tar o patriotismo e adhesão á causa ele el-rei, o senhoT D. Pedro IV, elos habi
tantes d'esta cidade, tem determinado se organisem batalhões provisorios de guarda 
de segmança interna ela cidade, os quaes se denominarão «voluntarios reaes de 
D . Pedro IV)), compostos dos indivíduos paizanos que se quizerem alistar, ele cuja 
organisação encarrego os srs. o:fficiaes seguintes : 

O sr. 'Thomaz Caíre de Araujo, do regimento de infanteria n . 0 3, fica encar
regado da oTganisação elo primeiro batalhão ; e o sr. Antonio Ferreira Borges, 
capitão de infanteria n .0 18, o fica ela org-anisação do segundo . 

. Estes srs . officiaes procederão immecliatamente á organisação elas compa.nhias, 
no que observarão o seguinte : formarão listas ·ele cem indivíduos cada uma, tendo 
attenção a que as moradas elos que entram em cada lista sejam proximas. 

Logo que as listas estejam formadas, os cem homens comprehenelielos em cada 
uma passarão a votar para ca1Jitão, tenente e alferes, nomeando cada votante tres 
incli vicluos para cada posto e votando todos os cem comprehenclidos em cada lista, 
presiclinclo a estas votações os cinco inclivicluos de maior idade de c.acla com1Janhia; 
e logo que estas votações estejam concluiclas, estes farão o apmo elos nove indi
víduos que tiverem reunido maior numero ele votos para cada po~to, e, depois de 
assigua.do pelos cinco, o entregarão ao sr. capitão encarregado da organisação do 
batalhão a que a companhia pertencer, e este o fará logo subir á presença eles . ex." 

Os batalhões serão compostos ele quatro companhias, na força ele cem homens 
· cada uma, d'onde se escolherão, na fórma j á dita, o capitão, tenente e o. alferes; 
e logo que s. ex. a tenha approvaclo estas nomeações, os officiaes ele cada compa- ~ 
nhia, de accordo com o sr. capitão que interinamente fica encarregado ela orga-

. nisação e commanclo elo batalhão, nomearão elois primeiros sargentos; dois s~gtmclos, 
oito cabos e oito ans1)eçaclas ; cada companhia se dividirá em duas divisões, cada 
divisão em duas secções, cada secçrl.o em duas esqL1aclras, com os seus competentes 
officiaes inferiores; devendo o tenente pertencer á segunda divisão e o alferes á 
primeira, quando houverem ele obrar separadamente. 

O sr. alferes elo regimento de infanteria n .0 18, Carlos Benevenuto Cazimiro 
e Silva, :fica ás ordens do sr. capitão Oaire1 a ·:fim de fazer o serviço de ajudante 
no seu bat::J.lhão; e o sr. alferes do mesmo regimento 18, José Antonio Zagallo, 
fica ás' ordens elo sr. capitão Ferreira Borges para o mesmo fim. 

Os srs. capitães encarregados ela organisação elos l:>atalhões farão participante 
a s. ex. a elos officiaes inferiores que precisarem para instnlCção elos mesmos bata: 
~hões, assim como elos meios mais proprios e efficazes para conseguir a prompt:.t 
~nstrucção dos mesmos. 

Quartel general do Porto, 8 ele dezembro ele 1826. = Gem~do José Bmam
canp, tenente ás orelens. 
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Portaria 

Constando á senhora inümta r egente o acontecimento, que no dia 6 do cor
rente mez teve logar na praça do Commercio junto da arcada ela secretaria ele 
es.taclo elos negocias ela guerra, e sendo ta.l acontecimento caso ele devassa pelas 
lets do r eino : manda sua alteza, em nome de el-rei, que o intendente geral da 
policia informe se o ministro elo respectivo bairro abriu devassa pelo dito facto, 
como era obrigaclo; e, quando o não tenha feito, lhe orclene logo que immecliata
mente proceda a ella. 

l")alacio ela Ajuda, em 9 de dezembro c1e 1826.= Pd 1·o de J.){ello B1·eyne1·. 

Po:ri;a1:•ia ' 

. Constando·· {L senhora infanta regente que •OS rebelcles não perdem de vista 
nenhum meio de atacar e perturbar a ordem elo socego publico, fazendo publicar 
papeis secliciosos e opiniões subversivas, até com proposições falsas, e que apesar 
ela importancia cl'estes acontecimentos, os empreg·ados ele policia se têem havido 
com frouxidão em pl'OCtmtr atalhar aquelles insultos: é sua alteza servida orde
nar, em nome ele el"rei, que o chanceller da r elação e casa do Porto, encaTregaclo 
da policia da mesma cidade, vigie mtúto , attentã.mente os seus empregados, ele 
maneira que taes acontecimentes sej am prevenidos; fazendo procede1' a devassa, 
como· na fórma ela lei compete, e removendo os empregados que forem omissos, 
tudo debaixo da sua maior responsabilidade. E porque .muitas vezes será neces
sario requerer auxilio militar, ordena ontrosim a mesma senhora que o clito chan
celler p1·ocm·e sempre estar na maior união e ter a ·maior intimidade com o gene-

. ral governador das armas, actualmente existente n'aquella cidade, e com os que 
para o diante o forem, de sorte que, dando-se reciprocamente todos aquelles soe
corras e instrucções necessarias, se possa obter o importante fim ela segmança e 
tranquilliclacle publica. 

Palacio de Nossa Senhora ela Ajuda, em 9 de dezembro de l 826 .= Ped?·o de 
lviello B1·eyne1·. 

I 
Portaria 

lVIanda a senhora infanta r egente, em nome ele el-r ei, participar ao marechal 
de campo graduado, encarregado elo governo elas armas ela província do Alemtejo, . 
que o ministro ela guerra, eniquanto commanclante em chefe ela divisão ele opera
ções, auctorisou no 1: 0 ele novembro pr~ximo passado o coronel ele milícias ele Beja 
para entregar o armamento clesnecessario ao corpo do seu commanclo a Francisco 
Romão de Goes, }Jara que este poclesse armar uma companhia franca de cidadãos 
de Beja, em defeza de el-rei e elas st~as in~tituições, em qtlalq~ler caso de .iJ?-va
são ou r evolta; e como esta companhta .esta armada e levada Já á força de du
zentos homens, fazendo importante serviço, ordena sua alteza que o referido 
conde faça entrco·ar quatro mil cartuchos de espingarda ao mencionado Goes, para 

o nhi mtmiciamento cl'aquella comJ.Ja a. 
Palacio ela Ajuda, em 9 ele dezembro de 1 82.6.=1J![a?·q~wz de Valença. 

O ffi.cio 

Dl.mo s1:.- A camara, nobreza e povo cl'esta cidade, au~iaclos :relas tropas 
realistas do corumando de s . ex. a o sr. barão de Santa Comba Dao, clesepnclo r emo
ver os horrores ela guerra civil, em que a nação inf~lizmente .vae a enlutar-se, 
acclamou hoje n'esta cidade e província o senhor D. l\~1guel I 1:e1 a~sohüo de Por
tugal Algarves e seus dominios, e a nossa augusta rmperatnz ramha como r e
gent~ chu·ante a ausencia elo nosso legitimo soberano o senhor D. l\'Iiguel I; nomeou' 
uma j tmta p,rovisoria composta dos membr?s ela inclusa ~· elação, para &·overnar esta 
comarca e }Jl'Ovincia, emquanto se nã? mstallam as JHntas. resp~ctlvas ele, cada 
uma comarca, e ultimamente a reg·enma de sua magestade 1mpenal e real a im
peratriz rainha, como tudo .consta do auto de camara geral a que se procedeu c 
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que por fa.lta. ele tempo se não remette a v . s.a por copia, mas que lhe será pre· 
sente na. primeira opportuniclacle . Não entrando em cluvicla alguma o brio, honr~ 
e fidelidade de v. s.a e sua conhecida aclhesão á causa da realeza e da legitiml
dacle, rogâmos a v. s.a a sua cooperação, auxilio e intervenção, e reunindo toda 
a força que lhe for possível do r egimento elo seu commando faça com elle imme
diatamente a acclamação elo senhor D . JYiigt1el I r ei absoluto ele Portugal e seus 
domínios, na fórma e termos que já :ficam expostos, fazendo v . s. a decidir e abra
çar tão justa causa todas aquellas camaras e auctoridacles que, por tibieza, fra
queza ou falta ele sentimentos honrados, demorarem aquelle acto . v . S . a :ficará res
ponsavel por todas as consequencias ela mais pequena omissão. 

Deus guarde a v . s." Guarda, nos paços elo concelho, em junta ele 9 de dezem
bro, pelas seis horas da tarde, ele 1826.-In.mo sr. José ele :M:ello Freire, coronel 
commandante elo r egimento ele milícias ele Arganil.= O corregedor José }.{a1·ia de 
.d1endonçct Abneidct Ba1·bw·ino=O provedor da comarca, José A lexand1·e ela Custa 
=0 provi ~or governador do bispado, Nfanuel Dua1·te da Fo.nseca Carvalho e Hilv_a 
=0 arGecliago, João Pinto de ~fi!Iendonça A1·mes= O juiz ele fóra, José Antonw 
Qua1·esma de Ca1•valho e Vasconcellos=Ped?·o Sa1·aiva da Costa Pe 1·eú·a de R e
foios=Balthazar F1·eú·e CO?·te de Andmde= Diogo de J.Vlagalhães Os01·io Amgão 
J.11.achuca= J.Vlanuel de Vasconcellos Amg~o Oso1·io do Lago e Alvite = Secretario, 
o concgo Agostinho Ge1·aldes D.ias PToençct. 

Officio 

m .mo .. r. -Cumpre-me elizer a v . s.a que a j unta estabelecida n'esta cielacle, 
ele qtle tenho a honra ele ser presidente, e igualmente o Sl' . general Telles, com
mandante da quinta divisão realista, e :finalmente .todos os portuguezes que cles~
jam ver acclamaclo em todo o r eino o riosso legitimo soberano o senhor D . Mt
gtwl I, esperam anciosamente que o .r egimento do seu commando se nos reuna e 
quanto antes; e quando por algum motivo inesperado isto se não possa effeituar 
immeclü~tameute, que nos avisem quando lJocler emos contar com a sua cooperação . 
O governador Pêgo e estado maior da praça, toda a gum·nição, composta do re
gimento n. 0 6, de parte do de cavallaria n. 0 10, ele. bastantes artilheiros elas com
panhias de veteranos, etc., tudo adheriu muito espontaneamente á causa ele el-rei 
o senhor D. Miguel I, e já fez a acclamação com . o maior enthusiasmo; assevero 
isto po1'que estive com toda a guarnição em Almeida. Nós temos aqui. o r egimento 
de milícias ele Tonclella, Guarda, T rancoso, Covilhã e parte do ele Iclanha, qua
r enta soldados ele cavallaria ela guarda r eal ela policia, alguma cavallaria1 e espe
râmos depois ele ámanhã toda a g·uarnição ele Almeida; temos tambem mais ele 
dois mil guerrilhas muito bem armaclos1 e continuamente se nos está reunindo 
tropa. 

Guarda, 14 ele dezembro de 1826. -Ill.mo sr. commandante elo regimento de 
Arg·anil ,= Visconde de Jvlo~ellos. 

Officio 

Til. mo ,e ex. mo sr.-Hoj e que .r ecebo a noticia ele v. ex. a me mandar r eintegrar 
no exercício elo logar ele j uiz ele fóra cl'esta cidade, a r ecebi iguahnente ela che
gada ele v. ex. a a essa villa, chegada que ha muito todos os bons portuguezes ap · 
peteciamos. Era o meu desejo o ir j á pessoalmente felicitar a v . ex . a e á ex. ma sr .a 
visconclessa pela sua boa vinda, como ha muito tencionava; mas, pela gTaça que 

· venho ele receber, isto era até um dever, pois v . ex.a com ella acaba ele dar-me a . 
mais li.sonjeíra satisfação, não poT tornar a servi1· n'este logar , mas. por me _pôr 
nas circumstanoias ele eu n'esta occasião poder fazer serviço á j usta causa em que 
nos achâmos empenhados e ao augusto rei o senhor D . :Miguel I, o que não po
eleria fazer. elo mesmo modo estando fóra elo serviço; e não só por esta rasão, mas 
por me persuaelir que se v . . ex. a se lembrou do meu nome, fo i por estar informado 
ele que não pertenço a essa facção odiosa que tanto tem vexado o desgraçado Por
tugal, atropelando tudo que ha ele mais sagrado; e sim pertenço á classe elos que 
p.mam o seu legitimo monarcha c odeia essas instituiçõe · que a perversidade tem 
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ÜJ.Ventado para destruir o altar e throno. Não mo sendo pois possível cumprir 
c?m. o meu cles~j o e dever, indo j á pessoalmente perante v. ex.a, porque n 'esta 
Clclacle a minha presença se torna necessaria e os meus serviços podem ser preci
sos (não me dispensando ·comtuclo ele o fazer logo que possa), apresso-me porém 
a faz el-o por este modo, Çlando, primeiro, os parabens a v . ex. a ele ter chegado a 
essa villa, felicitando-o por t er enchido ele satisfação a todos ·os que ambicionam 
~ governo elo senhor D. l\l[iguel I, reconhecendo-o como legitimo r ei cl ' este reino, 
hvranclo-o das oppressões e vexames que os demagogos lhe preparavam; agrade
c~nclo, segundo, a graça que v . ex. a acaba ele fazer-me reintegrando-me no exer
cwio ele juiz de f6ra cl'e,sta cidade e ele me constituir no estado ele poder fázer 
serviço ao dito augusto senhor e ao exercito restaurador. Digne-se v. ex.a acre
ditar que pela parte que me toca farei quanto estiver ao meu alcance para o bom 
exito ela justa causa em que nos achâmos empenhados, cles~j anclo que v . ex. a, a 
quem appeteço as maiores prosper.iclacles, me dê occasiões ele mostrar os, desejos 
ele fazer serviços a el-rei o senhor D. Miguel I, facili tando-me o ele empregar-me 
no seu serYiço pa.r ticular. 

Deus g tlarcle a v . ex.a Lamego, 9 ele dezembro ele 1826. -111. 010 e ex. 010 sr. 
visconde de Canellas .= Antonio clct Costa F1'ei?·e Crtlcleim. 

Officio 

Chegou hontem o paquete S tanme?·, pelo qun.lrecebi o despacho ele v. ex~ a 
n. 0 12, causando-me bastante admiração o ignorar-se ainda em Lisboa no dia da 
sua data os acontecimentos ela nossa fi·onteira, que já a:qui por via ele Hespanha 
constavam ha mais ele uma semana. N'este instante, porém, acabo de r eceber o 
despacho n. 0 13, trazido a Plymouth, segundo creio, por uma embarcação de 
guerra, e vejo pelo seu conteúdo que não me enganei na interpretação qLw dei 
eis ordens anteriormente por mim r ecebidas, e que a serenissima senhora infanta 
regente não poderá cleixar ele approvar a reclamação solemne que em seu nome 
enderecei ao governo britannico. · . 

Não tinha podido ha tres· ou quatro dias avistar-me com mr. Canning, em ra
são ele um ataque de peito que o obrigou a sangrar-se e a :ficar ele cama. E sta 
map.hã porém1 ainda; qu·e mal convalescido, me recebeu e me fez algumas objec
ções ácerca ela nota, principalmente sobre a inferencia que ella clava lagar a ti
rar, ele que o passo não era . dado em virtude de ordem expressa do meu goverJ?,o, 
mas em certo modo por acto espontaneo ela minha parte ; e tambem me arguiu 
de não haver prevenido ·a objecção elo consentimento necessario elas camaras; e de 
não haver dito nada relativamente aos ~ustes que no caso da prestação do soccorro 
se tornava inclispensavel fazer. 

A cada uma cl 'estas objecções r espondi suocessivamente, mosúanclo-lhe, em
quanto á primeira, que log·o depois ela insurreição elo Algarve eu havia recebido 
ordem de pedir os soccorros ele sua magestacle britannica, e que a entrada em 
armas elos clese:rtores ])Ortuguezes no ·nosso territorio, e a evidente cooperação elas . 
auctoriclades hespanholas, não me deixava lagar ele duvidar que eu cumpriria as 
int(mcões da serenissima senhora infanta regente, r enovando ag·ora por escripto e ele 
um m~oclo mais o:fficial e mais mgente a mesma solicitação que ha dois mezes me fôra 
otclenacla

1 
e em que não insistíra desde então mais e:ffioazmente, por elle mesmo 

mr. Çanning me haver pedido que não tratasse por emquanto a questão por es
cripto, assegLuanclo-me que seria baldada a minha cliligencia; e sobretudo por
que, havendo momentaneamente cessado a guerra ciYil em Portugal, recebêra or
dem ele v . ex. a para não apr~ssar a p_artida _elo socc~rro brita~ioo . . 

Emquanto á seguncla obJecção r esponcli que nao me cabia duvida a1guma1 
eru presenca do patriotismo e da lealdade que as duas ca.maras manifestam, de 
que ambas' se prestariam a aeloptar as medidas necessarias para conservação elas 
nossas instituições e para nossa clefeza. 

Respondi, pelo que toca ao terceiro ponto, que me julgava auctorisaclo pelas 
instmcções ele v. ex. a para convir proYisoriamente nas condições opportunas a fim 
elo se r calisar a expedição elo corpo auxiliar. 
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Tambem me foi preciso clar algumas explicações sobre a casual c iuvolunt?'ria 
omissão de algumas palavras da copia am1cxa á minha nota, e ele alguns arb~os 
elos nossos tratados, omissão proveniente ela pressa com qne se tiraram as co_p1as, 
e da qual inclividuos menos affectos ::'L nossa causa pretendiam deduzir malic1a ou 
falsidade da nossa parte. , 

T enho motivo para crer que estas explicações, que r epeti circumstanciadamente 
n'uma carta confidencial, depois ele as expencler verbalmente, satisfizeram m1:· 
Canning; e pucle a justiça que eu diga que o julgo ' sincerament e inclinado a auxt
liar-nos, e que os obstaculos que a essa inclinação possam oppor-se não prové1~ 
cl'elle, mas ela fi:acção que lhe é contrm·ia cl'entre os proprios membros elo gabi
nete; pois é um facto inclubitavel, que o ministerio britannico se acha cli,"'Íclido em . 
dois systemas, que em .certo modo correspondem aos que no continente se deno-
minam: o absolutista e o liberaL · 

Hoje mesmo 'ha~erá um conselho ele gabinete, no qual cleverá novamente tra
tar-se da questão que nos diz respeito, e estou persuadiclo ele que _as noticias r o
cem-chegadas ele Lisboa contribuirão para que se abrace a resolução por que a~he
lâmos . E ntretanto mT. Canning disse-me que não demoraria mais o paquete, v1st~ 
cleveT partir o seguinte cl' aqtú dentro em quatro dias, e portanto só então poder~1 

commnnicar a v . . ex.a alguma cousa positiva. Não me admirará porém que hoJe 
mesmo vá antecipado a sil' vVilliam A'Court o resultado da deliberação elo conselho. 

No dectu·so ela conversação perguntou-me mr. Canning, se um corpo, por exmn
plo, ele quatro mil homens, destinado sómente a guarnecer Lisboa, e não póclenclo 
ser empregado em maTchar contra os r ebeldes, nos satisfaria. Tambem me per
gLmtou, se conviria que essa tro1Ja fosse commandada pelo mai·echal Beresford. 
H.espondi, emqun.nto á' primeira, que o effeito moral da expedição ele um corpo au
xiliar britannico me parecia dever ser favoravel, ainda com as restricções indica
elas; c, emquanto á segtmda, referi-lhe (e até lhe dei copia d'elle) um trecho ~o 
officio reservado ele v . ex. a n . 0 6, ainda que em clescargo ela minha consciencH.t 
elevo dizer, que clnv.iclo n'essa parte. ela conveniencia ela medida proposta. · E spero 
tornar a ver ámanhã ou depois mr. Canning ; e pó ele v . ex. a estar bem pexsuacliclo 
de que empregarei as maiores diligencias para que tenham effeito os desejos da 
serenissima senhora infanta r egente, segLmclo· v . ex. a man]festa em seu ultimo des
pacho, sendo certo que pouco mais poderei fazer do que j á tenho feito, prevenindo 
as ordens que ía a r eceber . 

O parlamento está a acabar; mas antes que se encerre annunciou sir Robert 
Wilson a intenção de dirigir a mr. Canni.ng (cr eio que ter ça feira proxima) algu
mas perguntas relativas aos negocias de Portugal. Estas pergLmtas são calculac~as 
para dar logar a que mr. Canning manifeste os sentimentos elo governo britamuco 
n'esta occ~sião , e produzirão um effeito favoravel para nós. · 

Não deixei ele fazer saber a mr. Canning o que v . ex. a no despacho n .0 12 roe 
indica sobre a activa cooperação 'que o conde de Villa Real encontrou em Dll'· 

Lamb. A todos os demais objectos mencionados no mesmo despacho já tenho dado 
·resposta. . 

Ao brigadeiro João Austin enviarei copia ela resposta elo ~r . mi11istro ela guerra, 
que lhe diz r espeito. 

Não occorre noviclacle· alguma ele importancia. · 
' Deus guarde a v. ex.a Lonch;es, 9 ele dezembro ele 1826. - TILmo e ex.mo sr. 

D . Francisco ele Almeida. = Mm·quez de Palmella. 

Documento a que se r efere o officio s upra 

Londres, ce 9 clécembre 1826.-l\!Ion cher mr. Canning. - En r cntrant chez 
moi je me s1ti.s immédiatement occupé de fau·e la déclaration que vous t rouverez 
ci-jointe, écrite et signée par món secrétaire (anglais) qui a copÍé les articles eles 
t~·aités que j 'ai j oints à ma note du 2 courant. D est prêt à affi.rmer cette cléclara
twn sons serment, et j e dois vous avouer que j'ai été un peu peiné que vous ayez · 
pu ~clmettt·e, pour un instant, lo soupçon que j'aurais autor.isé l'omission cl'une 
partlc eles susclits articlcs. 
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J 'ai ensuitc revu les elépêches ele mon gouvernement, et je vous cnvoye avec 
les n .05 1, 2, 3 eles extraits (en portugais, afin qu'il ne puisse pas y avoir un mot 
ele changé) ele quelques uns ele ces elocuments . Vous verrez que j 'ai reçu l' orclre 
positif lorsqne l'insurrection ele 1' AJgarve a éclaté au 13 cl' octo brc, de réclamer 
l' envoi d'uu corps ele troupes anglaises, et de fai?·e tous les a?·rangements nécessai
res pom le clépart de ces tronpes. Subséquemment cet ordxe a été moclifié lors
que la cTise ele 1' Algarve a passé ; mais le ministre m' ordounait cepenclant encore 
(en clate ele 21 octobre) ele tacher ele conclme l'arrangement éventnel, saus presser 
pour le moment le clépart immédiat cln secours réclamé. Eufin, eu date clu 13 uo
vembre, lorsqu'on a appris à Lisbonne par ma corTesponclauce qtte j 'avais échoué 
daus mes efforts potu obteuir .le clépart eles forces auxiliaires, ou me témoigue l'cs
poir que le gouveruemeut britauuiqne se prêterait à nous permettre ses secours, 
lorsque le cas ele les muger selou les traités serait arrivé. 

Ainsi, en comparaut ces ordres avec les dates sons lesquels ils out été expé
clié;-, il ne pou,vait me rester le moiudre cloute, qne la demande o:fficielle que j'ai 
faite :m moment oú j'ai appris l'invasion eles refugiés portugais à main armée sur 
notre terátoire serait approuvée, et que j e elevais me cousidérer comme su:ffisam
ment autorisé eu raison eles circoustances pom· conclure provisoirement les arran
g;ements néeessaires pour que l'envoi cl\m secours en Portugal pll.isse avoir lieu. 

Au moment ou j'achevais ele faire tirer ces extraits eles clépêches ele S. E . 
D. FranciscocleAlmeiela,jereçoisla clépêche clu même ministre en date ch1 27 no
vembre, dont j'ai l'honneur ele trausmettre ci-j oint à V. E. une copie intégrale . 
Vous velTez par le coutenu de eette clépêche, que je ne m'étais pas t1•ompé dans 
mcs conj ectures, et que j 'ai l'ordre ele solliciter de sa m~esté britannique la prom
pte exécation eles traités qui nous lient ave c l' Augleterre. 

Vous verrez également, qu'ou alJait s'occuper cl'obtenir, pour l'entrée eles trou
pes a:uxiliaires britanniqnes le conseutemment eles cleux chambres, et que cl'aprcs 
les circonstauces existentes, .il ne pent être elouteux. 

J e n ' ai pas le temps ele faire copier à présent tons les clocumeuts annexés à 
cette clép.êche, et je ne donte nullemeut cl'aillenrs que sir William A'Court neles 
~ransmettc aussi à V. E. Je vois que les r ebelles étaient cléjà à Villa-Viçosa, ou 
ils :waient smpris un escachou ele cavalerie,· et que la province cl'Alemtejo était 
sérieusement meuacée. La connivence eles autorités espagnoles à Badajoz ne peut 
plus être mise eu eloute, et notre ministre eles affaires étrangeres avait annoneé 
o:fficiellemeut à l'ambassaclem el'Espagne, que j nsqu'à ce que le gouve.rnement es
pagnol uous Ç!.onuât une expliea'tion claú:e et satisfaisante ele sa concluite, S. E. 
devait suspendere l' exercice ele . ses fonctions cl' am bassaclem·. 

Si j'avais l'espoir ele parler à V. E ., j'irais de suite vous trouver; mais j'es
pere qu'en tout cas V . E . me permettra de paraí:tr e elemaiu. 

Je vous prie d'agréer l'assm·ance ele la haute 'consielération et ele tous les sen
timeuts clévoués avec lesquels j'ai l 'honnem cl'êtr e, mon cher nn·. Canning - de V . 
E. etc. = Palmellcb. 

P . S . D'apres les nouvelles d'aujomd'hui, il me paralt que non seulement 
l'anuonce dtl secours (comme j e le cr ois ce matin) mais sou elépart immécliat cle
vient nécessaire. 

Aviso 

A senhora infanta regente, em nome ele ~l-rei, manda participar ao visconde 
ele Santarem, que tendo attenção ás justificadas rasões que expoz na sua presença: 
houve por bem exonerai-o do logar ele ministro e secretario ele estado elos nego
cios estrangeiros, para que o havia nomeaclo em attenção ao seu merecin:;tento· e 
eircumstancias. 

Palacio ela Ajuda, em 9 ele dezembro ele 1826. = Pecb·o ele J.l1.ello B1·eyne1·. 

Decre-to 

Tendo consideração ao merecimento, littel'atlu·a e mais circumstaucias que con
correm na pessoa ele Francisco Manuel Trigoso ele Aragão lYlorato, a quem h011Ye 
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por bem conceder a demissão que pediu elo lagar de ministro e secr etario de estaclo 
dos nego cios elo reino, que mui dignamente occupou: hei por bem, em nome de 
el-rei, nomeai-o conselheiro de estaclo vitalício. . . 

O marquez ele V alença, par elo reino, que serve interiiiament~ ele mtmstro 
e secretario ele estado elos negocios ela guerra, o tenha assim enteneliclo e lhe faça 
expeelir a competente participação. Palacio da Ajuda, em 10 ele dezembro ele 
1826. = (Com a rub1·ica da senhoJ'Ct infêtnta ?'egente.) = Mcwquez ele Valença . 

No-ta 

. Lonch·es, ce 11 elécembre 1826.-Le soussigué, principal secrétaire el'ét~t ele 
sa majesté potu·les affaires étrangeres, en réponse à la note o:fficielle elu marqms ele 
Palmella, ambassaelem extraorclinaire ele sa majesté tres-:fielele, a l'honneur cl'aelres
ser à S. E. copie elu message de sa majesté communiqné aujourel'hui aux: eloux cha:n
bres clu parlement, et en même temps il offre au marquis de Palmella l'occaswn 
de la transmettre à son gouvernement par un navire ele gLlerre anglais qui est snr 
le point ele partir pour Lisbonne . 

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à S . E . le marquis ele Pal
mella l'assmance ele sa consiclération clisting·uée.=A S. E. le marquis ele Pal-
mella·. = Geo1·ge Canning. · 

' 
Tra.do.cção da. mensagem de Jorge IV de Inglaterra. 

a que se r~fere a nota supra 1 

J ORQ-E l-lEI : -Sua magestade communica á camara dos Jorels (e ú elos com
muns), que sua magestacle recebeu uma instante representação ela princeza regente ele 
Portugal, reclamando, em virtude ela. antigas obrigações ele alliança e amis~tde que 
existem entre sua magestade e a corôa ele Portugal, o auxilio ele sua mag·estade 
contra uma aggressão hostil da Hespanha. 

Sua magestade se tem por algnm tempo esforçado, em união com o alliaclo de 
sua mag-estaele, el-rei de França, em evitar similhante ao·g-ressão · e a côrte ele 
Madrid tem dado repetidas segmanças da determinação le sua m~g·estacle catho
lica ele nem commetter, nem permittir se commetta elo territorío ele sua magestade 
catholica aggressão alguma contra Portuga.l. 

Mas com profunda mágna tem sua magestacle sabido que, não obstante estas 
segLu·anças, .se têem concertado em Hespanha incursões hostis no territorio ele Por~ 
tugal, e t êcm sido praticadas debaixo ela vista elas auctoriclacles he ·panholas P01 

alguns regimentos portuguezos que tinham desertado para Respanha, e que o go
verno hcspanb.ol repetidas vezes se tinha solemnemente obrigado a desarroa.r e 
dispersar. 

Sua mag-estade não omittiu esforço algum para clespertar o governo hespanhol 
sobre as perigosas consequencias d'esta visível · connivencia. 

Sua magestacle faz esta communicacão fL camara elos l01·cls (e elos coromtU1S), 
com plena é inteira confiança ele que a ' camara elos lorcls (e a elos fi eis co.mmuns) 
ha ele prestar a sua mag-estacle a sua cordial concorrencia e apoio para manter. a 
fé elos tratados, e para asseg·urar contra ·hostilielacle estrangeira a segurança e JU-.. 

clepende'lcia elo reino ele Portugal, o mais antigo alliado da Gran-Bretanha.=Jo~
GE l-lEI. 

E~-trac-to 

O conde ele Villa ]'lar escreve em 7, ::'ts onze horas ela noite, elo seu campo 
em Cabeça do Seixo, dizendo que n'aquelle dia, marchando sobre Monsará:, en
contrára: uma avançada dos rebeleles, que fizera carregar por um esquaeh:ao de 
caval~ana n .0 1, meio esquaelrão ele cavallaria n.0 4, ' caçadores 6 e inf~tena 1S, 
susp01tanelo qlle a linha de atiradores inimiga servisse de cortina a mmor força. 

1 Vimos muitas traducções d'este dipl0ma, entre outras nos Despctclws e co1Tespon~en?~a 
do duque ele· Palmella, Efogio histo1·ico ele D. Ped1·o. I_TT, pelo marquez de Rezende, ~ perJOcl l d~ 
O. Portuguez, mas prefenmos, pelo seu caracter offic1al, a inserta no supplemcnto á GazetcG 
Ltsboa, de 19 ele dezembro, por ordem do ministerio dos negocias estrangeiros. 
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. A cavallari_a aprision~n logo va.rio~ ~ilitares e paizanos que formam as guer
rilhas elos facciOsos; contmnou a persegnil-os 1 tomou duas carretas e algumas bes
tas com armas e munições. Caçadores n. 0 6 sustentou um tiroteio1 resultanclo cinco 

· ou seis mortos e cincoenta e cinco prisioneiros da força elos rebeldes1 e alguns 
mortalmente feridos. Os prisioneiros são soldados de di:fferentes corpos e gueni
lhas1 sendo entre elles os mais notaveis mn tal Salazar, que foi alferes elo 11. 0 8 
de infautería1 e o famoso guerrilheiro de Villa Viçosa, Pedro ele Magalhães. 

Os rebelcles elo Algarve passaram no mesmo dia 7 o Guacliana e clirigiram-se 
a Terona por Monte Junto1 e por este movimento conjectura o dito conde, que 
elles não tinham noticias exactas das suas operações, e dá parte que ía marchar 
sobre elles. 

O conde de Villa Flor r ecommencla a activiclacle e intelligencia elo voluntario 
conde da Taipa1 que clirigin o ataque da esquerda feito pelo esquadrão ele caval
laria n . 0 1 e perseguiu os facciosos por mais ele uma legua; as nossas tropas não 
soffi:eram perda alguma. 

O brigadeiro Antonio Carlos Cary ofticia de Extremoz em data de 9, confir· 
mauclo as noticias dadas .pelo conde de Villa Flor em 71 que os facciosos tinham 
feito um movimento de flanco sobre Santo Antonio da 'l'erruge1 na clirecção de 
l\ionfoTte. 

O bl'igadeiro Azeredo escreve ele J.Ylortagua em data de 81 ás dez horas da 
noite1 clizenclo : «Depois ele ter feito a v . ex. a o meu o:fficio incluso1 n .0 158, apres
so-me com a maior satisfação a participa.r a v . e:s:.a que n'este mesmo momento 
recebo participações ele Vizeu do coronel das milícias c outras pessoas, que me 
certificam gue a cidade ele Vizeu se conserva fiel ao legitimo governo ele el-rei o 
senhor D . Pedro IV. · 

;(A r evolução n'esta cidade não progrediu; é para mim um enygma estes 
acontecimentos depois elo que eu vi e presenciei; no emtanto o coronel afiança-me 
a firmeza e obecliencia elo seu r egimento e eu lhe dou creclito1 e por isso vou já 
voltar paTa aquella. cidac1e. 

. ((Chegam-me noticias que o r gimento ele milícias de Arganil está firme e obc
dt~nte1 e como tenho estes dois corpos, não manclo suspender a artilheria e a fa-
1'~1 marchar para esta provincia1 e vou immec1iatamen~e formar urna pequena di
V1são volante para Ol)erar aonde for necessario . 

«Em consequeucia cl'estas noticias vou já mandar as malas ela correspondencia 
de Lisboa para Vizeu por pessoas segm:as e capazes1 não poclendo_j<i, evi~ar a ~e
mor~ que soffreu esta conesponclencia ele algmnas horas e que eu Julguei rned1da 
prec1 ·a . >> · 

O general Azeredo, por noticias anteriores1 escriptas _no mesmo dia em Ton
clella1 avisava que, depois ela r evolta ele Lamego, promovida ~elo coronel .Tos é de 
Mello Pitta Osorio1 tambem se manifestára em Vizeu, a qual tmha procurado ata
lhar com alg·tms soldados elo extincto 11 de infanteria. Trancoso perrn~necia fiel, 
apesar ela revolta ele algumas milícias; o general tomava todas as medidas q1.1e o 
!:lCl.l valor e prllClencia lhe suggeriam. 

Secretaria de estado elos nego cios ela guerra1 em 11 ele dezembro ele 1826.= 0 che
fe ela primeira clirecção1 Pinto. 

O general Caula participa em 9 elo corrente que1 se_nclo i?Íorrnaclo elos movi
mentos dos rebeldes nas vizinhancas ele Juromenha e V11la VIçosa, manclára fazer 
um l'Oconhecimento sobre Borba ~ Extremoz por alg·umas das tropas da guarnição 
cl'aquolla praça, as quaes todas manifestam os maiores deséjos ele se baterem com 
os rebeldes. . 

O general concle ele Villa Flor o:fficia em 8, do seu quartel general em campo1 
no monte ele Lourenço Alcaide1 que ía em seguimento dos reb~ldes q~1e tinham 
dormido na noite antecedente em S. Romão, e marcharam depo1s na clirecção elo 
Guacliana. A clivisão conservava o melhor espírito, muito anciosa por encontrar 
os rebeldes . 

O general do Algarve o:fficia de Faro em 5, participanclo que o cahique1 arti-
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lhCl·ia e mais effeitos que os rebeldes ele infantaria 14 e ca.çadores 4 leva:ram pa.ra 
Aya.monte tinham sido entregues já, faltando só o armamento, que passava a man
dar recebei-o.· O mesmo g-eneral participa as disposições que tem .tomado para a 
defeza do Guadiana, no districto elo seu g-overno . 

O general Mello officia em 3 de Franco e em 5 e 6 de Villa Pouca, dando parte 
de que atendo chegado a Miranclella, S01lbera que no dia 26, pelas duas horas da 
tarde, se tinha r endido a tropa ele Braga.nça, e que os officiaes e officiaes inferiores 
foram 0oncluziclos para a Hespanha por lanceiros hespanhoes, indo presos com cor
das dois a dois, e os soldados metticlos armados nas suas fileiras; que continuando na 
sua resolução ele marchar para Bragança, soube que Villa Real se ha.via revoltado, 
sendo chefe ela revolta a marqueza ele Chaves; que esta circumstancia ainda não 
fez variar o seu projecto, mas qlle1 não sabendo que os rebeldes tivessem sido 
repellic1os de Villa Real, constando-lhe que a revolta já existia em JYimça, estan
do-lhe cortado o passo em JYioncorvo pelo r ebelde Orclaz á frente de guerrilha:, 
e não tendo segtua a estrada de Chaves por haverem tambem apparecido g-uern
lhas sobre a mesma estrada, r esolveu marchar sobre Villa Real, o que e:ff'eituon, 
até que l'\DControu a noticia de estar aquella ~la totahnente abandonada, pela 
saída elos amantes elo governo legitimo e fugida elos rebeldes para a H espanba i 
que tendo portanto cessado o motivo c1'este movimento, e não podendo tentar ou
tro plano, por se achar a provincia tocla armada em guerrilhas, de accordo con1 
o general Clauclino passava a mover-se em observação aos rebeldes, e ultima
mente a estabelecer-se na linha elo Tamega ; que tendo saíclo ele Chaves o coronel 
Zagallo no clia 3, ali entrou no dia 4 mn corpo ele guerrilhas cóm algmna caval
laria ela desertada elos r egimentos n .05 6 e 9 d'esta arma, praticando os mesmos 
estragos e horrores que por toda a parte por oncle passam; e q lle é constante que 
são n.companhados de muitas tropas hespanholas, posto que não em corpos r egu-
lares. , -

O g~neral elo Porto o:fficia em data ele 8, participando que os generaes Mello 
c Clauclmo se acham estabelecidos sobre a linha elo Tamega:, estando assim co
berta a pYovincia elo lVIinho das .tentativas dos rebeldes, e que as posições de Sa
lamoncle . se acham reforçaclas pelas tropas elo marquez de Ang~ja para obstar ' a 
alguma mcursão por Montalegre. O mesmo general confirma o bom espírito elos 
habita.ntes cl'aquella cidade, e dá parte das medidas ele clefeza que t em toml.\oclo 
para a salvar ele qualquer insulto . 

O general ela Beir a Baixa officiou em 8, clanelo parte ele que a província con- . 
tinúa a estar em socego. · 

O general marquez ele Angeja escreve de Braga a 7, participando as clisposi
ções que tem tomado. em harmonia com as elos generaes Mello e Clauclino. O mes
mo general participa que a província se conserva em obecliencia. 

Secretaria de estado elos negocias ela guerra, em 11 ele dezembro ele 1826 .= 0 che
fe da primeira elirecção, Pinto. 

Portaria 

Sua alteza seremssrma a senhora infanta regente, em nome ele el-rei, manda 
communicar ao major da armada real que, sendo-lhe presente o seu officio de 
7 elo corrente, com o elo coUIDlanclante da companhia elos guardas marinhas, 
acompanhando a representação el' este corpo 1 em que solicita ser empregado 
nas actuaes circumstancias em tudo o que o sell serviço possa ser util; lou
vando sua alteza os sentimentos ele honra e lealdade com que se distingue est& 
mocidade no principio ela sua carreira militar, . consagranelo-se tão briosamente fÍ 
sustentação elos direitos elo seu soberano e ela sagrada causa da sua patri.a: houve 
por bem acceitar tão honrado o:fferecimento, .e determina que o commandante cl'este 
corpo se apresente ao ministro da guerra para cl'elle r eceber as ordens ulter iores. 
Sua alteza, em demonstração do seu agrado, concede ao mencionado commau
dante e ào corpo elos guardas ma.rinhas a honra ele os admittir hoje a beij ar a sua 
augusta m~o, antes elas sete horas ela tarde, n 'este páço. , · 

Palacio ela Ajuda, em 12 de novembro de 1826 . =Antonio JJ!lcmuel de No: 
?'onha. 
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Doc'1.1.m eutos n c1ue se r e .fc1.•e a I:>Ortaria si.:lr>ra 

Offi.cio 

Ilf mo e ex. 1110 SI'. - !e~ho a honra .ele apresentar a V'. ex.", para subir á pre
sença augusta ela ser eruss1ma senhora mfanta regente, em nome de el-rei, a peti
ção junta, }Jür meio ela qual as praças cl'esta companhia, ali assignadas, offerecem 
os seus serviços à patria pela fórma que o Ngov~rno julg~r conveniente empre
gai-as, quando succeda que }Jelo presente nao seJam preCisas para embarcarem 
nos navios ela armada r eal, T ão nobres sentimentos, dignos e proprios ele portn
guezes honrados, não podem deixar ele merecer a approvação de v . ex . a (que sem
pre soube apreciar a virtmle) , se não pela importancia immecliata ela offerta, ao 
menos pelos bons desej os elos offer entes. P elo que me toca, julgo sliperfluo offe-

' r eeer a minha obediencia para qualquer genero de serviço, porquanto estou, como 
sempre estive, prompto para ajudar a clefencler a sagrada cansa da patria, elo r ei 
e da carta, }Jcla fórma jurada em 3 1 ele julho do presente anno, De igtlaes sen
timeJÍtos é o capitão tenente "Fradique Silverio ele Araujo, vice-commandante, lente 

. de artilheria, que pecle que assim mesmo o sjgnifi.que a v . ex. a 

D eus guarde a v . ex.• Secretaria da companhia elos guardas marinhas, Glíl.l 7 
"ele dezembro ele 1826. - Ill .100 e ex . mo sr. Carlos May, major g eneral interino da · 
m:mada r eal.= João de Fontes Pe1·eim de JJ1ello) capitão tenente commandante 
director da companhia dos guardas marinhas. 

Representação 

Ill . mo sr. commandante director: - Ós t ristes, desgraÇados ·e be~ notorios acon
tecimentos qtw actualmente a:ffi.igem a nossa patria, vão chamando os honrados e 
verdadeiros portuguezes de todas as classes e j erarchias ao dever ele contribuírem 
segtmclo o prestimo e faculdades r elativas a cada um, para o :fim ele se oppore~ 
aos progressos da facç~o rebelde. e desorp;an.isadora, que, ateiando a guei'ra civil, 
pretende. lançar este. r emo no mawr _ele todos os abysmos. Esta companhia ele guar
das mannhas faltana portanto .a SI e aos nobres sentimentos que a animam, se, 
:fiel ao seu juramento, não manifestasse ele um modo nada eqtúvoco a sua constante 
lealdade ao nosso augusto soberano o senhor D. Peq.ro IV; e como possa aconte
cer que na armada real se não precise immecliatamente elo serviço elos abaixo as
signaclos, elles se offer ecem ao governo, pelo orgão ele v. s.", para os empregar 
nas actnaes órcumstancias em tudo que assentar que o seu serviço possa ser ut:ii, 
mesmo _para entrarem como voluntarios nas :fileiras ele qualquer regimento de lÍ
nha. P elo que peclem a v. s." se digne ele dar á referida offerta e sentimento elos 
supplicantes a direcçã.o conveniente para o seu devido effeito . E . R. M. cê =At~
gusto Cesa1· da Caman~ Cozdinlw) cb_efe ela 1." brigada = Joaqúim Romão Lobcito 
Pi?·es) chefe da 2.• dita = F elicicmo Antonio lVlct?YJ.ues PM·eú·a) brigadeiro da 
1. a brigacla = Daniel Thompson, brigadeiro interino da 2. a clita, guarda mari- , 
:o.ha = Ccwlos At~gusto J.l1ontes de A lmeida) guarda marinha = Divgo J.l1.a1·ia de 
Ab1·en Pimentel elo Cabo) clito = Lttiz Antonio de Mendonça e A zevedo) guarda ma
rinha graduado = lldamwl I;obo Pessctnha de Vilhena> dito= José ll1a1·ia J.l!fon
tei1·o da Silva Diniz) dito = F elicicmo José de Cm·valho) g·uarcla mariuha = João 
F1·oncisco Vm·ella> guarda marinha graduado = José F1·ancisco ele ll1ello B1·eyner > 

aspirante a guarda marinha = A ntonio F1·ancisco de JJ!fello B1·eyne1·, clito=José de 
Mello B ?'·eyne?'> dito= Rm··nando Antonio ela Cgsta F1·ei?·e) dito = D . Ped1·o Ma1·ia 
ele Soí~sa Cout-inho) c1ito = JoaqttÍ?n P ed?·o XcGVie?' da Silva> clito = José J.lfa1·ia 
Stoclcle1· !11achado) clito · João A~t_q1tsto de Alincmwt Bmga> dito =Feliciano Fo?·
ttmato Jansen) dito =Antonio ele A1·atljo Lage) dito =ll!fathias Antonio dr;, Azevedo 
MaTtins) clito = Ca1·los F01·tunato Jansen) dito = João Xa1;ier de Almeiclct, dito= 
Antonio Joctquim ele Avellcw, dito = Vicente Fe?'?'e?" Ba?'?'?-tnclzo) clito =Antonio B e1·
na?·do Pm·eint ele Chaby) dito = Joaq1Lim L~tiz ela F1·aga Pe1·y ele Lú~de, dito = An
tonio Peel1·o ela Cunha, vohmtaTio da armada real = Pecl1·o de Sousct J.l1ello F1·ei1·e 
de Alte> guaTcla marinha ela armada· real= JJ1anuel Car·los de Ab?·et~ e Silva, as
pirante a gàarda marinha= Luiz .Ll1ichaelino ele Abrw e Silvct, dito = R.od1·igo de 
Sá Nogueim) dito = Augusto de S á l{oguei?'a> dito = Ca1·los Mw·ia Monteiro) dito 
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guarda marinlu:t = Jacinto Pimentel M01·eint F1·eire, dito = F1·ancisco il1.ctria dct 
Fonseca, dito; tudo como os ditos, excepto para servir nos corpos de linha, por 
falta ele idade 1. =Rafael ela Silvct Cwnpos, dito; tudo como os clitos, e~cepto 
para servir nos COl]Jcis de linha, por falta ele saucle. 

Edi-tal 

José Joaquim Roclrig·ues ele Ba~tos, fidalgo cavalleiro da casa ele sua mages tade, 
elo seu conselho, professo na ordem de Christo, intenclente geral da policia da 
côrte e reino, etc. 

Consicleranclo o abuso que em diversos pontos elo r eino uJtimamente se t em 
feito de r euniões populares, e a necessidade que ha de renovar antigas medidoo _e 
regtuamentos de policia para manter o socego publico, que a exaltação dos parti
dos, caminhando em op1Jostas clirecções, tem repetidamente alterado, faço saber o 
seguinte : 

Toclos os ajuntamentos popular es nas ruas e praças cl'esta capital, e nas das 
demais cidades, villas e povoações do reino, que não são presicliclos por legitima 
auctoriclacle, nem têem por obj ecto algum mercado ou acto religioso, são rigoro,sa
mente prohibidos, assim ele noite como ele dia. 

As rondas civjs e as patmlhas militares, que :fizerem· o seTViço da policia, o_s 
deverão clis1Jersar, e, no caso ele resi::;tencia ou desobediencia, prenderão os inclt
vicluos que os compozm·em, para serem punidos na conformiclaclê elas leis. 

As pessoas encontradas em ajuntamentos ou fóra d'elles, instutanclo ou provo
cando outras, pela presumida diver sidade de suas- opiniões e sentimentos, serf~o 
igualmente presas, processadas e punidas, segundo os graus de imputação em que 
tiverem incorrido. 

O governo constitucional é o governo ela or dem, da mocleração e da justiça, e· 
não são só seus inimigos os que o atacam com as armas na mão, mas tambem os 
que, ou eriginclo-se e:J;D: seus freneticos detractores ou inculcando-se os seus m~~is 
zelosos clefensores, espalham a desconfiança e o descontentamento, perturbam a 
tranquillidade elos cidadãos e. destroem a tmiã.o, de que tanto se precisa nas gra.n
.des crises. 

E pa.ra que chegue á noticia de todos, mandei affixar este nos lagares publicas . 
Lisboa, em 12 de dezembro de 1826 .= J osé Joctquim Rod1·igttes ele Bastos . 

Os estudantes ela universidade ele Coimbra, em virtude ela ordem elo dia ele 
29 ele novembro, resolveram, ele commum accorclo, tomar as armas, e por isso 
enviaram á infanta regente uma deputação ele cinco elos seus collegas 'para expo
rem a sua alteza, em nome ele todos, os sentimentos ele aclhesão ao rei e á car ta, 
e lhe apresentarem um r equerimento, no qual pediam ser admitticlos clescle log.o 
no serviço militar. Esta cle1mtação clirigiu-se ao ministro elos negocias do r eino, 
que a apresentou no pa1aci.o da Ajuda a 12 ele dezembro, pelas sete horas ela tar
de, perante a senhora D . Izabel Mar ia, e um elos commissionaclos proferiu o se
guinte 

Discurso 

Serenissima senhora: - Os estudantes da universiclacle ele Coimbra, penetra
elos elos nobres sentimentos ele lealdade e obecli.encia ao seu legitimo monarcha o 
senhor D . Peclxo IV e a vossa alteza, que o r epr esenta, nos enviam á augusta 
presença ele vossa alteza, para que em nome ele todos elles manifestemos a vossa 
alteza estes puros e inalteraveis sentimentos, assim como sua :firme aclhesão ás sa
bias instituições que sua magestacle outorgou aos seus :fieis snlJditos portuguezes, 
offerecenclo-se espontaneamen,te a marchar em defeza elo rei, ela patria e elas pu
blicas liberdades, e vingar a hom a elo nome heroico portuguez, vilmente enxova
lhado por um bn.nclo infame ele r ebeldes e salteadores, ,etemo OlJprobrio elo paiz 

1 Esta declaração refere-se aos trcs ultimos. 
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que lhes deu o ser! E sta porção escollrida ela mocidade _portug-ueza, ele cl"U as vir
tudes e saber a patria colherá mn dia os mais soliclos bens, não pôde ver sem 
horror que os grandes beneficio s generosamente liberalisaclos á nação pelo seu ma
gnanimo e incomparavel soberano eram desconhecidos e aleivosamente calumnia
clos ; que a ignorancia e o fanatismo, de mãos claclas . com a mais refinada maldacle, 
extraviaram a gente simples e incauta e assolaram as províncias, accenclenclo n'el
las o facho ela guerra civil, e que, para Ctlmulo ele ·perversiclacle, um elos chefes 
elos r eb eldes, de sempre · execrancla memoria, o malvaclo SilveÍJ:a, ousára insultar 
a illibacla fidelidade elos estudantes, convidando-os á r ebellião com insicliosàs pro
messas. Então a voz ela patria attribulacla, chamando em seu auxilio aos cida
dãos pelo orgão de vossa alteza, soou em seus o1IViclos, e logo o amor ela patria 
e ela honra, sempre ~cceso em seus briosos peitos, não pôcle conter-se mais. Eil-os, 
grandes e peqnenos, correm a dar os seus nomes para se alistarem e armarem, 
offereciclo s a sustentar com vielas e fazendas o nosso legitimo e adorado r ei, a 
carta constitucional qne elle nos deu e a regencia ele vossa alteza, anjo tutelar elos 
port;uguezes, enviada milagr osamente. por Deus para salvação ela patria nos dias 
ela sua amargm·a. E para que mais prompta e segtuamente chegassem ao conhe
cimento ele vossa alteza seus fervorosos desejos, fizeram escolha ele nossas pes
soas, omittinclo o modo orclinario ele que usa o corpo acacle1nico em similhantes 
occasiões, r eceiosos talvez ele que o seu offerecimento tivesse um exito tão pouco 
agraclavel como aquelle qu.e ha mez e meio tiveram a honra de dirigir por escri
pto á augnsta prese~ça ele vossa alteza pela secretaria ele estado elos negocias elo 
reino . · 

E ainda chegando á capital, achámos que durante a · nossa viagem foram pre
venidas nossas supplicas na camara elos senhores cleputaclos; cop:ltuclo, bem per
suadiclos ele que a primeira e mais sagrada ele todas. as leis é a salvação ela 
patria, esperâmos que vossa alteza permitta que os estl1dantes ela universidade 
tomem immecliatamente as armas e sejam organisaclos em um corpo militar, nomean
do-lhes vossa alteza commanclante e offi.ciaes ela primeira linha do exercito, e in
structores que !hes ensinem. a tactica militar, passando clescle já este corpo a fa íier 
o serviço na Cldacle ele Ú01mbra1 combinando, ~e for possível, a segurança e cle
feza cl'este importante ponto com as suas obrigações litterarias, sem por isso se 
eximÍJ·em ele acudir promptamente a qualquer outro serviço ou clefeza de ot~tros 
pontos ainda os mais perig-osos, todas as vezes que as ordens · ele vossa alteza as
sim lh' o determinem. E desempenhando cl' esta maneira 0s deveres de .verclacleiro.s 
portug·uezes, promettem mostrar-se dignos imitadores elos setlS bravos preclêcesso
rcs ele 1808 e 1809, na guerra, contra a perficla invasão elos hespanhoes e france
zes n 'estes reinos . E vossa alteza, acolhendo benig11a este o:fferecimento, imitará 
tambem n'esta parte a sua magestacle o senhor imperador e r ei D. João VI, de 
saudosa memoria, que n'aquclla epocha infausta acceitou e louvou outr:o igual offe-
recimento. . 
. E nós, ser enissima senhora, orgãos de t ão digna corporação, na augusta pre- · 

senca de vossa alteza; e fieis interpretes ele seus heroicos sentimentos, só ambi
cio~âmos a honra ele os ver acolhidos e devidamente avaliados por vossa alteza, 
sendo esta a nossa unica e mais lisonj eira r ecompensa. = Joaq~tim José de Aze
vedoJ como procurador ela cl eputação elos estuclantes. 

Representação , a que se refere o dis<;~so supra 

Serenissima senhora : - No momento em qLle a patria se vê ameaçada .por uma 
· facção sanguinària e anarchica, por llm bando cl~ perversos, em et~jos corações o 
exime e o vicio enthronisaclo ousa insultar com vozes sacrílegas a fidelidade. e o 
patriotismo; no momento em que a salvação ela patria brada em seu auxilio por 
todos aquelles que ainda se. ufanam elo nome portuguez, e ele amm· ao rei e á pa
tria, não póde, augusta senhora, deixar ele estr emecer o coração da briosa moci
dade acaclernica, e ele auhelar ardentemente voar á defeza ela patria e do throno 
e ao castigo cl'esses ingratos e degenerados portug·nezes . 'Sim, aug usta senhora ' 
seja-nos licito p1·ececler na carreira ela honra os bravos defensores da patria, d~ 
rei e ela liberdade. · 

;[(j 
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A sabedoria, em que se empregam nossos desvelos e estudos, seria certa
mente wn nome vão, um objecto illu.sorio se não começasse por illustrar-n~s so
bre t oclos os nossos deveres e óbrigações . Se a patria r eclama a assistencw .. ~e 
nossos braços, t rocada a penna pela espatla e pelo ferro, .sintam seus infames Im
migos que o facho ela sabecloria, se illumina. o espírito, convence o coração e re
veste ao mesmo tempo cl'esse vigor e hombridade que jamais conhece a palliclcz 
do susto e do terror. . 

A mocidade academica, augusta princeza, na exposição ele taes sentimentos 
não faz mais que r epetir os votos que por mlÚtas vezes tem levado ao p6 do thro
no; firme sempre em seus princípios, escrava sempre elo dever e ela lei, extr emada 
sempre no amor ela patria, do r ei e da liberdade, verá ella com criminosa incliffe
r ença a lucta inaudita c vergonhosa ela honra e do crime, do dever e da tr aição ? 
Poderá ella so:f:D:er mucla e tranquil1a espectadora que o vicio dispute ~un momento 
a P.alma da vi.Ttu.cle ? Seria certamente, augusta senhora, faltar a todos os vínculos 
soc1aes. 

Digne-se portanto vossa alteza acceitar, em nome elo r ei. e ela IJatria, os senti
mentos de que nos achâmos penetrados, e conceder-nos a gloria de nos podermos 
contar entre os clefensores elo r ei e ela liberclacle.= J osé Vctle1·io Capella, 2.0 a.nno 
mathematico= .Ll1cmuel Ignacio 1J1J.o1·eira F1·ei1·e> 2 .0 anno matbematico = F?·ancisco 
JJ1a?·ia de F1·eitas J acome, 4 .0 anno de leis = A ntonio D ias de Azevedo, 4 .0 anuo 
de canones e leis=João Ca1·los de Olivei1·a Pimentel> 5. 0 anno ele leis=João 
Baptista Ferreint> 1.0 anuo meclico=José JJ1a1·ia de Sottsct Tu.va1·es, 3.0 anuo plú
losophico = José da Costa P e1·ei?·a Dua1·te> 1. 0 anno medico = 1vianuel J osé Ga?·
cia> estudante elo pateo = jj{anuel José de B1·ito Caldas, 2 .0 anno philosophico = 
Jo1·ge F1·ecle?·ico Leco1·> 1. 0 anno mathematico = Caetano Rozado da Costa> 1. 0 anno 
medico = José Antonio L eal Delgado, 2. 0 auno mathematico =Diogo .LVIcwict Viei?·a 
e Silva> 2.0 anuo juriclico = José Antonio Affonso Dias Venei1·os> 2.0 anno mathe
matico =F?·ancisco Antonio do R ego> 3. 0 anno el e canones =José F1·ancisco de 
Cast1·o, 1 .0 ann? jmidico =Joaquim José da lJIIotct, 2. 0 anno jmiclico = J osé Nct?'
dso da .Ll1ota> 2.0 anuo jurieli.co = J oão dct jj{ota e F1·eitas, 4.0 anuo philosophico = 
Ben·igno José de Ca1·ualho> 2 .0 anno mathematico = J osé P e1·eiTct Jtm·i01·> 3. 0 anuo 
de leis\._ José de A l7neida Vasconcellos Castel-bnmco _, 1. 0 anno mathematico = Jus
tiniano Claudíno de Olivei1·a Pimentel = José Silvest1·e Ribei?·ol.> 3.0 anno de cano-

1 Com r eferencia a este illustre academico, depois funcc~ouario superior l,l.clmiuistrativo, de
putado ás côr tcs em varias legislaturas, 1uinistro da corôa, conselheiro ele estado extraordioario, 
par do reino, etc., lê·se na Jvlem01·ia histo1·ica e commemo1·ativa ela faculdade de meclicina nos cen~ 
annos decorridos desde a 1·ejo1'1na da universidade em 177f!, pelo dr. Bernardo Antonio da Sen':J. 
Mirabeau, a segtrinte interessante not.a, quando o esclarecido lente catheclratieo allude aos acon
tecimentos IJol[tieos de 1826: 

ccN 1uma elas aulas elo terceu:o anuo ele direito, cuja reg·cncia se t inha commetticlo ao 
cU: .. Faustino Simões J<'erreh-a, foi chamado á lição, no dia 23 de outub ro ele 1826, o n.• 48 , do 
curso de leis, João B ~tptista Teixeira ele Sousa, conego ele S. J oão Evangeli sta. Versava a liçi'í_o 
nas materias elo § 3.0 do t itulo r das Instituições de direito ci·vil lusitano. O estudante, expli
cando as palavras crSi enim principi jus non esset leges p1·o m·uit1·io je1·endi», trouxe o discurso 
para a questão ele mais intCI·csse n'aquella conjuncttua, e tratou de demonstrar com toda a ener
gia da sua couvicgiio que o governo absoluto é ele todos o melhor. Isto, que a muitos pareceu 
negocio encommenclaclo e que todos j ulgaram insolente lJrovocação ao partido const itucional, eles· 
pe1-tou log o ua aula n ti closa celeuma. Aos estudantes libcraes cumpria levantar a lJrovocaçào e 
repellir a affronta. No dia seguinte a aula trasbordava de espectadores. Quando o lente subiu :\. 
cadeira, levantou-se o estudant~ n. 0 37 do curso de canones, José Silvestre Ribeiro, e pccliu par& 
faltar sobre algumas duvidas com que :ficára na materia da lição antecedente. Não e tava o len~e 
disposto a annuir ao pedido; mas o brioso mancebo, que ía preparado pàra todas as eventua_li
dades, tirou el os estatutos, e mostrou que, em face da lei por que se r ege a uuiversiclacle, assiS
t ia· lhe o direito de ser escutado. As rasões allegaclas e as man ifest ações do auditorio remo
veram todas as clilficuldades, e o animoso canonista obteve a concessão el e fal1ar . Suscitou a 
questão do dia antecedente sobre a fórma de governo ; r ebateu a doutrina que t inha sido apre
sentada na aula, e demonstrou que o governo constitllcional a todos os r espeitos sobreleva Clll 

vantagens ao absoluto. . ~ 
cr O couego de S. J oão Evangelista, · que fall ára no dia anterior, quiz romper pela mulbcl~o 

e a_pproximar·se elo orador. Não o consegt1iu. Os csttHlantes realistas ·indignavam-se, os c_onst.1-

tuc~on~es applaucliam, e a manutenção ela ordem era impossivel. O c'aso foi tão extraorclmano 
e tao msohto na universidade, que o prelado entendeu que o devia commuuicar ao govcr1?0 • 
D'esta communicação ,resul tou ser r cprehenclido o estudante juri sta qnc clefendêra o alJsolntiS· 
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ncs = l.ianuel AZ.ves elo Rio Jun·im·, 2. ~ anuo' j n•ridico = Antonio .2!lw·ic~ das ]lleves 
Ca?·neiTo, 2 ~ anno m"a~hcm~tico = Sebastião J~sJ ele !11endonça, estudante do pa" 
teo = Estevao de Assts e Buusa, 1.0 anno philosophrco = J.l!Ia nuel Innocencio de 
Amt~jo .Ll1cmsilha, 2. 0 anno jm·idico = F1·ancisco lgnacio de Seqttei?·a1 3. 0 anuo IJhi- ' · 
losophico = Henrique ele Oliveint JJ1aict, 4 . 0 anuo de leis = Simão J osé de J.l1asca
?'enlws Leitão dct Mota F?-ei?·e) 1. 0 anuo jurídico = José dct Costct Sousct Pinto 
Bastos, 4. 0 anuo ele leis = G~âlhe1·me Centct·zzi) 2. 0 anuo mathematico = Anta.io 
José ele Souút Pinto) 1.0 anno mathematico =Joaq~tún Velloso da C1't1z, 5.0 anuo de 
leis = Antonio José Pm·ei?·à Leite; 5.0 anuo ele leis =F?·ancisco Be1·nardo d~ Cos
ta) 3.0 mmo ele leis = João Antonio Lobo de J.l1ou?'ct; 2. 0 anuo jm·iclico = Ltâz An
tonio Co?'?'eict de "Ylm·aes 0 Ama1·al) L1.0 anuo ele canones = Pe?·ncmelo Raymtmdo 
da Silva Bmnco, 2. 0 anno mathematico=Antonio Xavim· L opes ele AndTade) 2. 0 

anuo jurídico = Antonio José Viei?·a Santa Rita, -1.0 anno medico= Peel1·o J osé 
Baptista) 2.0 anno jurídico =Anselmo T eixeim ele CaTvalho) 3.0 anno philosopbi
co =Antonio de .Llfello ela Silva Pimentel; 4. 0 anno philosophico = Lazcwo F?·an
cisco Bo1·ges de Azevedo lJ{agalhães; 2. 0 anno jmiclico = Fhmcisco I,qnacio ele Sousa; 
1.0 anuo jnriclico = Joaq1âm Bemm·do Coclwclo; 2.0 anno j uridico = Luc1:o Albino 
Ga1·cia 111ctaca?·enhas) 3.0 a1mo carronico = José ela Silw J.l1encles; matriculado em 

mo, louvado o canonista. que pugnára pelas ·icléas libcraes, e clespecliclo elo serv iço o lente OlJ 
positor que regia a cadeira, por consentir que na aula se dep rimissem as instituições vigentes, 
etc., etc.n 

Para comprovar o que fica succintamente exposto e esclarecer. melhor o grave facto occor 
r iclo na universidade ele Coimbra,· apresentâmos a conesponcl encia c ordens expedidas, embora 
uma elas peças do processo diga J.'CS}Jeito ao anno ele 1827. · 

.Portaria 

A senhora infanta r egente, em nome ele el -rei, ordena ao vice-reitor ela univcr~iclaelc ele 
Coimbra que, cbamrcnclo á sua presença o estudante João Bn,ptista Teixeira de 8ousa, o repre
hcnda severamente pelo clcsaccordo com que procedeu na aula em o dia 23 elo mez passado ex
J?Onclo doutrinas qt:e não estão em accorclo com os principios poli t.icos que regem esta mouardhia; 
ficando o mesmo .:O' LCc-rcito r na intelligencia ele que esta rcprehcnsão ~ito o tolhe ela obrigação 
que tem, em ra ao elo seu cargo, ele proceder contra sil e de modo mais severo, segLmclo o seu 
merecimento; outrosin1. qLlC chnme igualmente o estudante J o<é Silvestre Ribeiro, a quem lou
vará, pelas doutrinas vercln.cleirns que expem1eu; ·rcprehenclcncl o-o, porém, pela falta' ele suborcli 
llação ao seu professor. E determina finalmente sua alteza que o t1ito vice-r eitor suspenda elo exer
ci cio de lente, até nova ordem em contrario, o clr. Faustino Simões F erreira, pelo escandalo que 
cn,usou, consentindo que o primeiro estudante explicasse-na au la tiJ p1·eferencia do poder absoluto, 
quando ellc é o primeiro que deve dar exemplo ele obedienc ia :is leis de sua magestacle e á càrta 
pol.· elle rlacla, dando conta do cumprimento d'esta portaria. . 

Palacio da Ajuda, em 8 de novembro de 1826. = B~rancisco Jlifanucl Trigoso ele Aragão Mo
?'ato. 

Carta :regia 

Diogo ele Castro elo H. io Furtado de Méncloçn , p rincipal ela. santa igrPja ele Lisboa, refor
mador reitor ela universidade ele Coimbra, do c0nsel11o de sua magestacle. Eu, n infanta re 
gente, em nome de el-rei, vos envio muito mudar. Sendo-me presente com o Yosso officio 
de 28 do mez proximo passado a conta que Y OS dirigiu o vice-reitor da u~iversiclade, em 
data de 26 elo dito mez, e a }Jarte que a eEüt deu em 24 elo mesmo o lente de le1s, Faustino f:ii 
mões Fei-reu:a, d'onde constava que no dia antcceclente, nn, aula do terceiro anuo, regida pelo 
referido lente, bavi.a o estudante João Bapti sta Teixeira de Sousa, conego secular do Evange· 
lista, sustentad o publicamente que a melhor fórma do governo civil era a monnrcbin absoluta, 
sem que o dito lente proferisse urna só palavra para refutar uma doutrina tão escandalosa como 
incivil e opposta á lei fundamental da monarchh1 , d'onde resultúrn •qne n~ dia ~eguinte o estn
d~nte, José Silvestre Ribeiro, depois de porfiada solicitação c mesmo res i stcnc~n. á vontade elo 
dito lente obtivera ser admitticlo a contrariar aquella opinião, defendendo habilmente a fórma 
de .goven;o dacretada pelo nosso augusto soberano, e coucluír~ peclinclo ao mesmo lente que en
tl:e as duas oppostas doutrinas cleclarasse qual er?- a verdadeua_, a~ q1.lC o mesmo lente se eva
dwa com desar da corporaçil.o a que pertence e faltnndo ao pnmeuo dever que o se u l10nroso 
ernpreg9 lhe im}JÕe de dar exemplo ele acatamento e respeito qne .se elevem ::í.s cle~ent1inações 
do soberano; c sup1;osto que ::í. vista cl'estcs factos, comprovados tanto. pela conta_do v ice-r éitor ' 
como pela confissão do proprio lente, JJa part? que d'cl les deu, e~1 !ogo por por.tana de 8 elo cor 
rente mez ordenasse ao vice-reitor ela umversiC1ade, que, sem pre.JlllZO dos ultenores procedimen
tos que um tito escanda~oso acontecimento exige, desde logo suspendesse aquell e lente, repre
heucl_esse severamente o primeiro estudnnte c louvasse o segundo, reprehendenclo-o sómente por 
te~· Sido desobediente á voz d? s~n mest re~ comtuelo, constanclo:me ~)or uma nova participação, 
fetta pelo dito lente, qne o facto acontccer~t por um modo rnmto chverso do que cllc e o vire-
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logica =..dntonio Joaqztim Dual'ie e Campos, 3. 0 anno medi!!o =José Pinto lllon
teiro de Almeida Azevedo, 5. 0 auno d lei =José JionteÍ?'O de Ab1·eu Lopo, 1.0 anno 
jm·idico = Cttstodio de Fmia Peni?·a da C?·uz, 1.0 anno jm·idico =Fmncisco Jlla
?"Ía de Ab1·ett Fe?'?'ão Castel-bmnco, 1. a classe ele grego =Manuel José de Anw1·im 
Vianna e Azevedo, rhetorica = Ad?·ião Xavim· F1·ei?·e, 4 . 0 anuo medico= Jl{ctnttel 
de Magalhães Coutinho, 2.0 auno mathematico =José Jlla1·ia de Oliveim e Silva, 
3.0 anuo philosophico =João dos Santos F1·anco Ribeil·o, 1.0 anuo jmiclico =Fer
nando Edua1·do Vasques da Cunha; aula ele franccz = Fmncisco Xavim· de Ca?·va
lho, 4. 0 anuo ele leis =Joaquim Aleixo Paes, rhetorica.=Gonçalo Antonio Ribei1·o= 
Ad1·ião de Figttei?·edo e Oli·veú·a, 3.0 auno ele leis = J oaquim lgnacio dct Silva Ca
bml=Berna?·di?w José da Costa Alves, 5.0 anuo ele lei ·= Domingos Joaquim dos 
Reis; 2 .0 anuo philosophico =Antonio da Costa Paiva, 2. 0 anuo medico = Jacinto 
da Silva jj1engo; geometria e rhetoriea =José .Jvlanuel Rttets Junim·, 3. 0 anuo de 
leis=João José Barbosa Ma?'?·eca, 2. 0 anuo jmjclico=Antonio José Bcwbosa Jit
nio?·, 3.0 auno ele 1 is = João Pinto da Ctmha Coutinho, 2.0 anuo méclico=José 
jjtf.anuel Teixeim de Ca1·valho, 1. 0 anuo mathemati co =José Joaquim ela Costa 
Ca?"Valho., 1.0 anuo pbilosophico = Ântonio JoaqtLim J:..Tunes de T asconcellos, 2.0 anno 

jmidico =Âlexcmcure Xavim· F·rei?·e; 2. 0 anuo jm·iclico =Antonio Viei?·a ele 'equei?·a 

reitor j{t tinham referido nos officios mencionados; c Ctllll!Jrindo que sobre tão .importante o"bje· 
do se tome uma deliberação definitiva e fundada na justiça a qual se não. pó de aclministt·ar 
com segm·ança sem um e:xacto conhecimento da Terdade: hei por bem ordenar-vos que pelo 
eonser'l'ador da uni'l'er idade façaes, sem perda de tempo, proceder judicialmente a uma circum
staneiada e imparcial investigação de todos os factos que são relativos a este acontecimento; 
para o que mandareis autuar a mencionada conta do vice-reitor, na parte que lhe respeita, e as 
participações elo lente, as quaes com esta vos são para esse fim remettidas por traslado authen
tico; e, :lindas as averiguações, me dareis par te, com o processo, para determinar o que houver 
~~~ -

O que me pareceu co=unicar-vos, para que assim o façaes cumprir. Escripta no palacio 
da Ajuda em 18 de novembro de 1826. = L'i<'..L'1TA REGENTE. = F1·ancüco llfanuel Trigoso de 
.A1·agão Momto. =Para o principal Mendoça, reformador reitor da uni1ersidade de Coimbra. 

Documentos que acompanharam por copia a carta regia supra 

III.m• e ex.m• sr.- Tenho a horu·a de remetter a v. ex.• a inclusa carta do vice-reitor da uni
versidade de Coimbra, e relação annexa do dr. Faustino Simões Ferreira, por me pa-recer que o 
eeu conteúdo não de,·e ser por v . ex.• ignorado. 

Deus guarde a v: ex.• Lisboa, em 28 ele outubro de 1826.- III.m• e cx.m• sr. F rancisco Ma
nuel 'l~rigoso de Aragão Morato . = D . Principal Mcndor;a. 

N.0 1 

Trnnsumpto do officio do dr. Antonio Pinheiro de Azevedo e Silva, ,;ce-reitor da uni,•crsidado de Coimbra, 
em data de 26 de outubro de 1826 

lll.m• e ex."'" ar. - ~ecebi a carta ele v. ex.•, de 23 do corrente, que tenho presente. J á houve 
tU!l successo bem escusado e um pouco desagradavel na aula elo terceiro anuo j m1dico, á qual 
cadeira vae agora o dr. Faustino. E ha de v. ex.• sabet: que esta é já a segtmda a que u'este ou
tubro tem subido em serviço extrao~·dinario ,para se lhe levar em conta, porque o fez sem ne
nhuma repugnancia. Antes ele bontem um loio, bom estudante, pretendeu, quando· deu lição, 
mostrar que a melhor fórma de governo civil é a monarchia absoluta, distinguindo-a ela despo
tica, c fallon muito. O dia seguinte outro igualmente bom estudante pediu ao lente que queria 
fallar a favor da fórma representativa e responde1· aos argumentos que o seu condiscípulo tinha 
apresentado. O lente consentiu, e como a aula estava já transbordando ele euriosolj de fóra, que 
souberam do caso, veiu o orador para o banco dos arguentes e fallou quanto quiz e b~m. O loio 
quiz replicar e não teve licença. Por fortuna não houve mais nada, mas não deixará o caso de 
ir a algum astro com di>ersas cores. Ao lente recommendei que não deixasse de faJlar na carta 
quando a mate1·ia o exigisse, visto e::~..1Jlicar direito publico, mas que não consentisse em ques· 
tões nem lições ele politiea, pois que nas instituições, mó1:mente agora, não eonvil;lha ensin:u· se-
não o direito eonstituido. . 

Tambem lhe pedi que ou me desse por escripto a narração do facto para eu mandar a v. ex.• 
ou lh'a m~ndasse. Julgo que tomaria este ultimo partido. Ahi vae a relação do di·. Faustino. 

Está conforme.= Gaapar Feliciano de ll!fo1·aes. 

N.• 2 

Ill.m• sr.- Hontem, 23 elo corrente, mandei a lição do n.• 48 de leis, João Baptista Teixeira 
de Sousa, eonego de S. J oão Evangelista: coubr.-lhe dar lição no§ 3.• do titulo 1 de Legib., 
disse boa lição, segundo o seu costume, se bent que muita pa1·te d'ella não a o1tvi por causa do 
yra.nde .<usu1·ro que até muito depois do quarto fazem os estudantes de out1·as aulas que a esta vem. 



725 

Fer'l'az> 2. 0 anuo jmidico =Joaqtânz Antonib Vieú·a cl,e 111eyr·elles, 2.0 anno mathe
matico = José Joaquim da Silveim Dttrão, real collegio ele artes = José Sev&rino. 
de Avellm·, 2.0 anuo jurid.ico=Manuel Seve1·ino ele Avellcw, 4.0 anno ele leis e 
canones = He1·culano Ap1·igio Alvm·es fie A1·cntjo> 2. 0 anno jmiclico = F1·ancisco 
.lJfontei1·o da Rocha> 2.0 anno meclico = Caetano Ignacio> 2. 0 am1o mathematico e 
philosophico = E1·nesto Tavans de Palença P:imentel> 1.0 anno meclipo= J osé JVIa
?'ia Pe1·ei·ra Ribei1·o> 3.0 armo ele canones =José dos Anjos A lves ele Ca1·valho, 
matriculado no 3 .0 anno philosophico=Joaqnim Jl1anttel ela Silva Ne_q1·ão, 3.0 an·no 
de canones= João de A lmeida Sa1·zedas= B ento Antonio F01·te Gato, 1.0 anno 
mathematico = Patdo Fe1Tei1·a de A.nclntde> logica = Joaquim Nunes Ribei?·o> 
4. 0 anuo de canones · Fmncisco Se dano B ento de JIIIello, 2. 0 anuo mathematico = 
José 'J'eixei?·a de Azevedo, 2. 0 anno juddico =Joaquim P edro de Mi1·andct Ca?·do
so, 1. 0 anno júriclico = S aty1·o .i11w·,:ano Leitão, cidadão brazileu·o = Fmncisco So
lano Po1'1.!tllct S. Romão> 1. 0 anno philosophico e mathematico = F1·ancisco Can·i
lho Bonacho> 1. 0 anno mathematico = M·igttel Lttiz Hem·iqttes de Aguim·> 1 .0 anuo 
jurídico~ Antonio de A?·ctttjo. Alva1·es p~·nto> 5. 0 anno ele leis = Antonio Lotwenço 

· da Silveú·a JJtwão, 2. 0 anuo mathematico e . philosophico =Antonio .il1cwcelli1w · 
Ca?Tilho B ello> 1.0 anno mathematico e philosophico=Be?·nardino Antonio Gomes> 

Entre o que disse fez differença de governo clespotiéo a governo monarchico absoluto, mostrando 
as rasões por que aquelle em inadmissível e as vantagens do monarchico absoluto sobre o desc 
potico, pois que absoluto se ent ende sempre moderado e regtllado pela pruclencia, j ust.iça, etc ., e 
que assim tomado como se eleve tomar, todos os governos, mesmo clemocraticos e aristocraticos, 
são rt bsolutos. . ' 

Hoje, logo que entrei· a porta da aula, est ranhei um grande e extraordinario cnncurso, e tal 
que não cabia mais gente na :mla; achei até occupado o banco elos defenclentes. To \)lei o meu 
assento,. e antes ele abrir a po1·ta ouvi uma voz alta, e não pei-cebenclo o que era, por cansa elo 
grande susurro, appliquei a vista e ouvido: era um estudante de canones, n.0 37, José Silvestre 
Ribeiro, que me pedia licença pâra fállar antes de perguutar lição, porque t inha ouvido hontem 
dize1: cousa~ e opiniõ.es pelas quaes não estava, e que queria contrariai -as e patentear a sua; 
e~t nao qtte?'ta· r.onsentt1·, mas elle, allegando o estatuto, por que. puxou e leu, co11tinuou a falla,r ; 
a~sentei que devia ceder, princ~palmente vendo tanta força ?omo estava n.a aula, ·que ju~gava, e 
nao me enganava, ser em conv1dados para tal acto. Reduzm -se o seu ch sctuso a mostrar que 
o governo monarchico é o peior de toclos e que o representativo é o melhor, mostrando a van
tagem cl'este pe la segurança J.Jessoal, IJela 1.\berdacle e outras prosperidades que elle traz, lan
çou por terra o monarchico; log·o que era monarcbieo era c1espotico, sujeitos os subclitos aos 
caprichos do monarcha. Que só approvaria o monarcbico se os reis tivessem outra educação, e 
que IJela má educação que tinham, faziam isto, aquillo, etc. Que é verdade qlte tínhamos até àgora 
sido .gove?·nados 1JOJ' bons 1·eis; mas, não sei o que dizia a isto. Que a té se dizia que o luxo.era 
necessario no throno para impostura elo mesmo ; mas que o luxo em mn governo monarchico era 
prejuclicialissimo, porque trazia vexação aos pobres, sobre quem carregava, etc., etc. Rompia. en
tretanto pelo meio cl'aquelle extraorclinario concmso o dito J oão Baptista, e indo para o atalhar, 
r espondendo-lhe, eu lhe r ecommendei que, para evita1· al tercações ele tal natureza em tal logar 
e occasião, se contivesse e não r espondesse, ao que elle com clocilidacle annuiu. Continuava o 
dito José Silvestre dizendo com todo o enthusiasmo, até que eu lhe disse que concluísse, porque 
o estatuto nos chamava a outras obrigações; disse elle que sim, que concluia, e pouco t!empo 
depois concluiu, qttere?iclo e exigindo de rnirn ?'Csposta a não sei que. Eu r ()spondi que não havia 
tempo nem erã occasião propría, e que por isso nada respondia; ao que elle em alta voz 'respon
deu: nPois. não importa, ao menos quero que o publico e todo o mundo saiba as minhás opiniões 
~ idéas,, Assim, pouco mai s ou menos, acabou esta tormenta em que me vi mettido. 

Coimbra, 24 ele outubro ele 181:!6. De v. s.• subclito reverente, amigo e Cl'eaclo obrigailissi
mo = Fmtslino Simões J?en·eint. 

J':..T. B . Porque d'oncle elle fallava eu não 'ouvia bem, disse-lhe que procurasse melhor sitio; 
foi para o banco elos arguentes, onde esbravejou, accionou , até batendo na mesa. 

~stá conforme. = Gaspct?' Feliciano de 1l1oTaes. 

N.0 3 
I 

111.'" 0 e ex.;no sr. -Por aviso da secretaria de estado elos negociqs do reino, ele 8 elo corrente 
mez, fui suspenso por ·consentir que um estudante explicasse na atlla a prcferenci::t elo poder 
absoluto ; foi reprehendido um. estudante, e foi elogiado e reprehencliclo outro. O primeiro estu
dante, clapd.o li9ão n? § ?·~ elo titulo r elas Instituiçõ~s .ele cli?·eit9 civ~llusitano, expli?ando as 
palavras «St enun p?·znczpz .JUS non esset leges jJ?'O a?·bt tno je?·endt», ch sse que este arbltrio não 
devia ser livre, mas sim regula.clo pela justiça, pruclencia, etc.; qne n'isto se differençav·a 0 o-o 
verno despotico elo absoluto, g:ue o c~espotic<? não se podia. admittir, e que todos os governos ~ão 
absolutos1 ~esmo a clemocracm e anstocrama; P?rque em. todo o imperant~, seja quem for , h a 
ele t er chrmto a mandar tudo o que for necessan o para obter o fim ela soc1edacle e porque se 
em qualquer sociedade hottver quem se opponha e contrarie, degenera logo em an~rchi a . Or~ se 
o que s_e passon foi isto, e é o qne foi na verd ade, bem se vê que nã.o se deu prefe.rencia a ne-
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bacharel em mathcmaticn =José .Manuel de JJlenna Em-reto, latim= José Pe1·ein~ 
de Uatos =Augusto Cesw· de Ab1·ett F'e1-rão Castello Bnmco, rhetorica = Jo~o ela 
Co.~ta Pinto= Tticente Nunes da Mata, 1. 0 anno j uriclico =Agnello Gaudencw da 
Silva Ba1'1'eto, 2.0 mmo medi co = J oaquim P ed1·o Ba1·ata Godinho, 4. 0 anno de 
leis =Femctndo Eugenio da Costa, gcometria= J osé da Silva Neto, 3.0 anno ele 
canoncs = Jgsé J.lfa?·ia JJ!a?·cctl, 5.0 anno ele canones = J oaqui?n Hen1·iques de Al
meida, l . 0 anno jmidico = .Áugusto Gonzales Bobela, rhetorica = J o é Egydio de 
Ab?·ett Silvei1·a Antt!jo e Cast1·o, rhetorica=José Soa1·es Guedes ~opes, 1.0 anno 
jurídico = J oaquim Antonio Gomes Anmtes, 1.0 anno jmidico = R ocl1·igo Machc~clo 
da Silva Salaza1·, 2.0 anno jm·iclico = Lm'z Baptista Dias l?c~?Tei?·a, 2.0 ann~ Jl~
ric1ico =José Daniel Pinto de Sousa= Juão B e?·nctrdo da Cunha, 2. 0 anno J tu"l

dico = Thomaz Joaqtâm de Amt~io e Cast1·o, 2. 0 rumo j nriclico =José Braz de Le
mos, 2." anno juriclico = José Rod?·1:gues Pe1·eint, 1.0 anno meclico = J osé P edro 
J.l!lencles de Sousct lYl.achado, 2. 0 anno j m·idi co = JJ![antwl Jttstino Mcwques, 2, 0 aru;t0 

jm·idico = Antonio L uiz Noguei·ra e F1·eitas, 2. 0 anuo mathematico = Joa.qtt~m 
F'?·eire de J.lfacedo, 2. 0 anuo mathematico = Fmncisco Velloso da Untz, . 2.0 anno 
mathcmatico = F1·ancisco Antonio Perei?·a dct Costa, 2. 0 anno mathematico = Ni
colcm Anastasio Bettencom·t, 2.0 anno mathematico e philosophieo =João Cruz 

nhurn, nntcs todos se JJivclaram co111 o nome de absdlutos c por conscqucneia todos com prcfe
rcncia. só ao clcspotico. 

A ignorancia, pois, de quem deu a parte, não entendendo o que se tinha dito, ou antes . :L 
maldade e a caium11ia é que cle15figurou isto, a ponto de baixar o dito ayiso. Tambcm a caltu;nn1n. 
fez triumphar o segundo cstuchmte, que, merecendo pelas sttas idéas ser castigado, é elogiado. 
Digo merecia ser castigado, porq ue propondo-se a contrariar a doutrina elo dia antecedent e, 
nada disse a respeito cl'ell a, c principiou por cxal.ta.r o governo constit.ucional, pela liberdade, 
segurança pessoal c a~yl o em casa, c outros bens que cllc traz; c continuando com uwa n<:>gra 
~11alcdicencia contra os reis, chamando-lhes ignot·antes, incalJazes de governm·, mal educados e 
mcapazes por i so de fazer lloa escolha de ministros, que por isso estes sempre eram adulado
res c a~tentos ás suas pai.,ucs, não podendo ser bom o goYcrno dos reis, nem por ellcs, nem por 
se~1s mmistros, clamando c?ntra o luxo dos r eis , que só ser via para canegar sobre os misera
veiS ; most:·ou que o seu cl1scm;<>o ra só contra os r eis

1 
e que as suas idéas erRm de ggve~no 

popular, e 1sto com tanto cu tbuswsmo e desenvoltura, camelo-lhe a capa e batendo com as maos 
na mesa, que mais roostraYa o ocHo c rancor de que estava possuido contr a aquellcs ele quero 
fallavR . Tendo-se passado isto assim, como na verdade se passou , pa1·ece-rne que este estudante 
é que atacou a carta con tituciom1l da monm·chia portul?ueza, decretada e dada pelo rei de Por
tugal c Algarves, o senl10r D . Pedro IV, em cada. pagma da qual elle acharia, se a lesse c?Jl'l 
attenção, exemplos e lições do r espeito com que lC\7ia fali ar do seu r ei; e que o oclio inten or 
que mostrou ter -lhe devia estar apagado pelo beneficio que confcse.a ter r ecebido cl'ellc em c1ar
Hos a eartá. , 

Parece-me tambero que, se em todos estes successos algmua culpa se m~ póde imput::r , e 
de eu me não ter opposto a este segundo estudante; mas a aula cheia ele estudantes, convida
dos pm·a ver esta funcçã.o, me faziam receiar fnnc tas consequencias se eu respondesse ou con
sentisse que respondesse o pr imeiro estudante, que }lara i~so se apromptava. Do que acabo ele 
cxpcnclm·. se vê a m são com que digo que a calumuia fez triumphar o segundo cstucl aÍl te. T e11h_D 
a honra de representar t udo is to a v. ex.", e pedi1·-lhe que, tomando isto em consideraç[o, se di · 
gne mandar-se inf01·mar, para que, aclarado o caso, cada um receba o premio ou a pena que 
merecer. · 

Deus guarde a v. ex." Coimbra, 13 ele novembro de 1826. De v . ex.• muito atteneioso venerador 
e servo fiel=Faustino Simões Fe1'ni1·a. 

Carta r egi a 

D iogo de Castro do Rio Ftutado de Mcndoça, ' do conselho de sua mao-estade, principal da 
santa igreja tle Lisboa, reformador reitor da universidade de Coimbra. Eu a. infanta regentel 
em nome de el-rei, vos envio muito saudar. T omando em consideração a irresolnção culpa;'·c 
com que se houve nos clias 23 e 24 de ontnbro do armo passado o dr. l!..,austino oimões FerrCI!'a, 
lente substituto da f>teuldadc Cle leis, f ai tan lo á. rigorosa obrigação de atalhar , desde o seu pru1~ 
cipio, questões incunsideradas e irnpoli ticas que se suscitaram entre os discipnlos, e dand o ~01 
isGo mesmo azo a que degenerassem em t 11multo iuclecoroso ao logar e ao magisterio, com mwto 
damno da ~n-ave disciplina que se deve guardar nas escolas da universidade; e reconhec~11do 
que da sua falta de advertencia e opport11no vigor podem resultm· 1mra o futuro ainda mawre_s 
prPjuizos á educação moral e l itteraria da mocidade aeaderoica : hei por bem, em nome ele el-rel, 
aposentar o dito clr. Faustino Simões Ferreira no Jogar que occnpava, conser vando-lhe com_tu_do, 

.ct;n attcnção aos annos que tem sel'viclo, metade do Ol'dcmtclo que vencia e as honl'as e pn vile· 
gws _que U1e competiam. O que t udo me pareceu pal' ticipal'· vos, para que assim o tenuaes eu-
tenchdo C:: o façaes executar com os despachos neccssarios. . 

. Escrq~~a no palacio da Ajnda, em 22 de mat·yo ele 1827. = hF..~.~·rA REGENTE . = J!ranctsco, 
Btspo de l1zeu. =Para o principal l\lcndoça, reformador reitor la univer sidade de C01mbr:t . 
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Coneia ele Figueú·edo, 2. 0 anno meclico = Antonio José ele Fcwia, 1. 0 anno medi
co = Joaqtúm Co?·dei1·o Feio, 3.0 anuo mathematico = B erna.?·do Calcleint Castello 
Branco, 3. 0 anno mathematico = José jJI[a1·ia L eitão =Fnuncisco de Amo?· Fm·1·ei?·a 
~ Rocha, 1. 0 anno mathernatico =Bento Adjuto Soa1·es Couceiro, 3. 0 anno cauoni
co = }/lanuel Nunes de And1·acle e Vasconcellos, 3.0 anno philosophico =Antonio 
de AbTett Coucei1·o, 2. 0 anno jmiclico =Antonio Perein~ L eitão, collegio das ar
tes = Jtdio Edmundo Potencimw Bonhomme, 1.0 a1mo mathematico = José Joa-
quim da Silva GLtCt·~· clctdo, 2.0 anuo juriclico = Agostinho Julio Coelho A?·at'!}'o,• 
2. 0 anuo jul'idico = João Luiz do Souto Rocl1 ·igt~es, 1. 0 anuo medico = José Lu
ciano do Souto Rorlrt'gues, 3. 0 anno de leis =ll1anuel Antonio Gomes B1·anclão, 
4. 0 anuo de lei. = Fntncisco José dct Costa Cw·valho, 4. 0 anuo ele leis = José Joa
q~tim Dias de Cast1·o, 4. 0 anno de leis = Elias José de JI!Ionws, 2. 0 anno medico= 
C:a~tdido José de Mo1·aes, 4.0 anuo de leis =Joaqtâm !'funes Ribei?·o, 2.0 anuo ju
l'Lclico = Be?'?za?·do Coelho do Amaral, 4. 0 anuo ele lms =Joaquírn Sotm·o Soa1·es 
Coucei?·o, geometria = ildanttel Simões Gintldes, 1.0 anuo mathematico = Gauden
cio José Antunes, collegio das artes = Francisco ·Jl{fi!?'Ía de A zevedo, rhetorica e 
g-eometria = Antonio 1Jfa1·ict de A zctmbu(ja FmTeint, g·eometria= Antonio de Fnm<_;a 
Campos, geometria=iliamtel Pi?·es de S equeim., 1.0 anuo mathematico = ll1anuel 
Pi?·es de Fi,qttei?·edo, geometri~ = João Anselmo dct C1·nz Pimentel Clwqtte, 3. 0 .anno 
medico =José PeTei?·a 1l1endes, 3. 0 anuo meclico = Jm·onymo Dias ele Azevedo Vas
ques de Almeida Vasconcellos, 3. 0 anno medico = Antonio J oaquim, Dua?"te e Cam
posJ 3. 0 anuo meclico (assignado j~í, na lista geral) = João B aptista de Sousa, 3. 0 

anno meclico (assignaclo já na lista geral)= José Joaquim J o1·ge, 3.0 anno medi-
- co = José Joaq~dm D·ias Co?'?·eíct, 3.0 anuo medico (assignaclo jà na li. ta geral)= 
Albino Allão, 3.0 anno meclico =il1anuel1i'eliciaiw da Costa e Almeidct, 3.0 anuo 
medico = Antonio Tavm·es de Alméida, 3. 0 a.nno medico (assignaclo já na lista ge
ra1)=Jacinto José Gil Este:ves, 3.0 anuo meclico = Antonià José ele Anw1·im, 
3. 0 anno medico = Domingos José da Cttnha, 3. 0 anno medico = Joaqttim José 
Dicts Lopes de Vasconcellos, 3.0 anuo meclico=João Co7Teict ele Fa1·ia, 3.0 anno 
meclico = Antonio Sanches Goulão, 3.0 n.nno meclico (assignado j~í. na lista geral)= 
F?·ctncisco Antonio ele Mello e Freitas, 3. 0 anno meclico = Antonio de Alm&ida Vas
concellos Castello B1·anco, 5. 0 anuo meclico =Antonio Tava1·es de Almeida, 3.0 a.nno 
meclico=José Gomes JI!Ionteú·o, 4 .0 anno de leis = Francisco Antonio Rezende, 
4.o anno meclico = Estevão Joel Augusto, 2. 0 anuo rnathematico =Joaquim Ba
pt·ista Rod1·igues, 1. 0 anno mathematico = José de il1ello BwTeto dct Rocha, 3. 0 anuo 

, de leis = Ad?·ião Alves de A1·m~jo, . 4. 0 anno mathematico =Antonio de Lou1·ei1·o 
Amaml Coelho, 1. 0 anno mathematico =José lltfanuel Leitão 1 2. 0 anuo juriclico = 
Alexand1·e Correia de Lemos, collegio das artes = Antonio de Ab1·anches Coelho e 
Molwa, 1. 0 anno mathematico = Antonio Gil, 2. 0 anno jmidico -:- João Pereira 
C1 ·espo, 4. 0 anno medico = José Joaq~tim Dias Co1·?·eia, 3.0 anno meclico = João Ba
ptista de Sottsa 3. 0 anno medico = llianuel José ela Silva L eal, 5. 0 anno de leis= 
José Constant1:1:o Pe1·ei1·a e Amtljo, 3. 0 anno phil.osophico =José Os01·io da Silva, 
estucla.ntc ele greo·o = Simplicio de J.vlatt?'a JJlachado, 4. 0 anno medico = Adelino 
IltMt Fo1·te Gato ~studante do 5.0 anno medico =Antonio Scmches Gmtlão, 3.0 anuo 
meclico = Aveli?;o Edtw?·clo dct Silva il1atos Ccwvalho, 1. 0 anuo jmidico =Clemente 
Albino ela Silva il1atos e Ca1·vallw, 1. o alll1o jmi.dico =Joaquim Dua1·te da Cttnha 
C:ct?·doso, 2.0 a1mo jmiclico = Manu el Nicolau de Almeida Cout~nho, 2.0 ~anno j~l
l'ld1Co = Lttciano 111a?·ia Pe1·ei1·a 13 aptista1 1. 0 anuo rnathematico = Joao 1J1.a?'ta 
Attgt~sto Castellct1·, rhetorica=José P eclTo FmTeÍ1'Ct de Oliveirct, 2. 0 anno meclico= 
Diogo José de Oli-vei?·t~ Hilva Cçwneú·o> 2. 0 anno jmidico=Mamtel Duarte ele il!fou?'Ct 
e .Amt?jo, 1. 0 anuo jurídico = 1l1amtel Joaqu-im d~ Ab1·ett, geometri~ =José ,Victo! 
1'mo F1·ei?·e da Fonseca Ca1·closo, 5. 0 anuo de lelS = D elfim Antonw de jl,1.t?'Ctnda 
.111ntos, 1.0 anno mathematico =João Gualbm·to de Pina Cabml, 5.0 anno de leis= 
Iziclo1·o Flmncisco Guirncwães .Jimio1·, 2. 0 a1mo mathematico = Deside?-io JJ1aga
lhães Coutinho 2. o auno rnathematico = Jttl-io 1vlaximo de Olivei1·a Pimentel? 
1. 0 anno philo~ophico =José Attgusto clu Fonsecc~, 1. 0 anno juric1ico = .Antonio 
Jl1cM·ict Ccwnei?·o, 1 .0 a.nno phüosophico c ma.thcrnatico = il'Ianuel Gomes da Silva, 
3.o anuo philo, ophico = Ch1·istictno Attgusto da Fonsecrr, 1.0 anno jmiclico =José 
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lrlmittel de Oli·ueint ll1aclzado, estudante do pateo = J oaqttim Augusto X avie1· da 
Silva, 1. 0 anuo philosophico = Mamwl Anacleto do Valle, 1. 0 anuo philosophico = 
José Aw·elio Fe?Teim da Silva, 30° anuo ele leis=Laza?'O Ca1·doso Amado, 1.0 anno 
mathematico = Lttiz Lopes de Cm·valho, lo o armo jmidico = Antonio Vaz da Fon-. 
seca e JJ!l ello, 2;0 anuo jurídico= Antonio Fernandes Camacho, 1. 0 anuo rnat~e 
matico = Lttiz ~Manso P1·eto, 20° anuo mathematico 'e philosoplüco =Bm·nct?'d2no 
Joaquim da Silva Ca?·neÍ?'o = Do João Cm·reia Po?'tugal da Silveim, 20° anuo ju- _ 
ridico =Joaquim P.inhei?·o das Chagas, 2.0 anuo mathernatico = Se?·afim de Al
meida Côta, 30° anno de canones = Joaqtti?n Thomaz ele B1'ito, 30° anuo pbiloso
'pbico = Antonio Ntmes Ribei?·o, 50° anno de leis =José Custodio da Costa, 1.0 anno 
mathernatico = Antonio Teixeint ela Costct, 1. 0 anuo mathematico = José Gomes de 
Almeida Branquinho Feio = F1·ancisco Xavim· de Almeida, 2 .0 anuo medico= 
Bema1·do José P e?·eim L eite, 40° anno de leis= Antonio Fm·nandes Coelho, Õ.0 anno 
de leis = Luiz 111cwtins da Costa, geometria = Be?'?ut?·do P e1·eim de JJ!lagalhães, 
geometria= Ancl?·é Bmz Chal1·eo, 1. o· anuo mathematico e philosophico = Ignacio 
Antonio lJ!Im·ques de P aiva Neto, 5·.0 anuo de canones=Nicolau Coquet Pinto c~e: 
QueiToz, geometria=Joaquim ll1anuel da Costa e Fonseca, 1.0 anno mathematt
co =João Antonio Baptista e· Sousa, 1. 0 anno medico= ;José Joaquim Dtwães ele 
Almeida, 3 o 

0 a1mo ele leis = João lJ!lcwia Baptistct, 2 o 
0 anno meclico = JJi[igtwl An

tonio Dias, 20° anno medico= .Manuel Joaqui1n Femandes Thoma z, 2. 0 anno ma
thematico = Antonio Lttiz Dou?·ado, 3. 0 anuo philosophico = Antonio J osé de Lou
?'eÍ?·o e Smtsa, geometria = José Pinto iVfachado A1·a1~o e Figueú·edo, 5.0 anno de 
leis = Fmncisco iVfa?·ict da Cntz R ebello, rhetorica= F?·ancisco M~onteiro Gtu>,des, 
2. 0 anno mathematico = Tm·quato Alberto de S mpct Pinto, 1. 0 anuo juriclico = 
Antonio Attgt~sto Cardoso· da Silva, 2.o 0 auno mathematico = José Ped1·o CmveÍ?'O 
de Almeidct e Reis = Fmncisco Ignacio de Cid ll1ello e Cast1·o, geometria = Anto
nio J osé de Vasconcellos, geometria=Nww .F?·ei?·e Dias, 1. 0 anno mathematico= 
Antonio Alves clct Cunha, 1.0 anno Iilathematico=:Ll1am~ez Paes Coelho· de Campos, 
1." anuo mathcmatico= João Anselmo da Silva Soa1·es, 1.0 anno mathematico = 
Attgusto José de Macedo JJtJenezes, 1.0 armo mathematico=Ca?·los Lido1·o ele Sot~sa 
Pinto Bandei1·a, 1. 0 anuo mathematico = il1amwl da Ctmhc~ Pa1·edes, 40 ° anuo de 
leis =José Hen1·iques de Almeida Jtmim·, 2. 0 armo jm·iclico = João Teixeira Ri
bei1'0, 50 ° anuo ele leis = Vicente Lttiz da Cunhct F1·eitas, 4 . 0 anuo de canones = 
JJtJanuel Joaquim Adelino Gonçalves Pinheiro, 2. 0 anno jmidico =José Ccwdoso 
Ribei?·o, 2 o 

0 anno j uridico =José Augusto Salgado, 2 o 
0 anuo jurídico = Albino Ga?'

cict Mascarenhas, 30 ° anuo canonico = José Libm·io Ca?Tilho do Amaml, geome
tria = Na1·ciso Gomes Ribeiro, 30° anuo de cauones =Fmncisco José de Olivei?'ct 
Quei?·oz, 2.0 anuo mathematico = J osé B01·ges de Cm·vallw e Vasconcellos, 50° auno 
ele leis=Antonio Cm·los Rod1-igues Coutinho, 50° armo ele leis =Domin,qos Mon
tei?·o de Albt~que1·q1te e Arncwal, 50 ° anno de leis= .li'1·ancisco Antonio Lopes C a?·-· 
doso = Ignacio José da Silvei?·a, 2. 0 anuo jmielico =Jacinto de A lmeida Bm·bosa 
e Silva = Ped1·o Nm·b e1·to Cm·nia Pinto de Almei.da =Celestino José Esteves = 
Cítstodio iVlanttel Gomes, 1. 0 armo mathematico = JJtJanuel Joaqttim N epomttceno, 
10 ° armo mathematico = João Ribeiro da Silvct AmtfjO, 10 ° anuo mathematico = 
José Fer1·eirct B1·etes, 1.0 anuo mathematico =José da Silva Sequeim, 2.0 anuo 
mathematico = ililanuel V:illela de Sm1sa A mujo }?al'bosa, 5. 0 anno de leis = José 
111m· ia Marqttes, 1. 0 anuo philosophico = F1·ancisco de P attla Risques, 4. 0 anno de 
leis = Domingos Bamta F1·uctuoso D elgado, rhetorica = F?"Ctncisco Cesw·io R od?·i
gues Moa.clw, 60° arnio de leis =José J.I!Icwict de Cw·va.lho e Mello, 30° anuo ele ca
noncs = Ccwlos P e1·eira Leal, do, collegio elas artes =José JJ!lwr-ia P e1·ei?·a Lectl, do 
collegio das artes= F1·ancisco Xavie1· Tabu1·da Pinhatelti, 5o 0 anuo ele leis = Ro
d?·igo Oso1·io ele Súusa P1·eto Cabnd, 40 ° anno ele leis :__ José Pinto de Ta'Vcwes 
Castello Bmnco, 40 ° anuo ele leis =Julio Gomes da Silva Sanches, bacharel for
mado em leis e estudante ele francez = Antonio Joaq_ttim Aleixo P aes da Costa 
F1·ei?·e Saldanha Pegas, 20° anuo. jm·idico = João Lopes de Mames, demonstrador 
ela materia medica= Joaqttirn C01·deiro Pe1·eim =F1·ancisco de Assis de Cct?·valho, 
4° 0 a~no meclico =Ltdz Ccwlos de Souto Rod1·i,gues, 40 ° anuo meclico = Alexctnd?·e 
da Stlva. Pm·eim, 40 ° anuo medico= Antonio F'm·tunato il{a?·tins da C1'uz, bacharel 

• 
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formado em mathematica e estudante elo 5. 0 anuo medico= jJfanuel Tavm·es de 
ll1acedoJ bacharel em medicina e cirurgia e estudante do 5. 0 a.nuo da mesma fa
c.ulclade=Joaqtâm José 'de A zevedo e SiluaJ 4.0 aDJJo de leis e. canones =Antonio 
Pereint de AzeuecloJ 5. 0 anuo meclico=Egydio .fionoTato Silveú·a do Co·utoJ 2.0 anuo 
medico =Antonio Lttiz Ribeú·o dct SilvaJ 2.0 anuo meclico = .Lllanuel Joaquim elos 
SantosJ 5. 0 anuo meelico = Antonio Paulo Anjo Viegas de Oli·vei?·ct F1·ei1·eJ 5. 0 '·anno 
meelico . 

* 
N'essc mesmo dia e no immediato os realistas l:;tvravam os tres cloctlmentos 

que se seguem. 
Auto 

Anno elo nascimento ele Nosso Senhor J esus Cill.·ísto de 1826, aos 11 clias elo 
mez de dezembro, n'esta villa e concelho ele F erreiros ele 'renclaes, e logar ele 
Ruivães e casas da camara,, aonde eu escrivão vim, j uiz ordinario João Baptista 
Pinto Mom·ão, e ·veTeaclores Antonio L opes, lVIanuel Rocb:igues e procurador An
tonio T eixeira, clero, nobreza e povo, para procedermos na acclamação presente, 
para o que, concorrenclo em massa gTancle numero de cidadãos,. }JOr todos espon
taneamente foi acclamado em altas vozes, com .distinctas provas ele jubilo e con
tentamento, a nossa santa religião catholica romana, o senhor D . Miguel I, legi
timo r ei al!soluto de Portugal na plenitude elos direitos com que seus predecessores 
governaram este r eino, e sna augusta mãe imperatriz rainha D. Carlota Joaqu.ina, 
e toda a família real, acclamanclo, dando vivas, e igu:Ümente aos nossos restaura
dores e verdadeiros portuguezes defensores elo altar e do throno . Cujos actos, sendo 
praticados com o maior socego e boa ordem, deliberaram diJ:igir-se Gt parochial 
igreja de S. Miguel elo Douro, cl'este concelho, a cantar o Te D eum em acção de 
graças ; ao que, clepois d' este assignarem, logo com effeito todos concorremos na 
firmeza de não reconhecer nem obedecer a .outro governo que não seja elas au
gustas pessoas mencionae1as, as quaes protestam sempre defender á custa ele suas 
vielas, ele que fiz este auto por me ser :mandado por toclos com o dito juiz e verea
dor es que foram dos anuos passados, por se acharem presentes na falta elos actuaes 
por estar em falleciclos.= João Baptista Pinto .Ll1om·ão=Antonio Lopes= ll([amtel 
Rod?igues=Antonio Teixeint=José elo Amcwal SemblanoJ ·capitão mór=José 
Se?'?'ào ela Fonsecct, abbacle ele Oliveira =José Oso1·io Pinto llfow·ãoJ tenente de 
milicias=José Teixei?·a da c~mha =JoctqMim Botelho ele Ca?·valho, ajudante de 
ordens= Joaqtdrn P ereÍ?·a Pinto Botelho= Antonio Lou?·eiro Botelho Teixei?·a Ca
bml =Paelre João Pinto da Costct=Ü beneficiado, Antonio José Botelho=O pa
dre, Antonio de Sá Bm·beclo= Antonio Os01·io Pinto .Lllolwão= Os padres, Joa
quim Botelho de CctTvalho = ll1amtel de Amaml de Sá=José da Rocha 111imncla, 
meclico = Antonio !Ribei1·o Botelho=Fmncisco Ribeú·o Botelho1 alferes= José Pe
?'eÍ?'a Dias Mendes = Jo sé dct Mottcc Dias = José de Sousa= J osé· U?·bano= J oão 
Dias da Vinha= Bm'1w1·do Cw·doso = lJ!Ianuel ela Mota =Antonio Ramos= llfa
nttel Fnmcisco=José Dias=~lfanuel P enú·a=José Teixeim = Domingos José 
da Mottct=Antonio Pinto de Andmde= Thomaz Ca?'Closo ela Silua = E eu, José 
RibeiTo Botelho.,) escrivão ela camara, que o escrevi. 

Au:to 

Os commandantes e o:fficiaes dos corpos abaixo assignados, que têem a homa 
de representar o exercito realista portuguez em defeza elo altar e throno elo muito 
alto e poderoso senhor D. Miguel I, nosso legitimo r ei e senhor : convencidos por 
uma parte ela necessidade m·gente de um governo sup;remo provisional, que mau
tenha as leis e a obeclieucia d~vida a sua magestade :fidelíssima, que o r epr'esente 
emquauto não chega o venttll'oso momento da installação da regeucia e logar-te
nencia de sua augusta mãe a imperatriz rainha senhora D . Carlota; e por oub:a 
parte ·considerando a necessidade igualmente urgente ele marchar contra o i.nimio·o 
do mesmo altar e till·o.no, que o impos~ibilita de convocar clero, nobreza e pov~, 
para se fazeT com mais alguma soleromclade ; attencleuclo a tudo o referielo e mais 
particularmente a que o clito governo já foi não só installaclo em Bragança., mas até 
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Yirtualmente approvaclo pelo m:inisterio hespanhol e sou legitimo orgão o ex. mo ca
pitão general de Castclla a Velha, D . Francisco ele Longa, em offioio do 4 elo cor: 
rente mez; tendo todos prestado o j uramento do fidcliclacle c o bccliencia a el-re1 
nosso senhor, exercendo actos ele jnriselicçfio que fizeram fix::t e }Jreventa., vindo 
assim_ a ser este um acto explicito de confirmação o reconhecimento elo elito governo . 

Para este fim, e em attenç?i.o a tudo o referido, pelo dito acto confirmam e rc
valielam aquelle dito governo je:í installaclo na capital cl' esta província no li::t 28 ele 
novembro preterito, e declaram irrito, nullo e ele nenhmn cffeito outro governo, 
que por um modo illegãl e sem conhecimento nem assistoncia elo elito exercito, lhes 
consta que ele facto se erigiu n'esta villa som nenhuma attençuo nem pa.rticipaç;ão 
ao supradito legitimo governo, antes com total ignorancia sua, na manhã elo dia 11 
elo corrente dezembro e contra o qual se protestou em tempo. E }Jara que este acto 
se execute como cumpre a bem elo restabelecimento e t:ranquilliclaclo publica, de que 
este exercito eleve ser clenoclaelo manteneclor, será registaclo nos livros ela camara. 

E outrosim e clebaixo elos mesmos pontos ele vista, para se pôrem a abrigo cl~ 
incertezas, contingencias e elupliciclacles que compromettam o bom exito da nossa 
anta causa e segurança individual elo exercito tão heroicamente compromettido 

em elefeza dos in:1nferiveis direitos ele sua magestacle o da santa religião catho
lica, que professam e querem defender com suas vielas o fazenda.-, som s rem con
trariadas por intriguistas orgnlhosos que perturbem a tutião e boa ordem com que 
o dito exercito eleve procede;· em suas ultimas operações : declaram que reconhe
cem ao ex. mo sr. marquez ele Chaves por primeiro commanclante em chefe elo dito 
exercito, e na sua impossibilidade ou impedimento só reconhecem e garantem sc
gtmçlo commanclantc em chefe ao brigadeiro general o ex. mo .T . visconde do ].\fonte 
Alegre, e nomeiam para ~uclaute general interino ao ex.mo brigadeiro gencrnl 
Francisco ele l\Ioraes Maclureira L obo, e deputado elo quartel mestre general inte
rino ao sr. Antonio Brm1clão ele Ceia e Castro, tenente coronel de milicias cb Barca. 

Qu,'trtel general elo Villa Real, 12 de dezembro elo 1826 1• 

O rde:a:n. do d i a. 

Quartel genetal do Villa Real, 12 de dezemlJro elo 1826 . - O marquez de 
Chaves, general em chefe elo exercito realista portuguez e }Jrosiclente elo governo 
Stlpromo provisioJ1al : -Determino c ordeno quo ámanhã, pelas sete horas ela ma
nhã, se clad o primeiro toque, ás sete e meia o segundo; e o terceiro ás oito, es
tando promptos a marchar no campo elo Tabuado d'e.-ta villa. 

Hoje pela moia noite chegou o ex. mo -vi conde ele Monte Alegre ao meu quartel 
general, e te-ve o desaforo ele me roubar todo o dinheiro que tinha, e manclotl 
prender meu tio visconde ele Canellas e Manuel Pinto ela Silveira, levando comsigo 
todos os. papeis ela secretaria e elinheiro que n'ella encontrou ; c por isso faço 
constar ao exercito realista elo meu commanclo que alem cl'isso roubou em Bra
gança 300:000~000 réis, publicando ser eu quem lhe dei similhante ordem. 

Recommendo q_ue ámanhã, quando se formn.rem os corpos, não haja algum 
moelo ou cousa ele revoluçao, que o ex. mo sr. YÍsqonle ele Monte Alegre c seu irmào 
visconde .àe Villa Garcia queiram fazer , os quaes :ficam rcsponsa-veis pelas suas 
cabeças . = il{w·qtwz de Chaves, general em chefe elo exercito reali~ta portugucz. 

E:xtrac-to 

Acaba ele chegar o.,.marquez ele F ronteira, portaclor da noticia de haver o 
conde ele Villa Flor .alcançado a retaguarda elos rebeldes, composta de dois esqua-

1 E. te auto foi remettiao aos corregedores das comarcas com a seguinte circular : rrAjunta 
SU}Jrema do governo provisorio do reino, em nome de el-rei o senhor D. Miguel I, ordena a 
v. m.'" faça immccliatamente conhecer ás cama.ras da sua comaxca o conteúclo no auto de con:fu·· 
mação e o conJ1edmento transcripto na copia junta, providenciando que seja registndo com este 
aviso em todas ellas, para que 1\ão possam a llegar iguorancia contra n legítiqliclacle d 'es te go · 
vcrno e sua effectiva perseverança, e rcmettendo a esta secretar ia certidão de assim se haver 
CLUllprido.- Deus guarde a v. m.co! Paço elo governo em Lamego, 20 de dezembro de 1826. = 
José .il1anuel Ferrei?·ã deJ3o?,sa~e Gccslro, . Na cop ia ialtavam as assignaturas. 



731 

drões e algLlma infanteria, elo commanclo ele lVIaggessi, no dia 10 ,elo corrente, 
perto ele Alegrete; o conde e o seu estaelo maior, com o barão ele Sabroso, á t esta 
de um esquadrão do 4 .0 de cavallaria commanelado pelo tenente coronel D . Thomaz 
Mascarenhas, carregaram imme liata.mente e destroçaram aquella força, ficando 
mortos no campo vinte e cinco, e vinte e nove prisioneiros; alg1.ms soldados elo 
esquadrão elo 7 .0 ele cavallaria, surprezo em Villa Viçosa, e outros elo 14 de in
fauteria aproveitaram esta primeira occasião para se apresentarem ao coucle de 
Villa .Flor. Os r ebeldes, favorecidos pelas montanhas, fugiram para Hespanha aos 
primeiros tiros ela artilheria; {Ls. quatTo horas ela tarde não existiam na província. 

'A maior parte da di visão elo conde, apesar de seus esfoTços e rapiclas maTchas, 
não pôde empenhar-se, poTque os rebeldes, ao abrigo elas serras, se mettemm em 
Hespanha. , • 

O conde de -Villa Flor elogia o coronel barão ele Sabroso e o tenente coronel 
D. Thomaz de Assis, bem como o ajudante do 4 .0 ele cavallaria e o alferes Sá, elo 
mesmo corpo, que foi levemente ferido. 

Da mesma sorte louva os cadetes co nele ele F icalho e D . Carlos Mascarenhas, 
elo mencionado regimento . 

O voluntario D . Luiz ela Silveira foi ligeiramente ferido . 
O conde de Villa Flor menciona que o visconde ele Beire o tem sempre acom

panhado, bem como o conde ela Taipa. 
Secretaria ele estado elos negocias ela guerra, em 13 ele eleze!I);bro ele 1826. = 

Rod1·igo Pinto Pizct?To, chefe ela primeira c1irecção . 

Emquanto no interior elo r eino os partidos belligerantes e:s.pec1iam ordens em 
defoza da sua causa, a côrte de Lonc1res e o parlamento britannioo mostravam in
teressar-se pela pacificação ela antiga potencia alliaela, como provam a correspon
clencia do embaixador portLlgnez e outros documentos abaixo mencionados . 

Oflicio 

(N. 0 101 rllSCI'Yarlo) 

lll. 1110 e ex.010 sr.-Pelo brigLle Ly1·a tive a honra de clirigli· a v. ex. a no dia 
11 do corrente um officio sem numero, participando a importante noticia ela reso
lllção acloptacla por este governo, ele enviar tropas a Portugal, em desempenho das 
obrigações estipuladas pelos tratados, cuja execução a serenissima senhom infanta 
reg·ente me ordenou ele r eclamar . 

Com muita satisfaçao me acho agora em •estaclo, não só ele confirmar essa no 
ticia, mas de assegm·ar a v . ex. a que a mensagem ele el-rei ao parlamento foi aco 
lhiela pelo pLlblico em geral com approvação e applauso, e que as duas camaras 
elo p a1'lamento (a elos lords unmúmemente, e a clbs communs com a excepção só 
ele quatro ou cinco dissidentes) votaram a r esposta a sua magestaele que mr. Can
ning propoz, eleclarando n 'ella a sua completa aclhesão {t mec1icla energica acloptacla 
pelo governo. 

A discussão que teve lagar no dia 12, quando se tomou em consideração a 
mensagem de el-rei, foi notavel pela eloqnencia, superi01~ a tudo quanto póde ima
ginar-se, elos dois discursos ele mr. Canning; e os membros mais conspícuos da 
opposição, á testa elos quaes figurou mr. Brougham, lhe fizeram os maior es elo
g-ios, e annuir am em todo o sentido, não só á resolução tomada, mas aos motivos 
cl 'ella e ás vistas politicas que mr. Canning apresentou. Mr. Baring fallou tambem 
no mesmo sentido, assim como sir Robert Wilson, cuj a moção ele antemão ann1.m
ci3rda :ficoLl sendo inutil depois ela resolução elo governo. 
· Não pócle considerar-se este acontecimento senão como uma demonstxação for
mal, posto que não confessada, de que a Inglaterra presta o seu poderoso apoio 
á sustentação da carta constitucional portugueza, e peço a v . ex. a de ler com at
tenção a passagem do eliscurso el e mr. Canning, que vae marcada no Times que 
hqj e remetto, porque não deixa cluvicla nenhuma sobre a interpretação que acabo 
de indicar. Esta mesma interpretação lhe será dada em Portugal, c em toda a 
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Etu·opa, e o e:ffeito moral d'esta. noticia espero que seja su:fficiente para fortalecer 
em Portugal os tímidos, e assustar os traidores, ainda mesmo· antes ela appar içâo 
elas tropas auxiliares. Oxalá não seja necessaria, nem mesmo a noticia, para ha
bilitar o nosso governo a desbaratar os rcbelcles sómente com forças portuguezas.! 
Porém ainda mesmo quando isso aconteça, seria mtú provavel a r novação ele Sl

milhantes t entativas, e iria crescenclo com a impunidade a audacia ela Hcspanha, 
a qual tiraria totalmente a ma:cara com quo a sua perficlia se intentou cobrir. 

Todos estes r eecios cessam, a meu ver, com a ida e a conservação por :;~lgmn 
t empo das tropas inglezas, e j ulgo que esta crise. pela qual passftmos contribuirá. 
mlúto para consolidar as novas insti:'tlúções, que só podem r aclicar-se, ou com o 
tempo, ou com a v.ictoria sobr e os seus contraries . 

Tenho a homa de incluir copia da nota de agradecimento que me pareceu ~le 
urgcncia clirig-ir a sua magestacle britannica, emquanto a serenissima senhora m
fanta r egente me não encarrega, como provavelmente se dignará fazel-o, ele en
tregar uma carta sna pelo mesmo motivo; e pcrmitta-me v. ex . a el e acrescentm· 
agora, que julgo de summa importancia, não tanto para o effeito que se eleve pro
duzir nos paizes estrangeiros, como para o futmo ela mesma nação portugueza, que 
as camaras manifestem altamente e publicamente o seu modo de pensar n'e ta oc
casião para que s~j a, sem nenhuma misttU'a1 corclial o acolhimento que se fizer 
em Portugal a estas tropas por nós mesmos pedidas no momento do perigo para 
defeza contm a invasao estrangeira, e para dar ao nosso governo e á gente lJoa e 
illustracla ela nàção a força que lhe falta pela deserção, desorganisação e clesm?
ralisação elo nosso exercito, a fim ele ganhar um período ele t ranquilliclacle que s~p 
sufficiente para que a classe ignorante possa ir experimentando, elo tmico modo 
que a convence, isto é, pelos effeitos, o beneficio das novas institui ções . 

Muito seria ele desej ar que se poclesse procluzú· uma expr essão geral e popu
lar, de moclo que se não possa suspeitar qtle o amor proprio nacional differe n'este 
ponto da opinião elas camaras e do governo . 

Com grande pena acabo de saber que por motivo elo vento contrario os dois 
ultimas paquetes ainda se acham detidos em Falmouth, assim como o Ly1·a em 
Plymouth, e assim como tambem duas embarcações ele guerra destinadas para o 
Porto, onde a sua chegada no momento actual seria talvez bem conveniente. 1\lh. Can
ning acaba ele me dizer que ía ver se podia expedir hoje trma embarcação de V"a
por, a fim ele, empregan lo todos os meios possíveis, que se não perca o fmcto ela 
chegada ele tal noticia na occasião oppor tuna. Pelo dito barco mandarei liDla se
gunda via cl' este o:fficio. 

O munero de tropas que por agont vão para Portugal é pouco mais ou menos 
de cinco mil homens ele todas as armas, o seu commanda,nte, como já disse a v. ex." 
no precedente offi.cio, é sir William Clinton, que é o segtmclo do duque ele vV cl
lington na inspecção ela ::trtilhcria. Não posso aincla remettcr mais circumstancia
drLmente o mappa e nome elos regimentos, coi:no espero fazel-o pelo p.aquete 
immediato . Só direi que vão dois batalhões elas gnarc1as, quatl'o esquadr ões ele ca
vallal·ia, e lun competente trem ele artilheria. 

No Com·ie?' ele hoje poderá v . ex." ver, se por outra via o nao houver rece
bido, o discurso ele el-rei ele França na abertura ela sessão. A ultima phrase cl'e, te 
discurso poderia dar logar a suspeitar-se algtun resentimento ou hesitação, se ella 
fosse inserida depois de se conhecer em Paris a mensagem de el-rei de Inglaterra; 
porém ror . Canning asseglU'ou-me que o discurso ele el-rei de França, tal qual clle 
está, fôra .liclo a lord Gran-villc antes ele elle haver feito a nn·. ele Vill(:lle a com
municação da mensagem, e SLl})pÕe que a França não adaptará medichs hostis . Os 
representantes de algumas poteucias n'csta c6rte ficaram bem surprehencliclos, e 
alg1.ms el'elles contrariados, cóm a resolução fi rme e prompta do ministerio britan
nico, pois contavam que os embaraços elas :finanças e os receios ele outras com
plicações não permittiriam a este governo ele passar das palavra aos factos. 

Beijo r espeitosamente a aug-usta mão ela serenissima senhora infantn, re
gente. 

Deus guarele a v . ex." Londres, 14 ele dezembro ele 1826.-ru.mo c ex. mo s1·. 
D. Franciscp de Almeida.= Ma?-quez de Palmella. 
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Nota a qúe se refe1•e o officio retro 

Londres, ce 13 décembre 1826. - Le soussigné, ambassaclem extraordinaire et 
plénipotentiaire de sa majesté tres-:ficl{lle, s'acquitte .de sou premier clevoir, et obéit 
en mêm.e temps à ses sentiments comme portugais, eu s'empressant cl'offrir à sa 
mqjesté brita1mique l'expression ele la r econnaissance que sa majesté tres-ficlüle, 
sou altesse royale l'infante régente et la nation port•1gaisc toute entiere (car un pe
tit uombre ele rebelles qlú ont renoucé ~L lem' patrie ne cloivent plns être appelés 
portugais) éprouveront, sans aucun doute, eu apprenaut la teneur du roessage 
qu'il a plCl á sa D;lajesté brita.nuique cl'aclresser aux clcux chambres clu parlemeut · 
et la promptitud~ eles mosures qui out été prises eu conséquence par ce gouvorne~ 
ment. 

Le soussigné se trouver~it fort honoré sans cloute ele pouvoir exprimer à sa 
majesté clle même eles sentiments qui ne font qu'anticiper ceux que sou · altesse 
royale l'infante r égento mauifestera, aussitôt qu'elle aura connaissance ele la noble 
resolntion prise par le plus ancien allié clu Portugal. 

:Mais, clans le cas oú il ne serait pas commocle à sa majesté cl'accord1,3r ::m 
soussigné une anclience prochaine, il prie S . E . 1lll'. Canning, principal secrétair e 
cl'état au clépartement eles affaires étrangeres, de vouloir bien se eharger ele faire 
parvenir ces mêmes expressions à la connaissance de sou augusta maí:tre; et tme 
telle commission ne salU'ait être plus clignement r emplie que par le ministre qui à 
la tribune dn parlement a été l'éloquent organe ·eles sentimcnts généreux du roi et 
de la nation anglaise, et y a-fait embrasser à 1\manimité la resolution déjà acloptée 
par le gouvernement, ele maintenir à tout prix la foi eles traités . 

Le soussigné profite avec empressement ele cette oecasion pom réitérer· à S. E . 
mr. Canning les sentiments de sa hante consiclération. =Le 1Jil.a1·qtâs de Palmella. 

· Officio 

(N.0 102 rcserrado) 

· Ill .mo e ex . mo sr. - Não tendo haviclo tempo para dir igir~ v. ex. a pelo paquete 
de hoje mais do que uma via do officio r eservado n .0 101, aproveito agora a oc
ca!:'iã.o~de uma embarcação de vapor, que mr. Canning me disse ía a ser expedida, 
para participar a v . ex.a que tive a honra ele receber os desl)achos reservados 
n . os 15 e 16, havendo chegado só com um dia de intervallo a mala trazida pelo 
paquete Sanrlwich~ e o barco ele vapor King . GeO?·ge. Precedentemente tinha r ece
bido o despacho reservado n. 0 13, porém advirto que o u. 0 14 aincla me não che
gou à mão. 

O conteúdo dos clitos clespachos r efere-se quas~ unicamente ao objecto que eleve 
absorver no momento actual toda a attenção elo nosso governo, isto é, á combi
nada invasão dos rebeldes, à conclucta perfi.cla ela côrte le Hespanha, e ás medi
das que externa e internamente a ser enissima senhora infanta regente tem acl-
optaeló n'este momento de crise. . 

Pelo que me, toca particularmente, o ponto essencial ·é a plena approvação <rue 
tenho a fortuna ele achar nos clitos despachos, da r esolução que tomei antes mesmo 
ele os receber e logo que constou por via da França a entrada elos clesertores em 
Traz os JYiont~s. Pareceu-me que Se?'Ía ggasi t1·aição n'este caso o esperar por or
dens positivas para pedir a prompta partida das tropas ing e~as, nfio podendo du
vidar mu só instante ela natureza elas ordens que eu recebena, logo que em Lis
boa houvesse noticia da invasão . 

A vista portanto da resolução adaptada por este governo, nada me resta. a 
dizer em resposta aos mencjonados clespachos, senão que mr. Canning. con~orclou 
plenamente no acerto ele todos os passos çlaclos pelo nos ·o governo, mclumclo a 
nota por v. ex. a dirigida ao conde ele Casa ~lares de 27. do ~;:ez passado, e as 
in trucções enviadas ao el?-caLTegaclo de negamos em M~clncl: Nao é prov:avel que 
o governo hespauhol pers1sta, quando souber o que aqm se fez, nas suas mtencões 
guerreiras , e se n'ellas _persistisse seria utn pouco ele receiar. As ontras poten~ias 
da Emopa. não podem deixar de olhar para a ida das tropas britaliDicas a Portuo·al 
como pondo um t rmo a todas as chrviclas sobre a conservação do novo syste~a. 
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]'altaria a examinar mn ponto, não tant~ pcht utilidaLle 'que Ll'cste exame possa 
resultar immediatamente1 como quanto pela curiosidade que excita : quero dize~·, 
qu::tl s~ja o motivo por que o g::tbinctc britannico nos desanimou tanto sobre a pt:J
meira solicitação que se lhe dirigiu para mandar tropas, e por qual rasão a1~m~n; 
agora tão promptamente ü. mesma solicitação ? A resposta cl' este governo cons1stlm 
sómentc em clizer que o casus j cede1·is occotTC agora, e não occorria antes; mas 
esta resposta não é snfficiente1 pois que até ao pt·csente não só se não achava o 
casus j~de1·is, mas nem mesmo se convinha ela obrigação. Deve o nosso governo 
tomar acto para sempre elas declarações feit~ts pelo ministerio inglcz no parlam~nto, 
sobre a validade elos antigos tratado: el e 1661 e 1703, validade ela qual se clnviebva 
emquanto clurou a negociação com o Brazil e em outras occasiõe: ainda. 

A explicaçao elo enygma que acabo ele apontar, não é talvez para se buscar 
agora ; basta dizer que os homens ele estado ele eliffercntes partidos consicle.r~un 
este acto decisivo elo gabinete ing-lez como a passagem ele .um systcma ele pohttCa 
para outro, e a applicação aos negocias da Em·o1)a cl'aguelles menno · meios de 
retaliação contra a França, a que 1m·. Canning claramente allueliu quando fallou 
elos novos estados da America na peroraçao elo seu segtmclo cliscm·so . Finalmente, 
não posso deixar ele me per suaelir, e ele tirar cl'ahi algLuna vaiclaele, que a lu1gna
gem recentemente fallacla pelo Times e copiada clepoi: por outros perioclices, çon
tribuiu, não clirei para inspirar, mas para animar os ministros a acloptai: uma :firme 
r esolução . . 

A este propo. ito direi que está j ~t ilnpressa e para saír a excellentc memona 
ele sir J ames :Mackintosb 1 a qual apparecerá bem a propo. i to no momento em que 
a attcnção elo publico cl' este e elos outros paizes se acha dirigida para os nego cios 
elo P ortugal. . . 

N'este mesmo instante e depois el e haver cscripto até aqui este officio, r ecebo 
por via do París a segunda via elo despacho n. 0 13 c o 14 r eservacl os, et~j a fal~a 
eLl h::tvia indicaclo. Este despacho me confu·ma a lõatisfactoria noticia, quc·enY~ ti
nha extra-officialmente, el e haverem as duas camaras concceliclo a necessaria an · 
ctorisação para a àclmissão das tropas . , 

Incluso achará v . ex. a um exemplar lithographico ela mensagem ele sua magcs
tacle britanuica ao parlamento, ele q11e j á r emetti outm via pelo brigLle , Lyra-. 
Tambem rcmetto um officio pal'a o sr. ministro ela guerra, c outro a sêllo volante 
para o sr. ministro ela fazenda. 

A sessii.o clo ·1)arlamento inglez prorogon-se hontem para o dia 8 ele fevereiro,_ 
quando os mini:tros annunciaram que tl'atariam immecl iatamento ela lei elos cc
reacs . 

Não occorre mais noticia alguma importante ; e só acrescentarei, porque me 
parece que omitti de o fazeJ.: nõ meu precedente officio, que a re:postà á. mensa
gem ele el-rei fo i proposta na camara elos pares por lonl Bathurst, visto achar-se 
lorcl Liverpool in1pec1iclo por motivo ele molestia. Foi apoiada por lorcl Hollancl, 
amigo constante ela liberdade e dos povos ela península, e foi unanimemente a.p
provada, fallanelo tambem a favor ' cl'ella lorcl L ansclowne, chefe ela opposiçfio 
n'aquella camara, e o ch1que ele W ellington, que clisse poucas p;:tb.vras, mas a pro
posito e de peso, porque manifestaram que não haverá no gabinete sobre esta. 
questão clifferença ele opiniões entre os dois partidos que o dividem. 

Remetto um maço ele París, chegado agora mesmo. 
D eus guarde a v . ex. a Londr s, 14 ele clezeJilbro ele 1826. -lll.mo e ex. mo sr. 

D . Francisco ele Almeida.= Jl1a1 ·qttez de PalmeUct. 

Extracto da sessiio da cawara <los communs e m 12 de dezembro 
a que se refere o officio n . 0 101 

(Deboite a proposito da mensagem do rei) 

i.VIr. CA~~TJNG : -P1·oponclo i~ camara elos commlms o reconhecimento ela mensa
gem de sua maáestacle1 ácerca elas r elações amigaveis que exist em entre a Grau
Bretanha c Portugal, e a presente situação cl'este ultimo estado, e chamando a 
attenção ela camara para responder áqncl1a participaçrto, não serei n1:1is qne o echo, 
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op. o fiel interprete dos·sent-imcutos manifestados n 'aquclla meu ·agem, sentimentos 
em que unanimemente concordam todos os ministros de sua magestacle. Conhecendo 
o logar que .me compete como ministro br.itannico, mal posso deixar de manifestar 
perante uma camara nacional como esta, o sentimento que me acompanha Cle ver 
este paiz envolvido em uma gtwrra, c quanto me penalisa a existeucia da ncces
sidaclc cl' ella .. (Ouçam.) . 

(Aqt~i segue o omdoT expliwndo c~ mensagem do Tei 1.) 

Entre as r elações ele alliança c amisade que, em differcntes pcriQdos ela nossa 
hi: toria, e:ta nação tem mantido com as cliversas nações ela Europa, não existem 
tratados trio antigos pela sua data, nenhum tão constante na sua cluraçKo, e posso 
acre ·contar nenhmn tão importante nas obrigações 'que ligam mutuamente os dois 
paizes, e tao connex.o com a linha ele política seguida pela Gr au-Bretenha nas 
suas relações exteriores, como são o~ tratados de amisacle e alliança entre este 
pn.iz e o reino de Portugal. A boa harmonia entre os dois estados data pois ele 
muito tempo, c tem continuado sem intern1pção_. T em sobrevivido a uma varie
dade ele confl.ictos, de interesses e ele circumstancias, que na carreira dos aconte
cimentos se têcm de tempo: a tempos inevitavelmente succecliclo. A data cl'esta 
alliança r emonta. a tempos mui antigos, e a amisade que subsiste entr e os dois 
estados 'adqtliriu novo vigor quando a; presente família reinante em Portugal subiu' 
ao tlu~ono d'aquelle reino. D esde o período em que a casa de Bragança foi collo
cacla ú frente da monarchia portugneza, particular amisade existiu desde logo entre 
as duas familias reinantes ele Portugal e de Inglaterra, e atTevo-me a clizeT qu e 
tal ami ·aclc foi sempre a mais sincera por ambos os lados. Sempre se manteve, 
mesmo nos perioclos erh que as outras allianças se rompiam, e nos campos ela 
honra foi cimentada com tanta glor ia e tanto sangt1e derramado, que cleu novo lus
tre e maioT r ealce á nação l)ritannica, c11jos feitos heroicos enchem as paginas ela 
historia. (Ouçam, ouçrtn~.J 

Senhor es, para conservar similhante alliança temos sido partic~tl'armente escru
pulosos . Por vezes, confesso, ella nos foi pesada; e não faltaram conselhos para 
nos cleciclircm a não mantel-a; mas um sentimento ele honra nacional, e, })ermitta
se-mc a expressão, uma natural sympatlüa, jlmta ao commum sentir, . e a uma. 
cansa iclenti:ficacla com a cl'aquelle paiz, induziu a Inglaterra a perseverar, sem 
temer as clifficulclacles, na contiuuaçao elas relações existentes entre nós e Portu
gal. Senhores, conheço que as considerações ás quaes mais particularmente alluclo 
offerecem um espaço mu.i limitado, e um circulo mui ciJ:cumscripto para o pre
sente caso . Não é só entre muitos seculos e por tratados findo s, pelo tempo·, e 
pelos passados acontecimentos, que se podem encontrar as cau ·as das relações em 
que Portugal se acha situado para com a Gran-Bretenha, porque no ultimo pact~ 
geral em que entrm·am as nações europêa ·, aqnelle que forma a lei geral do m1mclo 

r • I Alguns pet·i?dicos da cpoch~, inclui_nclo a folha official, publicaram Cxtra_CtOS traduzidos ?o 
Ttmes oU: do ()om·ze1', mas prefenmos o mserto no Port~bguez, }JOr conter mawr numero de clis
cur~os, serY inclo ·nos só ela Gazela de Disúoa pat·a este ponto omisso. Lê-se ali, conforme as 
nota do Times : 

•Posso assegurar á camam que não ba n~ng~1e?-1 n'este r ecint? t;~ a~ s vivamente conv<?ncido 
elo qtw os mi.Distros ele sua magcstadc, nem mchVJduo algum mms mt1mamente persuadtdo do 
q ~.t c cu, que a<ror a tenho a honra de vos falia r, da vital importancia da continuação d'a paz para 
?ste paiz e P~.!'a o mundo. (.Applansos.) Tão fo rtemente me acho convcncicl_? cl 'esta . opinião,~ c 
Isso por motivos que explicarei antes ele me assentar, que eu declaro que nao havena questao 
alguma de clmrida vanta,.em actuul, on anteci]Jacão ele remota clifficulclacle, que cu não prefe
l'Íra pôr ele parte,' ajusta1~ ou clifl:'crir, antes c! o que ~og::n- 3; sancção da can:ara dos ~Oillilltms a 
qualquer medida que pareça ter uma tcndenOla hostrl. Porem os meus sentnncn_tos sao os. mes
Jnos que têem tido os melhores estaclistas ela naçã.o e os parlamentos que os apOiaram. VeJo que 
h a duas causas, c só clu.as com que se não pó de transigir, nem podem ser differicl as : e tas cau
sas são a bon. fé c a honr~ nacional. ( .Applausos.) Se eu não considera~sc que a presente ques 
tão comprchende estas duas causas, não f:.tl lar ia á carnara como ngora faço, plenamente confiado 
em que a mensagem do tbrono achará ela part~ ela camara _aquelle acolbimento que sua mages 
tadc antecipou. A fim ele aprc~cntaT~ a qnestao ao conhccrmento elo parlament~, elo modo rnais 
breve, antes de entrar em consrcler açoes col la teracs, que a acompanham, peço hcença para dc
.clarar, que é esta uma questão mixta· ele direito c ele facto.= ele clireit? das ~entes de uma parte, 
c ele um facto notorio da outra, a qual, qnando for suhmettida á cons1deraçao do parlamento só 
poderá ser contemplada em um ponto de üsta, c só póde tender a uma concln~ào . » ' 
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civili. ado, a convenção de Vicnna, similh::mte.· estipulações foram feitas por este 
paiz com Portugal. N'aquelle período a Inglateua bem conhecia os inconvenientes 
com que algumas pesso'as faziam an·uiclo, dando por prejuclinial esta aJliança, ma · 
avaliadas as vantagens que ·podiam obter-se, foram r enovadas as nossas obrigações 
para sustentar Portugal em ÜltlU'os períodos, e em termos tão explícitos e impe
riosos, que nos ligavam á presente determinação. Peço licença pn,ra ler a esta 
camara os termos elo trn,taclo a que alluclo, antes ele concluir com a propost::t da 
votação. O 3.0 artigo elo tratado entre a Gran-Brctenha e Portugal, feito em 'vienna 
a 22 ele fevereiro ele 1815, diz assim: «0 tratado de allianca feito cnb:e sua ma
gcstacle britannica c o r ei ele Portugal, então no Rio ele Ja{;.eiro, era fundado em 
eircumstancias ele natmeza temperaria, que tinham cessado de existir; e segundo 
esta estipulação, o tratado se consideraria nullo e ele nenhum valor para as partos 
interessadas; sem comttlclo prejudicar os antigos tratados ele amisacle, alliança, e 
garantia que tão felizmente subsistia entre as duas corôas : estes tratados eram 
agm·a r enovados pelas altas partes contratantes, e r econhecidos em I lcno vigor 
para surtirem o devido cffeito ». 

Para que a camara conheça e aprecie cleviclamente o effeito elas observações 
que este tratado pócle produzir, seja-me permitticlo explicar as cÍJ:cumstancias pré
vias ·em que estava Portugal, e a posição ela família r einante n'aquelle reino. No 
anuo ele 18071 quando pela clcclaração ele Bonaparte a casa ele Brag-ança cessou 
ele reinar em Portugal, el-rei ele Portugal, por conselho ele sua magestacle britan
nica, partiu para o Brazil, e estabeleceu n'aqtlelle reino a séde da monarchia. 
E -te passo foi claclo em virtude ele um tratado secreto concluiclo entre este paiz e 
Portugal, estipulando-se qne, cmquanto a casa ele Bragança ficasse n'aquella 
parte elos seus clominios, ou mesmo voltasse á Europa, sua rpagestacle britannica . 
jamais r econheceria outra qualquer clynastia sobr e o throno ele Portugal, elo que 
a casa de Bragança. Julgo util observar que esi.'l. convenção poz esta família real 
fóra do poder de Bonaparte, e consequentemente promoveu os interesses britan
nicos na península. Foi esta convenção secreta que produziu a emigracão, e 
contribuiu granclementc para cleciclir a real familia a salvar-se elo poder da Fra11ça. 
Achando-se firme no throno o r ei ele Portugal, este artigo cessou ele ser secreto, 
e constittliu parte da lei elas nações pelo tratado de 1810, e desde então até ao·ora 
pelo ele Vienna. Era manifesta.mente sabiclo na Em·opa que nós tínhamos cl~ter
minaclo nao reconhecer outro qualquer soberano em Portugal, que não fosse mem
bro tla casa ele Brag-ança. lVIas esta determinação nasceu sómentc da supposição 
q:::-e este soberano seria obrigaclo a uma forçosa resiclcncia no Brazil. Fóra cl'isto 
nao nos ligavamos a manter o tratado logo que cessassem taes c:ircumstancias . 
Aconteceu em consequencia ela feliz conclusão da gL1Crra, que se offereceu a sua 
magestacle o voltar para a Etu·opa, e viu-se que a força cl'esta prévia obrigação 
já não existia, visto que a separação forçosa de Portugal havia acabado: julgou-se 
pois rasoavel que cumpríssemos outros deveres a que estavam()s ligados imperio
samente· pelos tratados existentes. O r ei ele Portugal entrou na posse elos seus do
mínios eu.ropeus, os fLmclamentos elo anterior tratado acabaram desde logo. l\Ias 
quando tal tratado cessava, sobreveiu a nova obrigação que acabo de expor á. ca
mara. Este trataclo foi renovado pois sem pr~jtlizo elos antigos, e posto em devido 
c pleno vigor entre as cluas corôas ele Portugal e ele Inglaterra, pelo que entenclo 
que a Gran-BTetanha está moralmente obrigacla a preencher as suas obrigações 
e a fé elos tratados, (Ouçam, ouçam.) e em caso ele necessidade obrigada a defender 
Portugal. {Ápplausos.)~Ias felizmente não estamos n'esse caso, existem os trata
elos prececlentes, que são plenamente co_nheciclos ele todas as nações civilisaclas do 
mundo, clizem respeito a tocl~ a huniamdacle, conhece-os a Hespanha, e todos os 
estaclos continentaes ela Emopa; elles são tão numerosos, e o r esultado elo com
l)lexo d'elles é tao claro, que escolherei á. sorte um ou dois d'elles para mostrar a 
natmeza de nossas obrigações para com Portugal, nosso antigo amigo e alliaclo. 
O primeiro que mencionarei foi concluído em 1661 por occasião elo casamento ele 
Carlos TI com a infant::t. ele Portug-~l. Entre as obrigações d'aquelle trataclo, depois 
ele referir a entrega de Bombaim, Tanger e outras praças, a1gLrmas das quaes ainda 
estão em poder elo governo a qtlem foram cedidas, estatLliu-. e que em considera-

--
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ção cl'estas sessões que foram em tamanho b eneficio do r ei da Grau-Bretanha, que 
elle declarou, pelo consenso e parecer elo seu conselho privado; que tomaria sobre 
si a defeza de Portugal, que o ajudaria e defenderia por mar e terra com todo 0 
seu poder, e em toda a maneira e r espeito como defenderia a propria Inglaterra. 
Por este tratado se estipulou mais que em caso ele n ecessidade ou por algum ata
que estrangeiro elle enviaria ~ transportaria á sua propria custa dois regimentos 
de cavallaria de quinhentos h_omens, e dois ele infanteria ele mil homens cada qm. 
Varias outras estipulações contém, todas para o mesmo effeito, o que me dispensa 
de fallar mais em similhante tratado por agora. O proximo tratado, sobre o qual 
requeiro a attenção C1a camara, é ele 1703; foi este um tratado triplice feito entre 
os estaelos geraes ele Holianda, Grau-Bretanha e Portugal, foi este tratado con
temporaneo com o famoso tratado de Methuen, cujos artigos continuam ainda a 
ter completa força e effeito . 

Pelo 2. 0 artigo ,cl'aquelle tratado ele 1703 se estipulou que, s~ em. qualquer 
tempo os r eis de Hespanha ou França, ambos ou qualquer cl'elles, fizesse a guerra 
a Portugal, ou dessem :.ulgttma rasão ele 'suspeitar que juntos ou separados tives
sem intenção ele lhe faz er · a gtterra a elle ou a suas possessões coloniaes, sua 
magestacle (britannica) empFeg·aria todos os bons officios para dissuadir aquellas 
potencias ela guerra, mas em caso ele o não conseguir estabelece o 3. 0 artigo que, 
se com effeito se chegar a fazer guerra a Portugal, então as duas potencias con
tratantes declaram que j untas farão a guerra ás duas potencias de França ou Hes
panha, ambas ou a cada uma cl' ellas; e que emquanto houver quem tome armas 
hostis contra Portugal, ellas (Inglaterra e Hollanda) fornecerão doze mil homens 
armados e municiados, e os conservarão emquanto su a· presença se julgar n eces
saria . Por estes artigos conhecerá a camara a natureza, se não a extensão elas nos
sas antigas obrigações para com est e nosso alliado. Não duvido aàmittir, senhores, 
que qualquer d' estes tratados se pó de snppor h aver sido r elaxado em suas forças 
pelo tempo e circumstancias; e acaso se p erguntará porque tendo-se uma elas 
partes contratant:s retiracl? ela r esponsa_bilielade, quero dizer a Hollancla, haja a 
outra ele se constderar obngada a aclhenr a ella? Pocler-se-h~ tambem dizer que 
a linguagem d'estes tratados é tão procliga, que só poderiam ser originados em 
um excesso ele bons sentimentos , qtte está fóra de toda a natureza ele suppor, que 
uma nação se obrigasse· jamais a defender outra nação, como a si mesma. Pocler
se-ía dizer que havia cousas tão exageradas n'estes tratados que pareciam não 
ter sido feitas para se cumprirem, JYias, r elativamente a este tratado ele 17Q3, 
ainda quando eu só n' elle m e firma;sse, ainda quando as circumstancias da Hol
lancla tenham mudado os seus sentimentos, alterando-se ou tornando-se obsoletas 
as suas obrigações, não julgo preciso suscitar a questão, se, não havendo J;IJ.Udaclo 
o governo, nem os sentimentos ele Inglaterra , ella está ou não agora ligada e 
r esponsavel a cumprir suas obrigações . Não seria esta a occasião ele o fazer, ainda 
quando eu aclmittisse que tal questão se poclesse alevantar. 

As o~j ecções, se alguma hom·esse, deviam ter sido feitas no congresso ele 
Vienua quando os olhos ele todo o mtmclo estavam abertos sobre a nossa situa-' ' ção com Portugal, quando tinhamos proclamado a existencia de nossos antigos 
tratados de alliança e amisacle ha tantÇ> t empo subsist entes com elle, e quando 
estes for am r econhecidos estar em em inteir a força e effeito . Aquella fôra então a 
occasião ele obj ectar, se necessar.ia fosse objecção; mas n ão é tanto sobre os espe
cificaelos artigos elos tratados -ele 1661 e ele 1703, que nós obrâmos e continuâmos 
a obrar, como pelo geral espírito ele todos os tratados admittidos e reconhecidos 
no eougresso de Vienna. Digo que Portugal tem direito a reclamar a assistencia 
da Grau-Bretenha como alliaclo, e exigir cl'ella a integridade do seu t erritorio. Este 
é o ponto, este é o estado ela que::;tã.o a respeito ele no ssas obrigações politicas é , 
moraes para com Portugal; e não me p~j? ele dizer, t~nho e~t:eito a dizer, que 
quando Portugal, r eceio so ela t empestade vtzmha, nos peehu aux1ho, apesar de que 
não h esitavamos em r econhecer nossa obrigação a prestai-o, quando chegasse o 
casus f03deris) digo tóclavia estavamos obrigados a esperar a té se justificar e con
testar o facto com sufficiente auctor.iclacle. A demora ou difficulclade que se inter
paz não era relativa à· existencia ela ob~·igação aclmitticla, mas ao conh ecimento 
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de se haver actualmente verificado o facto que justificasse o pedido da assistencia. 
Este é o estado elo nosso proceder. Permitta-se-me agora responder incidentalmente 
a algumas accusações de demora que se têem feito ao governo ele sua magestacle 
sobre este importante assumpto. · 

Em poucas palavras, eu posso afiançar á camara que não ha sombra ele fi.m
damento para tal inculpação. Sómente domingo, 3 do corrente, recebi cu elo em
baixado!· lJOrtuguez a elirecta e formal requisição elo . auxilio d'este paiz; verdade 
é que mtúto tempo antes circularam rumores pouco auctorisaclos ele sua natmeza, 
rumores que vieram ele lVIaclricl, onde tudo se torce e contrafaz, pelos canaes ela 
imprensa franceza, anele tudo ele novo se desfigura e perverte 1Jara servir os par
tidos, mas até 8 ele dezembro não tínhamos recebido informações exactas sobre 
que· ftmclassemos uma corr;tmunicação ao parlamento. Esta, precisa informação que 
nos era necessaria para obrar, só chegou sexta .feira passada. Sabbaclo foi tomada a 
decisão do governo; domingo obtivemos a sancção ele sua magcstacle; segunda feira 
viemos a este parlamento, e a esta mesma hora, emqmmto estou tendo a hom·a ele 
me dirigir a esta camara, as t1<opas estão na sua marcha para Portugal. (Longos 
e 1·epetidos applat~sos.) · 

Confio portanto que não ha justiça para nos inculpar por uma inutil demora, 
mas por outro lado, emquanto achâmos muito claro o direito ele Portugal, nossa . 
obrigação ele o auxiliar tão estricta, e as possíveis consequencias ela interferenoia 
tão transcendentes, era nosso dever não prestar nenhum credito a nunorcs vagos; 
pois aclmittindo a inteira força ele nossa obrigação m·amos todavia obrigados a obter 
completo conhecimento dos factos e elo caso, antes que dessemos um passo, cujas 
consequencias não ha homem que possa calcular precisamente. Rumores e boatos, 
como acabo de dizer, giraram longo tempo ele incm·sões feitas por Hespanha no 
territorio elo nosso alliaclo, mas chegaram-nos esses por canaes que ninguem em 
seus sentidos ftmdaria sobre elles nenhum procedimento grave e serio. Casos ha 
em que ele lVIaclricl se esforçavam por enganar, em outros por occultar. E chegan
do-nos pelos papeis francezes estas novas; vinham ele tal fonte, que não eram 
para ser relevadas pelo governo ele sua magestacle, e portanto esperámos fa
ctos authenticos para vir diante elo parlamento com o que podemos chamar ver
dade.~ . 

Nas occasiões passadas, quando no parlamento se peclia assistencia para Por
tugal, o poder reg·nlar e constitucional residia no rei, a significação ele sua von
tade, a expressão ele ' seu cles~jo,· sua individual reclamação para auxilio teria siclo . 
bastante; mas agora, tendo-se-me asseverado que as circumstancias se mudaram, 
que a oonstittúção foi modificada e alterada, veiu a ser meú. dever examinar, pri
meil·o, se a constituição ele Po~·tugal auctorisava a reqlúsição ; clepois, se as auctori
clacles que a faziam eram competentes para isso, e se as camaras tinham sanccio
nado a recepção de nossas tropas, e elo modo que era ele esperar para as tropas 
ele tão antigo e fiel alliaclo. Eramos obrigados a tomar ctúclaclo, antes que tun só 
soldado deixasse Inglaterra ou :firmasse seus pés sobre as praias de Portl1gal, 
que a sancção elo poder executivo, ele todas as auctoridades proprias fosse obtida; 
e permitta-se-me observar relativamente ~í imputação ela demora que ele alguma 
maneira se fez aos ministros ele sua magestacle, que eu só esta manhã recebi a 
sancção elas camaras portuguezas . Longe portanto ele haver alguma justiça n'esta 
imputação feita ao governo, posso afoitamente dizer que, se anclassemos mais de
pressa, teríamos obrado precipitadamente, e que todas as cautelas eram neces
sarias, antes que envolvessemos este paiz em procedimentos, que ou por seu 
resultado se mostrassem desnecessarios ou nos expozessem a uma recepção cles
agraclavel· elas nossas tropas em' Portugal. A relação que recebi hoje elos actos elas 
camaras ele Lisboa é conteúcla em um despacho ele sir W. A'Court datado de 29 
ele novembro. D'ella se vê que no dia immecliato à chegada elas novas ela entrada 
elos rebeldes, os ministros pedil·am a extensão ele seus poderes executivos, o au
gmento elas tropas, e a permissão para peclil· auxilio estrangeiro . 

Os deputados juntaram-se, concordaram no pedido por acolamação; o mésmo 
espírito operou na outra camara, seus membros se levantaram em corpo ele seus 
assentos, expressaram a sua eij-ergica vontade em acq1tiescer ao mesmo pedido, 
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e a maior parte d'elles offereceu sua pessoal assistencia na cansa ela patria. O 
duque de Cadaval, presidente, foi o primeiro que o declarou elle mesmo, e , 0 mi
nistJ:·o que descreve esta sessão ao nosso embaixador declarou que fôra este um 
momento digno elos bons t empos ele Portuga1. (Ouçam~ ouçam.) Tão claramente 
verá a camara que temos mna tão rasoavel garantia para a boa recepção de nossas 
t ropas, qtle ag·ora pm·gunto, pois é esta a proxima questão que nos r esta a consi
derar, chegou com effeito o castts J~de.·l'Ís ~ Bandos ele portugnezes, armados e 
municiados por H espanha, fazem cxcm·sões hostis em Portugal por diversos pon
tos; e o que ha mais notavel n' este caso, é que o ataque feito a Portugal não 
foi o motivo pelo qual se pediu o auxilio br.itaunico. O ataque feito pelo sul de' 
Portug~l appar eceu nos papeis francezes; mas ele Traz os Montes só foi recebido 
authenticamente esta manhã, e o de Villa Viçosa só chegou na sexta feira. A re
lação d 'este novo facto é a mais satisfactoria e confirma o já sabido: A irrupção 
sobre um ponto de Portugal pócle dizer-se ainda que seria feita por alguns cor
pos que escapassem á inspecção ou vigilancia do governo h espanhol; poeler-se-ía 
isto representar aincla com<? esforços de alguns amotinadores, que obrassem com 
a desapprovação de Hespanha; mas um ataque feito sobre toda a linha da fronteira 
apresenta aquelle deci.e1ido, certo e positivo caracter ele uma aggr essão, que não 
póde ser equiv,ocaclo nem confundido . Ainda que fosse trm só hespanhol armado 
que houvesse cruzado a fronten:a, a aggTessão hostil não fôra duvidosa; e a ques
tão se reduz a saber, se pessoas vestidas, municiadas por Hespanha, e que inva
dem suas fronteiras são Otl não criminosas de uma aggressão contra Portugal; im
porta pouco que fossem soldados hespanhoes ao serviço e soldo ela mesma H es

. panha, ou tropas po1;tngnezas, que Por.tugal tmha nutrido, e que em retribuição 
trouxeram á sua patria a devastação, e isto por meios fornecidos por um inimigo 
estJ:·angeiro. (Ouçam, otLçarn.) Realmente fôra ridiculo e pueril j ogo de palavras o 
dizer que não era uma invasão, porque os agentes são originalmente portuguezes. 
Disse eu ultimamente n'esta camara e o repito agora, que não é nossa intenção o 

1 interferir nos negocias internos de Portugal ou ele. nenhum outJ:·o estado, e a minha 
distincção é entr e seus inte;l.'llos e externos negocios. Quanto a discussões sobre a 
fórma de seu governo, sobr e a natureza de suas instittúções, sobl'e suá capacidade 
para fazer a felicidade elo povo, não permitta DetlS que sej a nunca a nossa polí
tica o interferir n'isso; mas se a banclos ele rebeldes armados contra a sua patria 
se houvesse de consentir, revolver e transtornar o seu paiz em todos os senticlos 
e para qualquer fim; permittir, digo eu, tal r elaxação em política, e tal solecismo 
em moral, seria na verdade tornar-nos dignos da r eprovação que temos soffriclo, 
mas que em verdade não merecemos, confiados como estamos na approvação cl'esta 
camara, e na ele todos os homens honrados fóra cl'ella. (.Ouçarn~ O'I.LÇam.) Tal é 
pois o que t enho a honra ele apresentar perante o parlamento, tal é o caso de 
decidida obrigação ela nossa parte, não clandestinamente arranjado, não guardado 
em segredo, mas consignado em todas as recordações ela historia, e entre todos 
os bem conhecidos successos do nosso proprio tempo . Por outra parte, eis-aqui 
um caso ele aggressão estrangeira, conduzida por meios estrangeiros; e eonside
ranclo ao mesmo tempo a obrigação e o facto, não poderia, digo eu, o rei ela Grau
Bretanha Tecusar o auxilio ao seu alliado, e faz er effectivas e preencher adequada-
mente tão iudubitaveis obrig-ações . . 

A este caso posso eu reduzir a tota.lidacle da quest~o ; e não tenho .feito refe
rencia a circumstancias collateraes, poTqne meu deseJO é que o premso funda
mento ele nossa in.terferencia ficasse nos animos elos que agora me ouvem, e dos 
que houverem noticia de nossos actos, bem separado e elistincto ele motivos colla
teraes sobre os quaes não preciso agora dizer se dev_eria~os interfe1~ir ou não . 
Desejo separar o ponto prineipal da questão ele todas as mr~umstanmas collate
raes que podem ou não podem dar fi.mdament~ ás r~clamaçoes que fazemos ao 
parlamento, e que não obstant~ mer~cem a con~1cleraçao das camaras. Estou con
vencido, por aquillo que acabe1 ele chzer, que se porven~ura oceultasse o verda
cleu·o estado el as circumstancias, que' temos a vencer sena faltar ao decoro d' esta 
camara e a mim proprio . Quando acabasse. aqui e nada mais disses~e , pensaria 
ter •dito bastante; mas quando, senhores, d1go á camara que eu deseJO · explanar 
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este caso perante ella, estou persuadido que ver;.Í n'isto mna reclamação de defeza 
a favor de Portugal e não uma declaração ele gl1erra contra a Hespanha. Como 
já disse, peço aos honrados communs olhem para esta materia separada e elistin
ctamente; c posto que o que vou dizer s~j a a]guma cousa offensivo para a Hes
panha é a meu ver facil de justificar-se. E contraria a todos os princípios ele' boa 
vizinhança para com Portugal, é contraria a todas as leis divinas e humanas esta 
aggressão ele Hespanha contra Portugal. (Ouçam, ouçarn.) Não digo comtuclo que 
não haja para a Hespanha locus pmnitencice, e mesmo possibilidade de ella dar 
satisfação, assim como OJJportuniclacle ele retroceder ele seu errado trilho : digo 
sim que é nosso dever voar em clefeza de Pm·tugal seja qun.l for o resultado; 
(Vivos applausos.) mas tal declaraçao não a considero como fLmdamento bastante 
pa.ra a 1manime resposta d esta camara á mensagem ele sua magestacle. A actual 
situação ele Portugal é tão fóra elo commum, e os ultimas annos ela sua historia 
acham-se tão sobrecarregados ele acontecimentos extJ:aordinarios, que talvez a ca
mara não pense lhe tomo o tempo em narrar a]gllmas particularidades sobre tal 
assumpto e os seus effeitos em relação á Emopa. Bem sabido é que em consequencia 
ela estada do rei ele Portugal no Brazil, e ele ser este paiz elevado, ele colonia que 
era, á categoria ele reino, a partida do monarcha para os seusesta dos em·opeus 
deu impulso á inclependencia a ponto de ameaçar a tranqlúlliclacle dos dois paizes. 
Sabido é que a Inglaterra serviu ele meclian.ei.J:a entre o Brazil e Portugal; per
suadimos a el-rei que reconheçesse a jurisdicção separaela do· dois paizes, e cal
locasse a corôa elo Brazil sobre a cabeça do seu filho mais velho. Era ainda de 
mui recente data tal ajuste quando a prematma e inesperada morte de el-rei de 
Portugal trouxe comsigo uma nova ordem ele causas, e reuniu as corôas elos dois 
p::,tizes sobre trma só cabeça, apesar ele que interessára {L nossa politica, bem como 
á do Brazil e Portugal, que tal não houvesse acontecido . Os conselhos ela Inglaterra 
e ele outra nação em relação ele amisacle com o Brazil eram mui necessarios n' esta 
occa ião ; mas não se offereceram até que o novo rei ele Portugal determinou 
abdicar a corôa el' aquelle paiz em sua filha mais velha. 

Uma carta constitucional acompanhou esta abdicação, e clesele logo se disse 
que era daeTa pelos conselhos da Grau-Bretanha. Nada d'isso era· verdade· a In
glaterra nao deu ~al conselho, não porque os ministros approvassem ou 

1
desap

provassem a medida, mas porque conheciam que não era da competencia elo mi
nisterio in_glez interferir nos regulamentos d'aquelle ou qualquer outro paiz. (Ouçam, 
ouçam . .) E realmente verdade que a carta foi trazida elo Brazil por um empre
gado de alta consideração e que merece a plena confiança cl'esta nação. Sir Charles 
Stuart achava-se ali n'aquella occasião, e el-rei ele Portugal lhe pediu tJ:ouxesse 
a carta a Lisboa, na sua volta para a Etu·opa. Sir Charles Stuart a trouxe para 
Portugal, e por tão simples facto este cavalheiro não é eugno de censura. Logo 
lhe foi determinado que regressasse á Inglaterra para prevenir qualquer suspeita 
ele ser aquella carta aconselhada ou sustentada por agentes britannicos . Quanto 
ao caracter ele tal constitlução não me parece aqui logar proprio para apresentar 
a opinião; todavia para mim particularmente a tenho formado . Quanto me compete 
dizer como ministro inglez é que Deus prospere os esforços ele Portllgal para obter 
trma liberdade constitucional; e possa aquella nação achar-se tão pteparacla para 
a receber e manter, como em outras occasiões foi ·capaz ele preencher os seus 
deveres entre as nações emopêas . (Vivissimos e continuados applausos.) 

Nao sou o campeão d'esta. constituição, nem tão pouco me compete criticai-a; 
ella procede da auctoridacle legitima; tanto basta }Jara ser bem acceita pelo con
tinente mu·opeu 1 e para nós, como inglezes1 mui lisonjeiro eleve ser que ella en
contrasse a acquiescencia ele todas as classes. 

Esta constituição quanto á sua origem não foi disputada por nenhum d'aquelles 
poderes mais indispostos contra as instittúções liberaes; foi acceita quasi tmani
memente por todas as pessoas que têem de viver a seu abrigo, é fi.mdada em prin
cipias iguaes aos nossos, posto que modificados; com taes princípios mal podem 
inglezes deixar ele clesej ar que ella , prospere. lVIas se não nos compete pugnar 
especialmente por ella, se é o povo portugLlez que deve estar prompto para mau
tel-a á custa ele suas nelas e propriedades, (Ouçam, ouçam.) comtt1clo nós deve-
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mos ir para Portugal, nós estamos ligados por tratados a fazel-o, e quando outros 
queiram atacai-a, a nós cumpre evitai-o. Eis-aqui quanto 1Jastará dizer sobre 0 
assumpto; mas convem observar que não tomaremos parte nos negocias internos 
de Portugal, e que lhe deixaremos os meios de os arranjar como julgar mais 
prudente e vantajoso. Deixar-lhe-hemos plena liberdade para terminar suas proprias 
dissensões, mas e~nquanto a-Gran-Bretanha tiver uma só espada para manejar, a força 
externa não ha ele ser empregada para contrastar a opinião elo povo portuguez . 
( Vivos ctpplausos .) A força ainda se não empregou directamente para tal iniqui
dade; mas que diremos quandà vestindo outras librés abriu caminho para Portu
gal? Acaso se lisonjeia de que mudando de caracter e fórma encontrará apoio? 
Pensá que emp1·egando 1·enegccclos deixará ele ser repellicla, muito mais quando taes 
meios são empregados contra um paiz que é o mais antigo e fiel alliado ela Grau
Bretanha? PergLmto, tem este sido o proceder da Hespanha? Deciclà-o a camara 
e a nação toda. Todavia , sem entrar na questão elo comportamento da Hespanha 
ou elo seu governo, ou este seja obra elo poder legal ou ele uma facção; isto não 
muda a questão a r espeito ele Portugal, que sofli:e os resuLtados ele tal proceder, 
nem tão pouco a respeito ela Inglaterra., que eleve vingar os ins-ultos feitos ao seu 
antigo e fiel alliaclo. 

Se o ataque é directo da parte elo goveyno hespanhol, tendo poder para o evitar, 
eleve r esponeler pelos seus resultados ; mas se lhe falta o poder eleve ser constran
gido a assumir o necessario. Seria uma inj nstiça elo governo hespanhol allegar à 
indisposição elos seus vassallos contra instituições liberaes; mas seria igualment e 
injusto occultar a verdade ele taes factos. E stou perS"!-lacliclo que em grande parte 
elo povo hespanhol existe uma tenclencia pa.ra o poder arbitraria, e que essa parte 
desaC1ora as instituições _elos seus vizinhos; mas ele certo não é ella que excita o 
governo a obrar por tal maneira. Pócle nanualmente suppor-se que ha ''uma anti
pathia nacional entre as duas nações, e d' esta antipathia nascem os mutuos ag
gravos, oppressões e queixas, a que nenhum governo poderia satisfazer; talvez 
està seja a origem ele algumas desavenças occorriclas. Que algum poder tem sido 
activamente empregado em fomentar e augmentar a destmião não padece duvida, 
mas creio que a verdadeira origem se encontra :p_o caracter (ele parte) do povo 
hespanl1ol, e não no seu proprio governo. Comtuclo esta é a questão que eleve ser 
decidida entre a Hespanha e nós, relativamente á mensagem que sua magestade 
mandou á camara elos comm<ms. 

Se o governo hespanhol, posto que ainda participante elo mal e da centiura, 
nunca teve intenção ele commetter os actos de que Portugal o ?-Ccusa, se elle de 
facto não organisou o ex ercito invasor, se não metteu as armas na mão dos eles
contentes portuguezes, se mmca estimulou elle seu descontentamento até o levar 
á rebellião; se pelo contrario as ordens directas elo governo foram clirectamente 
clesobeclecie1as, se os trataelos foram quebrados em despeito ele suas intenções e 
ordens; então, digo_ eu, vejamos o seu arrependimento elo que fez, e avaliemos esse 
arrependimento, pelo cuiclaclo · que aquelle governo tomar em prevenir a r epetição 
ele taes aggravos e aggressões, e então a esta mensagem proporei eu · elifferente 
r esposta. Lembremo-nos, porém, que uma medida para a clefeza ele Portugal não 
é necessariamente uma medida para guerra ~outra a Hespanha. :Mencionarei 
agora alguns factos, que forçosamente elevo -expor antes ele pedir a vossa deci
são . 

Quando recentemente houve uma grancle cl~serção elo exercito portugnez para 
H espanha, e tambem deserção do exercito hespanhol para Portugal, o goverRO portu
guez, po1· nosso conselho, r ecusou elar-lhe decisivo abrigo; esta recusa desanimou 
inquestionavelmente a deserção elos soldados hespanho es._ Havia um tratado entre 
Hespanha e PÓrtugal para a mutua entrega elos desertores, p elo qual tinha Portugal 
dir eito a reclamar os seus. Não sei se foi cõnsequencia de resolução do governo 
portuguez ou elo conselho que lhe demos (porque ambas as causas tiveram lagar 
ao mesmo tempo) o decidir-se Portugal a contentar-se com transigir n'este direito, 
poifõ viu as clifficulclael es com que t eria a luctar se estes desertores fossem entre
gues, quer lhes concedessse mna p erigosa amnistia, q:ner tivesse ele fazer execu
_ções tão numerosas quanto cleploraveis . Quiz Portugal poupar-se a escolher entre 
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estes dois males, e portanto clisse á Hespanha que ficaria satisfeito de serem elles 
desa~·mados, separados, removidos das fronteiras para o interior de Hespanha. Para 
este effeito se celebrou um tratado entr e os dois paizes, e solemnes prom~ssas 
se fizeram ela parte de Hespanha que elle seria cumprido em todos os sentido~, 
não só a Portugal, mas a Inglaterra e França, tratado que se estipulou um dia 
e foi violado no outro, e não só violado em uma occasião, mas. em muitas, P?r
quanto os desertores de Portugal que deviam ser clispersados, e tornados assrm 
inoxios, se deixaram tranqtúllos em seus depositas, em qt1e os guardavam pa~a 
acção, e ele facto preparados para a expedição que depois empl'ehencleram. Depo1s 
ele tal perfidia, digo eu, cujo vituperio em alguem ha de recair, vem a ser neces
sario acto para a- Hespanha mostrar não só que a falta, não foi sua, mas nem 
se originou d'ella, mostrar que está aquelle governo prompto em todos os ~emp~s 
e circumstancias a executar seus tratados, a cumprir as promessas que fez nao 
só a Portugal; mas á Inglatetra e França. Disse que á Inglaterra e França fora.JJ1 
feitas estas promessas, e faria eu grande injustiça a este ultimo paiz se não 
acrescentasse que os esjo1·ços dct Fmnça para se cumprirem foram tão incessantes 
(posto que tão infructuosos), como os ela Inglaterl'a. Finalmente, quando cheg~u a 
França informação da irrupção contra Portugal, o ministerio francez mandou retirar 
o seu embaixador da côrte de Hespanha, e manelou sigb.i:ficar pelo encarr egado 
ele negocios que ficou em logar d'aquelle, iL mesma côrte «que não esperasse por 
auxilio ou protecção da França», e recommenclar-lhe que reprimisse seus _exal
tados sentimentos, e seguisse c1.ifferente linha ele proceder. Sou portanto obngado 
a dizer que esta nação se houve ele modo mtúto satisfactor.io. Será, senhores, uroa 
fortuna para a Hespanha o ouvir o que estamos clize:tJ.clo sobre a mensagem de sua 
magestade, para considerar como ha ele receber a reclamação que lhe vamos fazer_. 

Meu desejo sincero limita-se a que encontre a a.pprovação da camara, e 1sto 
constitue a minha maior esperança. Principiei dizendo que hávia mlritas rasões 
que me levavam a crer que nada implicaya com a honra nacional quanto á ap
proximaçâo e perigo ele uma guerra, mas per:mitta-se-me dizer que eu não temo 
a guerra a favor de uma boa causa, e mesmo confio que nenhuma outra mais justa 
coube em partilha a este paíz; seja-me licito dizer que não desconfio do nosso 
poder e recursos para lhe fazer frente . Cumpre lembrar quando nos annos pas
sados tomei a liberdade ele fallar em iclentica materia na presença cl'esta camara 
ácerca da posição cl'este paiz n'aquella epocha, elisse então que o nosso estaclo 
era não só de neutralidade entre nações contencloras, mas igualmente entre prin
cípios e opiniões, sendo aquella uma posição ele neutralidade, a unica que podia 
conservar a ba1ança elo poder, elo qttal depenclia a segmança e bem estar da Eu
ropa. Ha quasi quatro annos que a experiencia tem confirmado sem alterar esta 
minha opinião que então emmciei ; e agora receio que a proxima guerra ela Eu
ropa, se passar as raias de Portugal e ela Hespanha, se torne uma tremenda guerra, 
(Ouçam) porque ·ha de ser uma guerra ele conflicto ele opiniões, e não sei se a honra 
e o interesse d' este paiz nos obrigaria a entrar em similhante contenda (posto que 
possamos entl·ar n'ella, como confio que sempre poderemos, com o firme clest:io 
ele mais depressa a mitigar, que exasperai-a para contender com armas e não 
com opiniões) . Todavia este paiz não poderia evitar o ver enfileirados debaixo ele 
suas bandeiras todos os inquietos, todos os descontentes, com causa ou sem ella, 
de qualquer ·nação com que este paiz estivesse em desintelligencia. Tenho con
sciencia d' este facto ; e o conhecimento de que nas nossas mãos está collocado tão 
tremendo poder (Ouçam, ouçam.) me indttz a sentir como sinto . Mas uma cousct é 
te?· jo?·çct de gigante, out?·a é usa?' d'ellct como gigante. A íntima consciencia de que 
temos este poder nos tem salvo . Nosso objecto não é procmar opporttmiclacle 
para o desenvolver, mas guarclal-o ;para o mostrar quando for preciso . 

. . . Celsa sedet lEolus ru·ce, 
Sceptra tenens: mollique animos et temperat iras. 
Ni faciate, maria ac terras crelumque profundum 
Quippe ferant rapicli secum, verrantque per am·as. . 

As conscquencias senhores, ele soltar estas paixões que estão encadeadas, podem 
seí: taes que conduzirão a mna scena de desolação, taes que ni11gnem a póclc 
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contemplar um momento sem horror, taes que eu não poderia descansar um mo
mento sobre meu leito se tivesse o remorso de a ter precipitado uma só hora que 
fosse; é pois esta a rasão, rasão que é o reverso elo medo, rasão contraria á inha
biliclacle, pela qual tanto receei recorrei· á guerra. Por taes motivos eu despre
zaria qualquer causa que não tocasse á fé, credito e ho'ma nacional antes elo que 
deixar soltar as fmias da guerra, cuja cadeia está em nossas mãos, emquanto .nã.o 
sabemos a quem ellas chegarão, e onde poderá finclru.· a devastação. ( Applausos.) 
Tal é o amor ela IJaz, que o governo britannico reconhece, tal é o dever de paz que 
as circumstancias do mlmdo inculcam. Em consequencia d'esta convicção e para 
remover extremidades, não proseguirei mais avante com os topicos d'esta parte 
ela mensagem. Defendamos Portugal, sejam quem forem os aggres.sores, porque 
esta é obra ele dever, e acabemos onde este dever acabar. Nós vamos a Portu
gal, não para governm·, não para clictar, não pm·a prescrever leis, mas para plan
tar o estandarte de Inglaterra, para que nenhum domínio estrangoiro se atreva a 
penetrar ali. 

Sir ROBERT WILSON : - Quando sua magestade cleclarou Jio cliscmso da corôa, 
na abertura elas camaras, que esperava continuar a manter a paz da Em·opa, nin
guem duviclou que este sentimento provinha de um rei britannico, sempre solícito 
em attender ao commum sentir do, seu povo, ~que faz consistir o maior esplendor 
da sua corôa na honra nacional e na boa fé . lVIas quanto a elle (sir R. Wilson), 
que conhecia o caracter cloble de um elos inclividuos com o qual este paiz tinha 
a tratar, receiou mlúto que desde logo houvesse possibilidade de satisfazer ás es
peranças de sua magestacle e aos desejos elo seu povo. Observou que, aUuelinclo 
ha poucos dias ao procedimento ela Hespanha para com Portugal, a sua unica in
tenção era trazer sim.ilhante negocio á consideração ela camara, persuadido que os. 
ministros fariam quanto fosse justo a sim.ilhante respeito, sem comtudo desejar 
fornecer fimclamentos para um começo de hostilidades . Os ministros tinham agora· 
apresentado . a sua opinião e assegcu·aclo á camara que Portugal seria protegido 
por este pa1z contra qualquer aggressão estranha. Na verdade muito temia elle 
que o governo se houvesse demorado em dar auxilio a Portugal, quancló a sua 
interferencia tinha sido tão necessaria, na pre,sença ela deserção elos }Jortuguezes 
e ela aggressão hespanhola, quasi ·ás portas da capital, iliS}JOsta a levautm· cada
falsos para sacri:G.ca1· os portugnezes mais c1.ignos e illustrados, e j á fa,zenclo até 
listas ele proscripções par a obrigar os que escapassem á morte a expatriarem-se e 
a pedir abrigo em terra estranha. Eis quaes teriam sido as consequencias se o 
exercito rebelde tivesse entrado na capital. Pela sua parte muito se lisonjeava ele 
se. haver antecipaclo n'estes sentimentos ao honrado secretario ele estado, que t~o 
habilmente havia advogado esta causa. Todavia observava que o honl'ado seCI·e
tario tinha ele alguma fórma omitticlo mlútas elas circ:umstancias que obrigavam 
Por tugal a pedir-nos auxilio cont1·a a Hespanha, quando, na sua opinião, a aggres
são era positivamente hespanhola, pois não entrava em duvida ·que os desertores 
não só tinham sido armados e municiados em Respanha, mas até d'aquelle reino 
recebiam soldo. De outra qualquer maneira impossível seria que similhante força 
entrasse armada no territorio portuguez . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A França podia ser sincera. nas suas promessas; mas e~ quanto co~servar as 
suas tropas em Hespanha, estas só devem servir para auxiliar o partido perse
g·uiclor. 

A nós cmupre-nos exigir a saída das tJ;opas francezas ele Hespanha, e n'isso 
interessftmos, pois que emquanto occuparem aquelle reino! somos obrigados a ter 
uma força estacionaria. (Ouçarn.) Se a Grau-Bretanha deiXasse ele conservar for
ças armadas emquanto a Fra.nça occupa a Hespanha, seria obrar ela mesma fórma 
que o proprietario ele uma casa, que deixasse ele continuar no segtu·o cl'ella, no mo
mento em que fosse informado que varios incencliarios gir~vam em roda d'ella 
munidos com archotes accesos. · · · 

(,0 omdo1· passot~ á analyse da p1·oclamação de stGct magestctde ccttholica.) 
E de esperar que Fernando Vil obre sinceramente, mas a camara devia lem

brar-se que não era cm1tra elle que devíamos obrm·, mas contra os seus D1Í1Ústros 



e para proteger o nosso allíado. O honrado secretario ele estado asseverou que en
tre grande parte elo povo hespanhol existe uma tendencip. para o poder arbitJ:ario, 
e que essa parte desaclora as instíttúções elos seus vizinhos. Perrnitta-me que .eu 
cliffira n'esta ponto ela opinião elo digno mr. Canníng, pois a todos lembra mmto 
bem que a revolta ela ilha de Leon foi espontaneamente segtúcla por lun levanta
mento' geral em cada cidade ele Hespanha, sem ql"!.e fosse necessario disparar um 
só tiro . Esta mesma scena se reproduziria agora, logo que os francezes se retiras
sem. O unico meio para se saber com verdade o estado elo espírito publico em 
Hespanha, a unica occasião em que este poderia manífesta~·-se, para se conhecm· 

. se o povo hespanhol preferia o estado ele servidão ao ele inclependencia, seria no 
momento em que o exercito francez saísse cl'aquelle territorio. Não desejava elle 
(sir R. Wilson) elucidar mais este ponto pelo temor ele motivar dissensão ou d?s
união no momento aetual; já que havia pedido a palavra, só o :fizera com m
tenção ele apoiar as medidas requeridas pelos ministros á camara, a :fim de se con
seguir o desejado resultado ele similha~tes propostas . Para concluzir um projecto 
ele tanta monta, a economia, alem ele um certo termo, inutilisaría os :fins a que 
aqnelle se destina; mas emquanto concordava com esta opinião, pedia aos minis
tros refl.ecticla attenção e o discreto emprego elos meios ao seu alcance para evitar 
impostos sobre o povo, alem elos . que peclia a necessidade absoluta ela em preza. 
Era por certo impossível calcular qual seria o resultado ela guerra, mas atrevia-se 
a clizer que nayão alguma tinha até hoje entrado em cawpo, sob circumstancias 
mais honrosas. Temos Deus e a justiça pelo nosso lado, e o exito não póde ser 
duvidoso . (Vivos applmtsos.) . 

I\ir. Hu~m (sendo ?'ecebido co1n gmnde 1·uido das gale?·ias): - Observou o ora
dor que, ele pois da attenção prestada ao seu amigo, mal podia esperar se1" inter
rompido . Ponderou que o muito honrado secretario, ainda que havia na verdade 
encontrado a approvação da camara, encarára a questão só por um laclQ . Os tra
tados com Portugal tinham siclo referidos pelo honrado secretario coni verdade; 
mas elle, mr. ~ume, muito clesejítra não tivessem existido . Lamentava que a In
glaterra conchusse tratados que a obJ:igavam a dar auxilio â outra potencia, em 
uma epocha em que a situação elo paiz que tal reclamava tornava impossível a 
retribuição . (Gmndes ?·isctdas.) 

Passou a observar que não tinha ainda chegado o casus jox le1·is e o perigo de 
envolver a Grau-Bretanha em tuna guerra, mostrando a diversidacle da política 
ela Inglaterra em outras cOl~juncç-ões, e concluiu que talvez no momento em que 
Ee tomava tllo precipitada deliberação, os rebeldes estavam dispersos. Que por
tanto seria desaire para a Inglaterra, aos olhos da Europa inteira, entrar em luna 
guerra que acabava antes de se dar o primeiro passo . Parecia-lhe, pois, que a 
questão devia ficar adiada, para se discutir na sessão de terça feira proxima (19 
ele dezembro). 

CONDE BATEURST:- Procmanclo mostrar a s. s. as os princípios pelos quae~ 
os conselheiros da corôa tinham até então procedido, disse que lhe era indispen
savel, posto que desejoso ela maior brevidade, entrar mais por algtms promenores 
do que em circnmstancias orclinarias se usa, por satisfazer ao desejo ele todos . Não 
podia el!e deixar de expressar seu proftmdo e ingenuo sentimento de que as cir
Clunstancias lhe impozessem a necessid,ade ·de ctuuprir com tão Í!Dportante e deli
cado dever. Por mtúto penosa e complicada que fosse a situação em que se acha
va, tinha elle, pelo menos, a consolação ele conhecer, estava rodeado de collegas 
cuja habilidade e conhecimentos corrigiriam quaesquer erros em que tivesse a eles
graça ele caír, e sLtppririam a quaesquer omissões occorriclas na informação que a 
esse respeito era seu dever dar-lhes. S . s.as mui bem informados estavam em que 
circumstancias sir Charles Stuart tinha partido para o Rio de Janeiro; não igno
ravam tão pouco · a sua volta a Lisboa, commissionaclo pelo imperador do Brazil 
para trazer as condições sob as quaes se deliberava a ceder de seu direito ao 
throuo ele Portugal, ou, por outras ]Jalavras, a carta sobre a qual se propozera 
fundar a constituição elo reino ele Portugal. 

Dcs~ecessario lhe era entrar nos lniuclos particulares da posição em que. se 
achou sn· Cbarlcs Stuart collocaclo, quando recebeu esta lnissão elo Rio ele Janmro 
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para Lisboa; basta observar que tL1do isto derivou dos arranjos, c1Ijo objecto foi 
l)Ôr termo á gtlerra entre PortL1gal e Brazil pelos 1micos meios que pareciam 
l)Ossiveis, procuranclo o inteiro reconhecimento da inclepenclencia elo imperio do 
Brazil. O aspecto dos , negocios no período a que elle (conde Bathmst) se r eferia 
parecia prometter este favomvel termo, por se haver conseguido o objecto que 
ambas as partes desejavam. 

Por esse tempo viera sir Oharles Stuart a Lisboa e propozera ao rei ele Por
tugal a aberhu·a ele negociações para o fim mencionado; senclo naturalmente en
tendido que a communicação que houvesse de mandar-se ao Rio de Janeiro fosse 
levada por pessoa nomeada pelo rei ele Porh1gal. Sem duvida se deixou a sir Ohar
les Stuart a liberdade ele ir, toda a vez que fosse elo agrado de sua magestade 
fidelíssima, r evestil-o cl'esse caracter confidencial e importante. Sua magestacle o 
rei de Portugal o preferiu a qualquer outra pessoa, e sir Oharles Stuart levou ple
nos poderes para effeituar o proposto reconhecimento, comtanto que se accedesse 
ás condições expressamente estipuladas ; mas natmalmente com intenção ele reti
rar a sua offerta, no caso ele se não cumprir com aquillo, sem o que Portugal ne-
nhuma concessão queria fazer . . _ 

Municlo com plenos poderes pela côrte ele Lisboa, procedeu elle na sua missão 
e a levou a uma conelusão sati,sfactoria para o imperador elo Brazil, e não menos 
para o rei ele Porh1gal, segtmclo é de suppor, á vista das previas instrucções. 
Obrando, pois, como plenipotenciario cl'este ultimo, seus poderes não tinham ces
sado a.té ao período sobre o qual elle (conde Bathlu·st) chamava agora a attenção 
de s. s .as, e antes dQ qual tinha elle, em c1rmprimento ele suas instrucçõcs, nego
ciado um tratado ele commercio entre o imperio do Brazil e o r eino de Portugal. 

Justamente .n'esta crise chegou ao Brazil a nova ela morte do rei de Portugal. 
Com ella cessaram os poderes de sir Oharles Stuart; pelo menos não se podia di
zer cl'elle estar exercitando na côrte elo Brazil nenhuma ftmccão auctorisada. Sa
bendo-se no Rio que vagúra o throno de Portugal, ~ imperacl;r, clizia-se, tinha in
t enção ele abdicar a, soberania d'aquelle r eino sob as condições que elle então 
significou ~L sir Oha.rles Stua.rt, acompa.nhando esta intimaçã.o com a expressão elo 
desejo que partisse elle immediatamente para a Emopa, a fim ele comnmnicar seu 
Ültento ele resignar em favor de; sua filha, acrescentando as condições sob as quaes 
sómente elle se determinava a esta renuncia. 

Quando sir Charles Stua.rt. foi requerido para ser portador ele mna commmri
cação ele tal natureza, elle naturalmente hesitou, e ele facto recusou interferir em 
negocio ele te:o extrema delicadeza e momento. 1\ias o imperador elo Brazil reno
vou suas urgentes reqtusições, e com tantas rasões acldicionaes apm-tou a conside
ração ele sir Oharles Stuart, todas calculadas a fazer vacillar a sua cleterminação, 
que por :6m, com difficuldacle e r e1uctancia, .a missão foi emprehenclida. Esperava 
elle (conde Bathurst) que, depois d 'este relatorio, não seria necessario dar-se mais 
trabalho para bem fazer conhecer a s. s. as a evidencia elo facto, ele que desde o 
aomeço até á conclusão de toda a negociação relativa á remmcia ela corôa ele Por
tugal, sir Oharles Stuart obrou só e inteü·amente por seu proprio juizo, sem a mí
nima auctoridacle ou instrucções elo governo britannico. 

Muito desejavam os ministros da corôa que s. s. as .distinctam~nte entendessem 
que elles não participavam ele maneira nenhuma no gmnhão que sn· Oharles Stuart 
tomára n'isso que havia passado entre as côrtes ele Portugal e Brazil a proposito 
da 1:enuncia. De facto elles não tinham participado n'ella, ·nem podiam ter a mais 
leve clisposicão em intelferir em uma transacção ele tal natureza. Sir Oharles Stuart, 
ua sua chegada a Lisboa, logo declarou as condições sob as quaes o imperador elo 
Brazil consentiria na renuncia elo seu clireito ao th.rono de Portugal. Com isto sua 
alteza a princeza regente se viu nas oircmnstancias ele acceita.r a constituição de
cretada, que, posto similh.ante em alguns pontos á adoptacla pelas côrtes, clifferia 
essencialmente no todo, mas podia ainda causar receio de (por mal entenclicla) re
novar as animosidades que os amigos c1e Portugal. e ela humanid.ade não contem;
plariam sem mtuto sentimento e desgosto . Acresc1a a estas consrderações a posi
ção em que se achava sua alteza, vendo-se rodeada ele lliD conselho ele r egencia 
composto elos antigos ministros elo fallecido rei, que representavam contl·a as con-
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dições propostas por sir Charles Stuart, devidamente auctorisaelo pelo imperador, 
seg1únclo-se cl'aqui que 1ms depois elos outros pecliram as suas elemissões. Fazendo 
justiça ao caracter da princeza, cumpre dizêr que, vendo-se n'uma sitt1ação tão 
_clifficil e complicada, nunca se desviou elo caminho que, segundo ·o seu juizo, era 
o melhor para promover os interesses cl'aquelle paiz, cujos negocias administrava. 

As condições do . imperador foram acceitas, como é notaria, e pouco depois se 
publico11 uma proclamação que parecia querer dar mais lata d1u·ação á auctorielacle 
ela princeza elo que origin.ariamente se lhe quiz conferii·; e isto foi desde logo con
siderado como clerogação dos direitos elo infante D. Miguel. Diga-se, em abono da 
verdade, que a princeza regente fez quanto lhe cabia para desvanecer tão injusta 
impressão. Sabendo-se que D. lV.üguel tinha 1un consideravel partido no paiz, o 
descontentamento principiou a manifestar-se entre alguns soldados, que levantaram 
gritos· sediciosos . InsmTeições parciaes appareceram nas províncias mais remotas, 
onde com difficulclaele se podia suffocar a rebellião . Os desertores r efugiaram-se 
em Hespanha e ali foram recebiclos com grande agasalho . Em pouco tempo re
uniu-se mna força n'aquelle paiz, que deu todo o motivo ele receio ao governo de 
Portugal, r eceio este que se aggravou cada dia mais pelo estado de irritação que 
se manifestou nas províncias limitrophes . 

O governo ele Portugal tinha dois caminhos a seguir : ou exigir elo governo· 
hespanhol a entrega elos desertores, em virtude elos tratados existentes entre as 
duas potencias, ou usar elo direito ele r epresalia, promovendo similhantementc a 
deserção dos hespa.nhoes. O govemo de Portugal não adaptou nenhum d'cstes 
meios e preferiu obrar com grande ·dignidade e moderação; Contentou-se com pe
dir que os rebeldes fossem clesarmaclos e as armas mandadas para Portugal. Os 
ministros de sua magestade olharam para o comportamento elo góverno portuguez 
com a maior attenção, e deram-se pressa em exigir elo governo hespanhol a en
trega das armas dos rebeldes, .assim como insistiram em que estes não continuas-· 
sem a .ser protegid~s . D'aqui se seguir am repetidas representações, e em resposta 
se obt1yeram repetidas seguranças de que a pro'tecção outorgada ía finclar; mas 
nenhuma meclicla se adaptou para impecli.T a re1mião de uma forca armada pro
ximo á fronteiJ:a ele Portugal;' não se elesarmaram os desertores, 'nem tão pouco 
se entregaram as suas armas ao governo portnguez. 

Em consequencia cl' este procedimento o ministro ele sua magestacle na côrte 
de lVIadricl intimou aquelle governo, que tinha ordens p-ara sair ela capital, uma vez 

· que o governo não desarmasse e dispersasse os rebeldes portuguezes . Não obstante 
esta intimação, nenh1unas medidas se tomaram para consegtúr tal fim, e permit
tiu-se aos desertores conservarem-se armados, e, o que é mais, reunirem-se nas 
fronteiras . Pouco depois receberam-se noticias por França, communicadas ele Ma
drid, pelas quaes nos constou que uma força consicleravel de r ebeldes armaelos 
tinha marchado de Castella a Velha sobre as fronteiras de Portugal; ig1i.al parti
cipação fazia o governo hespanhol, a:ffirmanclo que não tinha tomado parte alguma 
em similhante acontecimento. O governo francez ficou porém tão pouco satisfeito 
com esta declaração, que expecliu ordens ao seu embaixador para voltar imme
diatamente a P aris, se acaso os desertores portuguezes não fossem instantanea
mente dispersos, e ao n1esmo tempo enviou instrucções ao seu encarregado de ne
gocias para manifestar nos termos mais energicos a clesapprovação ela França 
ácerca elos acontecimentos occorriclos nas fronteiras de Po:t:tugal. 

Tres ou quatro dias depois o embaixador portuguez pediu auxilio á Inglaterra, 
nos termos elos tra.tados que existem entTe este paiz e Portugal. O governo ele sua 
magestade julgou desde logo que era o seu primeiro dever esperar até que os 
acontecimentos fossem ele natureza tão demonstrada, que, sem equivoco ou clu
vida, se achassem no caso expresso ela acção elos tratados. P ensou que estava 
obrigado por principias políticos e ele boa fé a esperar que clesappareccsse toda 
e qualquer possibilidade ele incerteza. Até áquelle período (3 de dezembro) n~o 
havia certeza positiva ele aggressão alguma, e em conseguinte cumpria-lhe eliffer1r 
até á recepção ele tal nova; mas logo que ella chegou, nem um momento se de
moro.u em o?rar como devia; e, tanto n'isto como na demora, julgou o governo ter 
segmclo estnctamcntc o seu dcvm·. 
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Tres ou quatro dias depois ela participação elos movimentos hostis no territorio 
po1tuguez r eceberam-se despachos ele mr. Lamb, dizendo que elle acabava ele re
ceber uma nota o:fficial 'elo governo hespanhol, em tuclo similhante á que havia di
rigido ao embaixador francez, asseverando entfto que os movimentos hostis contra 
Portugal se tinham effeitnaclo,· não sómente sem concorrencia elo governo hespa
nhol, mas até em opposição ás suas positivas determinações. lnutil será observar 
que mr. Lamb não se deu por satisfeito com palavras quando os factos se acha
vam em tamanl1a contraclicção, e por isso r enovou as suas representações e de
clarou positivamente, por parte elo seu governo, que insistia sem delonga alguma 
no prompto e completo removimento elas forças hostis que se achavam nas n·on
teiras ele Portugal. Aqtú parou esta negociação, e desde esta epocha até á da che
gada da ag·gres ·ão nenhuma outra noticia se havia obtido que fizesse conhecer 
tão singula.r proceelimcnto. 

Na sexta feira á noite receberam-se por fim commnnicações ele Lisboa anmm
ciandp este facto importante e narrando as circnmstancias que haviam prececlido 
a aggressão contra o t eri-itorio portuguez. Quanto á natureza da aggressão, ella 
não era limitada nem parcial,' para se pocler suppor motivada por acontecimentos 
de mera localíclacle. Tillha o caracter ele uma extensa combinação, que não podia 
deixar duvida quanto ao soccorro é approvação dada e prestada pelas auctoricl::t
clcs hespanbolas. Não provinha similhante aggressão ele um só ponto; não era 
meramente ele Castella a Velha, mas ela Extremachu·a e de outros lagares, onde 
grançles corpos ele homens armados se haviam reunido na presença e com consen
timento elas auctoridacles hespanholas. O governador ele Badajoz consentiu, não só 
que um corpo ele a.r tilheria hespanhola entrasse, mas que atacasse Vil1a Viçosa. 
Toclas as participações recebidas p.or cli:fferentes canaes não deixavam logar para 
duvidar que a combinação que se estendia clescle Castella a Velha até á Extre
maclura e a todos os pontos ela n·onteira de Portugal, era r esultado positivo da 
interferencia clirecta ela anctoriclacle, que obrava segtmdo ordens elo governo hes
panhol. Se a aggressão se tivesse limitado a uma parte ela fronteira, poderia 
admittir-se a desculpa- que ella havia proceclido de mn individuo governador, 
obra.ndo em contravenção das ordens recebidas, ou por negligencia ou por má 
vontade. Isto podia acontecer, quando mesmo fossem sinceras as intenções ,elo go
verno hespanhol e quando mesmo elle desejasse se cumprissem estrictamente as suas 
determinações . Mas sendo a aggressão ele tal magnitude, como acabQ ele ponderar, 
esta necessariamente apresentava uma· face cli versa, que pedia a interferencia do 
governo ele sua magestacle. · 

Os tratados pelos quaes a Inglaterra se devia considerar particularmente obri
gada a prestar auxilio para manter a integridade ele Portugal, era:p1 algtms cl'el
les, pelo menos, ele mtú antiga data. O mais moderno que citaria havia sido cele
brado no . anuo ele 1661, o immediato no anno de 1703. N'estes existiam cluas 
diversas estipulações. Pelo primeiro se determinou que, no caso ele invasão, deve
ria este paiz prestar mna força armada ele tres mil homens i pelo segtmdo, seis mil 
homens . N'este tratado entrou a Hollanda conjtmctamente com a Inglaterra; mas 
o governo cl' aquelle r eino não renovou os tratados com Portugal, e por isso cessou 
a obrigação a que se havia ligado . Mas, sem recorrer a similhantes trataclos, ha

·via sobejo motivo para o governo de sua magestacle proceder como procedeu, 
(Ouçam, oztcam.) pois pelo tratado ele 1815, que se r eferia ao que se concluiu em 
1810 com Portuo·al, tinham-se renovado as antigas obrigações e estipulado que os 
novos contratos ~elebraclos não prejnclicavam por fórma algmna o antigo systema 
de alliança entre os clois paizes, o qual se declarava em pleno vig·or. Seria absurdo, 
alem ele ocioso affirmar que o presente caso não era ele invasão contra Portugal. 
Ponderaria, pois, que, se acaso um exercito hespanhol aa:mado cruzasse afrontei
ra, não se entraria em duvida quanto á aggressão; mas que, se em vez cl' este a 
côrte ele Hespanha empregasse corpos mercenarios, nem por isso :J?mclava a ques
tão i e a aggressão estava provada, porque em ambos os casos era um acto de 
hostilidade, quer os instnrmentos elo ata~uc fossem hespanhoes, quer fossem re
beldes porttwuezes armados. Pelo contrariO elle (conde Bathmst) estava conven
cido que, no 

0
ultimo caso, a o:ffensa ern. mais aggravante c iníqua. 
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Diversos avisos se fizeram ao governo portuguez, logo que se souberam tacs 
acontecimentos, para proseguir no mesmo escrupuloso systema ele moderação q~te 
havia adaptado, sem procurar animar os refugiçtclos hespanhoes ou os revolncw
narios, nem admittil-os ou consentil-os armados nas fronteiras de Portugal, a firo 
ele evitar que com estes meios se aggravasse a contenda, que principiava e podia 
augmentar-se pela n:ritação que necessm·iamente deveria seguir-se-lhe. Esper~va, 
e na verdade affirmava, que as admoestações dadas pela Inglaterra o:fferecenam 
os mcivs para a prolongação da paz, j á que potwa duvida r estava, que quando a 
facção fanatica promotora ele taes insultos conhecesse o pocleroso e vivo interesse 
que o governo e povo d'este paiz tomavam contra a aggressão, todos os sens es
forços seriam baldados. S . ex.a continuou dizendo que o governo ele sua mage~
tacle tinha declarado a sua intenção ele defencler Portugal, e que esta declaração 
havia sido apoiada por sua magestade chris'tianissima, mmüfestanclo em termos 
energicos que as armas dos refugiados fossem mutuamente entregues por ambas 
as potencias, e que a ami~acle continuasse a r einar entre Hespanha e Portng·al. 
Concluiu propondo se agradecesse a mensagem a sua magestacle, declarando que 
o parlamento confiava que os esforços clé sua magestade para fazer conhecer ao 
governo hespanhol as perigosas consequencias d'este conluio, teriam prospero re
sultado; pedindo ao mesmo tempo que sua magestacle se dignasse contar com ~ 
cleciclicla cooperação elo parlamento para manter contra qualquer aggressão host1l 
a inclependencia elo reino ele Portugal, o mais antjgo e fiel alliado da Grau-Bre-
tanha. -

Mr. BROüGH.AM: -Asseverou á camara que, depois do concludente relatorio 
com que o muito honrado secretario ele estado abriu a discussão, não tencionava 
incommoclal-a com a declaração do seu voto em completo apoio da prO]JOst::t, mas 
que tendo ouvido a emenda do homado membl'o ele Abercleen, e ele llll'. Woocl que 
a sustentava, não podia ficar silencioso, quando tanto cli:fferia em opinião, e por
tanto pedia que os seus homados amigos, que o haviam precedido, não julgassem 
que era movido por qualquer des~jo de faltar ao respeito que elles lhe merecia.m, 
quando se via obrigaclp a .protestar contra a emencla. Se na verclacle elle (mr. 
Brougham) pensasse que havia alguma possibilidade ele evitar a guerra, se poclesse 
ver alguma alternativa para escapar ele tão terrivel extremidade e d~ não prose
glúr depois ele ella já ter apparecido, (Ouçam.) e mesmo depois elos preparativos · 
feitos em violação manifesta ela fé publica e a despeito ela lei elas nações; se po
desse antever . similhante esperança, de bom grado entraria no calculo provavcl 
das clespezas ela guerra, e accommoclaria o seu voto por uma parte aos' desejos de 
manter a paz, e por outra aos gastos possíveis. Mas quanclo r ecordava os factos 
e circumstancjas ele que se achava revestido o presente caso, não hesitaria em de
clarar que ha certas situações em que um paiz se vê collocaclo, situações em que 
qualquer l'eluctancia ele pegar em armas, só com o fundamento elo calculo da cles
peza, era frívola, perigosa e de grande desdouro . (Vivos applattsos.) Mas seria 
o presente caso d 'esta natlueza? Este era o ponto em que lhe cumpria refntaJ.· a 
opinião elos dois honrados membros que acabavam de fallar; bastando para prov:.tr 
que os ultimas acontecimentos ele Portugal tinham sin1ado a Inglaterm em posição 
critjca, recordar á camara quanto havia dito o honrado ministro llll'. Canning, ou 
simplesmente fazer algumas observações aos referidos honrados membros, em guisa 
ele perguntas . J)eve manter-se a fé publica? Ctunpre que os convenios nacionaes 
se executem? E o corpo politico obrigado ao desempenho dos seus contratos ole
mnes? Contratos celebrados sob a fé ele tratados antigos, que datam de seculos, 
r econhecidos, ratificados e renovados, p~lo trato successivo elas gerações cl'este 
corpo político (sendo ainda a mesma a situação . relativa elas partes contrata,ntes, 
e existindo em pleno vigor a obrigação ele os Clunprir). 1\ias perguntou-se n'esta 
camru·a, se este tratado não era mtúto antigo. Quando o fosse, a sua data nfio 
podia fazer cessar a nossa obrigação . Comtuao devia observar-se que o tratado 
não era antigo; pois posto que havia siclo ccmcluiclo sob o r einado ele Carlos TI, 
c arranjado por certa somma ele dinheiro, que aquelle clessipaclor e procligo tyra.nno 
estragou apenas recebeu, comtL1clo devia consiclerar-se que Bombaim foi obtida por 
aqnelle h·ataclo. Podemo: restituir as 300:000 libras que recebemos ele Pol'tugal; 
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mas se rccusâmos cumprir as estipulações ele similhante tratado, elevemos r estituir 
aquelle florescente e :importante estabelecimento, que foi cedido por Portugal á 
corôa britannica, em attenção ao auxilio c1ue nos obrigámos a prestar-lhe. Repito 
pois que o tratado não é antigo, as suas obrigações foram r evalidadas no seculo 
xvn, depois no XVIII, ultimamente no XIX, e haverá doze annos, na epocba 
em que os meus dignos amigos e membros cl'esta camara estavam empregados 
conspicuamente nos negocias publicas d'este paiz. A ultima r enovação teve logar 
em 1815, no . congresso de Vienna, em termos tão energicos e explícitos quanto 
é permitticlo á humana ingenuidade estipular. 

Pondera-se porém que i:to foi impolitico, que a medida é imprudente, e que 
lorcl Castlcreagh jamais deveria ter assignado tal convenio. Sem duvida a objecção 
seria opportuna então, mas qu::mclo o trataclo se acha em pleno vigor ha doze 
annos, c no momento em que se reclama elas outras potencias o cmnprimento ela 
parte que lhes toca, ser-nos-ha possível sustentar que podemos prescindir elo nosso 
dever, sem menoscabar a nossa bom·a, dignidade e boa fé, allega.ndo agora com 
a impropriedade do tratado, que nos está a cargo, e com pezar ele o haver cele
brado? (Otbçam, ouçam.) · 

Se argumentos cl'esta natureza têem algum peso entr e os me;mbros ela camara, 
e se por meio d' ella o povo ing·lez a isso assentisse, conviria desde logo adaptar 
medidas convenientes para }Jri var os ministros elo goveino ·executivo ela faculdade 
ele celebrar tratados que obriguem este paiz . Emquanto este poder lhes compete, 
é absmclo, alem de inconsistente e irrisorio, negar a força ele tal obrigação, quando 
ninguem ainda ousou impugnar o poder d'aquelles que por nossa parte contrab.:iram 
similhante obTigação . Mas passemos ávante, e vejamos qual pócle ser a consequen
cia cl' este quebrantamento de fé . Que diriam as nações estrangeiras, quando se 
procm·asse entrar em qualquer neg·ociação com ellas, ou seja sobre navegação ou 
sobre commercio, ou sobre a retirada ele tropas f:rancezas ela península, ou sobre 
materia transcendente? Por certo r esponderiam, tapando-nos a bôca : ((Vós outros 
não tendes fé, não podeis fazer katados, não mereceis confiança, não tendes pa
lavra, e não cumpris as vossas promessas, pois quando as condições elos tratados 
são em proveito vosso, vós as observaes, mas quando pouco convenientes; vós as 
violaes. Sois portanto um povo refalsaclo, com o qual não se pócle contratar» . 
(Ouçam, Otbçarn.) Que vergonha para uma nação! 

Os honraclos membros ele Abercleen e Dqrsetshire disseram que o tratado 
entro Portugal e Hespanba não fôra violado, e que os ultimas acontecimentos m 
Portugal eram dissensões internas, filhas ela poli ti c a de Portugal. N' este ponto 
differia totalmente elle (mr . Brougham) ela opinião emitticla. Sem cltlvida, quando 
tal se affirmou, foi sómente porque se não quiz prestar attenção ao que disse o 
muito honrado ror . Canning, quando se referiu a corresponcloncias authenticas; 
mas, supponclo que o ministro ele estado foi enganado com similhaute correspon
clencia, ou .que mesmo não havia r ecebido participações algumas a este 1;espeito, 
concedendo até qtw os boatos ele aggressões hostis eram muito exagerados nos papeis 
publicas, e até inteiramente falsos, havia comtuclo um facto já verificado, e aclmit
tido pelo seu muito honrado amigo, facto que não podia negar-se, e elo qual o mi
nistro era responsavel, facto pelo qual a camara deveria pedir-lhe contas, se acaso 
o qu1zesse occultar; era este, a deserção ele quatro ou cinco mil portuguezes, que 
~m períodos successivos tinham passado em numas e bandos para o territorio hes
panhol, onde haviam sido armados, mtmiciaclos, arregimentados, e depois enviados, 
debaixo ele nm plano premeCiitaclo, contra o territorio portuguez, não por 1rm só 
ponto, mas por muitos, tudo no mesmo•dia e até na mesma hora . Poderia isto ser 
resultado ele um mero acaso? Dir-se-ía que este movimento simultaneo era even
tual? Chegaria a credulidade a ponto ele acreditar _que trma tão acertada união 
de movimentos, uma tão regtuar combinação ele mei:os, trma tão extraordinaria 
concorrencia elos atamos dispersos ele regimentos portuguezes, era puramente for
tuita? (Onçctm> ouçmn.) Seria o acaso quem remüu em Hespanha aquelles atomos 
dispersos? Seria esse mesmo acaso qtlem trotL'Ce os clesertores ás fronteiras ele 
Portugal não um ou dois, miseraveis, rotos e famintos como desertores, porém sin1. 
vestidos, aprovisionados e municiados? Seria .es. e mesmo acaso q1lem os arregi-
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mentou e organisou com todo o bellico appar.ato? Por certo feliz acaso foi o que 
permittiu tantas combinações! Feliz e sobremaneil·a feliz o ,que facilitou os meios 
a alg·tms solclaclos rasos para arranjarem uma invasão ele tal nahu·eza! Grande 
Deus! E haverá qu m se atreva a duvidar ela aggress:.to estranha? Quem ponha 
em duvida a realidade elo facto? Se, comtndo, existe a.lgnem em similhante esta lo 
de scepticismo, só assim póde ser justificado se quizer sustentar !lS suas opiniões 
contra '>S factos que se apresentam. 

Suppondo o cas~ts fmdm·is fóra ele questão, a presente meclida justificant-se 
por si propria. O muito homado cavalheü·o (mr. Canning) tinha collocaclo os que .a 
impugnavam em um clilemma. Se o governo hespanhol sabia h1do, e não o poch::t 
impedir, de qLle servia sabel-o ou não? Se é tal o c1esg·overno1 que não pócle 
obstar ao armamento dos rebeldes porh1gnezes com armas e muniç-ões hespanho
las, para depois invadirem Porh1gal, era irrisorio dizer-se que cumpria primeiro 
saber se os que governam ou não a Hespanha estavam informados d'este attentaclo . 
Se o sabiam, cl\';lviam prevenil-o; se não podiam ou não queriam, a nós cumpre 
fazcl-o em seu logar, e a elles so~·er as consequencias . Todavia não estamos ainda 
no caso de guerra contra Hcspanha, como affirmou o homado membro·mr. Wood; 
não estamos fazendo preparativos para atacar o paiz, sim os fazemos para defender 
Portugal ! A mera disposição elo novo obrar produzirá talvez o resultado desejado; 
mas se acaso a Hespanha não der, quanto cabe na possibilidade, uma completa 
satisfação, estamos preparados para a exigir. Se a protecção outorgada ao nosso 
a.lliaclo produzir o effeito que se espera, teremos a satisfação ele ter ao mesmo 
passo evitaclo a extremidade de uma guerra que parecia ameaçar a Em·opa. Pon
derou-se tambem que aquelles a quem vamos oppor-nos são portug·uezes e não 
hespanhoes . Se elles se houvessem sempTe conservado nas províncias ele Traz os 
1Ylontes e elo Algarve, marchando sobre Lisboa e Porto para transtornarem aquelle 
systema que já havíamos reconhecido, comquanto isto nos fosse mui penoso, o nosso 
dever ele não interferir nos negocias internos ele qualquer paiz, nos impunha a 
obrigação r estricta (posto que cp.1alquer movimento ela nossa parte salvasse o sys
tema), ele nrio interferirmos em similhante contenda. Tal haveria sido o resultado, 
porque o principio por sua natmeza conservava a paz ela Em·opa, na longa car
reira _das humanas liberdades . Esta regra é invariavel, e cl'ella jamais se poderá 
cleslisar . No presente caso não eram portugnezes organisaclos no territorio porhl
gu~z, ameaçanclo Lisboa ou Porto, eram sim quatro para cin.co mil homens orga
nisados e armaclos em outro paiz. Muito e. ·timaria poder repetir as proprias pala
vras que havia clito o digno secretario de estado, porém falhando -lhe n'este ponto 
a memoria, julgava que elle tinha asseverado que eram rebeldes portuguezes 
org·anisaclos, que haviam deixado o seu paiz a fim ele arranjarem em terra estranha 
um acto ele traição contra elle1 assumindo assim o caracter ele estrangeiros, para 
o atacar em' por meio ele outro acto ele traição, e então por te1'ceiro acto ele traição 
queriam tornar a ser portuguezes para evitar a rigorosa justiça com que elevem 
ser punidos . 

A H espanha os tinha agasalhado, sustentado, supprido, organisaclo, disciplina
do, armado e mtmiciado, e cl'aquelle paiz, com os soccorros ali ministrados, haviam 
entrado na patria, trazendo ao seu saio a <:;uerra, e a devastação . Supponha-se nosso 
o presente caso, não tomarei parte nem por um nem por outro lado; direi poTém 
que se supponha que um corpo ele inglezes descontentes passavam ao outro lado 
elo canal, e depois de lhes ser permittido recrutar . algLrma porção ele individuas 
que se lhes retmissem1 fossem vistos nas _praias franeezas, arregimentados, disci
plinados e fornecidos com armamento, ou rosse pelo governo francez, ou fosse pelas 
auqtoridacles locaes de Calais, Boulogne e Dunkerqne : SUl)ponha-se que estes corpos, 
aproveitando vento e maré, embarcavam em .lanchas francezas, e faziam 1rma cor
reria nas praias de Kent e Sussex quando o nosso ministro representasse estes 
acto~ ele aggressão perante o throno ela França, que diria elle, se lhe respondessem 
·que tudo era verdade, que taes corpos haviam sido armados e organisados ali, mas 
que entre elles não se encontravam senão inglezes e irlanc1ezes ? Por certo que se o 
nosso ministro se contentasse com similhante riclicula c burlesca desculpa, o primei
ro que hana de rir com a resposta seria sem duvida o hori.rado membro do Dorsct. 
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Tinha igualmente ouvido dizer, e era .esta a parte mais penosa: do. presente 
caso, que começando a gnerra ningnem podia prever onde ella findaria. As pessoas . · 
que suscitavam esta icléa contentar-se-ía com ponderar-lhes, que quando as humi
liações principiavam era aincla mais clifficil saber o seu termo, elo que prescrever 
os limites á guerra. ( Ow;a1n.) Um acto ele humiliação era por si proprio um acto 
ele degradação, e a vergonha que traz comsigo, não só impede quaesqner esforços 
para o repeliu·, mas deslustra .o caracter sobre o qual estes esforços repousam para 
consegt.urem bom resultaclo . (Ouçam.) Tinha ouvido com aclmu:Q.ção ao seu honi·ado 
amigo mr. Hume, e ao honrado membro mr . Bankes, q~le não era este um caso 
ele rompimento d-a fé nacional. Sobre esta ma~eria nada tiJ?.ha que clizer qtle já 
não estivesse· tão habilmente dito por nu·. Canmng. 

(Aqui 1J?'Osegl~Íl~ o o?·aclo?· 1·ecorclando algwu; elos ?nais valentes a?·gumentos do 
minist?·o de estado, · e pass01~ a ? 'e}i~tcw a objecção feitc~ com, ?'elação á despezc~ que 
tmzia, o auxilio dç~clo c~ Po1·tugal.) 

Hn, cinco ou seis annos pensei que o peso dos impostos era tanto quanto se 
poderia supportar, pois sabia ser impossível augmental-os com meios convenientes; 
mas agora não os temo, pois são distribuídos poi· princípios ele intelligencia, libe
ralismo e verclacleiramente nacionaes . (ApplaLosos.) A constituição portugueza . é 
digna dós mais illnstrados homens ele estado que hoj e têem o man~j o elos nego cios 
estrangeiros. O seu asslnnpto inspü·ou a eloquencia elo mtúto hom·ado ministro, ele 
tal maneira que produziu o e:ffeito, em grau mais eminente elo que mr. Canning 
poclia esperar ela sua arte 01·atoria». Quanto a elle (mr. Brougham) estava persua
dido que, segundo os princípios professados pelo governo (do que muito se a.pplau
dia)', o peso de impostos qne havia so:ffrido a nação não a impediria, quando che
gasse o dia ele o propor, de ir ao encontro elo universo inteiro, se pegasse em armas 
contra ella. Mas o dia ele sünilhante experiencia não chegaria, pois o conhecimento 
elos principias pelos quaes· a Inglaterra obrava seria bastante para o afastar. Era 
esta m;na política que, sendo seguida, tornava improvavel (não. clizia ilnpossivel, 
porque n' este mup.clo .nada é impossível) que j amais se visse os monarchas ela terra 
combinados contra elles . Emquanto taes princípios fossem seguidos, emquanto o 
paiz fosse fiel a elles, ningnem se atreveria a atacal-os, Estes princípios., que ti
nham por sustentaculo a approvação ele toda a nação, ptmham nas mãos elo governo 
tnna alavanca, ela qual j{t conhecemos o poder por experiencia, e cujo pocler é 
temido pelos governos estranhos. Alguns h::t que querel'Íam ser nossos inimigos, 
mas por temer este poder não o ousam. (Ouçc~m, ouçam.) Se acontecesse (o que 
Deus não permitta) que a nação se achasse envolvida em uma guel'l'a, ella rimi 
bem sabe que o seu governo empregou todos os meios para a evitar i sejam pois 
os ministros de sua magestacle leaes a si proprios e firmes na estl·acla que trilham, 
e quaesquer clifficulclacles que se o:ffereçam, por oppressivas que pareçam, nada 
teremos que r eceiar de suas consequencias . (Repetidos applausos.) 

:IY.Ir. WooD (levantando-se pan~ apoiar a p?"OJJOsta de 111.?' . Hume, mernb1·o po1· 
Abm·cleen) : - .Emquanto as negociações se achavam entabolaclas, emquanto muitos 
elos honrados membros ela camara se achavam ausentes, pensando que nenhtnna 
materia importante seria tratada senão depois ele ferias, parecia-lhe altamente 
improprio ver a Inglaterra envolvida em uma guerra, só porque o muito hon
rado secretario ele estado a havia apoiado com tnn cliscnrso de muita eloquencia. 
(Ouçam.) 

Se a camara queria accecler á proposta cl'aquelle ministro, e se d 'ahi resultasse 
uma g·uerra, cada hom·aclo membro que aclmittia a meclicla, devia estar preparado 
para sustentar um novo pesado inl.posto ·sobre propriedades e a vigorisação ela lei 
da r estricção elo banco. (Ouçam, ouçam.) Igualmente deviam estar preparaclos pal'a 
sustentar outras meclidas, pois se o paiz ía ent~·ar em uma guerra, estava conven
cido que não só se havia ele requerer a emancipação elos catholicos, mas até exi-
gil-a, e esta deveria então conceder-se. ' 

Mr. BARING : - Senhores, ninguem mais do qtle eu teme as consequencias de 
uma gllerra, uma vez começada; é por isso que dei a maior attençrto ao eloquente 
cliscmso elo muito honrado ror. Canning i confesso mesmo que eu desejava achar 
n'elle algum motivo para me evadir ao rigor de suas conscquencias; no emtanto, 
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desde. o 1JJ.:inmp10 até ao fim, foi tal a precisão e nexo de seus argumentos, que eu 
nrio pude por maneira alguma encontrar um só ponto em que me fu·masse para 
diverg·ir da sua opinião; ( Applausos.) por consequencia cu me persuado que a 
proposta ele nn·. Canuing terá o mais decicliclo apoio n'esta camara, pois· nenhum 
dos hom·aelos membros que me ouvem, me poderá apresentar um só exemplo, em 
que um individuo ou uma nação que é atacada, vencesse pela pusillanimiclacle ao 
sen aggressor. ( Applausos.) Parece-me que não temos agora a examinar se a ad
opção cl'esta medida traz ou não comsigo a necessidade de se pôr um novo tributo, 
ou ele se pôr em vigor a lei da restricção elo banco (the bcmk ?'est?'Íction act) j a 
questão emquanto a mim é unicamente esta, se elevemos ou não gLlarcbr a fé na
cional. (Applausos.) Nenhum elos homaclos membros que propozeram e defende
ram a emenda, nem uma só palavm disseram a fim ele levar a c~mara a lançar 
por um só momento snas vistas sobre a clesagraclavel perspectiva ele faltarmos aos 
nossos tratados ; o honrado membro ele Abercleen notou que o tratado em conside
ração era improvidente ; convenho n'isso, convenho mesmo em que melhor fôra 
para nós o não estarmos ligados por tal tratado; ninguem porém nega que este 
tratado existe, logo devemos dar-lhe exacto cumprimento, e estou persuacliclo que 
nem uma só pessoa nos aconselharia que violassemos o mais solemne tratado com 
o mais antigo ele nossos alliaclos, e isto nas circumstancias do maior perigo para 
elle, na epocha mesmo em que precisa ele nosso auxilio e apoio .. (Continuados ap
plausos.) Notou um elos homaelos membros d'esta camara, que os acontecimentos 
em Portugal não podem ser consicleraclos como uma aggressão ela parte ela Hes
panha, pois quê? Se o governo britannico mandar o general Mina, e os mais re
fugiados que actualmente existem na Inglaterra, todos armados e municiados para 
a H cspanha ; se alem cl'isso lhes der artilheria ingleza, não seriam estes actos con
siderados ele hostilidacle da nossa parte paTa com a Hespanha? Não seria até tal 
procecler com justiça denominado vil e cobarde, por isso que clisfarçacla e inclire
ctamente lhe levavamos a guerra? Senhores, nós t emos todo o inter esse en:l man
t er Portugal; eu consiclero a occupação militar ela Hespanha pelas tropas francezas 
como um -passO))Olítico o m~is perigoso, e se a França·por via da Hespanha obtem 
a p1·eponderancw. nos nego01os de Portugal, tocla a nossa ú1fluencia na península 
acaba ; estabelece-se desde logo o poder elos Bom·bons, e tendo então logar os pla
nos de Bonaparte, verifica-se emfim a exclusão da Inglaterra do continente, e é 
este o perigo que a mem diplomacia · ela nossa parte não pó de evitar. Em quanto á 
pouca sincericlacle ela parte da França sobre que alguns dos honrados membros 
t êem fallaclo, eu não posso dar esse caracter ás suas medidas ; m1útos são o::; nego
cios políticos que têem ultimamente saíclo elas mãos elo sr. Villele, e eu estou per
suadido que a Hespanha tem n' elles a maior }Jarte; verdade é porém que ao tempo 
que marchavam sobre a Hespanha as tropas francezas, a nós se nos davam as 
maiores segmanças ele paz; mas o sr. Villele por certo ignorava então o destino 
cl'aquelle exercito, e o partido ultra é que fez com que se adaptassem medidas não 
conformes aos sentimentos elos ministros no governo; n'essa mesma epocha o duque 
ele W ellington igualmente regressava ele P arís e Vienna, trazendo tambem as 
maiores seguranças ele paz, e apesar cl'isso seguiu-se a guerra. Em taes circum
stancias pois o muito honraclo secretario ele estado mr. Canning tomou as medidas 
proprias e exactas na cri se actual. Seja ou não a F rança sincera nas suas asser
ções, o modo de proceder ela nossa parte é justamente o que propõe o muito hon
rado nn·. Canning; em quanto aos r ecm·sos que tem a nação para effeituar as mediclas 
propostas, eu julgo que nem sobre tal se eleve fallar, por isso que n'um caso em 
que a honra e o poder nacional são ameaçaclos, não hesit aremos em empr ehencl er 
uma justa e necessaria guerra só em attenção ás despezas que por tal motivo se 
possam fazer ; quanclo um caso similhante acontece nenhuma consideração de cles
pezas se deve oppor. Estou ·bem certo que não só o parlamento, mas o povo todo 
auxiliarão a corôa em uma tal guerra, e que temos amplíssimos meios para effei
tuar este auxilio. Porém nenhum receio eleve haver que as despezas sejam gran
des, e emquanto á fraqueza elos recursos que t emos, eu nego que tal caracter se 
lhes possa dar . Senhores, não sou eu elos que costumam apoiar as medidas pro
postas pelo muito hom·aclo mr. CaruJing, porém declaro qLle ellc não poderia ter 
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seguido outra estrada, diversa Ll'aquella em que marcha. Emqnauto á emenda pro
posta pelo honrado membro ele Aberdeen, eu só me admiro qtle houvesse um mem
bro que a apoiasse ; eu não quero que a Inglaterra emprehend.a uma cruzada a favor 
ela liberdade constitucional, nem debaixo ele tal ponto ele vista se nos apresenta-

• ram as medidas elo governo, antes bem ,pelo contrario, o facto é que Portugal é 
o nosso mais antigo alli'aclo, e que tem cliJ:eito, declarado nos tratados, a exigir e a 
esperar ele nós todo o auxilio e soccorro; levarei o meu liberalismo ao ponto mesmo 
ele diz er que elle deve receber o nosso auxilio tanto mais depressa, quanto a ag
g1·essão de que hoje 6 victima é sómente devida á sua liberal constituição. O go
verno hespanhol, se tivesse capacidade para entender esta constituição, deveria 
lembrar-se que ella foi dada pelo imperador do Brazil, e que por isso não póde ser 
julgada perigosa nem tão pouco offensiva, se se quizer encarar pelo lado de favo
r ecer em demasia a liberdade popular. (Ouçam) JYir . Bankes persuadia-se que o 
eloquente e brilhante discurso do seu mtúto homado amigo mr. Cannmg tinha 
falhado em produzÍJ.· o effeito desejado . Não se achava ainda .provado que o pre
sente caso fosse o casus f mdmis. A lei das nações não permittia nenhuma inter
fercncia estrangeil·a nos negocias internos de qualquer paiz. Quando a França 
invacliu a Hespauha, ha poucos annos, até os mesmos que pareciam desejar aqueDa 
ordem ele consas, clesapprovaram a aggressão. Por qae motivo, pois, deverá agora 
a camara obrar em contradicção com a sua primeira opinião? Não se achava suf
ficientemente demonstrado que as auctoridades hespauholas haviam ajudado e pre
parado a aggressão ? Se existiam correspondencias cliplomaticas que servissem ele 
prova, que rasão havia para não se produzil·em? Julgava portanto que não po
dia apoiar a proposta, mas todavia não votava pela emenda elo honrado membro 
de Aberdeen, porque era ao mesmo tempo insignificante e ilnpraticavel. 

Mr . CA.NNING (depois a e falla?·em va?·ios memb?·os) : - Não desejo occupar a 
camara com uma réplica, porém ha duas ou tres objecções que fizeram os honra
elos membros, que me penalisaria deixar ele r esponder-lhes . Admitti, e notei o caso 
contra a H espauha. Fil-o ele proposito e expressamente. Não quiz mostrar ele sua 
conclucta senão quanto bastasse para estabelecer o casus fmde?·is, mas mmca de 
fõrma tal que impossibilitasse 3: ·H.espanha ele evitar a guerra. O honrado membro 
qlle acabou de falla.r deseja., no seu intenso amor pela paz, fazer aquillo que tor
naria a guerra inevitavel. Não pretende intervir agora. Quer dizer á Hespanha: 
cc Ainda não t endes feito bastante para nós tomarmos parte, não nos offencleste. Não 
olharemos para as correrias nas fronteiras, para o terdes pegado em armas, cle
vastaclo os campos, e trazido a destruição até ás proprias cidacl es . Não olharemos 
para o terdes reunido magotes de conspiradores, e fornecei-os com soldo, farda
mento e armas. Não importa t el-os preparaclo, municiado e mandado a Portugal. 
Não nos moverá tudo isso só para conservar a paz da Em·opa, que eu amo com 
tanto extr emo, r ogo-vos que declareis a guerra, e então eu irei combater-vos>>. 
(Risadas.) Este é o fim da falia elo homado membro, esforçando-se pela conser
vação da paz. A mais fina deliberação do governo foi fazer saber ás auctoriclades 
hespanholas que se sabia que ellas eram motoras dos distmbios que se prepara
vam para Portugal. Os ministros de sua magestade clisseram-lhes: «Tomae cuidado 
no vosso proceder, porque nós tomaremos vingança ele vossos feitos; está na vossa 
mão o escolher se esta desintelligencia deve acabar em hostilidacles declaradas». 
No emtanto a porta está aberta para qualquer reconciliação ; agora veja-se se são 
os ministros ou o honrado membro qtle t êem rasão; se deviam procurar conseguir 
o grande fim da sua imaginação romanesca, d~cidindo a questão no campo da ba
talha; se era r eahnente o nosso dever, como Julgámos, desfazer a desordem no 
seu começo, ou se, segundo o honrado membro, a cleviamos deixar amadurecer, 
para depois a terminarmos com o brilhante espectaculo ela gLlerra. Deixo á cama.ra 
a sua decisão . (Risadas e applausos.) Queixaram-se ele não apresentarmos documen
tos á camara, que pozessem os factos que clamam pela nossa interferencia tão 
claros como a luz elo meio dia. Deve lembrar-se, que se tal se tivesse feito, se um 
facto decisivo ele hostilidades ela parte de Hespauha se mostrasse por papeis pos
tos sobre a mesa, então a Hespanha ficaria excluída elo locus pmnitentice em que 
eu a desejava deixar. Não pretendi pôr a Hcspanha em embaraços ele que não 
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po<lc. :;c sair. Parece-IDe qne tenho ::;u.fficientemcntc mostraclo a ra ào por que esta
beleci o caso contra. a Hespanha. Com conhecimento de causa. que o meu cargo 
me dá, fiz um relatorio á camara1 su:fficiente como julgo para o meu intento . Resta 
á camara na generalidade ver se o tenho conseguido . Se o meu honrado amjgo 
me procurar em tempo opportuno, caso aquelle período chegue, cntfio se conven- · 
cercí que não foi por falta de evidencia que o men relatorio não foi tão amplo como 
elle dE' cjava. Propoz-sc uma emenda á proposta, fundada n'uma declaração que 
cu fiz ha annos, quanclo eu disse que seria. muito oneroso para este paiz entrar 
em mna guerra Cl"0a. declaração foi olhada como incompatível com a medicb agorn. 
proposta. 

A clifferença entre os dois casos sobre que cu fundamentei esta conducta op
po tn. é que n'aquella epocha a gt1erra devia-se evitar, porque não eramos obri
gados a entrar n'ella, quando agora digo que este paiz não póde mostrar motivos 
justificados para cvital-a. Claro está então que cu não mudei ele opinião emquanto 
ao meu desejo pela paz, nem tão pouco avalio em menos a nccessitlade d.a gt1erra, 
porém digo que no primeiro caso, ainda que n::t opinião ele algumas pessoas mui 
respcitavcis tanto da camara como ele fóra, se julgára político o entrarmos então 
na guerra, o meu argumento foi que nós não cstavamos ligados nem pela boa fé 
ou honra a entrar na guerra, que a nossa escolha, cmfim, era livre, e sendo livre 
a minha escolha foi a paz. O meu argmncnto agora é que não temos escolha; a 
nossa fé acha-se compromettida, a nossa honr::t. está empenhada, c, com todas as 
mesmas prcclilecções que eu ntao profe sa'a pela paz, sustento que não temos 
outro meio na presente occasião, senão aquelle que nos dieta a honra e a política, 
que é manter a fé d'estc paiz cumprindo as obrigações naciouaes. Suggeriu-se que 
a lei elo alistamento estrangeiro (the fm·eign enlistment act) podia se1· revogada 
n'esta occasião, facilitando a l\Iina e seus companheiros os meios de entrar na con
tenda, e por este meio evitar a aggressão contra PortugaL Persuadido, como es
tou, que tal meio traria sobre aquelle paiz as maiores calamidades, não me posso 
resolver a clar-lhc o meu consentimento. Estou prompto a aclmittir, senhores, em 
primeiro Jogar, que o bill elo alistamento estra11geiro passou principalmente por 
ser requerido pela Hcspanha, e estou pers11adiclo ·que aquclle bill só fez mais em 
seu favor qne qualquer potencia em·opêa. Em segundo logar, t.'1mbem estou prompto 
a admitt:ir que todo o proceder ela Hespanha tem sido, relativamente a Portugal, 
fazer aq1úllo mesmo que ella constantemente implorou ela Inglaterra não permit
tissc que seus subclitos fizessem para com ella. Se nós aclmittimos o que se suggc
riu, poderia haver ftmdamento para se clizer a este paiz: vós reconhecestes e 
obrastes sobre um principio em 1819, quando não tínheis nenh1llll interesse a pro 
mover; o anuo passado, obrando debaixo d' aquelle principio, recusastes retirar a 
protccção conceclicla por aquelle bill ás potencias estrangei.J:as, porém agora ides 
tu·al-a, violando aquelle principio, porque tendes um interesse particular a pro
mover. Concedo que ha fundamentos mui fortes para se dizer <Í Hospauha: «Desde 
1819, nós vos concedemos 1Ulla medida peculiar que vos tem sido mui pro:ficua, c 
vós julgastes a proposito, desde o anuo passado, servir-vos d'aquella mesma me
dida, que foi unicamente conceclida para vossa propria protccção, conb:a o inte
resse pacifico elo nosso alliaclo . Não mereceis vós que vos ponhamos n'aquella 
situação em que estaríeis se aquelle bill não tivesse passado» . Isto justificaria in
dubitavelmente a revocação d' aquclle bill a. favor da Hespanha; isso admitto eu; po
rém não vejo como se possa iguahuente applicar ao outro grande objecto ela questão, 
o qual eu apenas toquei quando o estabeleci na minha primeira falia. O grande 
dcsqjo d'este paiz eleve indubitavelmente ser o conseguir o seu fim pelos meios 
mais suaves. Se cu:cumstancias nos levarem a hostilidades, e que haâa guerra na 
Hespanha, a conducta seguida pela Grau-Bretanha. tu·ará todo o odioso, caso essa 
guen·a assuma o caracter ele uma guerra de opinião. (Ouçam, ouçam.) .Se tivermos 
guerra, tiremos-lhe, se for possível, aqnelle caracter que tão habil c eloquentemente 
foi descripto por um sabio e honrado membro (1m·. Brongham), aquelle tremendo 
can1cter, que traz a gt1erra, quando é guerra ele opinião. ( Applattsos.) Eu, senho
res, }Jela minha parte sentiria immenso, sejam quaesquer que forem os actos de 
que a Hespanlm possa .. cr culpada recorrer ao mnis clesash·oso modo ele fazer a 
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guerra. Otüro ponto foi tocado por um hom·ado memLro, em cuja fa.lla, no mais 
não acho erro, pois da maneira mais habil expoz_ as suas rasões para approvar a 
linha ele p1·ocecler aclopta.da, n'esta occasião, pelos ministros de sua magestade. 

Este homaclo membro disse: «Em logar de revogar o bill ele alistamento es
trangeiro, faça-se coro que a França retil'e o seu exercito da Hespanha». Existeli), 
senhores, tantas considerações unidas a este objecto, que ellas me levariam nnúto 
alem elo que era necessario clizer para o presente caso . Oomtuclo é bastante dizer 
que eu não sei como a França. possa empregar o seu exercito para promover as 
vistas ela Hespanha. Eu creio que a presença elo exercito n:ancez nn Hespanha 
serve mais pa.ra proteger aquelle partido que veiu destruir, do que para outra 
causa, e que no momento que elle saísse, apparcceria em campo e como menor 
em numero, seria victima elo outro. 

Porém, quando se diz que a presença elo exercito francez na Hespanha tem 
muclaclo inteimmente as situações relativas da França e da Gran-Breta;nha, tendo-se 
por isso engrandecido aos olhos ela Europa a França, e abatido a Grau-Bretanha, 
eu peço licença paTa desconcorclar de tal proposição. A caroara sabe-o, e este paiz 
tambem, que, qnanclo o exercito francez estava a ponto ele entrar no territorio bes
panhol, eu, em commnm com os meus collegas, :fiz tudo quanto pude para o 
evitar ; que eu resisti, e que nós anciosamente clesej~ímos resistir-lhe por todos os 
meios que nfto fossem os da guerra. Não jnlgámos a entrada do exercito francez 
naHespanha su:fficiente fundamento para declaração de guerra da parte d'este paiz, 
e isto, senhores, por varias rasões, e entre outras, por esta, que qualquer fim que 
tivesse uma guerra, começada sobre o simples fundamento da entrada elo exercito 
francez na Hespanha, não seria outro senão deitai-o fóra ela Hesp:mha. Torno a 
repetil-o, que mna guerra começada expressamente com o :fim ele deitar o exercito 
francez fóra da Hespanha destruiria o fim que se desejasse obter. Quem jamais 
viu, na historia elas guerras entre as potencias europêas, uma guerra entre duas 
oTandes potencias ter :finalisaclo obtenclo o exacto e iclentico fim por que a guerra 
foi principiada? Creio que, em toda a histeria em·opêa, ní'Lo se acha tal caso . Tam
bem me persuado, senhores, que o fim ela entrada do exercito fmncez na Hespa
nha tem sido exagerado, e supponho que estas exagerações devem attribuir-se ás 
circumstancias, que a união entre França e Hespanha é misturada elas mais bTi
lbantes recordações, dos mais gloriosos perioclos ela histeria ingleza. 

Agora, ainda que a retirada d'aqnelle exercito possa desejar-se por motivos, 
comtuclo não adroitto que elle diga respeito á presente questão. Pelo contrario_, e1.1 
sinceramente me persuado que os esforços ela França são para conservar os tra
\ados existentes, e estou convencido que se aquelle exercito se retirru·, os nego
cios não se remedeiam, porqlw, n'esse momento, a vingança ele particlo reassumiria 
suas violencias, e aquella parte, conheciclamente menor em numero, viria inques
tionavelment.e .~ ser victiroa. (O~u;am, ow;~m) Ot6~~m.) T em-se sempre n'este paiz, 
na minha opm1ao, dado grande 1mportanma á umao ela França e Hespanba. Rogo 
á caroara ele examinar o reinado ele Anna, q uanclo esta questão ela associação ele 
França e Hespanha foi ventilada. Rogo á camara ele examinar as votações elo par
lamento n'aquella epocha, onde achará que o parlamento notou que não se podia 
concluir a paz entre estes dois paizes, emquanto a Hesp::mha estivesse no poder 
da França, ou antes, emquanto um Bom·bon estivesse no throno da Hespanha. 
Olbae para os receiqs exagerados cl'aquelles tempos, e vêcle como elles se Tealisa
ram; olbae pru·a o estado ela Hespanha n'aquella epocha, olhae IJara ella quando 
foi a potencia mais formidavel, quando ella tinha poder e foTça para ameaçar o 
mundo inteiro . Olhae para ella n 'aquelles dias, e vereis que a Ing-laterra estava 
então :fixada n'um angulo d'aquella Hespanha, que a nossa posse ela roca ele Gi
braltar é coeva d'aquelles receios exagerados. Não me persuado, senhores, que o 
perigo que resultaria ela posse ela Hespanba pela França, seja tamanho como o 
repre,sentaro. A Hespanha de agora não é a Hespanha ele então. Aonde achare
mos nós agora no mundo potencia que ameaçasse eng11lir a Inglaterra marítima? 
Não existimos nós ainda n'uro angulo ela mesma Hespanha, em Gibraltar, estabe-
1ecendo-nos no período coevo cl'aquelles receios, conservando-nos na posse até este 
momento? E aonde está agora n,quella nação que nos havia ele abater? A Hespa-
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nha antiga era, considcrae, a Hespanha, dentro de cujos limites o sol nunca se 
poz, era a Hespanha com as Inclias; aoncle a acharemos agora? ( Applausos.) 
Quando o exercito francez entro'u na Hespanha, nós pocliamos, se tivessemos que
rido, impcclil-o pela gtlerra; porém, senhores, se nós o tivessemos feito por meio 
de uma guerra, esta guerra não teria siclo emprehenclida pelo mesmo fim que se 
emprehencliam as guerras ele outro tempo, esta guerra não teria sido uma guerra 
pela restituição ela balança elo poder. Se isso fosse necessario devia-se recorrer a 
outros meios. A balança elo poder europeu variotl á proporção que a civilisação 
augmentou, e novos estados nasceram na EurOJ)a. Ha cem annos, França, Hespa
nha, Belgica e talvez a Austria, constituíam a balança elo poder. N'estes ultimos 
trinta annos appareceu a Russia; nos seguintes trinta appareceu a Prussia como 
potcncia ele consideração, e assim a balança elo poder e meios ele a conservar au
gmentaram-se. Os meios ele conservar a balança augmentara.m, póde dizer-se, 11:1 

proporção elo numero elos estados, na proporção elo peso que se podia pôr ele um 
e outro lado. Regularmos a politica ela Europa pela do tempo de Guilherme e 
Anna, com o :fim ele regul:lrmos hoje em clia a balança emopêa, seria uma confii
são de factos, e deve ser clcsprezacla. Conceclo, senhores, que a entrada elo exercito 
francez lla Hcspanha foi um clesar para a Inglaterra, foi mn golpe para os senti
mentos cl'cste paiz. Não nego o facto. Um elos meios ele satisfação era um ataque 
cfu·ccto na França, pela guerra no solo h13spanhol. O outro era entregar aquelle 
innocente paiz na mão ele seus rivaes, fazendo-o injurioso ao possuidor. Este ul
timo foi o que acloptei. Julgaes, que por este clesar ela Inglaterra não fomos com
pensados? Julgaes que a Inglaterra não foi bem compensada pelo bloqueio ele 
Cadiz? Eu olhei, senhores, para Hespanha por outro nome que não o de Hespa
nha. Olhei para aquella potencia como Hespanha e Judias. Olhei para as Indias 
e ahi creei um novo mun.do, e assim equilibrei a balança elo poder. (Longo e con
tintbado cppZattso.) 

Eu equilibrei o movimento da França, deixando-a carregar com todo o peso 
de .seus l?roprio.s actos, se~ esperança ele alli~o nem compensação, assim que bem 
ermo mmto obrigada ficana ella a quem lhe tu·asse a responsabilidade que tomou, 
cujo peso se lhe torna mui pesado. D'esta maneira, senhores, respondo eu á ques
tão da occupação ela Hespanha pelo exercito fi:ancez. Esta occupação é um en
cargo que mmca será pago á França. Digo que a França estimaria muito que a 
Inglaterra a ajudasse a livrar-se d'esta posse. Digo que o unico meio ele livrar a 
França ela posse de Hespanha, é fazer el'aquella posse um ponto de hom·a. Creio, 
senhores, que não ha outros com que occupar a attenção da camara. Creio que ne
nhum outro foi lembrado pelos honrados membros que tão positiva e homada
mente sustentaram esta moção. E seria eu ingrato a seu nobre auxilio se me po
zesse a entreter esta camara com uma só observação que não fosse absolutamente 
necessaüa. 

O objecto cl'esta medida não é a guerra. (Longos applaltsos.) 
Repito, senhores, que o objecto cl'esta medida não é a guerra. O 0bjecto cl'ella 

é lançar a ultima sorte provavel ele conservar a paz. (Contimtados ctpplausos.) Se 
a Inglaterra não correr promptamente em ajuda de Portugal, este será pisaclo aos 
pés, a Inglaterra ficará mal; e então a guerra ha de vir, e ha de vir ele mais a 
mais acompanhada ela degradação; se esperarmos que a Hespanha converta suas 
machinações secretas em hostilidades abertas, teremos guerra, teremos a gnerra 
ele pacificadores, e quem pócle prever onde ella acabará? (Longos applcmsos.) 

No mesmo dia em que o parlamento inglez tratava do assumpto relativo a Pm
tugal, abriam-se as camaras legislativas de França, e o discurso pronunciado por 
Carlos X referia-se tambem á grave questão entre os povos do occidente ela Eu
ropa n'estcs termos: <<Recentemente rebentaram desorcle:qs em parte ela peninsula; 
unirei os meus esforços aos elos meus alliacl0s para as terminar e para impedir to
.clas as suas consequencias». Mais tarde, a 19 elo dito mez, quando a camara dos 
pares principiou a discutir o projecto ele resposta á mensagem elo soberano, oba
rão de Damas, ministro dos negocias estrangeiros, fez importantes observações, 
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qtle os periodicos da epocha consitleraram como a declaração o:fficial ou manifesto 
cl'aquella potencia ácerca elos acontecimentos peninsula.res. Eis o seu 

Discurso 

Nobres pares: -A discussão que se vae abrir na vossa presença nos impõe a 
obrigação ele vos dar a conhecer a situação actual elas nossas relações com os es
tados cujos interesses se - acham mais particularmente ligados com os recentes 
acontecimentos. Eis o dever que venho desempenhar na vossa presença. 

No tempo ela entrada elo exercito francez na Hespanha, em 1823, o governo 
inglez pediu e obteye ela França a promessa que se não praticaria a respeito ele 
Portugal nenhuma hostilidade, e declarou que elle se consicleraria obrigado por 
trataclos precedentes a vir em auxilio cl'aquella potencia, se fosse atacada. 

Quando rebentaram as ultimas desordens em Portugal, a Inglaterra fez igual 
declaração á Hespanha e participou á França, assim como a todas as grandes po
tencias elo continente, e se convencionou que a Hespanha nada emprehencleria 
contra Portugal, e que t1a sua parte a Inglaten:a vigiaria para que Portugal não 
commettesse nenhum acto de hostilidade contra a Hespanha. 

Devemos, em abono da verdade, dizer que a Inglaterra tem desempenhado a 
obrigação que tomou sobre si, e que da sua parte toclas as potencias n.ão têem 
deixado ele obrar de commum accorclo relativamente ao gabinete ele Hespal'lna, 
para persuadir aquella potencia a não dar a Portugal motivo algum de queixa. 

Entretanto, no mesmo momento em que aquelle gabinete assegurava que as 
1 armas dos transfugas portuguezes seriam entregues ao governo portuguez; no mo
mento em que se expediam ordens pa.ra que os mesmos transfngas fossem remo
vidos elas fronteiras, entravam estes homens armados em Portugal; e este repen
tino ataque foi acompanhado de circumstancias que não deixam duvida ácerca da 
cooperação ele algumas elas auctoriclacles hespanholas que haviam sido encarrega
das ela execução ela ordem para desarmar e dispersar os transfugas nas provín
cias interiores. 

A França, que tinha a maior rasão para impedir toda e qualquer hostilidade 
da parte da Hespanha; a França, que tinha principal direito a ser ouvida; a 
França, cuja intervenção clevia ter inspir.aclo a Portugal e á Inglaterra a maior 
segm·ança a respeito do ·cumprimento das obrigações elo gabinete hespanhol, não 
podia permanecer indifferente a a?ontecimentos que manifestavam ele um modo tão 
evidente, ou o seu desprezo pelos seus cons~lhos, ou a nulliclade ela sua influencia; 
e o goyerno ele sua magestacle immecliatamente declarou a sua clesapprovação, 
mandando retirar o seu embaixador de Macll'icl. A França não disputa á Inglaterra 
o direito resultante elo seu dever, o clireito que lhe prescreve a longa serie ele tra
tados para ir em auxilio ele Portugal. Ella continuará os seus esforços para impe
dir a renovação de actos que auctorisaram as mecliclas tomadas pelo gabinete bri
tannico · nada omittirá para impedir uma ruptma entre a Hespanha e Portugal, e 
espera ~er bem succeclicla; jà tem dado a respeito elo gabinete ele Madrid, ele ac
cordo com todos os seus alliaclos, os passos mais aclequaclos á acquisição cl'este ob
jecto. Ella continua a receber elo gabinete britannico as nüâs positivas seguranças 
ela sua plena cooperação. Nada elo que tem occo:Ticlo âté os ultim~s acontecimen
tos auctorisa o g·overno ele sua magestacle a susCitar nenhuma cluv1da sobre a sin
ceridade cl' estas segcu·anças ; os ministros ele sua magestade estão ela: sua paa·te 
firmemente resolvidos a aconselhar sua magestacle a negar a sua coac1Juvação ao 
governo hespanhol se, por sua culpa, pozer Portugal na necessidade ele assumir 
mna attitucle hostil contra elle. 

A Franca pois não pócle ficar reduzida a remmciar as vantagens da paz, ex
cepto por cfr~trmst~ncias que estamos longe de antever. A sua boa fé e apropria 
digniclaclc lhe não permittiriam auxiliar actos injustos e filhos da paixão, que só 
têem tido lagar em desprezo dos conselhos que se l11e têem dado e das promessas 
que ;'>C têem feito. 

E scguinclo cl'esta sorte as regras da justiça, respeitando a fé élos tratados. c 
os direitos elas outras potcncias1 que a França mantem toda a vantagem Jlara a 
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conservação elos seus proprios clireitos, e até dos ela mesma Hespanha, se esta for 
injustamente atacada. 

Foi cltJfendendo os 1n·incipios da ordem e da legitimidade que a Inglaterra saía 
victoriosa aa longa e sangtlinaria lucta que sustentou contra a revolução franceza. 
Igual fortuna nos acompanhal'á, se formos chamados á clefeza elos mesmos prin
cipias. 

Reatando o fio chronologico dos successos internos, com os qnaes 6 mister in
tercalar a l!on·espondencia de algtms diplomatas, v~jamos como as juntas revo
ltlciOI~arias e as atlctoriclacles ela causa liberal procediam n' esta conjunctura. 

Aviso 

A j1mta provísoria, creacla n' esta cidade pelo feliz acontecimento da acclama
ção elo senhor D. Mignel I, em o dia 12 elo corrente, successo este sem duvida 
resultado ela unanime e cleciclicla vontade ela nação, orclena a v. s. 3 que, fazendo 
desenvolver os sentimentos elas ordenanças iguaes aos d'esta cidade e de toda a 
nação, proceda immecliatamente á recepção cl'esta, a fazer acclamar rei absoluto 
de Portugal e seus domínios o senhor D. Miguel I, e regente elo mesmo reino e 
seus domínios a imperatriz rainha, sua mãe, durante a sua ausencia, participando 
v. s. a a esta j tmta a execução cl' esta depois cl' ella verificada. 

Espera a mesma junta do zêlo de v . s.a que ponha todo o cuidado em manter 
a .tranquilliclacle publica e que empregará toclos os meios que estiverem ao seu al
cance para evitar qualquer desastre ou manchar um acto de tanto esplendor, em 
que a nação tem o maior interesse ·e que com tanto se regosija e apraz. 

E assim serà bom que v . s.3 e a camara ordene aos habitantes cl'essa villa 
dêem aquellas demonstrações ele satisfação e alegria que são do estylo, não po
dendo entrar em duvida que a presente é de uma satisfação tal, que poucas j a
mais têem sido iguaes. 

Deus gnarde a v. s .a Vizeu, em junta, 15 de dezembro ele 1826. =A11tonio 
Alb~tq~te?'q~w do Amw·al, presidente= Jacinto José de And1·ade e Silva.= Sr. juiz 
orclinario ele JYiortagua. 

Extrac-to 

O conde ele Villa Flor escreve de PortalegTe em data ele 14 elo corrente, di
zcnclo : <<A incerteza em que estou ácerca dos movimentos dos facciosos comma.n
daelbs por lVIaggessi, tem paralysado as minhas operações; entretanto a clivisão 
necessitava muito d'este descanso, que a habilitará. para tornar a fazer marchas 
forçachs, se as circu.mstancias o exigirem. Espero a cada momento receber noti
cias ela fronteira, sobre as quaes possa basear os meus movimentos, pois as que 
até agora tenho recebido são contraclictorias, dizendo-se que os facciosos retro
graclaram de Alcantara por não serem ali aclmitticlos, que marcham para Bada
joz1 e, finalmente, que os soldados recusam obedecer aos chefes. O certo é te
rem-se elles desfeito elos gados e armamentos de sobresalente que levavam, pois 
consta terem vendido taes artigos em Valença de Alc::vntara. Já disse a v. ex.a 
que me acho em commtmicação com o general da Beira Baixa, e os reforços que 
lhe tenho enviado, com os quaes me persuado elle se poclerá sustentar até que eu 
passe áquella província, e muito principalmente á vista elas noticias menos assus
tadoras que elle me transmittiu em o:fficio datado de hontem. O espírito ela tJ:opa 
ela divisão do meu com mando ç ele todas as guarnições d' esta província é excel
lonte >>. 

O brigadeiro Azeredo escreve da Ponte ela l\furcella eml5 do corrente, dizendo 
que ali se demorará, esperando os reforços que lhe são destinados; participa tam
be~ haver mandado o major ele milícias ele Tondella, Julio Cesar de Figtleireclo 
Pmo, para Coimbra, auctorisando-o para entregar o sobresalente do armamento 
elas milícias ele Coimbra ao corpo de voluntarios que ali pensa organisar-se. 

Este general acrescenta que o corregedor da Guarda; José Maria Barberin~, 
se rrhcllára tambrm; <]ne os n:indantes c algnns officiaes das milicias elo Argaml 
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se lhe haviam apresentado, não querendo tomar parte na rebellião, e que a maior 
parte cl'estes milicianos tinham debandado pelo mesmo motivo. Ultimamente diz 
o general que a maior parte elos habitantes ela Beira Alta amam o governo leo'i-

. timo ele el-rei, e que algumas forças regulares serão bastantes para restabelece; a 
ordem, dispersar os milicianos e destruir os governos irrisorios . 

O brigadeiro João ela Silveira remette a este ministerio a carta original que 
lhe dirigiu Telles J m·clão, datada ela Guarda, que tinha revolucionado, ordenando 
ao mesmo general que se revoltasse com os povos e tropas elo seu governo, incli
gniclacle que este general rejeitou nobremente. 

O general Stubbs e o marquez ele Angeja deviam estar em Amarante com o 
general ]l.l[ello, no clia] 5 elo cmTente, para combinarem as operações ulteriores con
tra os rebeldes. 

Secretaria ele estaclo elos negocias ela guerra, em 17 ele dezembro ele 1826. = 
O chefe ela primeira clirecção, Rod1·igo Pinto Piza?'?'O. 

Rela-torio 1 

ru.mo c ex. mo sr. - Chegado a esta cidade no dia 12 elo corrente, depois ele 
haver soffrido incommoclos, trabalhos e infortunios, que seria ocioso e mui longo 
relatar, cumpre-me todavia participar a v . ex. a que, achando-me eu em Bragança 
commanclante elas tropas estacionaclas desde Vinhaes até Miranda, tenclo debaixo 
das minhas immeeliatas ordens os Tegimentos de cavallaria n. 0 12 com umas no
venta e tantas praças, infanteria n. 0 3 com duzentas .e sessenta, e infanteria n. 0 ~ 1 
com cento e setenta, pouco mais ou menos: no dia 21 do mez proximo passado 
recebi um o:ffieio do brigadeiro Clauclino, datado ele Miranclella em 20, ~lesignan
do-me que no dia 21 marchava para a Torre ele Do:tia Chama com a divisão elo seu 
commanclo, e no dia 22 para Vinhaes, se lhe não constasse que os rebeldes, que 
se haviam refugiaclo n'este reino ele I-Iespanha, se clirigiâm a Bragança, o que tam
bem cles~java eu lhe commmricasse (como na realidade fiz), porq11e, caso se diri
gissem a Bragança, elle marcharia em clireitura ali para me soccorrer, designan
do-me outrosim que me conservasse quanto possível me fosse n'aquelle ponto, e 
que elle não percleria mn momento em me auxiliar, quanto estivesse a seu alcance. 

No. clia 23, por nove horas ela manhã (tenclo-se passado para os rebeldes as 
, descobertas ele cavallaria, qrue eu ele noite e pela madrugada havia mandado na 
clirecção que supp.unha, e effectivamente traziam os rebeldes), fui avisado que.ellcs 
se achavam á vista de Bragança, a clistancia ele meia legua. Mandei então pegar 
em armas aos corpos, saí com elles, postei-os cobrindo as estradas e posições que 
me pareceram interessantes, e pouco depois r0mpeu o fogo cl'elles contra a tropa 
do meu commanclo, a qual mostrou em geral a maior firmeza, bravm·a e disci
plina, na maneira com que repelliu o inimigo, a quem causámos grave perda, sendo 
mui peqtlena a ela nossa parte. Infelizmente, apesar ela maior energia e valor elos 
o:fficiaes e o:fficiaes inferiores de cavallaria n . 0 12, os solclaclos não os coadjuva
ram em uma carga que mandei fazer contra a cavallaria dos rebeldes, no princi
pio cb acção, e com que elles teriam sido completamente cle1:rotaclos, apesa~ ele 
serem o clo1Jro em numero; igualmente aconteceu que uma Ulllca peça ele calibre 
6, que com os pol!lCOS meios que tinha arranjára para poder fazer algtms tiros, 
apesar ele toclos os meus esforços, não chegou a tempo, em rasão ela demora que 
houve em se facultar uma parelha para a conduzir. 

N'estes termos, depois ele resistir por tres horas (tempo que eu suppunha bas~ 
tante para chegar o brigadeiro Clauclino com a divisão elo seu commanclo), segtmclo 
a posição em que devia achar-se, como já referi, e pm·que. os rebeldes tinham mais 
de mil e duzentos homens ele tropa e dois ou tres nril pa1zanos armados ele espin
gardas, e p01·que tratavam ele tornear a minha direita e entrar na cidade, reti
rei-me ao antigo quartel elo extincto regimento n. 0 24 com toclas as tropas elo meu 
commanclo, para entreter o inimigo e cortar-lhe a retirada no caso ele chegarem 
as tropas do commando elo brigadeiro Claudino. 

1 Dirigido ao brigadeh-o José Correia ele Mello, que o remetteu do sou quartel em Cavez 
ao marqnez do Valenç.a, ministro interino elos negocios ela gnerrn., na data ele 29 ele dezembro. 
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Logo que entrei no quartel expedi paizanos, a quem dei elo meu dinheiro o de 
que podia dispor, com officios ao referido brigadeiro, ele cujo resultado não tornei 
a ter conhecimento, apesar ele lhes prometter lhes daria grandes sommas, do que 
tinha recolhido fL minha disposição na caixa regimental. 

O ilúmigo tratou logo de me enviar um parlamentario para me render, por sa
ber que a tropa não tinha que comer i eu porém nada quiz tratar com elle, pois 
que em similhante gente só reconhecia rebeldias, e soffri consequentemente o fog·o 
durante o resto do dia 23, todo o dia 24 e 25, luctando com a fome, etc., e per
dendo então todas as esperanças de soccorro, porque me constou no dia 24 por 
um paizano chegado de Vinhaes, que o brigadeiro Olauclino se havia retu·ado so
bre Chaves, e porque a guarnição tinha , desanimado por differentes motivos que 
com mais vagar exporei, e me achava falto ele todos os meios de defeza, e os ne
cessarios para subsistencia; tratei no elia 26 de fazer uma capitulação por meio da 
qual, salvando o possível decoro elas tropas ele sua magestade o senhor D . Peeh·o IV, 
conservasse a viela a tão dignos gnerreli·os, ainda que arriscasse a minha, pondo-a 
nas mãos ele homens animados de tão perversos princípios . Os rebeldes, 'porém, 
transtornaram inteiramente a minha proposta, e debaixo do supposto nome de sua 
alteza o senhor D. lVIiguel, intitulanclo-o rei de Portugal, propozeram nova conven
ção em consequencia elo que, depois de eu fazer novas instancias para sua visar a sorte 
da tropa, a final entreguei o quartel da villa por onze horas do clia, tendo elles 
anmúelo em parte ás minhas instancias. . 

Era elas condições que os officiaes e officiaes inferiores freassem prisioneiros, e 
os soldados com as suas espadas, e tms e outros com as suas bagagens e perten
ces particulares, e todos no castello em que fomos tratados com a maior indigni
dade e faltando os rebeldes até a darem as rações. Assim nos tiveram até ao dia 
29, em que nos fizeram ir de madrugada na direcção de Hespanha, coneluzindo-nos 
a pé, á excepção ele poucos officiaes que podémos conservar bestas, e isto debaixo 
ele grandes chuvas, guardados por infames desertores ele diversos corpos portu
guezes a que chamavam o batalhão ela união, e por um tal ofllcial hespanhol da" 
facção elos rebeldes . Apenas se pôde vencer chegarmos n'aquelle dia a um povo 
portuguez distante ele Bragança duas leguas, onde nos metteram presos em duas 
casas ou palheli·os i conduziram-nos no dia 30 a um povo ele Hespanha distante 
cl'ali tres leguas, chamado Travaços, sendo acompanhados desde a raia tmicamente 
por uma partida de cavallaria n . 0 9 até ao dito povo; saímos cl' ali no dia 1 elo 
corrente acompanhados por uma partida elo regimento ele cav;1llaria hespanhola 
n. 0 5, que nos conehlziram por Alcaniças, onde porém nos não deixaram ficar e 
nos conduziram a um povo distante uma legua por nome a Bibimira i ali disse-me 
o tal official hespanhol, que nos concluzíra de Bragança, que nós não 8l'amos re
putaclos prisioneiros em Hespanha, porque as duas nações estavam em paz. No dia 
2 de manhã, fazendo-nos marchar sem escolta, coneluzinclo-nos por caminhos que 
não conheciamos, conduziu-nos á raia ele Portugal, aonde nos entreg·ou a paizanos 
armados, que nos conduziram n'esse dia a um povo distante Çte JVIirancla duas le
gnas, e no dia 3 a Miranda, faltando-se as~im a tudo que se tinha ajustado, rou
bando-nos tudo que nós tínhamos, inchúndo nossas espadas, não nos dando jamais 
rações desde que ficámos prisioneli·os, e pondo nossas vielas em risco no meio ele 
povos amotinados, assim nos conservaram até ao dia 5, que nos conduziram acom
panhaclos ele uma escolta ele veteranos, o ·que melhor ·explicarei em occasião op
portuna, na direcção da villa elo JVIogaclom0, aonde chegámos no dia 6 ao meio 
dia. Ali, vendo eu o perigo em que nos achavamos entre povos amotinados, indo-me 
faltando o dinhe-iro para sustentar aquelles que o não tinham, e porque a nossa 
palavra se não achava 1-igacla sabendo que havia ali sessenta e tantas armas, que 
em Hespanha havia ordem para se receberem quaesquer portuguezes, propuz que 
se pegasse nas ditas armas, desarmando tambem os veteranos, e que tratasscmos 
ele marchar para passar o Dom·o para este reino ele Hespanha, e seguinuos de
pois, pedindo o competente passa])Orte para Portugal, àquelic ponto em que reg·eRse 
a anctoriclacle legitima de sua alteza serenissima a senhora infanta, em nome de 
ROU augusto irmão o senhor D. PcclTo IV; effcctivamente clebnixo cl'cste ponto ele 
vista fomos pcrnoi t:w nrmar1os no povo ele Torno~ . 
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No dia 7 saimos de madTUgada com ienção de ir ~í Barca de Alva, pU~ra pas
sar o Douro ; sendo porém perseguidos a uma legua ele marcha por povos arma
dos, clirigimo-nos á barca chamada ele Vilvestre, adiantando-me eu para conse"'nir 
a passagem não me foi possivel obtel-a, e tive ele tqrnar a subir a montanha para 
repellir os paizanos, emquanto se tratava ele conseguir a passagem. Depois ele os 
repellir e se praticarem diligencias, conseguiu o honrado capitão elo regimento ele 
cavallaJ.·ia 12, Gtülherme ele Sousa Carneiro ele Sampaio, passar a Hespanha, e 
logo clep0is os alferes Constantino ele Beça Sousa e Menezes de infanteria 21, 
Fernando Llliz ele infanteria 3, praticando o primeiro, apesar ela fome e facli
g.as, os mais efficazes esforços pru·a que passassem toclos os mais que nos acom
panhavam; apenas se conseguiu que os barqueiros me chamassem e me conduzis
sem a este lado elo rio, indo em mi~a companhia o cirurgião mór elo regimento 
elo meu commanclo, Francisco ele Campos Beltrão, para · tratarmos do nosso impor
tante objecto, seriam tr es horas e meia ela t~u·cle, chegando á noite 01·clem elo sub
cle legaclo ele policia ele Saucelle (duas leguas clistaRte) para poder passar para este 
reino ele Hespanha o resto da tropa em. consequencia elas instancias que havia pra
ticado o dito capitão de caval!aria 12, dirigindo-me outra vez na barca a Por
tugal, para assim se e:ffeituar; mas então os paümnos armados :fizeram fogo sobre 
mim e os barqueiros, e eu fui sabedor que j!b os o:fficiaes e officiaes inferiores se 
tinham visto na necessidade de ceder aos par,zanos, constando-me que se não pra
ticaram excessos e que foram concluziclos a Freixo ele Espada· á Cinta pelo major 
das orclenanças, e que ali os aboletaram e conduziram no dia 8 a Torre ele Mau
corvo á presença ele Luiz Carlos Ordaz, e nacla mais tornei a saber cl'elles . Con
duzido pelos barque:iJ:os e guardas hespanholas a Vilvestre, e apresentado no dia 
8 ao sub-delegado ele policia em Saucelle, a quem contei o acontecido e pedi pas
sapo1·te para a Barca de Alva para mim e os sobreditos officiaes, apesar ele me 
mostrar a maior hospitalidade, clisse-me que, segundo as ordens elo governo, tinha 
de nos enviar a Salamanca ao intendente ele policia; assim se e:ffeituou, e chegá
mos a esta cidade no dia 12 elo corrente, aonde fomos mlÜ bem recebidos pelo 
dito intendente e depois apresentados ao· governador cl'esta praça. Repeti-lhe o 
mesmo que já deixo referido elos nossos desejos ele voltar a Portugal, ao que me 
disseram que, como no dia segLÜnte devia chegar ele volta ele Ciuclacl Roclrigo o 
capitão general cl'esta província, devíamos espm:ar a sua vinda. Elle porém não 
tem chegaclo até hoje, e tornando eu hontem a fallar sobre a nossa volta a Por
tugal e o clescjo ele fazer saber ao nosso governo as circlnnstancias em que nos 
achâmos, o mesmo intenclente conveiu em que eu o par·ticipasse. 

Salamanca, .16 de dezembro ele 1826. = José Ltõc-io T1:avassos Valdez. 

Capitulação de Bragança a que se refere o documento supra 

O viscorrcle de Monte Alegre, segundo general em chefe de sua magest~cil.e fi
delíssima D. Miguel I, declara : 

1.o Que perdoa a todos os cabos e soldados, a menos que o rei, ou a regencia 
em seu nome, aclopte uma decisão contraria aos seus clireitos imprescriptiveis. 

2.o Todos os officiaes serão consicleraclos como prisioneiros ele guerra e guar
cladDs no forte em que se acham, como unico meio ele lhes conservar a viela e de

. fendel-os dos insultos do povo . 
3 .0 'Podos os paizanos que estão no forte ali se conservarão pelas mesmas 

rasões. 
4 . 0 Os pontos guarnecidos serão desmantelados, e lliD o:fficial ficará encarre

gado de receber toclos os petrechos ele guerra que lhes pertencerem. 
5. 0 Os cavallos, gado e artilheria que se ene!'mtrarem em similhantes pontos 

serão entregues aos soldados nomeados para esse fim, antes ela partida das tropas 
para os sítios que lhes forem designados . 

G. o To elos os militares que saírem do forte serão escrupulosamente examina
elos, dando-se rigorosa busca á sua bagagmn. 

7 .0 Os presentes artigos serão intimados á guarnição dentro em uma, hora e 
rcctificaclos logo q•uc finclc esse pcrioclo. 

. . 
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Quartel general de Bragança, 26 ele novembro ele 1826. = llisconde de JJionte 
Alegre; segundo g·eneral em chefe. 

Está conforme. Bragança, 26 de novembro de 1826. = José Lucia Travassos 
Valdez; coronel elo 3.0 regimçnto ele infanteria e commanelante da guarnição . 

A. viso 

A. junta provisoria CI'eacla n'esta cidade pelo feliz acontecimento ela acclama
ção elo senhor D . :Miguel I, em o dia 12 elo corrente, succcsso este sem éluvicla 
resultado da lmanime e decidida vontade ela nação, ordena a v . s.a qlle, fazendo 
desenvolver os sentimentos elas suas ordenanças ig·uaes aos c1'esta cidade e ele toda 
a nação, proceda, immecliatamente á recepção c1'esta, a fazer acclamar rei absoluto 
de Portugal c seus clominios o senhor D . Miguel I, e regente elo mesmo reino e 
seus domínios a imperatriz rainl:a sua mãe, durante a sua ausencia, participando 
v . s.11 a esta junta a execução cl'esta depois cl'ella verificada. 

Espera a mesma jlmta elo zêlo ele v . s.'\ que tenha todo o cuidado em manter 
a tranqlúlliclaclc publica, e que, por bem elo real serviço, v. s.a faça reunir as suas 
ordenanças, conservando uma companhia na capital de seu districto; e ordenando 
ás outras companhias se estabeleçam em pontos ele guarnição pelas estradas, para 
apprchenderem toclos os passageiros que forem suspeitos contra o serviço ele sua ma
gcstacle, a bem do•qual esta junta recommencla a v. s. a todo o cuidado e vigilancia. 

Deus guarde a v . s.a Vizeu, em junta ele 17 ele dezembro ele 1826 .=Anto
nio de Albuqtte?·qtte do Amct?"Ctl; presidente = José Pattlo Pe?·ei?·a de Ow·valho = 
Jacinto J osé de Andmde e Silva.=Sr. capitão mór do Mortagua. 

Ex-trac-to 

O conde de Villa Flor escreve ele Gafete a 15 elo corrente, e diZ': «As parti
cipações que tenho recebido ele diversas partes, e as que mo tem feito o general 
governador elas armas da Beira Baixa, · João ela Silveira, elão-me a certeza ele que 
os facciosos elo oommanclo ele Maggessi entraram no dia 13 do corrente em Alcan
tara>>, etc. ; em consequencia o referido conde devia no dia 16 ter uma parte das 
suas forças na direita elo Tejo. 

O marquez elo Angeja e o general Stubbs escrevem todos, annuncianc1o eleve
rem estar no dia 15 em Amarante, para onde marchavam elo Porto novas tropas, 
a fim ele prepararem as suas operações . . 

Os rebeldes, scgtmclo as ultimas noticias, reuniram-se em Villa Real, evacuando 
Chaves e Bragança, pa.recenelo existir entre elles muita desunião. 

O general Caula e o conde ele Alva participam o socego elos seus respectivos 
governos. 

O general ela Beira Alta escreve ele Castello Branco em dia 15, clanclo parte 
elo movimento elos facciosos sobro A.lcantara, e ele o haver immecliatamente com
municaclo ao conde ele Villa Flor. 

Em Coimbra começam a reunir-se as forças destinadas á Beira Alta, tendo a 
insmroição elas milícias o brigado o general A.zereclo a retirar-se para a ponte ele 
Murcella, cl'onclc iria a Coimbra. 

Ministerio elos negocios ela g11erra1 em 18 ele dezembro de 1826. 

Proclamação 

Habitantes ela Beira Alta: - Uma serie combinada do crimes e ele perficlias 
tem compromettido o socego elas vossas povoações, e poderia, a não ser em breve 
reprimida, tornar equivoca a reputação c16l ficleliclacle e amor pelo seu rei, que ca
r~cterisa e caracterisou sempre os portuguezes habitantes ela Beira Alta; progre
diu ele ~roximo em proximo o veneno ela seclucção, e a falta ele forças subordina-
elas me 1mpeclin obstar á invasão elo crime. · 

Desde qne me foi conheciclo o horrendo attentaclo dos infames rebeldes, vio
lando o tcrritorio patrio na província ele Trnz os :Montes e o progTosso que n'aqnella 
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província h&via feito o mais cnnnnoso assim como o mais abstU'do espírito de in
smrcição, achando-me em Vizeu sem força alguma ele linha ele que clispozesse e 
solícito ela vossa tranquilliclade, reuni algtms r egimentos ele milicias cl'esta pJ:·ovin
cia para com elles impedir aos r ebeldes a passagem elo Domó. Confiava eu c 
quem não confiaria? que os coroneis ele milícias, homens conspícuos elos clistrictos 
respectivos, elepositar.ios ela confiança elo seu rei e ligados pelos mais sagrados ju
ramentos á obecliencia c aclhesão ao legitimo goveJ.'no, seguindo as leis ela homa, 
sustentassem firmes os postos que lhes haviam sido confiados. Qual foi porém a 
minha surpreza e a minha indignação quando esses homens, trahindo os seus ju
ramentos, esqttecidos de todos os princípios ela honra e ele brio·, usando ela sua in
fluencia e preponcleranv.ia, foram os primeiros a seclt1zll.· os seus soldados para 

1 voltarem contra a nação e o t1n·ono as armas que para defender o throno e a na
cão lhes haviam siclQ confiadas ! 
' Vi, habitantes ela Beira, com a mais viva indignação, vi uma infame trama, 
m·clicla pelos coroneis elos r egimentos ele milícias, rebentar successiva.mente em to
dos os pontos ela lJrovincia que govérno e produzir os mais funestos resultados. 

Em 5 ele clezembro o r egimento ele Lamego deu o fatal exemplo ela revolta, 
ficando assim aberta a entrada ela província aos rebeldes acliantados em Traz os 
Montes. Os coroneis ele Trancoso e Guarda, no clia ·innnediato, perpetraram igual 
attentaclo e retiraram-se para a Hcspanha com seus soldados seduzidos e allicia
dos . Quanclo estas noticias me chegavam, dos diversos pontos c1'a província ao meu 
quartel general ele Vizeu, o r egimento cl' aquella cidade reunia-se sem minha or
dem, e formttndo-se nos povos vizinhos, procurava pôr a cidade em assedio e ca
pturar-me atraiçoada e violentamente, para que extincta com a minha captura toda 
a acção militar elo governo na provincia, podessem os rebeldes cevar impunemente 
J10S clivm·sos pontos d'ella a sua raiva e furor. Ao mesmo tempo que o regimento 
ele milícias assim me trahia, a minha guarda ele cavallaria, alliciacla pelos instiga
cloros secretos e ostensivos elas r evoltas, amotinava-se e abraçava o partido ela 
rebeldia, á excepção de um sargento, um cabo e tres solclaclos e o alferes que a 
colnmandava. To ela a força, pois, me tinha abandonado; isolado no meio de trai
dores, o meu fmor e a minha indignação inermes não podiam produzir resultado. 
Os bravos e fi eis officiaes elo extincto 11 ele infanteria, unicos depositarias elos 
louros que outr'ora tão briosamente colllêra aqu·elle corpo, quizeram dar ao seu 
rei e á sua patria uma nova prova ele inalteravel valor e fidelid.acle; m·maclos como 
solclaclos, com fusis e bayonetas, reuniram-se ao meu lado; e com tão nobre guarda, 
postado na praça cl'aquella cidade, fiz fogo sobre a minha guarda r ebelde, come
cei a tratar com os milicianos revolucionados, fiz tudo por lhes recordar os seus 
deveres, porém inutilmente; e o coronel d' aquelle regime!fto terminou dizendo que 
nada podia fazer dos soldados e que o restabelecimento da ordem era impossível. 

Desde este momento vi-me obrigado a effeituar a minha retirada com a minha 
brava e nobre escolta, unica· força que me obedecia, por isso que a infame revolta 
continuava, r evoltando-se na Guarda o regimento de Tondella, ali postado no elia 
9, e no clia 10 o regimento de Arouca. Ao ver isto sustentei-me ele ponto em 
ponto na província, e avisado a final ela chegada do coronel Pillto a Coimbra c ela 
reunião ele uma força regular n'aquella ciclacle, vim a ella buscar os meios ele r es
tituir-vos a tranquillidade, a segmançrt. e a paz ele que sois dignos. , 

Povos da Beira Alta, a paz, o socego, a tranquilliclade vão ser-vos r estituídos; 
a serenissima senhora infanta regente, instrui ela elo estado d' esta província, tem 
enviado forças que, debaixo do meü commanclo, vão clebe~ar os ~migos. ~1a na
ção, elo rei e ela carta; eu vou marchar com elles, v~s pocle1s e clev~1s aux~ar-me 
n'este digno trabalho, e lançan do de vós todo o oclioso ele um cnme mmor que 
todos os crimes, ser os Jlrimeiros a abjmar a 1:evolta e a y1:oclama~· o vosso legi
timo soberano o senhor D. Pedro IV, a sua le1 e a seremss1ma prmceza que em 
seu nome nos rege e nos governa. 

Magistrados dignos e1'este nome, que no meio das crises por que temos pas
sado vos mostrastes sempre fieis ao vosso dever, eu vou rcstittrir-vos aos vossos 
Jogares, para que possaes faz;er reinar a m·clem, a paz e a justiça. 

A rcl>ellião vac ser esmagada em todos os pontos, como na provincia elo Alem-

... 
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tcjo, onde já os traidores, commanclaclos por Maggessi, completamente clesbrurata
dos, começaram a sentir o castigo ela rebellião e fngiram em plena derrota. As 
tropas pacificacloras elo Alemtejo avançam para o norte elo reino a sn:ffocar a re
beldia; as elo me'u commanclo vão penetrar na Beira; o coronel Pinto cooperará 
commigo onde o exigir a urgencia; 'finalmente, uma esquadra ela nossa fiel e an
tiga alliada, a Grau-Bretanha, sulca já o oceano, e em breve, no Porto e em Lis
boa, as bayonetas :inglezas unidas ás elos portugnezes fieis vão pôr termo aos 
atteniaélos de uma família ambiciosa, ele um bando ele pmjuros revoltosos, que, 
violentando e abusando elos nomes sagraclos ela religião, do rei e dos membros ela 
sua real família, só respiram vingança e engTanclecimento á custa elo sangue, da 
paz e da tranquillidacle da patria. · 

De toda a parte pois, habitantes ela Beira Alta, o govern0 faz marchar armas 
em vosso soccorro, e em breYe, liYres elos monstros, clamareis afontos com todos 
os portuguezes honrados: ViYa o senhor D. Pedro IV; YiYa a senhora D . Maria II; 
viYa a carta constitucional ela monarchia portugueza; viva a serenissima srmhora 
infanta regente, que tão sabia e heroicamente nos rege e goYerna. 

Quartel em Coimbra, 18 de dezembro ele 1826. = Geneml .Azm·edo. 

Portaria 

Attenclenclo ~Ls repetidas instancias que me tem feito o brigadeiro visconde ele 
Canellas, ajudante general do exercito realista, para que o dispensasse cl'este cargo, 
sob o flmclaclo pretexto ele não lhe permittir o estado ele sua saude o continuar a 
exercer tão activo como laborioso cargo, julguei não deYer por isso obrigai-o a 
continuar, mas antes a conceder-lhe a dita demissão, agradecendo-lhe ao mesmo 
tempo os bons serYiços que tem feito n'esta importante e clifficultosa commissão ao 
nosso augusto soberano e á patria. E co:msiclerando outrosim que a província ele 
Traz os Montes não tem a:incla um governador elas armas que a defenda ele alguma 
invasão inimiga na ausencia do exercito, nomeio ao dito brigadeiro visconcle de 
Canellas governador elas armas ela dita proYincia ele Traz os :Montes, em nome ·ele 
sua magestade fidelíssima o senhor D. Miguel I. E mando e oTCleno a todas as a:ucto
riclacles militares e ciYis que como tal o reconheçam, em tudo lhe obec1eçam pro
visoriamente e até que o mesmo augusto senhor seja servido mamlar o contrario, 
esperando que o dito visconde ele Canellas clesempenhar{L estas imp01·tantes ftmc
ções como tem feito a todas ele que foi encarregado. 

Quartel general em Lamego, 18 ele dezembro ele 1826. =JJ!Icwqtbez ele Chaves~ 
general em chefe do exercito realista portnguez t. 

Carta de lei 

D. Izabel Maria, infanta regente elos reinos ele Portugal e Algancs e seus 
clominios, em nome ele el-rei. Fazemos saber a todos os subclitos de sua mages
tacle, que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo 1. ° Ficam suspensas, por tempo ele dois mezes, as formalidades que ga
l'antem a liberdade incliviclual, sómente para os casos respectiYos ~í rebellião ou 
invasão; mas no caso ele prisão sem culpa formada clar-se-ha aos presos a nota 
com a declaração elo motivo da sua prisão, elo nome elos seus accusaclorcs e tes
temunhas, havendo-as, em um praso rasoavel. 

Art. 2. 0 O poder executivo pó de suspender e clemittir elo logar os magistrados e 
juizes, sem clepenclencia das formalidades designadas nos artigos 121. 0 c 122.0 ela car
ta, clcYenclo tambem dar conta circumstanciacla ás côrtes elas medidas a este respeito. 

Mandâmos portanto a todas as auctoridacles, a quem o conhecimento e execução 
ela refericla lei pertencer,. que a cumpram e façam cumprir e guardar tão :intei-

1 Deu-se conhecimento d'esta portaria aos juizes orclinarios pela seguinte fórma: uRcmetto 
a v .. m.'" por copia a portaria do ex.m• marquez ele Chaves, commll.ndantc em chefe elo exercito 
rcahsta, que me foi dirigida pelo ex mo visconde de Ca,nel las, em data de 21 de dczcmlJro elo prc
SCJ?-tC anno, para que y, m.'" fique scicntc do seu conteúdo e a cumprfli como n'clla. se contém, 
n.v~s~n.do-m~ da sn::t. recepção. - Deus guarde a v. m.'" Bragança, ;n ele dezembro de 1826: = 
O JUlZ de fora ele Braganc,:rt, fazendo as vezes ele corregedor, FTeclen'co Gesa1· Pinto de G01.we~a». 
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ramcnte como n'clla se contém. O secretario d'estado dos negocios c1o reino inte
rinamente encarregado dos nego cios ecclesiasticos e ele j ustica a faca imprimir 
publicar e correr. Dada no palacio da Ajuda, em HJ de deze:i"nbro d~ 1826 . = Á 
lm<'ANTA REGENTE, com guarda. = F?·ancisco, Bispo de Vizet~. 

Carta de lei 

D. Izabel l\Iaria, infa.nta regente, em nome ele el-rei o senhor D. Pecb.·o IV 
por graça ele Deus, rei de Portugal e elos Algarves, etc. Fazemos saber a toclos o~ 
nossos subclitos i que as côrtes geraes decretam i e nós queremos a lei seg1úntc : 

1.0 · Nos conselhos d.e guerra se tomará conhecimento, clurante as actnacs cir
cumstancias, dos crimes de lesa-magestade ela pr.imell.·a. cabeça comn:rettidos por 
n:úlitares, não obstante as leis em contrario. 

2.0 Os militares Íncursos nos referidos crimes serão infallivelmentc arca,buzados 
com toda a solemnidade e appa.rato . 

3. 0 Aquclles réLlS porém que estiverem ausentes serão j ulgaclos como até agora 
nos juizos civeis. 

1VIanclâ,mos portanto :.t todas as auctoriclades, a quem o conhecimento e execução 
da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e gtlardar tão inteira
mente como n',ella se contém. O marqucz de Valença, par do reino, actual conse
lheiro ele estado, ministro e secretario ele estado provisorio dos negocios da gtlerra, 
a faça imprimir, publica.r e correr. Dada no palacio ele Nossa s-enhora da Ajuda, 
aos 19 de dezembro de 1826. = A l:NFANTA REGENTE. = 111/arquez ele Valença. 

ProclaJnaQ~Lo 

Habitantes ele Coimbra: -No momento ele crise em que os desertores, pmju
ros e rebeldes que, scgtmdo todo o publico direito e fé elos tratados e pTomessas, 
deviam ter sid? desarmados no paiz limitrophe em que buscaram asyl0, caíram 
sobre as _fronte1ras de Portugal, blasphemando a religião com que hypocritas se 
cobrem; msultando o throno, contra o qual conspiram; ousando negar a leo·itimi
dade elo magnanimo rei, que só nos governa e só tem direito a governar-~os, e 
de sua augusta filha nossa rainha; e tbtando ele subversiva a carta constitucional 
da monarchia, germen precioso da ventma ele Portngal e brazão immortal da glo
ria do senhor D. Pedro IV, eu me achava, poT eleição elos povos em virtude 
d'essa mesma carta, occupanclo-me de desenvolvei-a com mens dignos collegas, por 
meio de leis justas, sabias, na camara elos deputados ela nação; a voz, porém, da 
heroica regente d'estes reinos me chamou ás armas com todos aqtlelles que a ellas 
corriam por defender a mais justa das causas, a causa da legitimidade, da ordem 
e ele todos os princípios que garantem -a existencia ela socieclacle política, tão in
fame como atrozmente atropeladas pelos rebeldes. 

Portugnez e soldado, corri prompto ao ponto onde a voz do throno, da honra 
e elo valor me chamavam; e senclo encarregado de comma.nclar as forças que de
vem reunir-se e que em parte se acham já n'esta cidade, appareci promptamente 
ent:·e. vós, para com ellas _ma~char a qu~lq1~er ponto on~le seja ?ecess~rio clebell~r 
os 1mmigos da carta constítumonal que J1U'ei, do meu re1, ela minha rainha, da mi-
nha patria e ele todos qua~tos se prezam do no~e ~ortug:-1ez. . 

Folo·uei o·enetosos habitantes ele uma das prnncJTas mclalil.es do remo, folg·uei 
o 'o . 1!1 ·a de ver os nobres sentimentos que vos ammam, 10 gum e ver entre vós essa bri-

lhante mociclacle, esperança cara ele todas as famílias do rei~o, preferindo vohm
taria as fadigas ela o·uerra ao descanso e até ao esttlclo (bnlhante emprego nos 
tempos orclinarios) ali~tar-se contente para a:l:frontar O:'l trabalhos e azares ela guerra, 
e esperar anhelanclo pela ordem de march~r a~ perigo. 

Permanecei cidadãos, fieis; permanecei, bnosos mancebos, em tão nobres sen
timentos, que pela minha parte,_ logo que tenha reunido forças qu~ estão em mar
cha para este ponto, não perderei u:rp. momento em marchar, para, s1mnltaneamente 
com os clemais chefes fieis e valorosos, su:l:focar completa.mentc até o llltimo ger-

I Está assim no autographo e ntl Gazctct de Disboct. 
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meu a a,rrogancia elos rebeldes infames que, ~L desprezo dos mais sagraclos eleve
res, proclamam governos adversos a todo o direito, c a que jamais poderia sub
metter-se uma só província, uma só cidade, nem mesmo um só individuo digno elo 
nome lusitano. 

Quartel em Coimbra, 19 de clezemqro ele 1826. = Antonio Pinto AZ,vcwes P e
re·im~ coronel ele cavallaría, commandante cb força a.rmacb. 

Offi.cio 

Lisboa, 19 de dezembro de 1826.- Senhor: - O commandante da esClma de 
sua magestacle, Vigilante, entregou-me hontem os vossos ·despachos, datados ele 
11, de n. 0s·93 a 97 inclusive . Essa embarcação precedeu algumas horas o paquete 
que saü·a ele F:1lmouth tres clías antes, e por conseguinte gastou sómcnte oitenta 
e quatro horas ele porto a porto. 

Seria clifficil descrever a . alegria e enthusiasmo com que a noticia ela prompta 
chegada elas nossas tropas foi acolhida pelo pnblico . Desvanecer{l-m-se desde logo 
o susto e inquietação que ha quinze clias dominavam geralmente; a esperança e a 
confiança tornaram a animar todos como por encanto . 

Sua alteza real a infanta regente, a quem tive a honra de fazer esta manhã os 
meus comprimentos, peclíu-me com iustancia que levasse ao conhecimento do rei 
meu amo o reconhecimento íntimo ele sua alteza pelo serviço que lhe foi prestado, 
assim como a Po!·tugal, na presente conjunctura e a sua gratidão pela prompta 
attenção de sua magestacle ás solicitaçõés de sua alteza. Disse mais sua alteza, 
que sempre. fôra ensinada a confiar no antigo e fiel alliaclo ele sua família em caso 
ele necessidade, e nunca cluviditra u;m instante do auxilio e protecção ele sua ma
gestacle britannica. 
. D . Francisco ele Almeida foi igualmente caloroso na expressão ela sua grati
dão ao governo de sua magestacle, não só pelo immediato reconhecimento das 
obrigações contrwhidas em virtude elos tratados pela Grau-Bretanha, como pela mais 
extraorclinaria rapidez com que a expeclição ele tropas seguiu esse reconhecimento. 

O marquez ele Palmella nos seus despachos faz plena justica ao governo ele 
sua magestade n'este assumpto. ' 

A mensagem elo rei {ts duas casas elo pa,rlamento foi communicacla ás cmuaras 
esta manhã, e acolhida, como vereis pela inclus,a nota confidencial ele D. Fran
cisco ele Almeida, com o mais vive enthusiasmo. 

Tambem se deprehende da mesma nota, que a occupação dos fortes :i entrada 
elo Tejci pelos soldados do corpo naval britarmico será desde já conceclícla por este 
governo . Espero que lorcl Amelio Beauclerk e eu poderemos arranjar o negocio 
com D . Francisco de Almeicla, ele modo que a occupaç.ão se verifique na quinta 
fejra, ou o mais tardar na sexta. 

A s. ex. a Jorge Canning. = Willi,zrn A'Cou1·t. 

Officio 

(N.0 104 reservado) 

llf."'0 e ex. mo sr.-O genoral sir William Cl~nton já se acha em Portsmouth 
para embarcar na nau Spa1·tiate~ ele 7 4 peças, a qual está prompta para fazer-se 
á véla assim que o tempo o permittir. Esta nau vae destinada a arvorar no Tejo 
a bandeira elo almirante lorcl Amelio Beauclerk. 

Tinha-se deterrninaclo ao principio não saírem as embarcações f:lm que vae a 
tropa expedicionaria senão depois ele estarem todas reunidas; digo, as que le
vam a tropa que vae de Inglaterra; clissc"me porém mr. Canning que, havendo 
reflecticlo na utilidade Cle apparecerem quanto a,ntes em Portt1gal algumas tropas 
britannicas, se resolvêra este governo a mandar saír clescle já as primeiras que 
embarcassem; e com effeito assim se verificou, saindo antes de hontem as em
barcações de guerra Romney· e Pi?·arntbS com o 4 .0 regimento de infanteria. Tarn
bem creio que j á saíram a estas horas as naus Wellesle.?J e Me~ville, com o 2. 0 re
f';Ímeilto elas guardas c o n. 0 G3 ele u1fanteria. A nau 1Vellesley va;e commancilacla 
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pelo almirante sit· Thomaz Hardy, um elos officiacs mais clistiuctos da marinha 
britannica1 que supl?onho destinado a tomar o conuuanclo da csquaclra elo Tojo, 
quando o actual almtrantc houver acabado o seu tempo. 

Incluo a relação appensa que mo foi dada pela secretaria dos negocias oskan
geiros, elas forças destinadas para a expedição a Portugal e o nome dos officiaes 
elo estado maior. 

Pergtmtci a mr. Canning quaes eram as instrucções dadas ao general Clinton 
e a sir William A'Comt a respeito cl'esta tropa, e acho-me auctorisaclo por elle a 
dar a v. ex. a o seguinte esclarecimento: 

1.0 Sir William A'Comt tem ordem de fazer desembarcar clcscle logo a tropa 
de marinha que já se acha em Lisboa, uma vez qlle assim pareça conveniente ao 
nosso governo . 

2.0 A condição necessaria para o desembarque ele qualquer tropa ingleza é a 
occupação elas duas fortalezas ela barra ele Lisboa, elo mesmo modo que se prati
cou clm·ante a guerra. 

3. 0 Deve o mesmo embaixador ajustar sem perda ele tempo com v. ex.a as 
medidas necessarias para o aquartelamento elas tropas c alojamento elos officiaes. 

-1:. 0 Não eleve a tropa que for chegando ao Tejo e:fl':'eituar o seu clesembarq110 
senão depois de se achar reunida um::t força ele mais ele dois mil homens . 

5 . 0 O general Clinton é commanclan te em chefe cl' este corpo expeclicionario 1 

sem sujeição a ningnem como general. 
G. 0 No caso que lorcl Beresforcl tenha tomado ou venha a tomar o commanclo 

do exercito portuguez, e que as tropas elas duas nações entrem em campanha, 
clevor:i então o general Clinton obedecer a lord Beresford, como maior patente, 
nas operações militares quo emprchenclerem conjlmctamente. 

7. 0 SiJ: William A'Court 6 o uni co canal ele comm1micacão entre o nosso IJ:O

vcrno c o commandante das forças inglezas; e tenho motiv~s para me persuadir 
q11e o dito commanclante tem ordem ele obedecer ás instrucções que lhe der o em
baixador~ excep~o no caso em que elle, como militar, julgasse impraticayeis as 
me13mas mstru.cçoes. . 

8.0 Emquantó ao ponto mais melindroso e mais importante, as intenções cl'este 
governo, se eu entencli bem a mr. Canning, são as seguintes : O soccorro britan
nico é clestinado, em conform.iclacle dos tratados, a defender Portugal contra mna 
a.ggressão estrangeira; e os rebeldes quo, depois de se h:werem acolhido a Hes
panha, tornam a entrar armados na sua patría, são considerados como estrangei
ros. Nem é possível, cliz tambem mr. Canning, no caso ele quo h~a portuguezes 
degenerados que se unam a estes inYasores, distinguir entre os que vieram ele 
Hespanha e os que se sublevaram em Portugal. De modo que, n'uma palaVl.·a, 
esta tropa vae destinada a auxiliar o governo ele sua magestaclo fidelíssima contra 
todos os rebclcles que actualmentc se acham em anuas. No caso porém ele se ata
lhar a presente sublevação, não seriam estas instrucções applicaveis a qua1qncr 
nova ins1ureição que tivesse· origem inteiramente no reino. 

Como mr. Canning me houvesse mais ele uma vez fallaclo em se lançar por 
escripto mna especie ele ajuste ou convenção relativamente a esta e:~q)eclição, pro
cmei indagar hontem quaes eram os pontos sobre os quaes devia recaír este ajusto, 
e pareceu-me que o principal objecto que poderia ter-se em vista era o ele asse
gm·ar as subsi~tencias, transportes e alojamento cl'este corpo auxiliar. Achei po
rém a mr. Cannino· menos clisposto a exigir o dito ajuste; e pa.rece-me, conside
rando bom o casg, crue nos não convem tornar a este respeito a iniciativa, não 
sondo neeessarias estipulações algumas para que o nosso governo possa, se .o jul
gar conveniente, mandar fornecer rações :i tTopa ingleza. Entretanto sei que no 
primeiro momento estfLo dadas as disposições necessarias para a subsistencia d'esta 
tropa pelo governo britannico, e 6 provavel que se deixe ao arbítrio do sir William 
A'Court a adopção de um systema permanente. 

As duas embarcações ele guerra destinadas para o Porto já se :6.zemm tÍ véla 
ha 1ms poucos ele dias . 

l\Ir. Canning eommunicou, por meio de uma eiJ·cnlar, otlicialmonte a todo o 
corpo cliplomatieo, a mensagem ele el-rei ao parlamento, e a ad~·esse elas duas ca-
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maras a sua magcstaclc1 acrescentando algumas obscrvac;õcs sobre a obrigação que 
impunham a este governo os tratados existentes com Pm·tugal c a smt dctcrmina
ç~io ele se não entremetter nas questões internas ele Portngt1.l. 

Deus guarde a v . ex .a Londres, 20 ele dezembro de 1.82G. -rn.mo c ex. "' 0 sr. 
D. Francisco ele Almeida.= Ma1·quez de Palmella. 

Extract.o 

O general marqnez ele Angqj ~t escreve ele Amarante em 16 elo corrente o se
guinte : <<Com a maior satisfação levo ao conhecimento ele v. cx.a, para fazer su
bir á presença ele sna alteza a serenissima senhora infanta regente, as partes que 
acabo ele receber elo brigacleiro José Correia ele JVIello c elo brigaclcil:o Antonio 
José Clauclino1 em que se vê o enthusiasmo e bom espírito ele que estão possuídas 
as tropas ele sua magcstacle que guarnecem a linha elo Tamcga. As que tiveram 
ele se mostrar no dia 14 em Cavez não podem ser mais elogiadas que têem sido 
pelo seu general JVIello; eu mandei que os prisioneiros fossem immccliatamente 
conduzidos ao Porto para serem conduzidos á capital, mesmo com o :fim ele dar 
mais in:fltlencia ao povo cl'aquella ciclacle. Quanto ao combate que hoje teve lo
gar1 em que se enga:jaram soldados ele todos os corpos aqui estacionados, nada 
póde ser mais brioso nem que preencha mais o caracter portugnez1 não se podendo 
decidir qual foi o corpo que mostrou mais desejos, bem como melhor disciplina; 
os officiaes não deixaram nada a desejar, devendo eu sobretLlclo recommenclar a 
maneira com que o general Clauclino conduziu ao fogo as tropas1 não deixando 
nem por um momento a linha elos atiradores. A perda elos rebeldes v. ex.a verá 
pela parte elo mesmo general, deixando no campo algtms mortos e vendo-se retirar 
bastantes feridos . Não elevo deixar em silencio uma circumstancia que me parece 
attendivel : o ter-se achado em alguns elos prisioneiros armas h espanholas. Em 
eonsequencia ele terem approximaclo a maior força cl'este ponto os rebeldes, eu 
tenho feito marcha1: para elle o batalhão ele caçadores 11, estacionado em Braga, 
ainda que com mm peqtl~na força, bem c~mo as forças disponíveis que havia no 
Porto; Igualmente manclm marchar esta nmte cento e quarenta bayonetas elo regi
mento de milícias elo Porto para reforçar a ponte de Canavczcs, cujo ponto está 
confiado ao major Menezes, elo batall1ão ele caçadores n .0 9>>. 

O general João ela Silveira officia ele Castello Branco a 17 o seguinte : a Te
nho a honra de participar a v . ex. a que os r e belcles commanclaclos por lVIaggessi 
descansaram o dia 15 na Zarsa, e que nem um só povo ela nossa fronteira foi en
trado nem roubado por elles, não obstante terem clivulgaclo na noite ele 14 que 
antes de marcharem queriam saquear a nqssa raia; penso que foi ele bom effeito, 
para o não tentarem, ter eu mandado occupar com destacamentos os pontos ele Icla
nha, :M:onfortc e Penamacor. 

«DLu·antc o tempo que estiveram na Zarsa não se atreveram a dar um toque 
de caixa ou clarim. Consta-me que na noite de 15 para 16 lhe clesertára bastante 
gente; por6m, aqui só se apresentou um sargento c um soldado. 

«N'estc momento sou informaclo que o general concle ele Villa Flor tenciona 
dormir em Sornaclas; parte ela sua divisão aqui se acha hoj e e penso que ámanhã 
se reunirá aqui tocla. De accorclo com clle tenciono fazer avançar sobre Belmonte 
as tropas que tenho. 

«A divisão de s. ex.a o conde ele Villa Flor tem feito marchas que excedem 
tudo o qlle se possa desejar e a todos os respeitos é digna elos maiores elogios.» 

O general Caula, que interinamente governa a província do Alemtejo, escreve 
de Elvas a 18 o seguinte: «São nove e meia horas ela manhã e partem para San
tarem os meus soldados (isto é, caçadores n. 0 2 c as companhias ele granadeiros 
do 5.0 de infanteria). Ainda resoam aos meus ouvidos os vivas a sua magestacle, á 
nossa augusta regente e á carta. Eu os vi partir como se fossem filhos, promet
tendo·lhes que aqLli os esperava. Na verdade a guarnição ele Elv!:s, até ao dia ele 
hoje, tem merecido ao governo» . 

Na Beu:a Alta, no Algarve c Porto não ha nada remarcavel depois elas ulti
mas noticias . 
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Divisão volante- Relação dos feridos no combate ele 15 de dezembro; estado 
maior, um -levemente; inütnteria n. 0 10, um grave e clois levemente; infanteriru 
n. 0 16,. dois levemente; caçadores n .0 9, um gravemente. 

Secretaria de estado elos negocias ela gtlerra, em 20 ele dezembro ele 1826. = 
O chefe ela primeira direcção, Pinto. 

Ordell'l. do dia 

Quartel general ele Villa Chã, 19 de clezembro ele 1826. - S. ex.a o ex.mo 
sr. marquez de Chaves, ge:p.eral em chefe do exercito realista, tendo em conside
ração os relevantes serviços que tem prest,aclo á causa ela legitimidade o brigadeiro 
general o ex. mo sr . L1úz Carlos ele Orclaz Sarmento Anhas e Vasconcellos, é ser
v-ido nomeai-o governador elas armas ela província elE! Traz os Montes, ordenando
lhe tome o commando immediatamente, pondo nas pmças ele armas e mais villas 
ela província governadores, quando 0s não tenham, escolhendo pessoas que, por 
seus serviços, amor e adhesão ao nosso legitimo rei o senhor D. Miguel I e a sua 
augusta mãe a imperatriz rainha nossa senhora, ·possam debaixo elas suas ordens 
con.correr á defeza ela mesma província e á manutenção do socego, restabeleci
mento e boa ordem que a toclos os respeitos se elevem gosar debaixo dos apoios 
de tão augustas pessoas; tendo outrosim o cuidado ela defeza ela província, para 
o que lhe s1'0eito as tropas que n'ella existem, que conservará reunidas nos pon
tos que lhe parecer, fazendo em tudo o mais quanto entender, pois que o hei au
ctorisaclo para isso mesmo.= Visconde de 111onte Aleg1·e, segundo general em chefe. 

Aviso 

A junta suprema elo governo provisorio elo reino, em nome de el-rei o senhor 
D . Miguel I, ordena que v . m.cê, debaixo ela mais effectiva responsabilidade, faça 
pôr em ex:acta e cumprida execução em toda a sua comarca as providencias ele 
policia tene1entes a manter a ordem, tranquillidacle e segurança publica, proce
dendo ao mesmo tempo e fazendo proceder por ministros ele inteira confiança a 
summa;rios contra os rebeldes ao legitimo governo de sua. magestacle e :favpneaclo
res elo faccioso systema constitucional, a fim ele que sobre elles haja ele recair o 
merecido castigo e os povos respirem livres ele tão clamnosa oppr€\ssão7 e remet
tenclo-me 0~1trosim, sem perda ele tempo, á secretaria d'este governo, relação cir
cumstanciada de todos os constitucioD.aes exaltados que existirem na sua comarca 
ou n'ella tiverem sido clomiciliarios, com declaração elos teres ele cada um. 

Deus guarde a v. m.cê Paço elo governo em Lamego7 20 de dezembro ele 
1826. =José Jli[an'll!el Fe?·?·ei?Yt de Sousa e Cast?·o.=Sr. dr. corregedor ela comarca 
ele Bragança. 

Aviso 

A junta suprema elo governo provisorio c~o reino,. em nome _de el·rei o senhor 
D. Miguel I, ordena que v . m.c<> com a ma10r breVIdade poss1vel faça apmar a 
arrecaclacãio ele todos os dinheil·os publicas pertencentes á real fazenda e da sua 
responsabilidade, promovendo a remessa cl' elles ao cofre geral cl' esta cidade ele 
Lamego, com guia em que se deelar~ serem entregues á clis~osiç~o da mesma 
junta. Esta mesma disposição é ex:tens1va a t?:los e quaesqner cl1;nhmros da sobre
dita nattu·eza debaixo ele qualquer responsab1hclade que se cons1clerem no clistri
cto cl'essa co~arca devendo v. m.cê fazer as necessarias commtmicações, para sua 
devida execução, ~os respectivos ftmccionarios que por elles forem responsaveis. 

Deus guarde a v. m.cê Paço elo governo em Lamego, 20 ele dezembro de 
1826.=José Manttel Fer1·eira de SoMsa e Cast?·o.= ::lr. clr. corregedor da comarca 
de Bragança. 

Extracto 

O brigadeiro Azeredo escreve ele Mortagua em 20 elo corrente: «Tenho a 
·honra ele participar a v. ex:. a, para ser presente á serenissima senhora infanta re-

49 
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gente, que hoje cheguei a esta villa de lVIortagua com o batalhão de m.ilicias de 
Solll'e e quarenta a cincocnta caçadores de n.0 7, etc. Os facciosos estão em Ton
della; ainda ignoro o seu numero; porém, seja elle qual for, eu espero em poucos 
dias ele os fazer clesalojar, e logo que o coronel Antonio Pinto mancle reunir-se o 
mim o destacamento ele infanteria n. 0 22, que se acha em Coimbra, eu marcha 
para Tonclella» . 

O general Stubbs escreve do Porto a 19, participando o movimento ele algu
mas tropas que o general marquez ele Angeja fazia desfilar para a Beira Alta, a 
fim ele cooperarem com o general Azereclo. 

O general ela Beira Baixa a 19, em Castello Branco, diz: «Tenho a homa ele 
participar a v . ex. a que, ele accorclo com o general conde ele Villa Flor, avanço 
hoje, com as forças ás minhas ordens para Belmonte, parte pela Capinha e parte 
pelo Flmclão e Covilhã; aquelle já está em movimento para cortar a communica
ção ou retirada, do Fundão e Covilhã para a Guarda, elos effeitos e objectos que 
os rebeldes quizerem levm·. 

Secretaria ele estado dos negocias da guerra, em 22 de dezembro de 1826 . = 
Rod1-igo Pinto Piza?'?'O) chefe da primeira clirecção . 

No-ta 

O abaixo assig·nado, ministro e secretario ele estado dos negocias estrangeiros, 
teve conhecimento ela nota inclusa (A), clirigicla ao ministro ele sua magestacle bri
tanuica em 18 ele dezembro corrente, na qual s. ex.a o sr. D. Manuel Salmon 
clesapprova ele uma maneira formal os actos elos rebeldes portuguezes, e anmm
cia que o governo de sua magesta.c1c catholica está prompto a receber o agente 
diplomatico que lhe for acreditado }JOr sua alteza a serenissima senhora infanta 
r egente, logo que s. ex.a o sr. conde ele Casa Flores S(\ja reintegrado nas suas 
funcções como embaixador ele sua magestacle catholica. O abaixo assignado levou 
á presença ela sermüssima senhora infanta regente a precitada nota; e sua altez;a, 
querendo dar uma nova prova elo desejo qne tem ele concorrer para a conserva
ção da paz e restabelecimento da boa intelligencia entre Portugal e Hespanha, 
ordenou ao abaixo assignaclo anmmciasse a s. ex. a o sr . concle ele Casa Flores que 
sua alteza se dignára prestar-se á conciliação proposta, assim como a receber a 
s. ex. a em aucliencia particulm·, ámanhã ao meio clia e meia hora, no pa.ço ele 
Nossa Senhora ela Ajuda; logo depois cl'esta aucliencia s. ex.a será considerado 
como plenamente reintegrado em todos os seus clireitos e privilegias, como em
baixador ele sua magestacle ca:tholica. A exeenção immecliata de todas as promes
sas feitas pela Hespanha na circular ele 28 ele novembro (B) , assignada por s. ex. a 

o sr. D. Manuel Salmon, e muito particnlarmente o prompto e total desarmamento 
e dispeTsão dos corpos de Maggessi, actualmente no territorio hespanhol, eleve ser 
considerado como uma parte indispensavel para esta conciliação. 

Restam ainda mlútos obj ectos a arranjar, os quaes o abaixo assignado terá a 
honra ele explicar a s. ex. a logo que s. ex. a se ache reinteg·1•aclo nas suas ftmcções, 
e sobre os quaes receberá tambem instrucções José Guilherme Lima, a quem sua 
alteza houve por bem nomear encarregado de negocios junto ao governo ele sua 
magestade catholica, emquanto se não digne nomear um agente diplomatico ele 
mais alta categoria. 

O abaixo assignaclo aproveíta esta occasião para renovar a s. ex.a o sr. conde 
ele Casa Flores os protestos da sua estima e alta consideração. 

Palacio ele Nossa Senhora da Ajuda, em 25 ele dezembro de 1826.=D. F?•an
cisco de .Almeida. 

Documentos a que e=e refere a nota supra 

A-Nota. 

Mui senhor meu: -Levei ao superior conhecimento ele el-rei, meu augusto 
amo, a nota que v. s.a se serviu dirigir-me com data ele 16 elo corrente, commu
nicanclo-me as clifferentes determinações que o governo ele sua magestacle britan
uica julgou dever acloptar, logo que em seu principio lhe constou a invasão feita 



a Port-ugal pelos transfi.1gas portuguezes refugiados em Respanha, e em seo·ui
mento a delibéração tmi).acla por este motiv0 por sua magestacle catholica, ~ue 
tive a honra ele pa1'ticipar o:ffi_cüJ.lli).ente a v. ::i . a, · bem como aos demais re:presen" 
tantes elas potenci~s alliae~as e amigq,s da flespanha, na minha nota ele 28 C).e go-
vembro ultimo. · 

·S1~a magestae~e oatholica viu com um vivo interef]se e com a mais particula1~ 
satisfa~ão que as segm·anças e determinações expressadas na minha ~'e:lférida not~ 
prodlJ.ziram no gabinete ele sua m.agesta~;le britannica os felizes resultados que Ç!.' eL 
las se devi[).m esperar. 

A0 dar aquel1as cletm,minações e~perimentou o meu augusto amo o maio1' pra, 
zer em manifestar o quanto havia sido sensível ao seu real animo o apuso que 
fizeram os portuguezes elo asylg que ll1es clen ep1 seus domínios, e uã0 teve me: 
p.or satisfação em dan.· novamente as mais positivas e evidentes provas de que todos 
0s seus clesnjos consistiam em relJlover qualquer motivo ou pi:etexto que poclesse 
alterar as l'elações de boa iu.telligencia snbsistentes com o immecliq,to reino ele Por
tugal. Pmm evidenciar mais estes seus reaes desejos, detalhei na minha nota as 
disposições t0ma.clas por est13 gabinete para obteF o seu cleviclo effeito, as quaes 
p:jwvarão q~w se t:v~tava ele impedir que se repetissem outros successos tão cles
agraclaveis; que poclesseli). coli).proli).etter as relaçpes entre os goyernos ele I-fespa~ 
:p.ha e ele Portugal. · 

Sua magestacle oat4o1ica, ao manifestar as suas mencionadas determinações, 
não fez li).ais elo qHe confirmar e repetir o mesmo que havia já exp11essaclo ante
riormente, e se pov desgraça desde entã:o occorreram alguns successàs, que te
nham podido p~trecer contl'aoi'Íos ao systema que ;:1cloptou desde o seu Pl'inçipio, 
não se lhes deve elar, nem têem outrà origem m[J.is elo que a mesma situaç;:],o em 
que se collocou a Hespanha com as pl10vincias limitrophes de Portugal para afas~ 
tar todo o motivo de receio e ele duvida áeerca ela sua conducta política. 

Esta tem sido e se11á para 0 fi.lturo a ele manter as suas relações qe bol:J. intel
ligencia com Po~·tngal, evitando escrupulosamente tudo o que poss3.! compromet; 
tel-as ou altera~-a~, e conservand? a lisonjeira esperança de que o g0verno ele sua 
magestad:e :6.deliss1ma ebrm:á remprocamente e com o mesmo fim que o c~e el-rei 
meu augusto amo. , 

V. s.'~- conhece11á p(i)r esta verdade que os desejos ele sua magestade catholica., 
paFa a li).an'l;J.tenção da paz, estão con:oboraclos fortemente com o não haver man
clq.do l'etn,ar ele Lisboa o concle ele Casa Flm:es, apesar ela offensq, feita ao seu ca~ 
1;acter de embaixador, na precipitada determinação oom q,ue foi suspenso elas suas 
fnRações. A entrega ela artilheria e ela eli).barcação ela real ma11inha pgrtugueza 
q<w concluziJ?an:l. a .Ayamonte os tFansfi.1gas portnguezes elo Alg:arve, e o haveJ' 
posto á clisposiçf!,o de v. s . ~ o deposito elas a1•mas ele Alcanices, que não pocleram 
ser entl'egues ás anctoriclacles cl' aqnelle reino pelas ci.Fcumstancias· em que se acha
vam as suas fronteiras, C\0lrti.Pli).am ainda mais a cleciclida maucha acloptada pelo 
governo hespanhol para sustentar a paz, 

Todavia as communicações entre este e o l1ein0 de Portugal tinhali). subsistido 
vigentes e com resultacl0s positivos, não obstal!l.te uma circumstancia particular, a 
Hespa:aha ter cla€1o causa a que o agente ele Lisboa, acreditado na côrte ele Ma
dJ:id. cessasse as su,a,s funcções, successo que não tem acontecido em. quasi nenhu, 
ma cl~s demais côutes ela Em·opa, nas quaes têem continuado a residir, como re
presentantes povtuguel?.<es, as mesmas pessoas que existiam no tempo elo senh011 
D. Jo~o V~; e se estivm•am rntep,ompidas nltili).amente, foi só em eonsequencia 
ela cleterminaç&o qu.e o gove:pno portuguez tomou pat:a com o embaixaclo:p ele Hes, 
panha em Lisboa. 

Não obstante isso, el,rei, meu augusto amo, tomando na mais sevia considerao 
ç,ão o que v. s. a me communicou ele ordem elo seu governo, ácm•ca d' este aconte
cimen.t0, e desejando sua magesta€1.e eathol.ica clal1 uma ~oya e incont1~astavel prova 
da sua fiFme dete1·minaçl'j:o ele cmnservar a paz e ele evi~ar tudo quanto possa com
promettel-a, d:ignon-se ordenav-me que leve ao conhecrmento ele v . s.~ que está 
disp0sto a ad.mittir um agente publico po11 pa1:te ele s«a magestacle ficleiissima el
l·ei 0 senhor D. Pedro, logo que Q seR embaixador eli). ~isboa, cqncle de Cas8,J 
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Flores, seja restituído ao exercw10 elas funcções e faculdades proprias ele seu ca
racter. 

Esta cleferencia que sua magestade catholica mostra aos des~jos de sua ma
gestade britannica, que v. s.a manifesta na sua nota de 16 elo corrente, junta ás 
novas segmanças de que serão cumpriclas as determinações que incliquei a v. s.a 
em 28 de novembro ultimo, e que se tornaram a mandar pôr em execução, to
mando ao mesmo tempo as medidas ele precaução qne devem asscgmar o seu pon
tual cumprimento, são mna nova demonstração elos sinceros desejos ele el-rei, meu 
amo, ele manter inalteravel o socego publico que felizmente clesfructa a Europa, e 
uma solicla garantia elas pacificas intenções ele sua magestacle catholica. 

Debaixo d'esta segurança se lisonjeia el-rei, meu amo, se terminará satisfacto
riamente qualquer incidente que infelizmente poclesse sobrevir e que estivesse em 
opposição com os princípios manifestaclos, os quaes coincidem com o que v . s.a 
me participou ele ordem elo seLl governo, e espera igualmente que a franca, leal 
e verídica exposição que tenho a honra de fazer a v . s.a, elos sentimentos que 
animam meu augusto amo, produzirá o feliz resultado ele desvanecer qualquer es
peeie ele receio que haja podido existil• até aqtú, como tambem o objecto não me-' 
nos importante de que €l estado actual militar ela península não varie debaixo ele 
nenhum aspecto. 

Aproveito com muito g·osto esta occasião, etc., etc. Palacio, 18 ele dezembro de 
1826. = Manuel Gonzalez Salrnon. =Ao sr. núnistro ele sua mag·estade britan-
nica, etc. 

E-Circular 

Mui senh.or meu : _:_Tenho a honra ele participar a v ., ele ordem de el-rei, 
meu augusto amo, que, tendo levado ao seu superior conhecimento a noticia de 
que os transfugas portugtlezes refugiados na Hespanha se haviam amotinado nos 
seus depositas e feito um movimento sobre a fronteira ele Porttlgal, abusanclo do 
generoso asylo que na Hespanha se lhes conceclêra, e smprehenclenclo a vigilancia 
e boa fé elas auctoriclades locaes elos pontos onde se achavam; sua magestade 
soube este acontecimento com o maior clissabor, e clesejanclo reparar o mau effeito 
que possa produzir tão inesperado acontecimento e prevenir para o nlturo que se 
não torne a abusar da humana hospitalidade concedida em seus estados aos estran
geiros que n' elles se ren1giam por similhantes motivos, se clignou resolver que os 
capitães generaes elas províncias limitrophes ele Portugal dêem conta, por correios 
cxtraordinarios, que verificaram o cumprimento ela entreg·a elas armas e mais effeitos 
militares que trouxeram os transfugas portuguezes, recebendo ao mesmo tempo as 
que possam existir em Portugal levadas pelos desertores hespanhoes que passaram 
áquelle reino . 

Que os mesmos capitães generaes tambem façam internar a 60 legc1as das fron
teiras todos os emigrados portuguezes existentes na Hespanha, sepa:ranclo os che
fes e o:fficiaes da tropa, não podendo existir em cada deposito mais ele quarenta 
homens, os quaes serão entregtles ao cuidado ele offi.ciaes hespanhoes. 

Tambem se deu ordem que para o nüm·o se não aclmittam jamais portuguezes 
armados, nem se lhes dê soccorro algum, á excepção elo asylo que recommencla 
a humanidade. 

Pelo que toca aos geneTaes marquez ele Chaves e visconcle ele Canellas, já se 
expediram as ordens mais · positivas para que não sejam tolerados n' este reino, ele
vendo saír fóra cl' elle escoltados por celado1·es reaes. 

Finalmente se encarregou, debaixo da mais estricta responsabilidade, aos ge
neraes ela fronteira, o mais exacto cumprimento elas referidas disposiÇões. 

Estas ordens se expecliram hontem á noite por extraorclinario a toclos os capi
tães generaes da fronteira, e ao mesmo tempo se expecliu L1Jil correio ao embaixa
dor ele sua magestacle em Lisboa, encarregando-lhe de levar tudo isto ao conhe
cimento elo governo portuguez . 

Desej anelo sempre sua magestacle não se afastar ela linha que acloptou na sua 
conducta política com Portugal, ele evitar tudo quanto possa dar pretexto para 
alterar as relações que existem entre os dois paizes, houve por bem ordenar-me 
fizesse esta participação a v. pa.ra qne a leve ao conhecimento do seu governo, 
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bem persuadido sua magestade ele que verá n'isto uma nova prova de seus since
ros desejos de não consentir que debaixo de pretexto algum se altere a tranquil
lidade publica que a Em-opa desfructa, e evitar, quanto estiver ela sua parte, tudo 
quanto possa compromettel-a. 

Por estas providencias tomadas por el-rei, meu augusto amo, verá v. que 
fica!ll satisfeitas as di:fficuldades que v. se serviu propor na sua ultima nota, de
sejando uma explicação sobre este assum.pto. 

Aproveito esta nova occasião para assegurar a v. a minha distincta conside
ração, etc. Palacio, aos 28 ele nove;rnbro de 1826.=Mamtel Gonzalez Salmon. 

No-ta 

Ex.mo sr. e mni senhor meu: - Em consequencia elo que v. ex.a se serve di
zer-me na sua nota ele hontem, terei a honra ele me api·esentar com muito gosto, 
hoje á meia hora depois elo meio dia, no palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, para 
comprimep.tar sua alteza a serenissima senhora infanta regente. 

Tendo sido reintegrado por ~ste governo nos direitos e privilegicvs que me com
petem como embaixador de sua magestacle catholica junto ele sua magestade :ficle
lissima, terei a satisfação ele tratar com v. ex.a ácerca dos objectos particulares 
de que faz menção na sua referida nota, e igualmente C\le quant0 convenha para 
evitar tudo o que possa comprometter a paz e a boa harmonia entre as duas mo
narchias, que tanto deseja conservar el-rei meu augusto amo. 

Por um correio extraordinario que me chegou hontem pelo mei0 dia, recebi as 
convenientes ordens do meu governo, bem como a copia da nota que b ex.mo 
sr. D. Manuel Gonzalez Salmon dirigiu em 18 d'este mez ao ministro ele sua ma
gestade britannica em Madrid, igual e conforme em tudo á que v. ex. a é servido 
remetter-me com a sua referida nota, a que responelo. 

Aproveito esta occasião para renovar a v. ex.a a mui clistincta consicleracão 
que lhe professo. ~ 

Lisboa, 26 ele dezembro ele 1826.= Conde de Casct Flo1·es.= Ex.mo sr. D. Fran
cisco ele Almeida. 

Officio 

(N.0 107 I'CSCJ'I'ado) 

TIL mo e ex. mo sr. -O embaixaclor de França, príncipe de Polignac, com quem 
tive ultimamente occasião de conversa;r a fundo sobre os nossos negocias, pareceu
me estar convencido, não só da firmeza elo systema pacifico adaptado pelo seu ga
binete, mas tambem do resultado quasi infallivel que produziriam em Madrid as 
represe.11tações que o encarregaclo de negocios ele França teve ordem ele dirigir . 

O ameaço ele retirar as tropas suissas, que formam parte elo exercito fran
cez ele occupação, não será mesmo necessario, segundo se pensa, para vencer 
a obstinação hespanhola; e tenho rasão de me persuadir que se exige de sua ma
gestacle catholica em primeiro logar o reconhecimento do nosso aJctual governo, e 
a exectlção prompta e fiel para o futmo ele todas as promessas até agora enga
nosas ácerca do desarmamento e clispersão dos nossos desertores, expulsão elo ""1is
conele ele Oanellas e marquez de Chaves (no caso que ainda tornem a acolher-se 
ao territorio hespaJnhol), mas tambem a demissão dos ministros ou conselheiros 
qpe atraiçoaram sua magestacle catholica (e creio que isto se dirige contra Oalo
marde), assim como a demissão elos capitães generaes ele Oastella e da Extrema
dura. Se tudo isto .se verificar, parece-me que haverá uma su:fficiente garantia 
para o futuro, e que a satisfação será tambem su:fficiente. 

O que é certo é que o gabinete francez, ou, para melhor clizer, mr. ele Villele, 
obra com a maior lisura e se lme inteü·amente com mr. Oanning, o que bem prova 
que nff.o foi inutil a viagem cl'este ultimo a París, pois é bem sabido pelos que 
seguem attentamente a politica cl'este ministro, que ella tende a substituir á liga 
das cinco grandes potencias e aos princípios ela santa alliança, uma mais íntima 
uni[o elas duas potencias centraes e constitucionaes ela Em·opa, a França e a 
Grau-Bretanha, união que não exclue os novos enlaces contrahiclos com a Russia, 
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mas que aiinulla coinpletamehÜi a Austria e a Prussia, e destroe o mysterioso 
edifi.éio sustentado desde a paz de 1814 por mr. de Metternich. . 

O embaixador da Russia tem dado n'esta occasião provas evidentes da nova 
linha ele conclucta que lhe é dictacla pelo seu gabinete, é tem contribuído muito a 
reconciliar os seús collegas com a resolução tomada por este governo e acloçar os 
espíritos irritados por algumas phrases que talvez desnecessariamente escaparam 
a mr. Oanning, impellido pelo ardor ela sua imaginação poetie;a, no eloquente clis
cm·so que pronunciou na camara dos communs. E certo que essas phrases o:ffen
deram mui sensivelmente a vaidade franceza, e é tanto mais digna ele louvor a 
moderação ele ror. ele Villele. 

Vim passa1' alguns dias a Brighton com a minha familia, longe ela qual o de
sejo ele cumprir o dever elo meu cargo me tinha retido em Londres por espaço 
de seis semanas. E como mr. Canning eleve aqui chegar tambem dentro em pou
cos clias, e conta demorar-se até {t nova sessão do parlamento, parece-me que se
guirei o seu exemplo. 

Ouso rogar a v. ex.a que queira habilitar-me para dar alguma resposta ao ca
pitão Elliot ela marinha britannica, cujd offerecimento mencionei n'um dos meus 
ultimas officibs, pois sei que este o:fficial espera a resposta com impaciencia, e se 
lisonjeia de que os seus serviçqs serão acceitos . · 

Sua alteza real o ducjlie ele York, cuja saucle ha mezes a esta parte dava 
grande cuidado, tem agora peioraclo a tal ponto, que se receia ele um instante a 
outro ouvir a noticia do seu fallecimento. 

As gazetas :ÉJ.'ancezas iecebiclas hoje anmmciam que o sr. D . Francisco de Al
meida t01'nára a acceitar a pasta ela seCl'etaria elos negocias estrangeiros. Espero 
que esta noticia se verifique, porque na minha ccJnsciencia me persuado qtte as
sim convem ao bem elo estado, o qual não pÓde senão perder com as frequentes 
mudanças de ministm'io, e ±nuito mais quando os que sáem levam coinsigo a bem 
merecida opinião publica e a confiança elos govemos estrangeiros . 

Beijo com 0 mais respeitoso acatamento a augustà mão da serenissima senhora 
l.nfanta 1'egente. 

Deus guarde a v. ex. a Brighton, 26 de dezembro -de 1826.-m.mo e ex.mo sr. 
Peclro ele Mello Breyner. = Mwrquez de Palmella. 

Extracto 

. O brigadeü'o Claudino escreve de Sardão em 25 do corrente, e:í:n marcha para 
lVIortagua, onde devia reunir-se ao brigadeiro Azeredo, evitando assim qualquer 
~ncursão sobre Coimbra, ou avançando :í:nesmo para Vizeu. 

O brigadeiro Azeredo escreve ele Mortagua ~ 25, confirmando a existencia elo 
marquez de Çhaves em Vizeti. com os rebeldes do seu commando; esperava o bri
gadeiro Claudino para avançar a Tondella e Vizeu, etc. 

O general StubLs esêreve do Porto a 23 e 24, participando não ter havido 
hovidade alguma nos postos do Tamega. O marquez de Angeja diz ao general 
Stubbs que as tropas do coronel Zagallo, que guarnecem a ponte de Misarella, fo
ram atacadas no dia 22 por quatrocentos a quinhentos homens dos corpos de caval
laria, mas apeados, milicianos e guerrilhas, tendo havido alguns mortos e feridos, 
sendo os rebeldes rechaçados. O mesmo marquez partia para Salamoncle no dia 23. 

O brigadeiro João da Silveira escreve da Covilhã a 22, clizendo: «'I'enho a 
hom·a de accusar a recepção da portaria de 16 d'este inez e de rogar a v . ex.a 
que se digne levar ao conhecimento ele sua alteza a serenissi±na senhora infanta 
regente, qüe, apesar do meu mau estado de saude, que tem observado o genera] 
conde de Villa Fl01', eu tehho feito tudo quanto tenho podido para COOl)Crar com 
o dito general a bem do real serviço e da prompta execução da vontade ela mes
ma augusta senhóra, e que, apesar de algtms dos meus patentes não terem sido 
fieis a el-rei o senhor D . Peclto IV, colno deviam, eu o serei e continuarei a ser
vir com h9ma é ficlelidacle emqhahto a mesína seronissÍJJJa senhora o determinar». 

O .conde de Villa Flor paTticipa da Covilhã, no mesmo dia 22 ás onze horas 
da nolte, qne a divisão do seu commanclo occupava Caria, Peraboa e f\quella 
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villa; que João da Silveira marchára n'aquelle dia para Belmonte e Sortelha e 
tendo mandado fazer um reconhecimento sobre Penamacor no dia 20, um piqu~te 
de cavallaria tinha disperso um corpo de g-uerrilhas, e que o mesmo conde man
dára guamecer aquella praça por milicias. O referido conde marchava no dia 23 
para a Guarda, e d'a,li seguiria os movimentos dos facciosos. 

Todas as mais províncias se conservam em perfeito soceg-o. 
Secretaria de estado dos negocias da g-uerra, em 27 de dezembro de 1826. = 

O chefe da primeira direcção, Rowrigo Pinto. 

Decre-to 

Estando designado na carta constitucional o dia 2 de janeiro de cada anuo 
para a sessão real da aberttu·a das côrtes g-eraes: hei por bem, em nome de el
rei, que por um tão plausível motivo e para augmentar a solemnidade e esplendor 
da referida sessão,. que o dito dia seja declarado ele grande gala na côrte, mas no 
presente anno tão sómente para aquelle acto. 

Palacio da Ajuda, em 28 ele dezembro ele 1826.=(Com a rub1-ica da s~?·enis
sima senho1·a infanta q·egente.)=F?·ancisco, Bispo de Vizeu. 

Por-taria 

Manda a senhora infanta regente, em nome ele el-rei, que o reformador reitor 
da universidade ele Coimbra faça constar á mocidade academica, que sua alteza 
ouviu com benigno agi'ado as expressões de ficleliclade e os votos de patriotismo 
que na sua augusta presença repetiram, em nome e como deputados dos alumnos 
das cli:ffer entes faculdades, Joaqtum José de Azevedo, Fra.ncisco Maria ele Freitas, 
João Anselmo da Cruz Pimentel Choque, Francisco de Assis ele Carvalho e Ber
nardino Antonio Gomes, o:fferecenclo-se briosamente para o serviço das armas na 
defensa ~e el-rei e da patria1 da carta e ela liberdade. Sua alteza aprecia tão no
bres sentimentos e reconhece que a mocidade academica arrostaria hoje os inimi
gos do estado com o mesmo denodo e lealdade que o corpo academico de 1809; 
conducta digna de portuguezes fieis e de genios cultivados. Dig-nando-se sua alteza 
dar este testemtmno de approvaç_ão á mocidade academica, espera tambem que os 
alumnos se conduzam sempre de mn modo digno do real conceito e do credito da 
universidade de Coimbra. 

Palacio da Ajuda, em 28 de dezembro de 1826. =Rod1·igo Pinto~ director. 

Extracto 

O marquez de Angeja escreve do seu quartel general nos Pousadom·os, no 
dia 23, e, circumstancianclo noticias antecedentes, diz «que no dia 21 do corrente 
foram atacados os postos avançados do coronel Zagallo, estabelecidos no Ferrai e 
sobre a ponte de Misarella por uma força de mais de qtunhentos homens, com
mandados pelo rebelde Agostinho Cachapuz, que se intitula coronel», etc., etc. Esta 
força era composta ele veteranos, reformados, soldados apeados elo 6 .0 e elo 9 .0 ele 
cavallaria, e mtl.Ítos paizanos bem armados com a1·rncumento hespanlwl) sendo con
duzidos por officiaes ele veteranos e ele cavallaria. O primeiro ataque foi sobre o 
Ferrai, que algumas companhias ~le infant.eria n .0 9 defenc~eram. b~·avamente, com
mandadas pelos capitães José Lmz de Br1to, Duarte ele Sá Osono e pelo tenente 
José Brandão de Castro, cujas companhias foram sustentadas por caçadores do 
n .0 12. O major Leopoldo, diz o mesmo n:-arquez, f9i ao mesmo tempo mandado 
occupar a ponte do Arco, e ameaçada assim a retaguarda dos rebel~les, for am ba
tidos e debandados. Os rebelcles deixaram cinco mortos e dezeseis prisioneiros, 
tendo nós alguns soldados feridos. O coronel Zagallo dá os maiores elogios a toda 
a tropa que commandou. Os habitantes de Rluvães prestaram os mais generosos 
soccorros a tocl0s os soldados qu~ combateram n'aqnelle dia. O marquez de .An
geja informa que o coronel Zagallo, que dirigiu aquelles movimentos, é digno de 
muito louvor. 
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Novamente officia o marquez ele Angeja elo seu quartel general em Braga, no 
dia 26, dizendo que, tendo ordenado ao general José Correia ele lVIellq fizesse al
gcms reconhecimentos sobre as estradas que conduzem aos clifferentes pontos ela 
linha elo Tamega, se effeituaram aquelles no dia 24, marchando o major Antonio 
ele Gouveia e Vasconcellos com sessenta bayonetas para Telhado, por QuembrÓ': 
esta força do regimento 23 de infanteria, 1mida a um destacamento de caçadores 
n. 0 10, bateTam n'aquella diTecção grandes corpos ele guerrilhas, que deixaram 
sete mortos no campo e cinco prisioneiros, incluindo um alferes ele ordenanças, 
merecendo toda a tropa elogios dos se1~s commandantes . O capitão Osorio, que 
avançou pela estrada ele Montalegre, bateu em Paraclella outra guerrilha, tomou
lhe algcms viveres e cavalgaduras. 

Os destacamentos que marcharam entre o Salto e Cavez encontraram tambem 
clifferentes guerrilhas, que repelliram e bateram. O regimento de infanteria n. 0 12 
portou-se bravamente n'estes combates. 

O mesmo general continúa dizendo «que, tendo repassado o Domo os regi
mentos ele milícias ela província ele Traz os Montes, e sendo quasi tantas as guer
rilhas como a sua população, não pôde ser feito com a rapidez que se desejava o 
movimento elo general Mello» . O coronel Ignacio Pereira, do regimento ele Orense, 
tem-se approximaclo á raia secca com a sua gnerrilha, em que vem muitos faccio
sos portuguezes, quasi todos cl' esta província elo Minha, tendo-se approximado ás 
fronteiras ela mesma província algumas forças hespanholas. 

O general Azereclo escreve, a 27, de Tonclella, onde entrára n'aquelle dia, 
tendo-se cl'ali retirado a vanguarda dos rebeldes, depois de ter saqueaclo alglrmas 
casas ela mesma villa. O mesmo general participa que lhe constava que o corpo 
elos rebelcles se estava retirando ele Vizeu pela estrada ele Mangualde . 

«Amanhã (diz o mesmo general) continúo a minha marcha sobre Vizeu e cl'ali 
seguirei a retaguarda dos rebeldes, não sendo possível já a.lca.nçal-os, uma vez que 
elles se não demorem em alguma posição, pois me levam 5leguas ele avanço''· 

O conde ele Villa Flor escreve da Guarda a 25 elo corrente, participando a 
sua marcha para Celorico, principio de ulteriores operações. O mesmo genera.l 
havia participaclo no dia 24 que as milicias de Lamego e Miranda, unidas a qua
renta homens de caçaclores e quarenta cavallos ele clifferentes corpo.s e algumas 
guerrilhas, tentaram oppor-se á sua entrada n~ Guarda; porém foram corajosa
mente batidos pelo batalhão elo regimento n . 0 1 de infante ria e caçadores n . 0 6, 
fnginclo precipitadamente na direcção ele Almeida. A força elos facciosos era com
mandada pelo visconde ele lVIolellos, presidente ela jtmta estabelecida na Guarda. 

((Aqui soube (cliz o mesmo conde) que Ahneicla está em poder dos facciosos, 
e de tudo quanto tenho ouvido a este respeito concluo que a quécla cl'esta praça 
é devida á enfermidade elo general Pêgo, e mais que tudo á desleal comlucta elo 
coronel Elezeario de cavallaria n .0 10. lVIaggessi acha-se em Almeida, Telles Jor
dão em A:nsur. A Guarda :ficou quasi deserta, tendo-se retirado grande parte elos 
habitantes com os facciosos, e outros porque foram obrigados por elles a fazel-o. 

Secretaria ele estado dos negocias ela guerra, em 30 ele dezembro de 1826. = 
O chefe ela primeira clirecção, Roévrigo Pinto. 

* 
Ácerca elos motivos que obrigaram o governador ela praça ele Almeida a capi-

tular, é di:fficil formar-se um juizo seguro, porquanto faltam amplas informações I 
ofliciaes, tendo quasi de limitar-nos ás noticias, em pru·te contra.dictorias, dos pe
riodicos da epocha. 

No boletim n.0 25 do quartel general elo partido do Port9, lê-se o seguinte: 
«Consta, por pru·ticipações :llcledignas, que, achando-se o regimento ele infanteria 
6. dividido sobre varias pontos do rio Domo, apparecêra em frente ele Almeida o 
v1sconcle de l\1olellos, propondo ao general Pêgo a entrega ela praça, o qual com
tudo não cedeu, e pôde ·conseguir reunir o clito regimento dentro ela mesma praça; 
e, convocando um conselho geral da o:fficialidade, n' este se decidiu não admittir as 
proposições elos rebeldes; comtnclo, por força ele circumstancias, se mandou ao 
campo d'arptelles mn offieial de gradnaçn.o corno parlamentario, o qual não voltou 
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á praça; em consequencia do que se mandou outro officia], que, deixando-se le
var elas pedidas suggestões dos rebeldes, voltou á praça dando as noticias mais 
aterradoras, exagerando as forças dos contrarias, que vinham mlmidos de cle2lesete 
canhões hespanhoes, etc. (não existindo um só!) o que tudo fez tratar da evacua
ção da praça, debaixo de certas condições, ás qtlaes indigna e perfidamente falta
ram aquelles traidores». 

O lrnpa?·cial) transcrevendo o dito boletim, acrescenta que o militar primeira
mente enviado como parlamentario era Francisco Elezeario de Carvalho, coronel 
de cavallaria n. 0 10, e o outro José Antonio Ferreira de Aragão, tenente coronel 
de infanteria R. 0 6, ambos envolvidos na ccmspiração de 30 de abril .de 1824; que 
o brigadeiro Francisco Antonio Freire de Andrade Pêg·o estava gravemente doente 
e a capitulação em taes circum.stancias era honrosa, se os rebeldes a cumprissem; 
quem a celebrou fôra o visconde de Molellos, estipulando-se que a praça seria 
evacuaela, saíndo a guarnição com todas as honras ela guerra, armada e miniciada 
com sessenta cartuchos, tres peças de artilheria e as bagagens; estipulando-se mais 
que a mesma. guarnição saíria por eluas portas em destacamentos, e cl'este artigo 
se aproveitaram os rebeldes para desarmarem a tropa á proporção que as trans
punha; que áquelle acto presidíra o major Gonçalo Cardoso Barba ele Menezes, 
do extincto batalhão de caçador~ n. 0 4, o qual ordenou similhante procedimento 
contra um bravo corpo oncle servíra como capitão. 

Outro perioclico do Porto, a Borboleta; relata que o general Francisco ele Paula 
de Azereclo expoz ao brigadeiro Pêgo a conveniencia elo regimento de infanteria 
n .0 6 saír de Almeida em direcção a Villa Nova de Foscôa para defender o ponto 
da Barca elo Focinho; o governador annuiu e a marcha elo dito corpo effeituou-se 
a 3 de cle?iembro, ficando ali apenas cem bayonetas sob o commanclo de um majo1· 
graduado. No dia 12 o coronel Francisco José Pereira recebeu ordem de Pêgo para 
recolher á p~·aça com o seu regimento, devendo pernoitar a 13 em Pinhel; mas 
proximo á cidade informara.m-n'o de que se levantára o grito ele rebellião, anelando 
pelas ruas o povo, guiad0 por padres dos estudos ecclesiasticos, com estandartes 
de allusivos motes a soltar os vivas revoltosos . Assim mesmo resolveu-se a entrar 
n'ella e não appareceu sequer um symptoma em presença da tropa que indicasse 
alteração elos sentimentos publicos. Pouco depois o coronel foi avisado de que o 
·general Joaquim Telles J ordão, sabedor do destino elo reg-imento, tencionava sur
pTehendel-o com as forças do seu commanclo no Cabeço Negro, a fim ele obstar-lhe 
a entrada na praça, aliás o patriotismo elo corpo estorvaria os planos em projecto. 
O bravo Pereira mandou immecliatamente tocar á formatma e proseguiu a marcha 
sem descanso para illudir o chefe da facção realista, e ~l.s onze horas da noite en
trou em Almeida. 

Ao romper do dia, Telles Jordão foi tomar a posição · premeditada, e cl'esi.e 
pTimeiro ensaio ele perspicacia militar do coronel proveiu o rancor com que depois 
o perseguiu. Dois dias antes estivera o visconde de Molellos n' aquella praça com 
pretensões a que se rendesse, e a 14 o general Pêgo deu ordens para todos os 
o:fficiaes em serviço reunirem no seu quartel na manhã immecuata; ahi le1:1-lhes um 
o:fficio ela jtmta suprema da Guarda, no qual se dizia que o cabido, nobreza e povo 
ela cidade tinham acclamaelo D. Miguel como rei absoluto e erecto uma jtmta go
vernativa em seu nome, e por isso intimava a praça para que sem demora reco
nhecesse aquelle governo e fizesse a tropa a acclamação e j uramento devido, aliás 
fiçaria exposta aos horrores ele um assalto, não se dando quartel. O g·overnaclor 
pediu a opiniãe ela o:fficialidade e só um tenente cusse professar os mesmos senti
mentos; ou:tro afiançou que o s~u camarada er~ in~apaz de ~·ahir os seus Gleveres, 
e o de veteranos mostrou-se vacillante. Esta rap1cla mterrupçao não estorvou o con
senso unanime de rejeitar a proposta. Pêgo exprimiu claramente o voto ele que 
não aclheria e estava prompto a empregar todos os esforços para se sustentar o 
accordo do conselho; conchuu propondo que as decisões futmas deveriam ser to
madas pelos o:fficiaes commanclantes de corpos ou destacamentos dentro ela praça, 
porquanto tinham a confiança dos subordinados e até para evitar eontinuas re
uniões geraes, impraticaveis as mais das vezes; e assim se decidiu. Quando a o:ffi
cialidacle saíu elo conselhÓ já observou que os soldados ele cava.llaria n . 0 10 tinham 
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em si os elementos de insubordinação e fatiavam em seguir o partido contrario ; os 
de infanteria n.0 6, porém, expressavam sem rebuço ou medo o desejo de se ba
terem. Isto deu azo a reunião de conselho de commandante n'esse mesmo dia. 

A fuga de um capitão e ·cadete, ambos do 6. 0 de infanteria augmentou o mur
ml.u·io entre a tropa e paizanos e no dia 18 congregou-se novo conselho, no qual 
o coronel Francisco Elezeario ele Carvalho, aproveitando-se elos sentimentos que 
talvez elle ou seus emissarios tinham propagado no corpo, expoz a mudança de 
circumstancias sobre o accordo tomado na hypothese ele con:fia.nça na tropa, visto 
mostrar-se j á hesitante. Dizia-se tambem que o coronel Pereira a esta declaração 
contrapunha o espírito fiel elo seu regimento, não devendo tomar-se em linha de 
conta o proceder particular elo o:fficial transfnga, sempre conhecido por clesaffecto 
ao systema da legitimidade; mas foi infructuosamente, porque a falta ele viveres e 
munições, a ruina das muralhas, etc., sobrelevou todos os pareceres que no con
selho geral deixaram ele expor-se. Ao terminar elo ultimo conselho partiu o coro
nel Elezeario para os rebeldes como parlamentario, convindo notar-se que em frente 
da praça não havia campo militar nem as circumstancias eram ele mn assedio de 
momento . No dia 18 veiu com a resposta o tenente coronel de milícias ele Tran
coso, João Damasceno ele Almeida Cardoso, e, em resultado de outro conselho de 
commandantes, dirigiu-se o militar de igual pattbte do 6.0 de infanteria, José An
tonio Ferreira de Aragão, á presença de Telles Jorclão, nome que se começou a 
vulgarisar como o ele quem tratava das negociações. Voltando aquellc a 19, dif
fnndiu-se o boato de ter a praça capitulado; sem comtudo se publicarem os res
pectivos artigos, foram chamados os o:fficiaes ao quartel general para assignarem 
uma declaração, sob o titulo ele j uramento, de como não pegariam mais em armas 
contra os acclamaclores ele D . Miguel na qualidade de rei absoluto ele Portugal. A 
20 formou-se o 1.0 batalhão do regimento, armado e prompto a maJ:char, partindo 
logo para Marialva com o seu coronel. No dia seguinte marchou o 2.0 batalhão para 
Celorico; mas na ponte elo Coa recebeu-se ordem de Telles J ordão de mudar de 
itinerario e pa'l.-tiu em direitura a V alie c1e la lVIula, onde o tenente coronel fez 
depor as armas aos soldados. 

Prosegue o referido periodico a narrativa do movimento da tropa, esforços dos 
realistas para Francisco José Pereira e seus subordinados ac1herirem á causa de 
D . lVIiguel, prisão dos officiaes e cadetes, sendo todos estes conduzidos por um 
capitão ele caçadores n. 0 4 e soldados ele cavallaria á praça ele Almeida, onde á 
entrada lhes exigiram as espadas, e depois foram metticlos n'um immnnclo cala
bouço Jt.mtos com salteadores, até ao dia immediato r eceberem guias, excepto o 
commandante, que ainda conservaram preso e incommunicavel. 

As g1úas eram para pontos differentes e n' este teor : 
<<Em virtude da capitulação pela qual a g·uarnição constitucional rendeu a praça 

de Almeida ás armas de sua magestade fidelíssima o senhor rei D . Miguel I, 
marcha F ... a estacionar em . .. , ~onde será vigiado pela auctoriclacle municipal, 
que o não deixará usar de espada ou de outra qualquer arma, obrigando-o a que 
se lhe apresente uma vez por dia e que pernoite sempre na povoação, conside
rando-o como um militar que, tendo servido e defendido o clestnúdor partido con
stitucional, não quiz r econhecer a legitimidade e soberania de el-rei nosso senhor. 
Todas as auctoridacles militares e civis, a quem esta for apresentada na linha elo 
transito, que vae marcado no reverso, lhe prestarão quarteis e uma cavalgadura 
menor; e sempre que seja encontrado fóra do transito que o mesmo itinerario de
signa, as mesmas auctoridades militares e civis o poderão prende'!:' e reputar ini
migo do bem ao serviço de sua magestade e tranquillidade publica. 

«Quartel general em Almeida, 26 ele dezembro de 1826. = Joaquim Telles Jor
dão, general ela capitulação . >> 

Recorrendo a memorias mais recentes, encontrâmos na Revista historica de 
PO?·ttbgal t o seguinte : « Telles J orclão, tendo reuniclo uma força irregular de mi
licias e guerrilhas, poz sitio á praça ele Almeida, que capitulou em 26 ele dezembro: 

1 Saíu anonyma, mas foi escripta pelo padre J osé de Oliveira Berardo, socio correspondente 
da academia real das sciencias de Lisboa. A primeira edição imprimiu-se em Coimbra, 1840; 
a segunda, com supplemento, no Porto, 1846. 

• 
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a gnu,rnição constava do regimento 6 de infanteria, um esquadrão de cavallaria 
n.0 10, um destacamento de caçadores n. 0 9 e alguma artilheria. O governador 
c11esta praça era o brigacleu·o Pêgo, reputado então o mais fiel adherente á causa 
constitucional, e a quem se tinha offereciclo o rico presente de uma espada ele oiro, 
como em reconl1ecimento ela sua firmeza ele caracter. O visconde de Molellos, que 
ha pouco tinha vindo reunir- se ás fileiras da rebellião, teve uma conferencia com 
Pêgo, e soube tentar a sua fi(leliclade e persuaclil-o a abraçar os seus interesses. 
Desde então o velho militar, já no ultimo quartel ela viela, não pôde resistir ao 
combate dos promettimentos; convocou um conselho de varias chefes dos corpos 
da guarnição e asseverou-U1es que elle não estava disposto a oppor-se á vontade 
do povo, que clesejava D . Miguel como seu legitimo soberano; porém como este 
seu voto encontrasse opposiçl'i.o, resignou o comn1anelo, entregando-se a uma espe
cie tle neutralidade vergonhosa até á capitulação, que não assignon». 

* 
A villa ele Sernancelhe pronunciou-se tambem a favor de D. Miguel, como 

abaixo consta. 
Au-to 

A1mo elo nascimento de Nosso Senhor Jesus Çhristo ele 1826, aos 31 dias do 
mez de dezembro do clito anno, n'esta villa de Sernancelhe e casas da camara e 
paços d'ella, aomle estavam presentes o actual juiz ordinario, e vereadores e ca
maristas e mais pessoas cl'ella, nobreza e povo abaixo assignaclo, por todos tma
nimemente foi accordado que, tendo-se acclamado rei ele Portugal o senhor D. Mi
guel I no dia 5 elo presente mez, sem que d'isto se fizesse auto algum, agora, 
ratificando a mesma acclamação, de novo o acclamam, para a todo o tempo con
star elos votos geraes e reconhecimento que o povo cl'este concelho fez elos inaufe
riveis direitos que o mesmo real senhor tem na corôa d' estes reinos, mandaram 
fazer este auto, que todos assignaram em camara geral. 

Lido e publicaclo geralmente por mim Antonio Manuel de Sobral, escrivão da 
camara, que o escrevi. = O presitlente, Antom:o ele Fig~~ei?·eclo Cctstello Bmnco e 
Ab1·eu = V ereaclores, José ll!Iamwl, Ducwte = De JJ1amtel Antunes, uma cruz = 
P1'ocuraclor, Antonio Mo?·ei?'ct. = Clero : O r eitor, F1·. ll!IanHel Fer1·eira Cm·doso = 
O ema de Tabosa, JY[anuel Alves= O cura do Grojal, Luiz Gonzaga Ilharco 
Sousct =O ab bacle, Jliamtel Antonio de Figueiredo = D . Diogo Ca1·eloso ele Lu_ cena= 
O parocho, João Ribeiro ele .Ab1·e~t=José Canloso Telles Mello .= Nobreza e povo: 
O bacharel, Francisco ele Assis Ribei?·o Samiva=José Ca1·doso ele Lucena A1·aujo 
Ribei?·o = O padre, L~tiz Jm·onymo=O reverendo, João Lopes de :Matos= O pa
dre Antonio J.l!lagalhães Avellar= O juiz elos orphãos, José Baptista das Neves 
do Ama1·al = Thornaz de Aquino li!Io1·eim = údz de Almeida Co?'?·eia = Antonio 
Rebello Telles = Lttiz José da Costa Hem·iques = O parocho das Arnas', Antonio 
de Mesqtdta Ponces. * 

Pelo que fica clocumentalmente exposto póde avaliar-se o estado pouco satis
factorio do reino ao término elo anno de 1826, quando estava prestes a abrir-se a 
sessão orclinaria elas côrtes e a sulcar as aguas do Tejo a esquadra ingleza com 
as tropas auxiliares. 
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APPENDICE 

Depois de impresso o tomo r tivemos conhecimento de mais quatro deputados 
eleitos pelas províncias ·ultramarinas para o congresso constituinte, mas não houve 
parecer sobre os seus diplomas, e suppomos mesmo que não os apresentaram nem 
remetteram. Eis as provincias a que pertenciam : 

GoA-Com;tancio Roque da Costa (advogado, eleito a 14 de janeiro de 1822). 
PARÁ - Fili.ppe Alberto Patroni Martins Maciel Parente . 
Rro GRANDE DO SoL-João ele Santa Barbara e José Saturnino da Costa Pereira. 

No prinutivo plano tencionavamos prescindir dos projectos ou propostas con
cernentes a codigos ftmdamentaes da monarchia, visto que se transcr eviam as 
constituições j<í sanccionadas como leis ; factos de moderníssima data mostraram, 
porém, a conveniencia de incluirmos n'este repositorio similhantes documentos po
liticos, a fim dos illnstres legisladores mais facilmente os aváliarem sem terem 
de recorrer a dezenas de volumes; motivo por que apresentâmos aqui o 

~rojec-to da constituição politica da J.nonarchia 
portugueza 1 

Em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. - Ãs côrtes geraes extraordi
narias e constituintes da nação portugueza, havendo maduramente considerado 
que as desgraças publicas que tanto a têem opprimiclo e opprimem, tiver~m sua 
origem no desprezo dos direitos elo cidadão e no esquecimento elas leis flmda.men
taes da monarchia; e havendo outro sim considerado que sómente pelo restabele
címento d'estas leis, ampliadas com opport"lmas providencias, é que póde renascer 
a antiga prosperidade da mesma nação, e precaver-se que ella não torne a ca:ír no 
·abysmo de que a salvou a heroica virtu~e .ele seus filhos; decretam a seguinte 
constittução política, a fim de segnrar os ehreltos de cada um e o bem geral de to
dos os cidadãos portugnezes. 

TITULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES lNDlVlDU,I.ES DOS CIDADÃOS 

Ar tigo 1.0 A constituição política da nação portug·neza tem por obje.cto manter 
a liberdade segmanca e propriedade de todo o cidadão. 

Art. 2. 0 ' A libercl~cle consiste na faculdade que compete a cada cidadão de fa
zer tudo o que a lei não prohibe. A conservação d'esta liberdade depende da exacta 
observancia das leis. 

Art . 3. 0 A segnrança pessoal consiste na protecção que o governo deve dar a 
todos, para poderem conservar os seus direitos pessoaes . 

Art. 4 . 0 Nenhum. cidaelão deve jamais ser preso sem culpa formada, salvo nos 
casos e pela maneira que vae cleclaracla.nos artigos 172. 0• e_ seguintes. A lei desi
gnará as penas com que devem ser cast1gados, não só o JUIZ que ordenar a prisão 

1 Este projecto saíu prlmeira!llente elos pr~los da imp1~ensa naciona~ m~ formato éle S.o pe
queno ele 120 paginas, mas clepo1s soffreu mmtas alteraçoes, como venfict~mos pelo confronto 
com o Dia?·io das cô1·tes, ele onde o transcrevemos. 
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arbitraria e os offi.ciaes que a executarem, mas tambem a pessoa que a tiver re
querido. 

Art. 5 .0 A casa do cidadão é para elle um asylo inviolavel. Nenhum offi.cial 
publico poderá entrar n'ella sem ordem escripta da competente auctoridacle, salvo 
no caso de delicto commettido em flagrante. 

Art. 6 .0 .A propriec1acle é· um direito sagrado e inviolavel que tem qualquer 
cicladãc ele dispor á sua vontade de toclos os seus hcns, segtmdo as leis. Quando 
por alguma rasão ele necessidade publica c urg·ente for preciso que elle seja pri
vado cl'este clirei.to1 será primeiramente inclemuisado pela fórma que as leis esta
belecerem . 

.Art. 7. 0 A liVl·e communicação elos pensamentos é um elos mais pTeciosos di
reitos do homem. Todo o cidadão pódc conseguintomente, som clependencia ele 
censnra previa, manifestar suas opiniões em qualquer rq.atcria, comtanto que haja 
ele responder pelo abuso d' esta liberdade nos casos e pela fórmn. que a lei determinar. 

Art. 8. 0 As oôrtes nomearão um tribunal especial para proteger aquella liber
dade e cohibir os delictos resultantes elo seu abuso. 
, ATt. 9. 0 Quanto porém áquelle que se póclc fazer em matarias religiosas, fica 
salva aos bispos a censuxa elos escriptos publicaclos sobre dogma e moral, e o go
verno a1.uciliará os mesrq.os bispos para serem castigados os culpados. 

Arl. 10.0 A lei deve ser igual para todos. Não se elevem portanto toleral' os 
privilegias elo fôro nas causas cíveis ou crimes, nem co1mnissões especiaes. Esta 
clisposição não comprehende as causas que pcht sna natmeza pertencerem a juizos 
particulares na conformidade elas leis que mal'carem essa natureza. 

Art . 11.0 Nenhum cidadão é obrigado a fazer o que a lei não manda, nem a 
deixar de fazer o que ella não prohibe . A lei porém não manclad nem prohibirá 
senão o que for de utilidade evidente. 

Art. 12.0 Toda a pena eleve ser proporcionada ao delicto1 e nenhuma passará 
alem da pessoa do delinquente . A tortura, a confiscação ele bens, a infamia, os 
açoutes, o baraço e pregão, a marca ele ferro quente e todas as mais penas crueis 
ou infamantes ficam abolidas . 

Art. 13.0 Todos os cidadãos poderão ser aclmitticlos aoa cargos p~1blicos sem 
outra clistincção que não s~ja a elos seus talentos e elas suas virtucles. 

Art. 14.0 Os officios publicos não são proprieclacle tlo cidadão. O numero cl'elles 
será rigorosamente restricto ao necessario. As pesson.s que os servirem jurarão pri
meiro observar a constituição, ser fieis ao g·ovomo, o bem cumprir suas obrigações. 

Art. 15.0 To elos os empregados publicas ser.ão estrictamente tesponsaveis pelas 
suas prevaricações. Na constituição e nas leis se prescreve o modo ele se cohibir 
qualquer oppressão que :fizerem pela auctm•itlacle de seus cargos. 

Art. 16.0 As pensões e quaesquer outras recompensas pecuniarias impostas so 
bl'e a fazenda nacional sómente poderão ser concedidas a titulo ele serviços im
portantes que houverem sido feitos {L patria . 

.Art. 17.0 Todo o ciclaclão poderá apresentar por escripto {Ls côrtes e ao poder 
executivo reclamações, queixas ou petições, e bem assim expor qualquer infrac
ção da constituição e reclamar a e:ffectiva responsabilidade elo infractor. 

Art. 18.0 O segredo das cartas é inviolavel. A administração do correio :ficará 
rigorosamente responsavel por qualquer infracção cl'este artigo. 

Art. 19.0 Todo o cidadão deve ser justo c bemfazejo . O amor ela patJ.·ia é o 
seu primeiro dever. Elle eleve portanto defendel-a com as armas .quando for cha
mado pela lei, obedecer {L constituição e ás leis, respeitm• as auctmrid~cles oonsti" 
ttüclas e contribuir para as clespezas elo estado . 

TITULO II 
DA NAÇÃO PORTUGUEZA1 SEU TERRITORI01 RELIGIÃO, GOVERNO E DYNJ.STI.i), 

Art. 20. 0 A nação portugueza é a união ele todos os portugnezes ele ambQs os 
hemispherios. 

O seu territorio comprehende : 
I. Na ELU·opa o reino de Portugal, que se compõe elas províncias do lVIinho, 
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rrraz os Montes, Beira, Extremac11U'a, Alemtejo, Algarve, e das ilhas adjacentes 
da lVIadeira, Porto Santo e Açores; 

II. Na America o reino do Brazil, que se compõe das provincias do Pará 
Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do Sul; 
Minas Geraes e 1\fato Grosso, com os g·overnos dependentes de cada uma d'estas 
províncias ; 

ill. Na Africa occidental Bissau e Cacheu, Angola, Benguella e suas depen
dencias, as ilhas de Cabo Verde e as ele S . Thomé e Principe; e na costa oriental, 
lVIoçambique, Rio de Sena e suas elepenelencias; 

IV. Na Asia, Goa e suas clependencias, Damão, Diu e Maeau. 
Este territorio sómente póde ser alienado com approvação elas côrtes (ar

tigo 97 .0
). D'elle se fará conveniente divisão por provinci~s, comarcas e concelhos. 

Art. 21. 0 São portuguezes: 
I . Todos os homens livres, nascidos e domiciliados no territorio portuguez, e os 

filhos el' elles; 
TI. Os que nasceram de pae estrangeixo e mãe portugueza, comtanto que pos

suam bens ele raiz no territorio portuguez, ou n'elle tenham algum estabelecimento 
de agricultura, industria ou corrimercio, com resiclencia de seis annos pelo menos; 

ill. Os que nascendo em reino estrangeiro, de paes portuguezes, vierem para 
o territorio portugnez e jmarem a constituição; 

IV. Os filhos illegitimos de mãe portugneza, ainda que sejam espurios; 
V . Os estrangeiros que obtiverem elas cô1•tes carta de naturalisação; 
VI. Os escravos nascidos nas possessões ultramarinas, que alcançarem alforria. 
Art. 22. 0 São cidadãos portnguezes : 
I. Os que por ambas as linhas forem oritmdos do territorio portuguez e n' elle 

adquirirem domicilio; 
II. Os estrangeiros já naturalisados, que obtive1•em elas côrtes carta ele ,cida

dão, a, qual sómente se concederá aos que se estabelecerem no reino com um ca
pital consicleravel, introduzirem n' elle alguma invenção ou inclnstria util, ou fize
l•em á nação algtms serviços relevantes ; 

ill. Os filhos de estrangeiros que, havendo nascido em tcrritorio portuguez, 
residirem n'elle vinte annos, vivendo ele seus bens ele raiz ou de alguma profis
são, officio ou inelustria util. A referida residencia se não entenderá interrompida 
se houverem saído do reino com licenç<l. elo governo . 

Art. 23 .0 Perde a qualidade de cidadão aquelle: 
I . Que se natLU·alisar em paiz estrangeiro; 
II. Que sem ordem ou licença elo governo residir em paiz estrangeiro por mais 

de cinco annos contínuos, ou acceitar emprego ou pensão de governo estrangeiro; 
m. Que for conclemnado por sentença em pena ele prisão ou degredo per-

petuo. o · · l di ·t l ·a IN l · t d bl. Art. 24. 0 exerc1010 c os rm os c. e m ac ao re at1vos <L o r em pu 1ca sus-
pende,se: 

I. Por incapacidade physica ou sentença que declare a incapacidade moral; 
TI. Por sentenca que conclemne em prisão ou degredo mesmo temporario. 
Art. 25 .0 A r~ligião ela nação portugueza é a catholica apostolica romana. 

Permitte-se comtuclo aos estrangeiros o exercício particular de seus respectivos 
cultos. 

Avt. 26. 0 A soberania reside essencialmente em a nação; não póde porém ser 
exercitada senão pelos seus representantes legalmente eleitos. Nenhum individuo 
ou corporação pócle exercer auctoriclade publica que se não derive ela mesma 
nação. . _ . . 

Art. 27.0 A nação é livre e mele pendente, e nao pócle ser patr1moruo ele nenhuma 
casa ou família . A ella sómente pertence fazer pelos seus representantes a sua con
sti~uição ou lei fundamental, sem dependen~ia ele alguma sancção elo rei . 

Art. 28. 0 Esta constituição, 1.una vez fmta pelas presentes côrtes extraorclina
rias, sómente poderá ser reformada ou alterada em algum ou algtms de seus ar
tigos, depois ele haverem passado quan:o annos contados desde a sun. publicação, 
no que se procederá pela maneira segtunte. 
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A proposiç~to da reforma ou alteração sení lida tres Yczes nas curtes com in
tClTallos de seis dias, e se for acbnitticla á cliscussrw e concordarem na sua neces
sidade as duas terças partes elos deputados presentes, :ficaní reservada para se 
tratar d'clla na legislatura seguinte. N'csta se praticarão as mesmas formalidades, 
c sendo reconhecida a necessiaade da proposição, será esta reduzida a decreto que 
se ptlhlicará e rcmetterá a t::>das as camaras, para que os eleitores dos deputados 
de côrtes lhes confiram nas procurações especial faculdade para poderem fazer a 
pretendida alteraçao, obrigando-se a r econhecei-a como constitucional. Nas pro
cmações se incluirá copia elo referido decreto . A mesma legislattua determinar<\. 
se a deputação proxima é a que ha de trazer as clitas proclll'ações tspeciaes, ou 
a que se lhe seguir. 

A dcplltação que vier instruída com as referidas procurações cliscutiní nova
mente a proposição, c se for approvacla pelas duas terças partes, será logo havida 
e publicada nas côrtes como lei constitucional e aerescentacla á constituiç-ão, c 
uma deputação se apresentará ao rei para elle a fazer publicar e executar em 
toda a monarchia. 

Art. 29 .0 O governo ela nação portugtleza é a monarchia constitucional here
clitaria, com leis fuudamentaes que regulem o exercício elos quatro poderes polí
ticos. 

Art. 30.0 Estes poderes são legislati,~o, executivo, judicial e administrativo. O 
primeiro reside nas côrtes com clepenclencia ela sancção do rei, pela maneira que 
acliante se declara (artigos 90.0

, 91. 0 c 92 .0
); o segtmclo está no rei e seus minis

tros, que o exercitam debaixo ela auctoridade elo mesmo rei; o terceiro está nos 
juizes; o quarto nas auctoridaclcs especialmente encarregadas de o exercer. Cada 
um cl'estes poderes será por tal maneira regulado, que nenhum arrogne a si as 
attribuições elo outro . 

Art. 31.0 A clynastia reinante é a ela screnissima casa de Bragança. O nosso 
rei actual é o senhor D . J oão VI, a quem succeclcrá na corôa o príncipe r eal seu 
filho o senhor D. Pedro ele .Alcantara, e na sua falta os legítimos descendentes 
d'este, pela fórma que vae declarada no artigo 118.0 

TITULO ill 
DO PODER LEGISLATIVO OU DAS CORTES 

CAPITULO I 

DA ELEIÇÃO DOS DEPUT.\.DOS DAS CORTES 

J. Fórma da elei~ão 

Art. 32.0 A nação portugueza é representada nas suas côrtcs, isto é, no ajtm
tamento dos deputados que a mesma nação para esse fim elege com respeito á 
po,·oação ele todo o territorio portuguez. 

Art. 33.0 Na eleiçao dos dep1ltados têem voto todos os cidadãos que estiverem 
no exercício ele seus direitos, tendo domicilio e resiclencia pelo menos ele seis me
zes no concelho onde se fizer a eleição, e sendo maiores ele vinte e um annos . São 
exchúdos os regulares, excepto os elas ordens militares, os estrangeiros posto que 
naturalisaclos, os ereados de servir, os conclemnados a prisão ou clegreclo . 

Art. 34:.0 A mesma eleição se fará cada dois annos, pois outro tanto tempo ha 
ele dm·ar cada uma deputação ou legislatlU'a. A fórma de proceder n'ella será por 
meio ele duas jtmtas eleitoraes, uma que se retmirá nos concelhos, outra nas ca
beças das comarcas, o que se praticará pela maneira seguinte. 

Art. 36.0 No primeiro domingo ele outubro elo seg'lmdo anuo de cada legisla
tlll'a mandarão as camaras ele todas as cidades ou villas affixar nos logares do 
costume editaes, em que se anmmcie a todos os moradores, que tiverem voto nas 
eleições, que no segtmclo domingo elo mesmo mez concorram á igreja que se de
signar, para elegerem os eleitores que hão ele ir á cabeça da comarca eleger os 
deputados de côrtes, devendo cada mn elos clitos moradores levar uma lista ele 
tantos nomes, quantos houverem ele ser os ditos eleitores, cujo numero se decla
rará nos editaes. 

Quando pela muita povoação ou distanoia elas diversas freguezias for inconve-
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niente concorrerem todos a uma só igreja, a camara designará outra onde devam 
concorrer no mesmo dia, segundo a maior commodiclacle dos povos. Nos districtos 
que tê em villas annexas a uma villa principal, a camara el' esta fará a referida de-
signação. · 

No Brazil se reunirão estas juntas no primeiro cloming0 ele dezembro, quinze 
mezes antes ela celebração elas côrtes; na Inclia e costa oriental ele Africa, no pri
meiro domingo ele março, clois annos antes; na costa occiclental ele Africa e ilhas 
ele Cabo V ercle, no primeiro clomingó ele junho, oito mezes antes. N' esta confor-
midade se affixarão os eclitaes com a conveniente antecipação. • 

Art. 36.0 O numero dos eleitores será regulado na rasão de um por cada tre
zentos fogos. Se algum concelho não chegar a ter trezentos fogos, dará. comtudo 
um eleitor; se passar de quatrocentos e ~incoenta dará dois, posto qne não chegue 
a seiscentos; se passar de setecentos e cmcoenta dará tres, posto que não chegue 
a novecentos, e assim progressivamente. 

Art . 37 ." O presidente da camara o será tambem da eleição. O pa'rocho da 
igreja que for designada pela camara assistirá á eleição com o presidente, to 
mando assento á mão direita d'elle. Qua:m.clo houver muitas jtmtas em conformiclacle _ 
do artigo 35 .0

1 presiclirão ás subalternas os vereadores actuaes, e, não bastando, 
os elo anuo precedente, devendo ser tirados á sorte. Em Lisboa o senado da ca
mara sorteará os presidentes ele entre os deseJ?lbargadores e juizes dos bairros. 

Art. 38.0 No clia e hora determinada. o presidente e os cidadãos, que tiverem 
concorrido, assistirão a trma missa elo Espírito Santo, finda a qual o parocho fará 
um discurso analogo ao objecto . Immediatamente nomearão tres escrutinadores e 
dois secretarias, pessoas que tenham reconhecida aptidão e confiança publica. Esta 
eleição ser::'t logo escripta e publicada por um dos secretarias. . 

Art . 39.0 Successivamente o pr~sidente, escrutinadores e secretarias, e depois 
os mais cidadãos presentes, approxnnando-se um e mn á mesa do escrutínio lan
çarão as suas listas em uma ou mais urnas que estarão collocaclas no meio da ~esa. 
Concluiclo este acto, o presidente irá successivamente tirando as listas ela llJina os 
escrutinadores as examinarão: e ao passo que um d'elles as for lendo em voz· a'lta, 
irão os dois secretarias escrevendo os nomes em duas relações. 

Art . 40.0 Acabada a leitura ele todas as listas, os escrutinaclores e secretarias 
apurarão os votos, e sa.írão eleitos aquelles em ·que recaír a pluralidade relativa; 
em caso ele empate decicliní a sorte; os nomes dos eleitos serão logo publicaclos 
por um dos secretarias. Quando tiver havido muitas juntas em conformidade do 
artigo 35.0

1 esperar-se-ha que os presidentes, escnltinadores e secretarias das jun
tas subalternas tragam as suas listas e relações á junta principal, o que farão até 
o dia seguinte o mais tardar, e tendo-se unido umas e outras se fará então o dito 
apuramento elos votos e publicação elos eleitos . • 

Art. 41. 0 Um elos secretarias lavrará a acta ele toda a eleição, qtle assignará 
com o presidente, escrutinaclores, e com o outro secretario para ser guardada no 
archivo ela camara. D' ella extrahirão os secretarias duas copias

1 
uma das quaes 

será entreo·ne a um elos eleitores1 pn.ra fazerem constar sua eleição na jLmta da 
cabeça da 

0

comarca, e outra será logo remettida ao presidente ela mesma junta. 
Art. 42 .° Conclui da a eleição, os cidadãos presentes, estando os eleitores entre 

o presidente, escrutinadores e seCl'etarios, assistirão a um solemne Te Deurn que 
se cantará na mesma igreja, e desde então se haverá por dissolvida a junta com 
inhibição ele proceder a outro qualquer acto . 

Art. 43. 0 No terceiro domingo elo niesmo mez ele outubro, em Portug·al; no 
primeiro domingo de março do anuo seguinte, no Brazil1 e c0m esta proporção nas 
outras partes tl.ltramarinas (artigo 3õ. 0) 1 se reunirão na casa da camara ela cabeça 
da comarca os eleitores ele todos os concelhos d'ella para procederem á eleição elos 
deputados de côrtes, e serão presididos pelo presidente ela mesma camara, ao qual 
antecipadamente se terão apresentado, para serem os seus nomes escriptos no 
livro das actas da junta com declaração elos respectivos concelhos. 

Art. 44.0 Snccessivame~t~ aprese~tarão os documentos ~a sua eleição, e pro, 
cederão a eleger de entre s1 a plurahdade de votos um pres1dente, tres eserutina, 
cl01·es e dois. secretarias, os quaes todos verificarão a legalidade elos ditos docum.en· 

50 
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tos, devendo os cl' elles ser verificados por tuna comrnissão ele tres c1os mesmos 
eleitores, que será nomeada para este fim. 

Art. 45.° Feita a referida verificação, os eleitores que forem legalisados se di
rigirão á igreja principal da cidade ou villa, onde se cantará tuna missa solemne elo 
Espírito Santo pelo bispo ou pelo ecclesiastico ele maior dignidade, que fará tun 
discurso analogo ás circumstancias. 

Art. 46. 0 Regressando depois os eleitores á casa da camara, procederão logo 
pela fórma declarada no artigo 39.0 a eleger os deputados de côrtes, lançando na 
urna li~tas de tantos nomes quantos forem os deputados que couberem á comarca. 

Art. 4 7. 0 O numero dos deputados será regulado na rasão ele tun por cada 
trinta mil habitantes. Se algtuna comarca não chegar a ter este munero, dará to
davia um deputado. Se passar de quarenta e cinco mil, dará dois deputados, posto 
que não chegue a sessenta mil. Se passar ele setenta e cinco mil dará tres, posto 
que não chegtte a noventa mil, e assim por diante. 

Art. 48 .. ° Concluída a entrega elas listas se procederá na fórma estabelecida 
no artigo 39.~>, e se haverão como eleitos aquelles em quem recair a pluralidade 
relativa dos votos; em caso de empate decidirá a sorte. Esta eleição será logo pu
blicada pelo presidente. 

Art. 49. 0 Successivamente procederá a junta a eleger pela mesma fórma pes
soas que hajam ele substituir os deputados na sua falta ou impedimento. O nu· 
mero dos substitutos será o da ametade dos deputados ordinarios. 

Art. 50.0 Um elos secretarias lavrará a acta de toda a eleição no livro do re
gisto da junta, acrescentanclo: << q}te os eleitores\ por si e em nome de todos os 
moradores d'aquella comarca outorgam, a todos os deputados juntamente e a cada 
um d'elles em solido, amplos poderes para que, reunidos em côrtes com os das 
outras comarcas de toda a monarchia portugueza, possam, como representantes 
da nação, fazer tudo o que for conducente ao bem geral d'ella, e cumprir suas 
ftmcções na conformidade e dentro dos limites que a constituição prescreve, sem 
que possam clerogar ou alterar nenhum de seus artigos, e que elles outorgantes 
se obrigam a ctunprir e ter por valido tudo o que os ditos deputados assim :fize
rem em conformidade da mesma constituição» . Esta acta será assignada por todos 
os eleitores, e d'ella se entregarão copias a cada tun elos deputados, e se remet
terá logo uma á deputação permanente de côrtes (artigo 98. 0

) . Estas copias serão 
tiradas por um tabellião, e conferidas com o escrivão ela camara. 

Art. 51.° Concluída a eleição, os eleitores, levando entre o presidente escru
tinaclores e secretarias os deputados que estiverem presentes, irão assistir a tun 
solemne Te Deum e desde então ficará dissolvida a junta. 

TI. Regras sobre a eleição 

Art. 52.0 Todos os actos das jtmtas eleitoraes se farão publicamente com a 
porta aberta. Ninguem entrará n' ellas armado. Ninguem terá precedencia ele as
sento, excepto o presidente e o parocho . 

. A.J:t. 53. 0 Se nas sessões de cada tun dos domingos acima declarados não po
dér conch.úr-se a eleição, deverá continua;r sem interrupção nos dias seguintes. 

Art. 54. 0 A eleição se fará por listas secretas sem clepenclencia ele serem assi
gnaclas . Concluído o acto ela eleição serão queimadas publicamente. 

Art. 55.0 Todas as pessoas que podem votar nas eleições (artigo 33.0
), podem 

tambem ser eleitores, ou sejam da jtmta ou ele fóra cl'ella, tendo vinte e cinco an
nos ele idade completos. 

Art. 56. 0 Ningnem poderá votar _ em si mesmo, ou em seus ascendentes, des
cendentes, irmãos, tios e sobrinhos :filhos ele irmãos; se o fizer, o voto será nullo 
e o votante perderá o direito de votar. 

Art. 57. 0 Ningl'lem poderá sob pretexto algum eximi,r-se ele ser eleitor ou 
deputado. 

Art. 58.0 As duvidas sobre as qualidades dos que houverem de eleger ou ser 
eleitos e outras quaesquer que occorrerem nas jnntas ele concelho, serão decididas 
verbalmente e sem recurso pela mesa elo escrutínio, ou pelo presidente e pelo pa
rocho de accorclo com tres homens bons que para esse :fim consultarão, se a mesa 
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u.in.da não tiver sido nomeada. Nas juntas de comarca serão resolvidas por toda a 
junta. 

Art. 58.0 A. A cidade de Lisboa e seu termo será considerada como uma co
marca para a reunião da jtmta elehoral de que trata o artigo 43.0 Isto mesmo se 
entenderá a respeito das_,__ilhas ~h. Madeira e Porto Santo. Quanto ás ilhas dos 
Açores 7 as de S. Miguel, 'Ter.eeira e elo Pico formarão tambem comarcas sepa
radas ; as outras serão consideradas como uma só comru:ca, ele que será cabeça a 
do Faial. As ilhas de Cabo V ercle formarão uma só comarca, cuja cabeça será a 
de S. Thiago. 

CAPITULO TI 

DA RElUt\TJÂ.O DAS CORTES 

Art. 59.0 Os deputados ele côrtes que hcmverem sido eleitos nas comarcas, se 
apresentarão antes do dia 20 de fevereiro á deputação permanente de côrtes, a 
qual fará escrever seus nomes nu liVTo de registo da secretaria das mesmas côr
tes, com declaração das comarcas a que elles pertencem. 

Art. 60.0 No dito dia 20 de fevereiro se r eunirão em primeira jtmta prepara
toria n~ sala das côrtes destinada para este tmico objecto, servindo de presidente 
o da deputação permanente e de escrutinadores e secretarias os que ella nomear 
de entre os seus membros. Logo apresentarão as suas procurações e nomearão á 
pluralidade de votos uma commissão de cinco ele seus membros para as examinar, 
e outra de tres para examinar as dos ditos cinco. 

Art. 61 .0 Até ab dia 25 de fevereiro se reunirá uma ou mais vezes a dita 
jtmta preparatoria para se verificar a legitimidade elas promn·ações e as qualida
des dos deputados, devendo resolver definitivamente quaesquer duvidas que sobre 
isso se moverem. 

Art. 62. 0 No mesmo dia elegerá de entre os deputados, por escrutínio secreto 
e á plmaliGlade absoluta de votos, para servil·em no primeil·o p1.ez, um presidente e 
UlÍ1 vice-presidente, e á plmaliclacle relativa quatro secretarias. Logo irão todos á 
igreja catheclral assistir a uma missa solemne elo Espírito Santo, e no fim d'ella 
cada um dos deputados, posta a mão direita sobre o livro dos Evangelhos, prestará 
juramento, perguntando o celebrante : c<Juraes manter a reEgião catholica apostolica 
romana, guard~r e fazer gnar·dar a constituição política da monarchia portugtteza 
que fizeram as côrtes extraorelinarias e constituintes elo anuo ele 1821, e cumprir 
bem e fielmente as obrigações de deputado ele côrtes, em conformidàde da mesma 
constituição?» O deputado responderá : «Assim o juro». Esta pergunta se far·á 
sómente ao presidente e vice-presidente; o juramento dos outros deputados consis
tirá só mente em dizerem : «Assim o j mo» . 

Art. 63.0 Acabada a solemnidade religiosa os deputados se dil·igirão á sala 
das côrtes, onde o presidente declarará que estas se acham installadas e que a 
deputação permanente tem cessado em suas funcções, e nomeará logo uma depu
tação composta de vinte e dois deputados e dois dos secretarias, a qual irá dar 
parte ao rei da referida installação e saber se assistirá á aberhu·a elas côrtes que 
se ha ele verificar no primeil·o dia ele março segtúnte. Se o rei se achar fóra do 
lagar das côrtes, esta participação se lhe fará por escripto e o rei responderá pelo 
mesmo modo. 

Art. 64.0 No 1.0 de março se reunirão infallivelmente as côrtes . O rei assis
ti:çá pessoalmen~e á abertura d'ellas, sendo sua vontade, e, não assistindo, fará o 
presidente a abertura. O rei entrará na sala sem guarda e acompanhad6 sómente 
das pessoas que determinar o regimento elo govern? interior das côrtes. Fará um 
discurso adequado a esta occasião, ao qual o presidente .re~ponderá em p~lavras 
geraes. Se não estiver presente, mandará remetter o seu d1sctu·so ao presidente, 
que o lerá nas côrtes. Isto mesmo se observará quando ellas se fecharem. • 

Art. 65. o No segundo aru1o de cada legislatma cessam as juntas preparatorias 
e o jmamento de que tratam os art~gos 60. 0

, ?1.0 e 62. 0
; _e os deput~clos, reuni

dos no 1. o de marco na sala das cortes, servmdo de presidente o ultimo que foi 
no anuo antecedente procederão a eleger novo presidente, vice-presidente e se
cretarias; e havendo' assistido á missa elo Espírito Santo, procederão em tudo o 
mais como no primeiro anno . 
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I Regras re1nti\".::Ls :is côrtes 

Art. 6G.·0 As côrtcs se reunirão todos os annos na capital cl'cste reino ele Por
tugal. Com justa causa approvada pelas duas terças partes elos deputados presen
tes, poderão trasladar-se a outro lagar que não diste mais ele 12 lcg·Ltas ela ca
pital. Se dmante o :iJltervallo elas côrtcs sobrevier invasão de inimigos, peste ou 
outra causa urgentíssima, poderá a deputação permanente determinar a referida 
trasladação c dar outras quaesqucr providencias que julgar convenientes, as quaes 
ficarão Sl~jeitas á approvação das fntmas côrtcs. 

Art. 67. 0 As sessões das côrtes durarão em cada anuo trcs mczes consccutí
YOS e sómente poderão prorogar-se por mais um : 

I . Se o rei o pedir; 
ll. Se houver alguma justa causa approvada pelas duas terças partes elos de

putados presentes; porém, as tres legislatmas que se seguirem ás presentes côrtes 
extraordinarias, se prim~iro se não tiver concluído os cocligos civil e criminal, po
derão prorogar as sessões por tres mezes, clevcndo nos dois mezes cl'esta extraor
dinaria prorogação tratar-se sómcnte elos mesmos codigos ; 

ITI. E tambem no caso do artigo 91. o 

Art. 68 .0 Não se poclerá celebrar sessão sem estar presente pelo menos a 
ametadc elos deputados e mais tnn. Na falta ou impccl:iJnento ele algtms cl'elles será 
chamado o seu substitttto, seg\llldo a ordem por que o seu nome estiver escripto 
na procuração, que deverá ser aquella por que tiver saído eleito. As procmações 
dos substitutos serão verificadas perante as côrtes pela. con!missão das procma
ções; elles prestarão o juramento nas mãos do presidente. Isto mesmo se praticad. 
com os cleputaclos que não tiverem podido apresentar-se no tempo prescripto . 

Art. 69. 0 As sessões serão publicas, e sómentc poderá haver sessão secreta 
quando em algtml caso as côrtcs entenderem ser necessaria. Nunca porém terá 
isso logar sobre cliscussão ele leis. 

Art . 70 .0 O rei não poderá impedir as eleições. Tambem não poderá impedir 
a reunião das côrtes nem prprogal-as, dissolvcl-as ou por qualquer modo protestar 
contra as suas decisões. 

Art. 71. 0 Ao rei é permitticlo assistir só mente á abertma e conclusão das côr
tes . Ellas não poderão deliberar em sua presença. Os seus ministros, quando em 
nome cl'elle vierem fazer alg-L1mas propostas, poderão assistir á cliscussão e fallru: 
n' clla pelo modo que as côrtes determinarem; porém nunca estarão presentes á 
votação. 

Art. 72.0 Na sessão seguinte á da abertura elas côrtes o ministro da guerra 
virá pessoalmente informar sobre o numero ele tropas que se acham acantonadas 
na capital e na distancia de 12 leguas em redor, e bem assim sobre as posições 
que occupam, para que as mesmas côrtes possam determinar o que julgarem con
veniente. 

Art. 73.0 A respeito das discussões e de tudo o que for relativo ao governo e 
01·clem interior das côrtes se observará o regimento feito pelas p1·esentes côrtes 
ex.traorclinarias, no qual se poderão fazer para o futuro as alterações que se jul
g-arem convenientes. 

li. Regras relaLivas aos deputados 

Art. 74.0 Não podem ser eleitos deputados os qne não podem ser eleitores 
(artigo 55.0

), e alem d'elles os que não tiverem renda su:fficiente para sua susten
tação, procedente de bens de raiz, commercio, inclllStria ou emprego; os bispos 
nas suas dioceses; os magistrados nos districtos da sua jurisdicção; os secretarias 
c consclheiTos de estado; os que servem emprego ela casa real; e os estrangeiros, 
posto que tenham carta ele cidadão. Os deputados em uma legislatura poderão 

• ser reeleitos para as seguintes. 
Art. 7 5. 0 Ninguem poderá ser eleito em comarca onde não tiver nanu·alidade 

ou domicilio . Se algum for eleito em mais ele uma, as côrtes decidirão qual das 
eleições se prefu·a, e pelas outras comarcas serão chamados os substitutos corres
}10ndentes. 

Art. 76.° Cada um deputado é em solido procurador c representante de toda 
a nação c nà~ r1a comarca qne o elegeu. 
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Art. 77. 0 Em nenhum caso é permittido aos deputados protestar contra as re
soluções das côrtes e sómente fazer declarar na acta o seu voto sem o mo
tivar. 

Art. 78. 0 Os deputados são inviolaveis pelas opiniões que proferirem nas côr
tes; em nenhum .tempo ou caso podem ser por ellas responsaveis . Durante o 
tcm1Jo das sessões, e um mez depois, não serão demandados ou executados por 
causas cíveis, nem progredirão as que estiverem penelentes, salvo por seu consen
timento. Quanto ús causas crimiuaes, o tribtmal competente (artigo 159. 0 ) decidirá 
se elevam suspender-se, e se o deputado que é arguido continuará no exercício de 
suas nmccões. 

Art. 79. 0 Desde o dia em que se apresentarem á deputação permanente até 
áquelle em que acabarem as sessões, vencerão um snbsidio pecuniario, que terá 
sido taxado pelas côrtes no segtmdo anno da legislatm·a antecedente. Aos depu
tados elo ultramar e ilhas adjacentes se arbitrará alem d'isso uma inclemnisação 
para as elespezas ela vinda e volta. Estes subsídios e indemnisação serão pagos 
pelo thesomo nacional. 

Art. 80.0 Em todo o tempo ela legislatma, contado desde o dia em que a sua 
eleição constar na deputação permanente, os deputados não poderão acceitar nem 
solicitar para outrem pensões pecuuiarias ou condecorações que sejam providas 
pelo rei. Isto mesmo se entenderá elos empregos publicos, salvo se lhes competir 
por escala na sua carreira. 

Art. 81.0 Durante o tempo das sessões das côrtes ficarão dispensados do exer
cício dos empregos civis, militares ou ecclesiasticos que tiverem. 

Art. 82.0 Se por algum caso extraorclinario, de que dependa a segurança pu
blica ou o bem do estado, for indispensavel qüe algum d'elles sáia elas côrtes para 
outra occupação, o poderão ellas determinar, concordando n'isso as duas terças 
partes dos votos. . . 

Art. 83. 0 Nenhum deputado poelerá ser removido ele suas fnncções senão por 
causa gravíssima, approvada pelas cluas terças partes elos seus collegas. Esta re
moção não impedirá que elle possa ser reeleito para o futmo . 

ÓAPI'l'ULO III 

DAS ATTRIBUIÇÓES DAS CORTES 

I. Da faculdade legislativa 

Art. 84. 0 A primei:t:a e mais importante attribuição das côrtes é a de fazer, 
interpretar e revogar as leis . Lei é a vontade dos cidadãos, declarada pela plura
lidade absoluta dos votos dos seus representantes. Ella obriga os mesmos cidadãos 
sem dependencia da sua acceitação. 

Art. 85. 0 Sómente os deputad0s têem direito ele propor clirectamente ás côrtes 
os proj ectos ele lei. As proposições que forem apresentadas pelos ministros do rei 
não se haverão como projectos, mas poderão ser examinadas nas côrtes por uma 
commissão, e com o parecer d'ella reduzidas a projectos, para seguirem as regras 
commtms aos mais projectos. 

Art. 86 .0 O projecto será lido primeira e segtmcla vez com intervallo ele oito 
dias. Á segtmda leitlll'a as côrtes decidirão se eleve ser admittido á discussão, e, 
sendo-o, se imprimirão e clistribtúrão pelos deputados os exemplares necessarios 
e se assignará o elia em que deva principiar a discussão, que não será senão ele
pois ele haverem passado outros oito dias. Tambem poderão as côrtes, se o jul
garem conveniente, mandar que o projecto depois ele admittido á discussão seja 
examinado por uma commissão. Em caso urgente, approvado pelas duas terças 
partes dos deputados presentes, poelerão fazer-se as duas leituras em um só dia e 
assignar-se o seguinte para principiar a discussão . 

Art. 87. 0 A discussão durará uma ou mais sessões até parecer que o projecto 
está su:fficientemente discutido . Então se decidirá se tem lagar a votação, e resol
vendo-se a:ffirmativamente, se procederá logo a ella, devendo cada uma proposição 
entender-se vencida pela plmalidade absoluta dos votos. 
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Art. 88.0 Se o projecto não for admittido a discussão ou votação, ou, sendo-o, 
for depois rejeitado, não poderá tornar a ser proposto n'aquelle anno . 

Art . 89. 0 Se for approvaclo será reduzido a decreto, e depois de ser lido nas 
côrtes e assignado pelo presidente e dois secretarias, será apresentado ao rei por 
uma commissão ele cinco deputados nomeados pelo presidente. 

Art. 90.0 Ao rei pertence dar a sua sancção á lei, o que fará pela seguinte 
formula, assignada ela sua mão: « Sancciono, e publique-se como lei» . Porém se o 
rei, ouvido o conselho ele estado, entender que ha rasões para o decreto dever 
supprimir-se ou alterar-se, poderá suspender a sancção por esta formula: «Volte 
ás côrtes», ao pé da qual se exporão, debaixo da sua assignatura, as sobreditas 
rasões . Estas serão apresentadas ás côrtes, impressas no Dia1·io e discutidas; e se 
aos dois terços de deputados parecer que, sem embargo cl'ellas, eleve o decreto 
passar como estava, será novamente apresentado ao rei, que lhe clev_erá dar a sua 
sancção no termo ele dez dias. Pelo contrario, se as clitas rasões não forem clesap
provadas pelos dois terços, o decreto será supprimido ou alterado e não poderá 
tornar a tratar-se da mesma materia n'aquelle anuo. 

Art. 91. o O rei deverá dar ou suspender a sua sancção no praso ele um mez; 
se dentro cl' elle o não fizer, ficará entendido que a deu, e effectivamente a dará. Se 
antes ele expirar aquelle praso chegar o elia da conclusão elas côrtes, poderão estas 
prorogar-se pelos dias que faltarem, se a necessidade o peclir, aliás se espaçará o 
mesmo praso até os primeiro oito dias elas sessões elo anno seguinte. 

Art. 92. 0 Não dependem ela sancção real : 
I. A presente constituição e as alterações que n'ella possam fazer-se para o 

futuro, conforme o artigo 28 .0
; 

li. Todas as leis ou outras quaesquer clisposições elas presentes côrtes extraor
clinarias e constituintes ; 

lii. As disposições ou decisões concernentes á convocação elas juntas eleito
raes, quando ella se reta;rclasse; á iegitimiclacle das eleições ou dos eleitos ; á ce
lebração elas juntas preparatorias (artigos 60.0 e 61. 0

); á verificação das procura
ções elos deputados ; ao governo interior das côrtes ; á convocação extraorclinaria 
ele côrtes; á verificação ela responsabilidade elos ministros elo rei, e geralmente a 
todos os objectos que são ela privativa attribuição das côrtes. 

Art. 93 .0 Sanccionacla a l!'li, a mandará o rei publicar, usando ela formula se
guinte : <<Dom F . .. , pela graça de Deus e pela constituição, rei ele Portugal, fa
zemos saber a todos os nossos subelitos que as côrt.es g·eraes decretaram e nós 
sanccionâmos a seguinte lei ou decreto. (Aqui o texto litteral d'ella.) Portanto 
manclâmos a todas as auctoridades civis, militares e ecclesiasticas, que cumpram e 
façam cumprir o referido decreto em. todas as suas partes. O secretario ele estado 
dos nego cios de (o ela respectiva repartição) o faça imprimir, publicar e correr» . 
O dito ministro fará logo sellar a lei com o sêllo elo estado, publicai-a no Dia1·io 
do govemo e guardar o seu original no archivo da Torre do Tombo. 

Art. 94. 0 A lei começará a obrig-ar no fim de quinze dias, contados, quanto 
ao reino de Portugal, desde aquelle em que for publicada no Dia1·io do governoJ 
e quanto ás ilhas adjacentes e ao ultramar, desde aquelle em que for publicada 
na capital da respectiva província ou governo. . 

Art. 95 .0 A regencia elo reino ou o regente, quando os houver (artigos 124.0 

e 126.0) terão sobre a sancção e publicação das leis a mesma auctoridade que fica 
determinada a respeito do rei. 

Art. 96 .0 As disposições até aqui estabelecidas sobre a formação das leis se 
observarão elo mesmo modo quanto á sua revogação. 

li. Outras attribnições das côrtes 

Art. 97.0 Alem da faculdade legislativa têem as côrtes as attribuições seguin
tes: 

I. Tomar juramento ao rei, ao príncipe real e á regencia ou regente; 
li. Reconhecer o 'príncipe real como legitimo successor da corôa, e approvar 

o plano ele sua educação ; 
ill. Nomear tutor ao rei menor; 
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IV. Eleger regencia ou o regente nos casos adiante determinados e -marcar os 
limites da sua auctoridade ; 

V. Resolver as duvidas que occorrerem sobre a successão ela corôa; 
VI. Approvar os tratados de alliança offensiva ou defensiva, ele subsídios e 

commerci0 antes de serem ratificados; devendo porém concordar as ch1as terças 
partes dos vot0s qua11do o tratado versar sobre a alienaçã0 ele alguma parte elo 
territorio portuguez ; 

VII. Fixar todos os annos as forças de terra e mar, assim as ordinarias em 
tempo de paz como as extraordinarias em tempo de guerra; 

VIII. Conceder ou negar a entrada de tropas estrangeiras de terra ou mar 
dentro do reino ou dos port0s d' elle ; 

IX. Fixar annualmente os impostos e as clespezas publicas ; approvar a re
partição ela contribuição clirecta entre as províncias elo reino; prover sobre a 
arrecadação e emprego elas rendas publicas ; :fiscalisar as contas da sua receita 
e despeza; auctorisar o governo para contrahir emprestimos quando seja inclis
pensavel; 

X. Estrubelecer os meios adequados para o pagamento da divida publica; 
XI. Regular a administração dos bens nacionaes e decretar a sua alienação 

em caso de necessidade ; 
XII. Crear ou supprimir empregos e o:fficios pnblicos, e estabelecer 0s seus 

ordenados; _ 
Xill. Determinar a inscripção, valor, lei, typo e denominação elas moedas; 
XIV. Promover a observancia da constituição e das lei~ e geralmente o bem 

da nação portugueza. 
I 

CAPITULO IV 

DA DEPUTAÇÃO PERMANENTE E DA REUNIÃO EX.TRAO'RDINARL\. DAS CORTES 

' 
Art. 98. 0 As côrtes antes de se dissolverem elegerão cada anno sete de entre 

os seus H).embros, a saber, tres das províncias da Europa, tres das do ultramar e 
o setimo sorteado entre um da Europa e outro elo ultramar. Estes sete deputados 
comporão uma junta intitulada «deputação permanente das côrtes ~, que residirá na 
capital até ao momento ela installação das côrtes do anno seguinte. Servirá de 
presidente o dito deputado que for sorteado e de secretario aquelle que as côr
tes designarem. Elias elegerão tambem clois substitutos, um de entre os deputados 
europeus, outro de entre os ultramarinos. 

Art. 99. 0 Pertence a esta deputação: 
I. Promover a reunião das jtmtas eleitoraes no caso de haver n'isso alguma 

negligencia; 
- II. Preparar a retmião das côrtes, em co1!formidade dos artigos 59. 0 e se-

guintes; 
III. Convocai-as extraordinariamente nos casos declarados no artigQ .100.0

; 

IV. Vigiar sobre a observancia da constituição, para instnur as côrtes futuras 
das infracções que houver notado; , . 

V. No caso do artigo 66. 0 prover como n elle se determma. 
Art. 100.0 Não estando reunidas as côrtes, a deputação permanente convo

cará extraordinariamente para determinado dia aquellas que proximamente se dis
solveram, quando aconteça algum elos casos segtuntes, a saber: -

I. Se vagar a corôa; 
TI. Se o rei a quizer atbdicar ; 
III. Se se impossibilitar para governar, e n'este caso a deputação colligirá as 

necessarias inf01·mações sobre essa impossibilidade; 
IV. Se occorrer aigum negocio arcluo e urgente ou circumstancias perigosas 

ao estado, que façam necessaria a reunião aas côrtes ao jtuzo ela deputação per
manente ou elo rei, que n'esse caso o communicará á mesma deputação. 

Art. 101.0 N' estes casos as côrtes não tratarão senão elo negocio para que fo
ram coRvocaclas; dissolver-se-hão logo que o tenham concluído; e se antes d'isso 
chegar o primeiro dia elo mez ele março elo segtmdo anno ela legislatura, conti
nuarão a tratar cl'aquelle negocio juntamente com os outros, sem clependencia de 
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segtmda installação. Se porém tiver acabado o segtmclo anuo, o conhecimento ul
terior do mesmo negocio será devolvido aos novos deputados. 

TITULO IV 

DO REI OU DO PODER EXECUTIVO 

CAPI'l'ULO I 

I>A INVIOLADILIDADlil1 AUCTOl!IDADE E JURAMENfi'O DO REL 

Art. 102.0 A pessoa do rei é inviolavel e não está sujeita a responsabilidade 
alguma. 

Art. 103.0 O rei tem o tratamento ele magestade fidelíssima. A sua auctori
clacle provém ela nação, e é indivisível e inalienavel. 

Art. 104.0 Esta auctoridade contém em si exclusivamente o poder executivo, 
o qual geralmente consiste em fazer executar as leis, expedir as ordens, instruc
çõel? e regulamentos que l)arecerem convenientes para este :fim, e prover a tudo 
o que for concernente á segurança interna e externa elo estado. As ditas ordens, 
instrucções e regulamentos, e geralmente quaesquer diplomas relativos ao exerci
cio cl'aquelle poder, serão portanto passados em nome elo rei. 

Art. ·105. 0 Alem cl'esta attribuição geral competem ao rei, como principaes, 
as seguintes prerogativas: 

I. Sanccionar e promulgar as leis na fórma prescripta nos artigos 90. 0 e 93. 0
; 

II. Nomear e clemittir livremente os seus ministros; · 
III. Nomear os magistrados s0bre proposta do conselho de estado; 
IV. Prover todos os mais empregos civis, excepto os electivos, e bem assim 

os militares, com respeito ás leis que regulam as antiguidades e accessos, e que 
exigem propostas elos respectivos superiores; 

V. Apresentar para os bispados clignidacles, conesias e mais benencios eccle·
siasti.cos elo paclroaclo real que não tiverem cura ele almas, precedendo proposta 
tripla elo conselho ele estado. Para a apresentação elos beneficios curados precederá 
concm·so perante os prelados diocesanos, como em direito canonico está disposto 
a respeito dos beneficios de padroaclo ecclesiastico ; 

VI. Nomear os commandantes da força armada ele terra e mar, e empregai-a 
como entender que melhor convem ao serviço publico; 

VII. Nomear os embaixadores, consules e mais agentes diplomaticos, e d.irigir 
todas as negociações políticas e commerciaes com as nações estrangeiras; 

VIII. Conceder títulos, honras e clistincções em recompensa ele serviços e na 
conformidade das leis . Quanto ás tenças, pensões e quaesquer gratificações pecu
niarias que pela mesma causa entender se elevam conferir, sómente o fará com 
anterior approvação elas côrtes1 para o que lhes fará apresenta1·, na primeira ses
são de cada anno, uma lista motivada de todas ellas; 

IX. Perdoar as penas aos clelinquentes com respeito ás leis; 
X. Conceder ou negar o seu beneplacito aos decretos elos concílios, letras pon

tificias e quaesquer outras constituições ecclesiasticas, prececlenclo ap1)rovação elas 
côrtes se contiverem disposições geraes, ouvindo o conselho ele estado se versa
rem sobre negocias particulares, e remettenclo-as ao conh~cimento e decisão do 
supremo tribtmal ele justiça (artigo 156.0

) quando contiverem pontos contenciosos; 
XL Declarar a guerra e fazer a paz, clanclo depois ás côrtes conta dos moti

vos que para isso teve ; 
XII. Faze:~; tratados ele alliança offensiva 0u defensiva, de subsidias e ele com

mercio, devendo porém todos elles, antes da ratificação, ser approvaclos pelas côr
tes (artigo 97. 0 n. 0 vr); 

XIII. Decretar a applicação elos rendimentos destinados aos diversos ramos 
ela administração publica. 

Art . 106.0 Ao rei não é permitticlo sem consentimento elas côrtes: . 
L Abdicar a corôa; . 
II. Saír elo reino; e, se o :fizer, se entenderá que a abdica, o que tambem 

terá Jogar se, havendo saído com permissão das côrtes, exceder o tempo cl'esta 
permissão, e não regressar ao reino senclo chamado; 
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III. Contrahir matrimonio; e, se o fizer, será privado ela corôa c sua mulher 
não terá as honras ele rainha. 

Art. 107. 0~ Tambem não póde o rei: 
I. Impor tributos, c®ntJ:ibnições ou fintas algumas, directa ou in.clirectamente

7 
nem tomar emprestimos ; 

TI. Conceder privilegias exclusivos; 
III. Suspender magistrados ou fazer prender cidadão algum, salvo nos termos 

dos artigos 166.0 e 174.0
, ou quamlo a segurança elo estado exigir a repentina pri

são ele algum cidadão, no qual caso, dentro ele quarenta e oito. horas, o manclará 
entregar ao juiz competente. 

Art. 108.0 O rei antes ele ser acclamaclo 1Jrestará perante as côrtes, na mão elo 
presidente cl'ellas, o seguinte juramento: «Juro defender a religião catholica apos
tolica romana; ser fiel á nação portugueza; observar e fazer observar a constitui
ção política clem·etacla pelas côrtes extraorelinarias e constitLl.intes no anno ele 1821 
e as leis ela mesma nação; e promover o bem geral cl'ella quanto em mim cou
ben. 

CAPITULO li 

DA FA)ULL\. REAL E SUA DO'l 'AÇÀO 

Art. 109.0 O herdeiro presumptivo da corôa t ení o titruo ele «príncipe real»; 
os outros filhos elo rei e os elo príncipe real terão o ele «infantes» . Estes títulos 
não podem estender-se a ou:tras pessoas nem con.ferem algum privilegio ou isen
ção elo direito que é commum a todos os cidadãos. 

Art. 110.0 Os infantes não podem seTvir nenhum emprego publico electivo. 
Q1:mnto aos que são nomeados pelo rei, os ]!!0clem sen~ir, excepto os d.e ministro 
e conselheiro ele estado, embaixador, general commanclante elo exercito ou al;ma
cla, e presidente ou ministro elos tribunaes ele justiça. 

Art. 111.0 O herdeiro presumptivo da corôa será reconhecido como tal nas 
primeiras côrtes que se reunirem depois elo seu nascimento · e em tenclo quatorze 
annos de idade com_pletos prestará em côrtes, na mão de 'presidente, juramento 
de «defender a religião catholica apostolica romana; ele manter a constituição po
lítica da nação portuguteza, e de seT obecliente ás leis e ao rei>>. 

Art. H2. 0 O que fica clisp0sto no ru'tig-o 106.0 s0bre sair o rei para fóra elo 
reino, se entenderá tambem com o herdeiro presumptivo ela corôa. 

Art. 113.0 As côrtes, no principio ele cada reinado, assignarão á casa elo rei 
uma dotação annual correspondente ao decoro ele sua alta clig-niclacle . Esta dotação 
nã0 poderá alterar-se emquanto durar aquelle reinado. 

Art. 114. 0 
• •• i 

Ad. 115.0 As côrtes fixarão, quando o julgarem conveniente, os alimentos an
nuaes do príncipe real, dos infantes e infantas e da rainha viuva, bem como o clote 
elas infantas _quando houverem de casar. Logo que este dote ll'tes f0r entregue 
cessarão os ditos alimentos . Os infautes que se casarem, continuarão a receber seus 
alimentos emquanto resiclirem no reino ; se forem resiclir fóra d' eHe, se Thes en
tregará a quantia que as côrtes cleterminatrem e cessarão os alimentos. 

Art. 116; 0 A clotaçã0, alimentos e dotes ele que tratam os artigos atnteceden
tes serã® pagos pelo t.b..esouro nacional e entregues a uun mm·clomo nomeado pelo 
vei, com o qual se poderão ti-atar todas as acções activas e passivas concernen
tes aos interesses ela casa real. 

Art. 117.0 Tarnbem as côrtes assignalarão os palacios e terrenos que julgarern 
convenientes pa.ra habitação e recreio do rei e ele sua familia. 

CAPITULO III 

UA SUCCESSÃO Á COROA 

Art. 118. 0 A successão á coxôa de Portugal seguirá a 01·clem regular de pri
mogenit-nra e TelJresentação entre os legítimos descendentes elo rei actual o senholl 
D. João VI; conv~)Jl saber, preferindo sempre a linha anterior ás posteriores; na 

1 Este artigo não foi preenchido no proiecto da commissão. 
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mesma linha o grau mais proximo ao mais remoto ; no mesmo grau o sexo mas
culino ao feminino ; no mesmo sexo a pessoa mais velha á mais moça. 

Art. 119.0 De onde se segue: 
I. Que sómente succedem os filhos nascidos de legitimo matrimonio ; 
II. Que no caso de fallecer o príncipe real antes de haver succedido na co

rôa, sett filho prefere aos tios e succede immecliatamente ao avô por direito ele 
representação. 

Art. 120.0 Extinctas as linhas mencionadas no artigo 118.0 , chamarão as côr
tes ao throno a pessoa que entenderem convir melhor ao bem ela nação, e desde 
então continuará a regtliar-se a successão pela ordem acima estabelecida. 

Art. 121 .0 Se a successão da corôa cair em femea não terá seu marido parte 
no governo, nem se chamará rei senão depois que tiver da rainha um filho ou 
filha. 

Art. 122.0 Se a pessoa que houver de succeder na corôa tiver incapacidade 
notoria e perpetna para gove~'llar, as côrtes a excluirão d'ella, concordando n'isso 
as duas terças partes elos deputados presentes e precedendo, pelo menos, tres clis
etlssões em clias diversos . 

CAPITULO IV 

DA MENORIDi\.DE DO PRINCIPE SUCCEBSOR DA COROA E DO LUPEDIMENTO DO REI 

Art. 123.0 O herdeiro presumptivo ou immediato successor da corôa é menor 
e não póde reinar até á idade ele dezoito annos completos. 

Art. 124.0 Portanto se n'este tempo vagm· a corôa, as côrtes, estando reunidas, 
elegerão logo uma regencia, composta ele cinco cidadãos que estejam no exercício 
de seus direitos, dos quaes será presidente aquelle que as mesmas côrtes designa
rem. 

Art. 125.0 Se no momento da vacatura da corôa não se acharem reunidas as 
côrtes, se reunirã0 logo extraordinariamente para elegerem a dita regencia. Em
quanto o não fizerem, regerá o reino uma re~;encia provisional, composta ele cinco 
pessoas; convem saber: a rainha mãe, os dois deputados da deputação penna
nente mais antigos, segtmdo a ordem por que foram nomeados para a deputação, 
e os dois conselheiros ele estado mais antigos. Não havendo rainha mãe, ·entrará 
em logar cl'ella o irmão elo rei, e, na sua falta, o terceiro conselheiro. Esta re
gencia será presidida pela rainha; em falta d'ella, pelo irmão do rei; e, não o ha
vendo, pelo mais antigo membro ela deputação permanente. 

Art. 126.0 A disposição dos dois artigos antecedentes tambem haved~ logar 
quando o rei, por alguma causa physica ou moral, se impossibilitar para gover
nar, devendo n'esse caso a deputação permanente proceder em conformidade elo 
artigo 100.0 Porém se o impeclimento do rei durar mais de cl0is annos e o successor 
immediato for de maior idade, as côrtes o poderão nomear regente, em logar ela 
regencia. 

Art. 127.0 Assim a dita regencia permanente, como a provisional, antes de 
serem installaclas, e bem asaim o principe regente, no caso do artigo antecedente, 
prestarão o juramento declarado no artigo 108.0

, ao qual se acrescentará a clau
sula de «fidelidade ao rei'' . Ao juramento da regencia permanente se acrescentará 
alem d'isso : <<que entregará o governo logo que o successor da corôa chegue á 
maioridade ou cesse o impedimento elo rei". 

Art. 128'. 0 A regencia permanente exercerá a auctoriclacle real conforme o re
gimento que as côrtes formarem ou tiverem formado, devendo ser objecto elos seus 
principaes cuidados a boa educação do príncipe menor, conforme o plano que as 
côrtes approvarem. A regencia provisional sómente despachará os negocias que 
não aclm.ittirem clilação, e não poderá nomear nem remover empregados publicas 
senão interinamente. 

Art. 129.0 Os actos ele uma e outra regencia se expedirão em nome elo rei. 
Art. 130.0 Durante a menoridade do principe successor da corôa será seu tu

tor aquelle que o pae lhe tiver nomeado no testamento; na falta cl'elle, o será a 
rainha mãe emquanto não tornar a casar; na falta d'esta, as côrtes o nomearão. 
No primeiro e terceiro caso deverá o tutor ser natnral elo reino. 
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CAPITULO V 

IDOS SECRET ... ~RIOS E CONSELHEIROS DE ES'l'ADO 

Art. 131.0 Haverá seis secretarias de estado; convem saber: 
O elos negocias elo reino ; 
O elos negoci0s da justj.ça; 
O dos negocies da fazenda; 
O dos negocias da gaerra ; 
O elos negocias da marinha; 
O dos negocias estrangeiros ; 
As côrtes designarão por um regulamento particular os negocias pertencen

tes a cada uma el' estas secretarias, e poclerão fazer n' ellas as variações que o 
tempo exigir. 

A1·t. 132.0 Os secretarias de estado serão geralmente responsaveis ás côrtes 
p0r qualqúer abuso elo poder que lhes foi confiado, e particularmente pelo q-ue obra
rem contra a liberdade, propriedade ou segurança dos cidadãos, e pelo mau uso 
ou indevida applícação elos dinheiros destinados ás de·spezas elas suas repartições. 
D 1esta responsabH'dacle não os escusará o haverem obrado por ordem elo rei, ver
bal ou escripta. 

Art. 133.0 Para se fazer effectiva esta responsabilidade precederá decreto das 
· côrtes, que declare ter lagar a formação de culpa; com isto o secretario ficará 
logo suspenso, e os documentos relativos á mesma culpa se remetterão ao tribunal 
competente para elle proceder conforme o artigo 156. 0 

Art. 133. 0 A. Todos os decretos ou ordens elo rei serão assignados pelo res
pectivo secretario ele estado; sem isso nenhuma auctoriclade lhes dará cumpri
mento. 

Art. 134.0 Incumbe tambem especialmente aos secretarias ele estado apre
sentar todos os annos em côrtes os orçamentos de que tratam os artigos 204.0 

e 205. 0 

Art. 135.0 Haverá um conselho ele estado composto de doze cidadãos, dois 
dos quaes serão ecclesiasticos, e entre estes um bispo, pelo ménos, dois grandes 
do reino, e os oito restantes escolhidos de entre as pessoas mais distinctas por seus 
conhecimentos ou serviços. Não poderão ser censelheiros os deputados de côrtes 
emquanto o forem, nem os estrangeiros, ;posto que tenham carta de cidadão. 

Art. 136." A nomeação elos conselheiros se fará pela maneira segui11te: As 
côrtes formarão uma lista das tres classes mencionadas no artigo antecedente, de
vendo cada classe conte1· o numero dobrado elas pessoas que está prefixo no mes
mo artigo, as quaes serão as que obtiverem a pluralidade relativa dos votos. Esta 
lista será prGJposta ao rei, que escolherá d'ella os doze conselheiros. 

Art. 137.0 Os conselheiros de estaclo servirão dez annos, passados os quaes 
se proporá ao rei nova lista, podendo entrar n' ella os que tiverem servido. 

Art. 138.0 Antes de tomarem posse clarão nas mãos 'do 1·ei juramento «de ma·n
ter a religião catholica apostolica romana; observar a constituição e as leis; ser 
fieis ao rei; e aconselhai-o seguncl0 suas consciencias, tendo sómente diante dos 
olh0s o bem da nação''. 

Art. 139. 0 O rei ouvirá o conselho de estado nos negociGJs graves e particu
larmente sobre dar ou negar a sancção elas leis, declarar a guena ou a paz e fa
ze~· tratad0s. PerteEce tambem ao conselho propor e apresentar ao rei pessoas 
para os officios public0s e beneficios ecclesiasticos, confm·me o que fica disposto 
no artigo 105.0 

Art. 140.0 O rei, owvinclo primeiro o C0]1selho, fará um regulamento para 
o seu governo interior, o qual será apresentado ás côrtes paTa a sua appro
vacão. 

; Art. 141. 0 Nenhum conselheiro ele estado poderá ser removido senão por sen
tença proferida pelo triJ:mnal competente, conforme o artigo 156.0 Quando por se 
verificar a ~·emoção ou por outra qualquer causa vagar algum lagar no conselho ele 
estado, as côrtes, se estiverem reunidas, e, não o estando, as elo anno seguinte, 
proporão ao rei para o dito lagar duas pessoas ela classe respectiva. 
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CAPITULO Vl 

D.,\. FOlU)A MILI'l'Alt 

Art. 142.0 Estará sempre {L clisposição do rei uma força militar permanente de 
terra e mar, composta cl'aquelle numero ele tropas e vasos que as côrtes todos os 
annos determinarem. . 

Ai't. 143.0 Esta força é essencialmente obecliente e mmca eleve reunir-se para 
tomar resoluções. Conseguintemente, quanto á conservação ela segurança interior 
elo reino, sómente obrará quando for requerida pelas auctoriclacles constituídas; 
quanto á segurança exterior, sómente quando receber ordens do rei. 

Art. 144.0 As côrtes estabelecerão ordenanças que regulem a fórma e isenções 
do recrutamento e toda a parte aclministrati va e Iuilitar cl' esta força; instituirão 
escolas para a instrucção elas diversas armas elo exercito e armada, e coordenarão 
um codigo em que se regule o processo e se estabeleçam as justas penas elas fal
tas e crimes militares. 

Art. 145.0 Alem ela referida força haverá em cada província corpos de mili
cias nacionaes formados ele seus habitantes, os quaes não servirão continuamente, 
porém sómente quando for necessario, e não poderão ser empregados fóra das res
pectivas províncias, salvo com permissão elas côrtes. A instituição e organisação 
cl'estcs corpos será regulada por mna ordenança particular. 

TITULO V 

DO PODER JUDICIAL 

CAPI'l'ULO I 

DOS JUIZES E TRIBUNAES DE JUSTIÇA 

Art. 146.0 O poder judicial, isto é, a faculdade de applicar as leis aos nego
cios contenciosos, civeis ou criminaes pertence exclusivamente aos juizes. Nem as 
côrtes nem o rei pocler~o ter em caso algmn o exercício cl'este poder, avocar cau
sas penclentes ou mandar abrir as que estiverem findas . 

Art. 147.0 Para poder occupar o cargo de juiz se requer ser natm·al do rei
no, ter vinte e cinco annos de idade completos e ser formado em alguma elas fa
culdades jurídicas, alem elos outros requisitos que as leis determinarem. 

Art. 148.0 O cargo ele juiz será vitalício. NingLlem saírá cl'elle senão sendo ele
posto por clelicto, ou cleiuitticlo por jnsta causa. Os jtúzes ele fóra serão cada tres 
annos transferidos promiscuamente de uns a mltros lagares, 

Art. 149.0 A promoção çla magistratura segLúrá a regra ela antigtúclade no 
serviço, a qual sómente poderá ser alterada por algum merecimento ou serviço 
cxtraordinario, ele qtle se fará eS}Jecial menção no decreto ela promoção. 

Art. 150.0 Todo o reino será clivicliclo em convenientes julgados ou districtos, 
cada um dos quaes terá um juiz ele primeira instancia, chamado jtúz de fóra. Em 
Lisboa e outras cidades "muito populosas se estabelecerão quantos sejam neces
sarios. 

Art. 151.° Crear-se-hão lagares ele substitutos elos juizes ele fóra na rasão ele 
um por cada tres, para os substituírem nos seus impedimentos, ou nas causas em 
que forem suspeitos. Estes substitutos residirão dentro elo clistricto elos respecti
vos jtúzes. 

Art. 152.0 Os jtúzes ele fóra exercitarão em seus clistrictos a jurisclicção con
tenciosa em todas as causas cíveis ou criminaes sem excepção elas ele fazel!l:da Ba
cional, e conhecerão, conforme o regimento que se lhes ha ele dar elo cumprimento 
de encargos pios, tutoria e administração elos orphãos, clementes ou ausentes, re
cebimento ele fianças aos presos e outras materias ele que até agora conheciam os 
provedores, corregeclores, jtúzes ecclesiasticos e o clesembargo do paço. Quanto 
ás causas criminaes, depois que se estabelecerem os jurados (artigo 171.0

), conhe
cerão sómente elo direito e não do feito. 

Art. 153.0 Os juizes de fóra cleciclirão sem recurso as causas cíveis que não 
valerem mais ela quantia que a lei determinar. Nas que excederem essa quantia 
se recorrerá elas suas sentenças c mais decisões para as relações provinciaes 
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( artig~ 15±. 0 ) 1 que constituirão a segunda e ultima instancia das causa,s que se mo
verem dentro das respectivas províncias. 

Art. 154. 0 Haverá uma relação nas províncias elo Alemtejo e Algarve, outra 
na Extremadma e comarca ele Setubal, duas na Beira, uma no Minha e partido 
elo Porto, uma em Traz os Montes, uma nas ilhas adjacentes, uma em cada pro
víncia do Brazil1 uma no reino ele Guiné, outra nos estados ela Incl.ia. A compo
sição e resiclencia d'estas relações será determinada por leis especiaes, com decla
ração que o munero dos ministros cl'ellas não sení menor de sete alem elo presidente 
e do promotor ela justiça e fazenda, e que haverá substitutos na rasão ele lun por 
cada tres ministros. 

Art. 155.0 Pertence ás relações provinciaes conhecer em seglmda instanc.ia: 
I. Das causas cíveis sentenceadas pelos juizes ele fóra1 e elas criminaes só

mente na parte em que lhes cabe' conhecer (artigo 152. 0); 

II. Dos recmsos sobre foTça interpostos elos jlúzes ecclesiasticos ela provín
cia. 

Tambem lhes pertence o conhecimento elas causas ele suspensão ou deposição 
dos juizes de fóra, ele que darão conta ao rei, e .elos con:llictos ele jmiselicção que 
houver entre elles, bem como prover sobre as listas elos processos em conformi
elaele elo artigo 163.0 Todas estas causas se terminarão nas mesmas relações sem 
recurso, excepto o ele revista, nos termos elos artigos 157.0 e 158. 0 . 

Art . 156.0 Em Lisboa, alem ela relação provincial, haverá um supremo tribu
nal de justiça, a quem pertencerá conhecer: 

I. Dos clelictos de que forem arguiclos os seus ministros, os elas relações pro
viuciaes relativos aos seus officios, os secretarias e conselheiros ele estado e os 
ministros diplomaticos, devendo quanto a estas tres ultimas classes ter primeiro cle
claraclo ás ·côrtes haver lagar a formação ele culpa; 

II. Das causas contenciosas sobre paclroaclo real; 
III. Dos recursos ele força interpostos elos tribunaes ecclesiasticos ela capital· 
IV. Das duvidas sobre competencia ele jurisclicção que recrescerem entre a~ 

relações provinciaes ele Portugal e ilhas adjacentes . As que se moverem no ultra
mar serão decididas pelas mesmas relações que conhecem elas revistas (artigo 158. 0), 

as quaes clarÊÍo depois conta ele suas decisões ao mesmo supremo tribunal de 
justiça. · 

Art. 156.0 A. Pertencerá tambem a este triblmal propor ao rei com o seu pa
recer as duvidas que tiver, ou lhe forem representadas por outros quaesquer tri
bu.naes1 sobre a intelligencia ele alguma lei, para se seguir a conveniente declaração 
das côrtes, e prover sobre as listas dos ].Jrocessos ele que trata o artigo 163.0 

Art. 157.0 Pertencer-lhe-ha outro sim conceder sem depenclencia de deposito 
ou negar revista das s~ntenças cl.e~niti:vas prof~riclas nas rel~ções provinciaes que 
forem arO'uiclas ele nulliclacle ou lil;]UStiça notona. Estas revistas sómente se con
cederão ~as causas cíveis que valerem a quantia que a lei determinar, e nas Cl'i
minaes em que se proferir condemnação de prisão em mais ele cinco aunos1 de
gredo para fóra Jo 1:espectivo contiJ?-e?-te, ou outra pena ma~oi· . Serã? julgadas no 
dito tribunal por ma10r numero de JUizes na fórma que a le1 determmar, e decla
rada a nullidade ou injustiça, elle mesmo fará eifectiva a responsabiliclaele elos 
juizes inferiores, quando ella dever ter lagar, conforme o artigo 164.0 

Art . 158.0 Quanto ao Brazil, tratar-se-ha elo recurso da revista nas relações 
que a lei designar, as quaes. constarã? ~e ~aior n~1mero ele ministros. Quando es
tas relações declararem nullidacle ou lllJUStiça, farao logo executar a sua sentença 
e darão conta ao supremo tribunal ele justiça para este fazer effectiva a respon
sabilidade elos juizes quando ella eleva ter logar. Em Africa e Inclia tratar-se-ha 
da revista na mesma relação elo p31iz, pelo modo que a lei determinar. 

Art. 159. 0 Haverá tambem em Lisboa um tribunal extraordinario composto de 
nove j1úzes que serão tirados á sorte de dezoito deputados de côrtes. Terá um re
gimento feito pelas côrtes e se reunirá para conhecer dos clelictos elos deputados 
cl' ellas1 depois que pelas mesmas se· lhes houver mandado formar culpa. Tam bem 
conhecer{t dos crimes commetticlos contra a segurança do estado, e elas infracçõcs 
ela constituição. 
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CAPITULO li 

REGRAS SOBRE A ADM.n.,!-S'l'.RAÇÃO DA JUSTlÇA :Elli OERAJ~ 

Art. 160. 0 A primeira obrigação dos juizes é cuidar de promover a prompta 
administração ela justiça, prevenir e abreviar as demandas. 

Art. 161.0 Nos negocias cíveis e nos penaes, em que as leis não mandam prO·· 
ceder o:fficiosamente contra os réus, será permittido aos cidadãos nomear livremente 
juizes ~Lrbitros para decidirem as duvidas que tiverem entre si, sujeitando-se no 
compromisso a estar pelas decisões que elles proferirem. 

Art. 162.0 Nos mesmos negocias de que trata o artigo antecedente, os juizes 
de fóra servirão de conciliadores entre as partes. E lias deverão antes de propor o li
tígio comparecer com dois homens bons, nomeados a seu aprazimento, perante o juiz, 
o qual ouvindo a todos procurará conciliar as mesmas partes, deciclindo como lhe pa
recer mais conforme á equidade. D'esta decisão extra-judicial se lavrará auto por 
todos assignado, e se as partes não acquiescerem a ella, poderá então receber-se 
ao auctor a sua acção em juizo, sendo instnúda de uma certidão elo dito auto . 

Art. 163.0 Os jtúzes ele fóra remetterão todos os seis mezes á relação respe
ctiva listas elas causas cíveis e criminaes que penderem perante elles, com declara
ção elo estado em que se acharem. A relação proverá sobre isso como convier á 
prompta administração ela justiça, e remetterá ao supremo tribunal no :fim de cada 
anno listas elos processos cíveis pendentes, e cada seis mezes elos criminaes, in
cluindo as que houver recebido elos jtúzes. O supremo tribunal proverá do mesmo 
modo, remetterá copia elas ditas listas ao governo para o referido effeito, e as 
fará publicar pela imprensa. 

Art. 164. 0 Os magistrados são estrictamente responsaveis pelos clelictos que 
commetterem em· seu o:fficio, especialmente pela infracção elas leis que regulam a 
ordem do processo. Todo o cidadão, ainda que não seja n'isso particularmente in
teressado, poderá accusal-os por suborno, peita, conluio ou outra prevaricação, a que 
nas leis estiver imposta alguma pena. 

Art. 165.0 Os magistrados não poderão ser depostos ele seus carg0s senão p0r 
sentença proferida na relação ou tribtmal competente. 

Art. 166. 0 Quando ao rei se diTigir queixa contra algum magistrado, poderá, 
depois de haver conveniente informação, e ter ouvido o conselho de estado, mandar 
temporariamente suspender o magistrado, fazendo immediatamente passar a dita 
informação á relação ou tribm1al competente para n'elle se tomar ulterior conhe
cimento e definitiva decisão . 

Art. 167.0 Quando subir á relação algum processo em que se conheça ter-se 
commetticlo alguma elas culpas contidas no artigo 164.0

, poderá a relação, sem 
depenclencia ele ouvir o jtúz, conclemnal-o em custas ou outras penas pemmiarias, 
até á quantia que a lei determinar, e mesmo suspenclel-o até seis mezes, devendo 
n'este ultimo caso dar conta ao rei. Se o delicto for mais grave mandará formar
lhe culpa e tratar d'ella em processo regular. 

Art. 168.0 Quanto aos delictos que não pertencerem ao o:fficio ele juiz, sómente 
resultará suspensão, quando elle estiver preso, e deposição sómente quando a sen
tença expre~samente lh'a impozer ou prisão ele mai~ de um anno 7 desterro ou ou-
tra pena mawr. · 

Art. 169.0 Todos os juizes ele primeira instancia terão ordenado igual. Isto 
mesmo se entenderá com os ele seg-unda instancia e com os substitutos ele lms e 
outros, devendo ser proporcionalmente maiores os de cada uma cl'estas classes. Os 
o:ffieiaes dos magistrados terão tambem orclenaclos su:fficientes. 

Art . 170.0 Alem d'estes ordenados, os mesmos juizes e o:fficiaes nos negocias cíveis 
vencerão salarios moderados que serão prescriptos em seus regimentos. Nas causas 
criminaes será grattúta a administração da justiça, com o que se não entenderão com
tudo abolidas as multas e outras penas que e devam impor aos litigantes maliciosos 
em conformidade das leis . 

CAPITULO III 

REGRAS SORRE A JUSTIÇN CRIMINAL 

Art. 171.0 Os processos criminaes serão formados e julgados em conselho de 
jurados ou juizes de feito, que se crearão nos districtos que a lei designar. Estes 
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Jmzes serão eleitos por cada dois annos ê't pluralidade ele votos pelos eleitores elas 
respecticas comarcas, depois ela eleição elos deputados de côrtes . Os juizes ele fóra 
não terão nos ditos processos outra attribuição mais que a ele presidir ao conse
lho, dirigir a inquu:ição das testemunhas, a qual se fará publicamente, e depois 
da decisão elos itúzes de feito applicar a lei ao delicto. Esta instituição porém não 
terá logar senão depois ela reforma do cocligo criminal. 

Art. 17 2. 0 Os cidadãos que f0rem argtúdos ele crimes a que pola lei esteja im
posta pena que não chegue a prisão por um anno, ou desterro para fóra do con-
tinente, não serão pronunciados a prisão e se livrarão soltos. . 

Art. 173.0 Nos crimes em que, conforme o artigo antecedente, se houve!" ele 
proceder a prisão antes ele sentença, não poderá realisar-se a mesma prisão sem 
preceder cnlpa formada, isto é, illformação summaria sobre a e:xistencia elo clelicto 
e sobre a verificação do delinquente. Deverá tambem preceder mandado assignado 
pelo juiz, que será mostrado ao réu no acto da prisão. 

Art. 17 4. 0 Sómente poderão ser presos sem dependencia de culpa formada : 
I. Os que forem snrprehendidos em flagrante delicto, no qual caso qualquer 

pessoa poderá prenclel-os, e serão conduzidos immediata.mente ~1. presença elo 
jtúz; 

II. Os salteadores e ladrões de estrada; 
TIL Os implicados em crimes relativos á segurança do estado, nos casos de

clarados nos artigos 107.0 n. 0 m e 181.0 

Art. 175.0 Em todos os casos o juiz, dentro de vinte e quatro horas, contadas 
do momento ela prisão, mandará entregar ao réu uma nota por elle assignacla, em 
que se declare o motivo da prisão e os nomes do accusaclor, havendo-o, e das tes
temtmhas que o argtúrem. 

Art. 176.0 Dentro ele tres clias ao mais tardar será o preso interrogado sem 
juramento, e se fará auto da interrogação. Para este :fim se lhe terá antecipada
mente entregue por copia a accusação, os depoimentos das testemunhas, os do
cumentos, e tudo o mais que for concernente á formação da culpa. Todo o ulte
rior processo será publico. 

Art. L 7 7. 0 Se o réu antes de ser conduzido á cadeia, ou depois ele estar n' ella, 
der :fiança perante o juiz da ctllpa, será log·o solto, não sendo crime em que a lei 
expressamente prohiba a :fiança. 

Art. 178.0 Sempre que se mandar levar algtrm cidadão á cadeia, como preso, 
se fará auto motivado da prisão, e d'elle se dará copia ao carcereiro para o inse
rir no seu livro de registo. 

Art. 17 9. 0 As cadeias serão segm·as, asseiadas e bem arejadas, de sorte que 
sirvam para segurança e nã<D para tormento clos presos. N'ellas haveni diversas ca
sas em que os presos estejam separados, conforme as suas qualidades e a nahueza 
de seus crimes, devendo haver especial contemplação com os que estiverem em 
simples custoclia e ainda n~o sentenceaclo~ . As cadeias serão _impreterivelmente 
visitadas nos tempos determmaclos pelas lms; nenhum preso deixará de ser apre
sentado a estas visitas . 

Art. 180. 0 O juiz e o carcereiro que infringirem as disposições do presente 
capitulo, relativas á pl'isão dos cle?nquent~s, serão castigados como réus de prisão 
arbitraria com as penas que as lms deverao declarai". 

Art. 181.0 Se em circtrmstancias extraordinarias a segma.uça do estado exigir 
que se dispensem por determinado tempo em toda a monarchia ou parte cl'ella al
gumas das sobreditas foTmaliclacles relativas á prisão dos delinquentes, se podm·á 
isso fazer por especial decreto das côrtes. 

TITULO VI 
• 

DO PODER AD~UNIEI'l'RA<rXVO 

CAPITULO I 

DAS JUNTAS AD~~STRATIVAS DE PROVL~OIA 

Art. 182. 0 O g·overno administrativo das provincias residirá em juuta.s admi
nistrativas. Em cada província haverá uma junta, composta de um presi.clente, de 

• 
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tantos deptliallos quantas forem as comarcas d'essa província e de um secretario 
com voto. 

Art. 183.0 O presidente será nomeado pelo rei. Os cleputaclos e o secretario 
serão eleitos cada dois annos pelas juntas eleitoraes de coma.rca na occasião e pela 
mesma fórma por que elegerem os deputados ele côrtes . Cacla junta elegerá tam
bem un1 substituto para servir no impedimento do deputado da comarca. Na falta 
ou impedimento elo presidente fará suas vezes o deputado mais velho ; na elo se
cretario a junta nomeará quem sirva em seu log·ar. 

Art. 184.0 Sómente poderão seT eleitos para estes cargos os cidadãos que esti
verem no exercício ele seus direitos, sendo maiores ele vinte e cinco annos, achan
do-se clomiciliaclos com rcsiclencia, pelo menos ele um anuo, na comarca onde fo
rem eleitos, tendo meios ele honesta subsistcncia e não estando em effectivo serviço 
ele algum emprego conferido pelo rei, excepto o ele official elas milícias nacionaes. 
Os eleputaelos poderão ser reeleitos para servirem no bienuio seguinte. 

Art. 186.0 A junta aclministrativa se reunirá na capital ela província no 1.0 

dia elo mez ele março seguinte á eleição; no Brazil se reLmirá no 1.0 de junho, 
e proporcionalmente nas outras partes ultramarinas. Os deputados jnrarão nas 
mãos elo presidente «ele observar a constitttição e as leis; promover a utilidade com
m um da província; e cmnprir as mais obrigações elo seu cargo >J. Immecliatamente 
passarão a eleger o secretario, a quem o presidente cleferi.rá o jmamcnto. Os ne
gocios se elecidirão pela plnraliclacle ele votos; em caso ele empate decidirá a sorte . 

Art. 186.0 Alem ela reunião ordenada no artigo antecedente se congregará a 
junta mais uma ou duas vezes nos tempos que melhor convier, e em todas estas 
reuniões ter{L até sessenta sessões. 

Art. 187.0 Dtuante o tempo das renniões terão os deputados uma g-ratificação 
cliaria, designada pelo governo e paga pelos cofres elas respectivas comarcas. O secre
tario vencerá o ordenado que a :j1mta determinar, pago pelas rendas ela província. 

Art . 188.0 As attribuições elas juntas administrativas se estendem a todos os 
objectos de administração publica ela provincia; e taes são : 

I. Fomentar a agricultm·a, a inclustria, o commercio, a salubridade e a com
moclidaclc geral; 

II. Promover a educação ela mocidade conforme os pbnos approvaclos ; 
III. Cuidar em que os estabelecimentos ele caridacle preencham os fins ela sna 

instituição ; 
IV. Formar o cadastro e a estaclistica ele toda a província; 
V. Promover o estabelecimento elas camaras nos logares onde convier (arti

go 193.0
); 

VI. Repartir a contribuição clirecta pelas comarcas e concelhos da provincia 
(artigo 206. 0) ; 

VII. Examinar annualmente as contas da receita e despeza elos rendimentos 
do concelho e remetter estes exames ao thesom·o nacional; . 

VIII. Promover as missões nas províncias elo Brazil para a conversão e civi
lisação elos inclios; 

IX. Participar ao governo os abusos que 11otar sobre qualquer elos ·referidos 
objectos, especialmente sobre a aclministração elas rendas publicas, e propor-lhe 
os melhoramentos que n'elles se devam fazer . 

Art. 189.0 Em caso de ser necessario lançar-se fintas ou outra imposição pará 
alguma obra ou outro objecto que seja ele utilidade publica, a junta não poelerá 
rletermiuar a finta sem primeiro propor ao governo a que for mais conveniente e 
se obter permissão elas côrtes . Conseguida esta, dirigirá a obra e as contas cl' ella, 
e as remetterá ao governo 1Jara a sua approvação . No ultramar, sendo a obram
gcnte, poderão as j1mtas l!t.nçar logo e cobrar as fintas, dando immediatamente 
conta ao governo para se haver a approvaÇão elas côrtes. 

Art. 190.0 No tempo em que a junta não estiver reunida poderá o presidente 
dirigir ás camaras da província as convenientes ordens sobre tuclo o que for me
ramente orclinatorio e preparatorio, bem como receber as participações que as mes
mas camaras lhe fizerem. Nos casos urgentes poderá logo prover como for justo, 
submettcndo depois o que houver feito á approvação ela junta. • 
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Art. 191. 0 Se algum clcptltaclo abusar ela sua auctoriclaclc poderá o rei suspen
del-o, dando depois ás côrtes parte motivada d'esta suspensão. N'este caso entrará 
o respectivo substituto a servir no logar elo deputado ·suspenso: 

CAPITULO II 

DAS CâMARAS OU DO GOVIilltNO ADi\ITh"!Sfl'RA'l'IVO DAS CIDADES E VlLLAS 

Art. 192.0 O governo administrativo elas cidades e villas resicliní nas.camaras 
d'ellas com subortlinação á junta administrativa da província. 

Art. 193.0 Haverá camaras em todos os povos onde assim convier ao bem pu
blico, e mmca deixará de as haver n'aquelles que em si sós ou com os seus ter
mos contiverem seiscentos ou mais fogos . 

Art. 194.0 As camaras serão compostas de sete ver eadores nas cidades e cinco 
nas villas, de um procurador e ele um secretario. 

Art. 19~. 0 Os vereadores e procuradores serão eleitos todos os annos no pri
meiro domingo do mez de dezembro pelos moradores elo clistricto ela cidade ou 
villa que tive1·em direito ele votar na eleiçao para cleputaclos ele côrtes, devendo 
entregar cada um d' elles perante a camara uma lista de tantas pessoas, quantas 
em conformidade elo artigo antecedente se requerem para os ditos dois cargos, elos 
quaes nas mesmas listas se fará clistincção. A eleição se verifican) pela phu·alidade 
relativa, e logo se fará publica. No mesmo acto se elegerão dois substitutos para 
supprirem a falta ou impeclimento dos vereadores, e outro para supprir a elo pro
curador. 

Art. 196.0 Para os ditos cargos sómente poderão ser eleitos os cidadãos que 
tiverem pelo menos um anuo ele residencia .no districto da cidade ou villa onde se 
fizer a eleição, e as mais qualidades prescriptas no artigo 184. 0 Os que servirem 
em um anuo não serão reeleitos sem ter passado outro anuo de intervallo: 

Art. 197 .0 Os vereadores e procuradores eleitos se reunirão no 1. 0 dia do 
mez ele j aneiro com a camara elo anuo antecedente, e nas mãos elo presidente 
d'ella prestm:ão o juramento analogo ao elo artigo 185. 0 , depois d'isso elegerão 
um elos vereadores para presidente e nomearão o secretario, ao.qual será deferido 
o juramento pelo mesmo presidente ; os negocias se decidirão pela plmalielade de 
votos .. O secretario e procmador não terã.o voto. 

Art. 198.0 As camaras terão sessões duas yezes por semana e todas as mais 
que exigir alguma m·gente necessidade. · 

Art. 199. 0 Na falta ou impedimento do presidente ou secretario a camara ele
gerá outro . O secretario poderá ser reeleito logo no anuo seguinte . Vencerá o or
denado que for estabelecido pela junta provincial, que lhe será pago pelo cofre 
geral da comar9a. . 

Art. 200.0 As camaras pertence Cludar ele tudo o que é concernente ao go
verno administrativo das cidades e villas, e conseguintemente : 

I. Promover a agricultura, o commercio, a inclustria, a saucle publica e geral. 
mente todas as commocliclacles dos moradores da cidade ou villa; 

II. Estabelecer feiras e mercados nos logares mais convenientes com appro-
vação ela junta provincial ; . . . 

ITI. Cuidar nas escolas de pnmeu·as letras e outros estabelecimentos de edu
cação que forem pagos pelos rendi.mentos publicas, e be?l assim nos hospitaes, ca
sas de expostos e outros estabelecimentos de beneficenCia, conforme as regras que 
se hão ele prescrever . 

IV. Cuidar na ce:mstrucção e reparo das estradas, calçadas, pontes, encana
mento de rios plantação de arvores nos baldios e terras do concelho, e geral
mente em tod~s as obras ele publica necessiclacle, utilidade ou ornato ; 

V . Fazer os recrutamentos e prover sobre o aquartelamento e aboletamento 
das tropas; 

VI. Repartir a contribuição directa pelos moradores elo districto e cuidar na 
cobrança e remessa ele todos os renclimentos nacionaes conforme os artigos 207. 0 

e 208.0
; 

VII. Fiscalisar a venda e administração elos bens uacionaes (artigo 208. 0 ) ; 

:H 



802 

"VIII .. Cobrar e despender os rendimentos elo concelho; eleger thesotlreiro para 
esta arrecadação; tomar-lhe contas annnalmente e remettel-as documentadas á 
junta provincial ; 

IX .. Fazer isto mesmo a respeito elas fintas que em falta ele rendimentos do 
concelho se lançarem aos moradores cl'elle, o que se não poderá fazer sem appro
Yação elas côrtes, {L similhança do que fica disposto no artigo 189 .. 0 ; 

X. Fazer as postmas ou leis municipaes1 que antes da execução serão sub
mettidas á approvação da junta provincial; 

Art. 201. 0 As i:lisposições contidas no presente capitnlo são em tudo applica
veis á camara da cidade ele Lisboa, com a d.ifferença de deverem ser nove os 
vereadores d' ella; ficando portanto extinctos os lagares ele vereadores letrados q ne 
presentemente compõem aquelle tribunal. Quanto á casa elos vinte c quatro, se 
proverá logo como parecer conveniente, e assim mesmo CJ.nanto ~ís demais cmnaras 
em que houver casa elos vinte e quatro. 

CAPITULO Jll 

DA FAZENDA. NACIONAL 

Art. 202.0 Ás côrtes pertence estabelecer ou confirmar todos os annos, sem 
dcpendencia de sancção do rei, as contribuições publicas, sejam directas ou indi
rectas, pessoaes ou teiTitoriaes . Ao rei pertence regular e fiscalisar a sua cobrança. 

Art. 203.0 As contribuições serão proporcionadas ás clespezas publicas, que 
tambem hão de ser decretadas pelas côrtes . 

Art . 204. 0 Para este fim o secretario ele estado elos negocios da fazenda, ha-
' vendo recebido elos outros secretarias os orçamentos relativos ás despezas de suas 

repartições, apresentará todos os annos ás côrtes, log·o que estiverem reunidas, um 
orçamento geral de todas as despezas publicas que será preciso fazer n'aquelle 
anuo, e outro elo proclt1cto elas contribuições indirectas, com declaração do saldo 
das contas elo thesouro nacional elo anno antecedente . 

Art. 205.0 Em presença elos ditos orçamentos e salclo determinarão as côrtes 
a quantia da contribuição directa que se deverá pagar n'aquelle anuo, e a repar
tição d'ella por todas as províncias elo reino conforme a riqueza de cada uma; 
para o que o dito secretario terá tambem apresentado os orçamentos necessarios .. 

Art. 206.0 A j unta administrativa ele cacla província repartirá a quantia que 
lhe tocar por todas as comarcas qtle a compõem, segunclo a riqueza de cada uma . 
Tambem repartirá a quantia que tocar a cada comarca pelos concelhos. Para 
fazer estas repartições com justa proporção terá recebido elas respectivas camaras 
as informações convenientes. 

Art. 207 .0 A ca1nara ele cada cidade ou villa repartirá logo a quantia que to
car ao seu clistricto pelos moradores cl' elle, á proporção dos rendimentos que ali 
tiverem, quaesqner que estes sejam. Os rendimentos que tiverem no clistricto al
gumas pessoas residentes fóra cl'elle serão tambem collectados. Nenhuma pessoa 
ou corporação será isenta cl'esta repartição. 

Art. 208.0 As camaras elegerão com responsabilidade sua os thesomeiros, que, 
debaixo ela sua inspecção, recebam dos collcctaclos as quantias correspondentes, 
bem como outras quaesquer contribuições ou rendimentos nacionaes, e que os fa
çam entregar ao thesoureiro ela cabeça ela comarca nos prasos que a lei determi
nar. Quanto aos contribuintes que forem omissos em pagar, as mesmas camaras 
remetterão aos juizes ele fóra os documentos convenientes para serem executados. 

Art. 209. 0 Os thesoureiros elas cabeças ele comarca serão eleitos pelas respe
ctivas camru·as . Estes thesom·eiros pag·arão por uma folha annualmente processada 
no thesomo nacional, que haverá na capital do reino, as despezas relativas <íquella 
comarca, e rcmetterão o remanescente ao mesmo thesom·o nos prasos , q ne a lei ele
terminar. 

Art. 210.0 Todos os rendimentos pertencentes ao estado entrarão no thesouro 
nacional, excepto os que por ordem cl' elle se mandarem pagar em outras thesou
rarias .. Ao the omeiro do mesmo thesom·o se não levará em conta pagamento al
gum qu0 não for feito por portaria elo rei, assignacla pelo secrctru·io dos negocios 

' 



tia, fazenda, na qual se declare o o1j ecto da clespeza, c o clecreto das côrtes que 
a auctorisa. 

Al·t. 211 .0 A conta ela entrada e saída elo thesotu·o nacional, bem como a ela 
receita e despeza ele todos os rendimentos nacionaes, se tomará nas contadorias 
do thesouro, que serão reguladas por mn regimento especial. 

Art. 212 .0 A conta geral ela receita e despeza de cada anuo, logo que tiver 
sido approvada pelas côrtes, se publicará pela imprensa. Isto mesmo se fará com 
as contas que os secretarias de estado derem elas despezas feitas nas suas repar
ticões. 

~ Art. 213. 0 Não haverá alfanclegas senão nos portos tie mar e nas fronteiras 
tio reino. Os administradores e thesoureiros .el'estas se COlTesponclerão directamente 
com o thesotuo nacional. . 

Al·t. 214. 0 A constituiç.ão reconhece a divida publica que está, liquidada e se 
for liquidando. As côrtes designarão os fundos necessarios para o seu pagamento, 
os quaes serão administrados com alJsoluta separação ele todos os outros rendi
mentos publicas. 

CAPITULO IV 

DOS ESTABELEC.niENTOS DE Il!S'rRUCÇÀO PUBLICA E DE CARIDADE 

Al-t. 215. 0 Em todas as cidades, villas e logares consideraveis do reino se 
estabelecerão escolas em que se ensine á mocidade portugueza ler, escrever e con
tar, e o catechismo das obrigações religiosas e civis . Aos mestres d'estas escolas 
se assiguarão ordenados bastantes IJara que sejam pretendidas por pessoas dignas 
de tão importantes cargos. 

Art. 216. 0 Tambem se crearão, onde convier, estabelecimentos de instrucção 
publica para ensino de todas as sciencias e artes. A~ côrtes regularão este impor
tante objecto, que será commettido a uma clirectoria geral de estudos, debaixo da 
ínspecção elo govemo. 

Al·t. 217 . o As côrtes e o govemo ter?i.o particular cuidado da nmclação, con
servação e augmento elas casas ele misericorclia, hospitaes civis e militares, espe
cialmente para os soldados e marinheiros estropeados, rodas ele expostos, monte 
pios e outros estabelecimentos de caridade, os quaes serão regidos por estatutos 
particulares e estarão debaixo ela especial protecção elo governo. 

Lisboa, 15 ele j1mho ele 182l.=Jo.sé Joaqttim Fe?TeÍ?·a de JJ1oum=Lttú:., 
Bispo ele Bqja =João JJI[a1·ia Soa1·es de Ca~;tello B1·anco =Francisco Socwes F?·an
co=Bento Pe1·ei1·a do Ca1·nw=Antonio Pinhei?·o de Azevedo e Silva=Manttel Pm·
nandes Thomaz =J.l1anuel Bo1·ges Ccwnei1·o =Joaq_ttirn Pm·eim Annes de Ca1·valho. 

O projecto foi apresentado e clistribuido impresso na sessão ele 25 ele jtmho ele 
1821, cm;neçou a eliscutir-se em 9 do mez immecliato e concluiu em 29 de março 
de 1822, excepto os addicionamentos, que se votaram em 1 ele abril cl'esse ultimo 
anuo . Nas sessões de 12 a 22 de agosto fez-se a revisão de todo o projecto, e offe
recenclo-se emendas a mtútos artigos, voltou á respectiva commissão para emittir 
parecer, que o soberano congresso disctltiu em 31 ele agosto e 2 de setembro. · 
As occorrencias políticas no Brazil obrigaram a alterar posteriormente varias elas 
suas disposições, demorando assim o clecretamento ela constituição. 

RECTIFICAÇÃO 

O deputado Manuel Antonio ele Carvalho, que fez parte das côrtes de 1821 a 
1823, não era quem mais tarde te-ve o titulo ele barão ele Chancelleiros, como por 
lapso vem a pag. 728, 738 e 850 elo tomo I, confiando nas informações biographi
cas .ele uma obra aliás importante. O primeil:o cl'elles, lente substituto da faculdade 
ele leis na tmiversidacle ele Coimbra, nasceu no Tojal, termo de Lisboa, a 24 ele 
outubro de 1764, e falleceu a 8 de setem1ro de 1828 em Setubal, onde residiu 
quasi todo o temp-o disponível elos seus estudos superiores é funcções officiaes, 
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scnllo para ali deportado, por cn,usa da idéas política;; que professava, c1uando 
el-rei D. João VI reassumiu o govemo absoluto. O ultimo, bacharel pela mesma 
faculdade, nasceu em Cp.rvalhaes, concelho de Miranclella, a 31 ele maio ele 1785, 
seguiu a carreira da magistrailua, foi dcputac1o em varias legislaturas desde 1826, 
ministro da corôa em tres epochas, conselheiro ele estado effectivo, senador, par 
elo rein,), etc., e morreu em Alemquer a 18 de dezembro ·ele 1858. Neste jmis
consulto é que recaíu a escolha para membro ela commissão ele reforma elas alfan
clegas do reino, por decreto de 18 ele julho ele 1823, conforme se lê a pag. 850 
elo referido volume. 

F IM DO TOMO li 
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fazenda, e dando providencias quanto ao pessoal- 20 ele feverell-o ele 1826 ....••..•. 
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ácerc~ c~a molestia e fallecimento de D . João VI - w' de março ele 1826 (nota) .•.... 

Carta da mfanta D. Izabel Maria ao infante D. Miguel, participando-lhe o obito ele seu 
pae -10 ele março ele 1826 . ...... . .............................•........... · · • 

A viso dirigido pelo ministro dos nego cios do r eino ao duque ele Caclaval e a todos os mais 
titulares, officiaes móres ela casa rea.l e outras pessoas que formam a côrte, ordenando
lhes, em nome ela infanta regente, que tomem luto e acompanhem o enterro elo r ei -
11 ele março de 1826 .............. .. ......................................... . 

A viso do mesmo ministro ao arcebispo primaz ele Braga, mais prelados diocesanos e outras 
auctoriclacles ecclesiasticas, participando-lhes a morte ele D. J oão VI, a fim de que or
denem os devidos ~uffragios pela alma cl'aquelle monarcha - 11 ele março ele 1826 •.. 

A viso elo mesmo ministro aos corregedores das comarcas, para que em todo o reino se tome 
luto pelo monarcha - 11 ele março ele 1826 ...... ........ . •... .. . . .. .. ......•. ... 

Aviso elo mesmo ministro aos provedores das comarcas, para igual fim-11 ele março de 
1826 ................ . .. . .......................•.• . .. ....•....•.. ... ...... .. 

Aviso elo mesmo ministro ás camaras elo reino, no sentido elo anterior - 11 de março ele 
1826 ....... . ........ . ... . .. • . · .................. ..... ....................... . 

Aviso do mesmo ministro ao chanceller da casa ela supplicação, e aos mais tribunaes e re
partições, para que se suspenda o despacho por oi to dias - 11 de março . de 1826 .. . .. 

Ceremonia ela quebra elos escudos, ordenada pelo senado ela camara ele Lisboa - 17 ele 
março ele 1826 .....•........ . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · .'. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Decreto ordenando que os diplomas em nome de el-rei D. João VI, mas aos quaes faltava 
a assignatura real por causa da repentina e gravíssima doença de sua magestade, te
nham inteira validade quando a infanta D. Izabel Maria os assigne e o respectivo n:U
nistro e secretario de estado os referende, não obstante as datas e formulas com que 
foram lavrados - 20 ele março ele 1826 ...... · · . · . · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Circular regulando o formulfl.r io para o expediente ele todos os negocies durante a regen-
cia- 20 de março de 1826 . . ............. . . · . · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 

Ftmeral de el-rei D. João VI. ... .... .. ········ ················· ·· ················· 
Pastoral do bispo de Bragança e Miranda, D. Fr. José Maria de Sant'Anna Noronha, al 

ludinclo á morte ele D. João VI e recommendanclo aos seus diocesanos que obedeçam 
ao govemo estabelecido- marco de 1826 .... ·. · .... · ... · .... · · · . · . · · · · · · · · ..... . 

. Decreto nomeando uma com missão' para proceder ao inventario elo espolio e herança que 
ficou ele D. João VI-29 de março ele 1826 .............. ·. · ... · · · · .. . · ....... . . 

Officio elo barão ele Villa Secca ao conde de Porto Santo, ~\cerca ele uma con.veJ·sação que 
tivera com o ministro de Hespa.nha na côrte de Vienna relativamente ao estado de Pol·-
tngal- 6 de abril ele. 1826 .......... , ..•................. . ...... . ............. 
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Oflicio elo barão de Villa Secca ao co11de elo Porto Santo, pedindo-lhe que faça expcclu· para 
o Rio de Janeiro mna carta do infante D. Miguel a el-rei D . Pedro IV, e remettendo 
copia da mais corrcspondencia abaixo indicada- 6 de abril ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Carta do infante D. Miguel a el-rei D. Pedro IV, protestando-lhe vassallagem c reconhe
cendo n'ellc o seu legitimo soberano, como herclcu·o e sucçessor da corôa- G de abril 
de 1826................ . . . ..... .. ..... .. .... .. ... ... .. .... ....... .... ....... 23 

Carta du infante D. Miguel a sua irmã a infanta D. Izabel Maria, assegurando o seu res
peito á ultima vontade de D. João VI e ao conselho de govemo por elle creaelo - 6 de 
abril de 1826 .. . .......... . ...... .... ...... ....... .. . ... .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Carta do infante D . Miguel ao imperador ele Austria, enviando copia ela carta que julga 
dever dirigir á infanta D. Izabcl Mar ia - 2 ele abril ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Carta elo imperador de Austria ao infante D. Miguel, dando-lhe os pezames pela morte ele 
el-rci e approvando a carta acima alludicla- 4 de abril de 1826.. • . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Carta elo imperaclor de Austria ao infante D . Miguel, partici1Janclo que lhe conferíra a grau-
cruz ela ordem de Santo Estevão de Hungria- 4 de abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Carta elo infante D. Miguel á imperatriz raü1ha D. Carlota Joaquina, exprimindo o senti
mento que tem pela morte ele el-rei - 6 de abril de 1826 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Mensagem dos membros do conselho do governo, presidido pela infanta D. Izabel Maria, a 
el-rei D . Pedro IV, dando-lhe os pezames pela morte de D. João VI e manifestando as 
homenagens ele inteira obcdiencia e perfeita submissão, como ao legitimo herdeiro c 
successor do throno portuguez - 16 de abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Nota elo conde de Casa l<'lores ao conde de Porto 8anto, sobre os direitos que julga terem 
as infantas D. Maria Francisca e D. Maria Thereza á herança ele seu augusto pae-
18 de abril de 1826 . ............ ... ... . ...... ...... .. ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Nota do conde de Porto Santo ao conde de Casa Flores, contral'ia 1L pretensão das duas in
fantas de Hespanha, funqando -se nos artigos dos contratos matrimoniaes, de que re
mettc copia- 20 ele abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Ofncio do si.J· Charles Stuart ao conde ele Porto Santo, sobre a müsão ele que el-rei D. João VI 
o incumbíra perm1te o imperador do Brazil de se 1·egular a successão das duas corôas-
14 de março de 1826.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

O:fficio elo conde de Porto Santo ao duque de Lafões, informando-o do que se tem passado 
nos gabinetes de Londres, Vienna, Paris e Madrid relativamente ao importante assum-
pto da successão á corôa ele Portugal - 21 ele abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Carta da infanta D. Jza,bcl Maria ao infante D. Miguel, respondendo ás d'elle de 2 e 6 ele 
abril, a ultin:ta das quaes manclá~a. publicat, para a nação conhecer os bons sentimen-
tos que o ammavam - 11 de ma10 de 1826 .. . ...... , ........... , , . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Carla do infante D . Miguel a el-rei D. Pedro IV, renovando os seus protestos de lealdade-
12 ele maio de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Carta elo rei de Hospanha a D. Pedro IV, acreditando junto d'ellc o conde de Casa Flores, 
com o mesmo caracter de embab:ador extraordinario e ministro plenipotenciario que 
tivera perante el -rei D. João VI-6 de junho de 1826 .. . ......................... 32 

Carta do r ei de Hespanha á infanta D. Izabel Mal'ia, transmittmdo-lhe peznmes pela morte 
ele seu augusto pae e communicanclo-lhe que havia nomeado o concle de Casa Flores 
embaixador, mas não permittinclo as circumstancias que elle apresentasse as c1·eclen
ciaes a el-rei, o acreditava junto da regencia ele Lisboa - 6 ele junho ele 1826. . . . . . . 32 

Carta do illfante D. Miguel á infanta D. Izabel Maria, approvanclo a publicação ela carta 
de 6 ele abril, para ficar assim bem patente que é vassallo fiel e bom portuguez - 14 
ele junho ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... . . . . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Alvará admittindo os indivíduos elas corporações regulares ao magisterio publico nas esco- ' 
las menores -10 elo junho ele 1826............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

II 
Occorrcncias no R io ele Janeiro quando ali chegou a noticia da morte de D. João VI. . ... 37 
Decreto confirmando a regencia Cl'eada em 6 ele março para governar o reino ele Portugal-

26 ele abril de 1~26... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . 38 
Decreto concedendo arnnistia a todos os portuguczes que estavam presos, processados, des

terrados ou perseguidos por opmiõcs politicas até á data do mesmo - 27 de abril de 
1826.. .. ...... ...... . ... ...... .. ..... ... ...... ....... . . . . ........... ... ..... 38 

Decreto determinando que a regencia de Portugal mande proceder a partilhas dos bens de 
D . João VI por todos os filhos que este deixára-27 ele abril de 1826....... .. . .... 39 

Carta constitucional para o reino de Portugal, Algarvcs e seus domínios, outorgada por 
D. Pedro IV- 2!:1 de abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Cartas regias nomeando pares do reino- 30 de abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Decreto nomeando o duque de Cadaval presidente da camara dos pares - 30 de abril de 

1826. . . .................. . ......... . ...... . .. ... ............... ......... . .. . 53 
Decreto nomean.clo o patriarcba eleito (D. Fr. Patrício ela Silva) vice-presidente da ca

mara dos pares- 30 de abril ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Decreto determinando que o patriarcha e todos os arcebispos c bispos do reino ele Portu-

~al fiqucz:t sendo pares pelo simples acto de sua elevação ás referidas dignidades -
30 ele abnl de 1826 .. .. ... , .. , ................ . .• , • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 54 
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Decreto pelo qual e~ - rei D. Pedro IV cletcrmi~a que sem demora se proceda ás eleições ele 
. deputados na forma da carta- 30 de abnl de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 54 

Carta regia por que el-rei D. Peclt·o IV abdica, sob certas condições, a corôa ele Portugal 
a favqr ele sua filha primogenita a princeza D . Maria da Gloria -l:l de maio de 1826 54 

Carta de el-rei D. Pedro IV ao infante D. Miguel, mostrando-lhe a conveniencia de seguir 
os conselhos do imperador ele Austria, jmar a carta constitucional e casar com a rai-
nh~t D. •Maria :ri - 2 de maio ele 1826. . : . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . 55 

Discurso pronunciado pelo imperador do Brazil quando presidiu á abertura ela assembléa 
nacional, em que se refere á corôa }JOrtugueza- 6 de maio ele 1826. . . • . . . . • . . . . . . . 55 

Carta ela infanta D. Maria Thereza a Joaquim Severino Gomes, sobre negocias políticos 
de Portugal - 29 de junho de 1826. . ..... ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 57 

Carta de D. Pedro a seu pae, aconselhando-o a que reconheça a inde1Jenclencia elo Brazil 
e dê uma constituição aos portuguezes - 15 ele jull10 ele 1824 (nota). . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Proclamação da infauta D. Izabel Maria aos portuguezes ácerca ela proxima publicação da 
carta constitucional -12 ele julho ele 1826... ... ................. . ... . .. . .... . .. 59 

Carta da infanta D. Izabel Maria ao infante D. Miguel, }Jarticipando que a sua carta ele 6 
ele abril produziu favoravel impressão no publico - 12 ele julho ele ·1826 . . . . . . • . . . . !)9 

Decreto ordenando ao chauceller mór elo reino que faça publicar e registar nos livros com
petentes a carta constitucional -12 ele julho de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 60 

Edital ele Manuel José de Arriaga Bnlm da Silveira, intendente geral da policia da côrte 
e reino, mandando apprehender os exemplares de tun impresso sob o titulo de Extmcto 
de ctlgMns a?-tigos da ca?·ta, etc., feito com o proposito de semear a discordia-13 de 
julho de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Decreto nomeando uma co=issão para formular as instrucçõcs que devem preceder a con
vocação dos tres estados elo reino -13 ele julho ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 61 

Aviso aos membros da dita commissão - 14 de julho ele 1826 .... . .... . ... . ... .. . . .. . . 6l:l 
Aviso a Duarte José Fava, para que pelo cofre das obras publicas fomeça á mesma com

missão todos os objectos incli.spensaveis ao seu trabalho -14 ele julho de 1826 . . . . . . 62 
Decreto providenciando ácerca da impressão ela carta constitucional - 14 clejulho de 1826 63 
.Officio elo general Saldanha, governador interino das armas do partido do Porto, a José 

Teixeira ele Sousa, chanceller ela relação e encarregado ela policia d'aquella cidade, in-
formando-o de occorrencias que podem alterar a 01·dem publica - 14 ele julho de 1826 63 

Representação do general Saldanha á infanta D. Izabel Maria, para que a carta constitu
cional seja promptamente jlll'ada -16 ele julho ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6.'3 

Decreto c~etCl:minanclo gue no _dia 31 ele _julho ten~a Jogar o solemne jmamento ela c:u·ta 
const1tumonal na corte e cJclacle de L1sboa, assnn como em todas as cidades e:villas do 

. reino onde for p~·aticavel, aliás o mais proximo possível - l 5 de julho ele 1826. . . . . . . 64 
Av1so ~le José Joaqmm ele Almeida e Araujo Correia ele Lacerda, ministro dos negocias elo 

remo, ao conde ele Barbacena (Francisco), ministro elos negocias da guerra, prevenin
do-o ele que a co=issão incumbida das instrucções para se convocarem os tres estados 
vae reunir-se no archivo militar - 17 de julho ele 1826 . .. ...... . ................. 65 

Pastoral de D. Fr. Joaqtúm ele Menezes e Athaicle, bispo de Elvas, exhortando os seus dio
cesanos a obedecerem ás novas instituições politicas -19 de julho de 1826 . . . . . • . . . . 65 

Decreto determinando que em 31 ele julho, l e 2 ele agosto se interrompa o luto, sendo aquel-
les dias ele gala em todo o reino e feriados nos tribunaes e mais repartições publicas, 
excepto nas casas :fiscaes- :JO de julho de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

P1·ogrannna para o jm·amento da carta constitucional - 21 de julho ele 1826.. . . . . . . . . . • 69 
A viso circular ás camaras elo reino, remettenclo-Ilies exemplares ela carta constitucional, para 

que procedam ao seu juramento na fórma do programma junto - 22 ele julho de 1826 71 
Aviso a todos os tribunaes elo reino relativamente ao juramento, enviando-lhes o r espectivo 

programma- 22 de julho ele 18::!6 . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 72 
Circular a todos os titulares, officiaes mores da casa real, arcebispos, bispos, presidentes de 

collegiaclas, generaes elas provincias, prelad?s elas ordens regulares e corregedores de 
comarcas sobre o mesmo assumpto - 21 ele JUlho de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Aviso ao inte~dente ger::tl da policia da côrte e reino, remettenclo-lhe tun exemplar do clito 
programma, para que o ctmlJJra na parte concernente a elle - 21 ele julho ele 1826. . . 72 

A viso do ministro dos negocias do reino ao elos ela guerra, sobre a prestação do jm-aml.'nto 
elos militares - 25 ele julho ele 1826 . • .. .. ..... .. .. - . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

Circular ao corpo diJJlomatico portuguez, enviando exemplares da carta e a fórma elo jm-a
mento c1 'ella - 26 de julho de 1826 .• ... . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 73 

Circular aos consules portuguezes para os mesmos fins- 26 ~e julho cl~ _1826 . .. ... : .. : . 73 
Portaria do arcebispo prinJaz de Braga aos parochos, bene:ficmclos e offimaes da sua Juns

dicção, indicando-lhes a formula elo juramento que elevem prestar á carta- 27 de ju-
!lho ele 1826 . . ..... ...... . ... · .. .. . . ... . · . .. · - ·- · - · · · · · · · · · · - -- · . · · · . . · - · . - - - . . 73 

Orclem do dia elo quartel general do go'·~~no das a1:mas ela côrte_ e provincia ela Ex.tre~a - ' 
dura, inclicando os dias em que os nubtarcs 1'es1dentes em L1sboa devem prestar o JU-
mmento-27 de julho de 1826 .............. · · .... . · · .. ·--- .. - · · · ... ·- ·. ·.. .... 74 

Aviso do ministerio elos negocias do reino aos chefes elas respectivas repartições, para o 
mesmo :fim ......... ... . ............... -. - .. - · . · · · · •. · · · · · . · . · · - .. .... - - . . . . . . . 75 

Ordem elo clia elo qu:u·tel general do governo das armas da côrte ~ }Jrovincia da Extrema- ' 
clura, relativa ao juramento ela clas~e ele r_efollmados- 29 de JUlho ele 1826... . . . • . . . 75 

Aviso elo marqucz mordomo mÓT, a Tcspmto do JLlramento dos empregados e creados da casa 
real.... ... ....... . .......... .. ............ . .. . .............. . . ... . ......... 75 
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Aviso do marqucz estribeiro mór, concernente ao jm·amento dos empregados das reaes ca-
vallariças . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Aviso do marquez véclor da casa real , relativo ao juramento elos m·cados da 1:cpartição da 
cozinha e ucharia reaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Exposição clirigida a sua magestade pela missão portugneza quando chegou ao Rio ele J a
neiro -7 de j ulho de 1826.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 75 

Disctu"so preferido pelo presidente da mesma na presença de cl-rei lJ . Pedro rv, em 23 ele 
julho de 1826 ...................... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Officio do marquez de Palmella ao conde de Porto Santo, informando-o ele occorrencias po
líticas com respeito a Portugal -13 de julho el e 1826 .... .... . . . . .. ........ ...... 77 

P roclamação elo rei ele Hespanha acccntuando a politica do seu governo (nota). . . . . . . . . . 79 
Extracto de uma proclamação subversiva que appareceu em Chaves na noite de 21 de julho 

de 1826. . ... .. . . .. ...... ... . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Manifesto a favor dos dir eitos do infante D . Miguel á corôa de Portugal -11 ele maio ele 
• 1826... .. .... .... .. .. .. ..... . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 80 

Officio de José Correia ele Mello, governador das armas ela província de Traz os Montes, 
ao general Saldauha, participando as promptas providencias que tomára para impedir 
tmnultos em Chaves - 22 de julho ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Proclamação de José Correia ele Mello aos habitantes e soldados da guarnição de Chaves, 
elogiando-os por desprezarem as suggestões dos rebeldes- 22 de julho de 1826. . . . . 93 

Proclamação affixada pelos r ealistas nos logares publicos, em a noite de 27 de julho de 1826, 
pedindo a todos os portuguezes qu e se recusem a jurar a carta constitucional. . . . • . . . 93 

Officio ele J osé Correift de Mello ao general 8aldauha, participaudo-lhe a r evolta do regi-. 
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Officio do visconde de Santa Martha ao general Saldanha, informando·o dos successos re
volucionarias em Bragança e das providencias que tomára - 30 de julho de 1826... . 94 

Officio ele José Correia de Mello ao general Saldanha, a respeito da firmeza de parte ela 
tropa de Chaves- 29 ele julho ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 95 

Officio do visconde ele Santa JVIartha ao general Saldanha, sobre o mesmo assumpto - 31 ele 
julho de 1826 . •. ........ .... . .. , . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

Auto do juramento á carta constitucional, prestado pela iufanta D. Izabel Maria e pelos 
membros elo governo e ministros e secretarias ele estado - 31 de julho de 1826. . . . . . 95 

Auto do dito juramento prestado pelos titulares e mais pessoas que formam a côrte, fnnc-
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Mensagem cl~r~gtda a el-r01 D. Ped1·o_IV IJelos habitantes ela cidade elo Porto, agradecendo 

os beneficws que prestára á patrUL e protestando-lhe fidelidade- 31 de julho ele 1826 100 
Proclamação elo general Saldanha aos habitantes da cidade e partido do Porto, congratu-
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Officio de Francisco ele Assis Salgueiro, corregedor da comarca de Elvas, ao intendente 
geral da policia, sobre as providencias que tomá1·a quando rebentou a sublevação na 
praça d'aquella cidade -2 de agosto de 1826 ....... . . .. .. . .. . ... ... .. .. ......... 107 

Proclamação do general Saldanha, despedindo-se elos portuenses, em consequcncia de ter 
sido nomeado ministro dos negocies da guerra - 2 de agosto ele 1826 ........... . ... 107 

Officio elo visconde de Santa Martha ao generaJ Saldanha, remettPndo outro do brigadeiro 
José Correia de Mello ácerca da trauquillidade publica em Bragança-3 de agosto 
de 1826 .. . .. . .. ....................... .... .. . ... .... . . . .. . . ............ . ... . 108 

Offic~o a que se refere o anteceden.tc- 2 de agosto de 1826 .. ....... . . .......... . ..... 108 
Offic10 de J oaquim Severino Gotnes ag conde ele Barbacena (Francisco), ma1Jifcstanclo-se 

?ontra os actos de D. Pedro IV, clecl::trando estar na firme 1·esoluçfto de 1·ecusar-sc ao 
Juramento da carta e pedindo que o governo nomeie quem tome couta da legação a seu 
c:trgo em Madricl- 4 de agosto ele 1826 .. . ................... .. . .... . ...... . ... 109 

Decreto determinando o formulario em que durante a regencia devem ser expedidos os di
plomas do governo e das auctoricladcs que mandam em 11ome d'clle - 5 de agosto 
de 1826 ................. . ..... . . . .. . . ..... ....... . ... . . .. .. .. ... ...... .. .. .. 110 

DPcrcto pelo rptn l se cria uma commissão para escolher entre os ccljficins publi cos ou ele re-
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ligiosos de Lisboa o mais adaptado ás reuniões elas camaras legislativas- 5 de agosto 
de 1826...... . . . ..... . ......................... . . . ........ . . .. ...... . .. 111 

Ordem elo dia recordando ao exercito os gloriosos feitos dos portuguezes n'outras era~.~~~ 
pondo os inauferiveis direitos de D. Pedro IV á corôa d'estes reinos e exigindo plena 
obediencia :ís ordens elos 11oderes constitui dos - 5 de agosto de 1826 ... . .... . ... .. . 111 

Decreto extinguindo alguns ~·egi..mentos por se terem sublevado e mandando punir os incur-
' sos em similhante acto indiseiplinavcl- 5 ele agosto de 1826 ..... . .. . .. . ... .. . . ... 113 
Proclamação do coronel Francisco José Pércira, governador interino do partido das armas 

elo Porto, aos habitantes d'aquella cidade - 5 ele agosto de 1826 ................... 113 
Oflieio do marquez de Palmella ao conde de Porto Santo, communieando que os gabinetes 

continentaes têem mostrado desapprovaçi\o á carta constitueiOJ1al, e é neccssario não 
da.r pretextos para espalhar-se que se r enova a revolução de 1820 sob fórmas di.fferen-
tes - 5 de agosto de 1826 . ....... . ...... . ...... . .......... . ............. . ..... 114 

Portaria a Luiz da Silva· MoL1sinho de Albuquerque, provedor da casa da moeda, prevenin-
do-o de que a commissão encarregada da escolha de edificio para as camaras das côr- · 
tes geraes vae reanir-~c na dita casa - 7 ele ,agosto de 1tl26 ...... . . . .... . .. . .. .. .. 115 

Portaria louvando a commissão encarregada de formular as instrucções para se convoca-
rem os deputados das côrtcs - 7 de agosto de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 115 

Decreto e instrncções estabelecendo a fórma da convocação das côrtes geraes -7 de agosto 
ele 1826 .. ... . ....... . ......................... . . . ...... . .... . ......... . ..... 116 

Portaria mandando pôr em execução o § 16.0 elo artigo 145." da carta, áccrca das commis
sões espcciacs nas causas ci v eis ou crimes, visto não depender de declaração ou lei re-
gulamentar - 7 ele agosto ele 1826 .......................... . . . ................. 166 

Officio ele D. Francisco ele Almeida Portugal, ministro dos negocias estrangeiros, a Joaqtúm 
r:;everino Gomes, encarregado da legação portugueza em Madrid, ordenando-lhe que 
instrua o governo hcspanhol ele que os trausfugas ele alguns corpos do exercito são réus 
ele lesa-magestacle em rcbelliào aberta contra seu legitimo rei, e por isso, na fórma das 
convenções existentes, elevem ser entregues ás auctoricladcs d'este reino quando os re
clamem, ou pelo menos postos em seglll'a custodia - 7 de agosto ele 1826. . . . . . . . . . . . 166 

Representação dos ministros e secretarias ele estado, dirigida á infanta r egente, para que 
os seus ordenados ele 8:0001i)OOO réis sejam reduzidos a 4:800;1)000 réis, ficando assim 
derogado o decreto ele 17 de dezembro de 1825 ............................... .. ... 167 

Decreto attenelenclo á representação supra, o qual comc~.m·á a yigorar desde 1 d'aquellc 
mez - 1 ele agosto ele 1826 .................. .. .. . .............. . .. . .... . ...... 167 

Decreto a que acima se allucle -17 ele dezembro ele 1825 (nota) .... . .... . ....... .. . ... 167 
Oflicio do visconde ele Santa ;\1artha ao coronel Francisco José Pereira, r emcttcnclo-lhe trcs 

o:fficios, sendo dois de J osé Correia ele l\Jello, encm:regaclo elo governo das armas da pro
víncia de Traz os l\lontes, e um elo brigadeiro Mira, governador interino ela praça ele 
Chaves, e enviando tambcm copia da participação de terem sido desarmados os rebel-
des do regimento n.0 24 de infanteria pela tropa hcspanhola no logar ele Travasses-
8 ele agosto de 1826 ..... . ..... . ............................................. . 167 

Doe.umentos a que se refere o officio anterior- 5, 6 e 7 ele agosto de 182ti ..... . .. . .. .. . 168 
Proclamação clq coronel F1·ancisco José Pereira aos habitantes ela cidade c partido do Porto, 

participando-lhes que recebêra elo general Saldanha um aviso e uma carta com res· 
peito á nomeação de m.ilústro ela guerra e aos briosos sentimentos dos portuenses - 8 
ele agosto ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

Documentos a que se r efere a proclamação supra - 4 de agosto de 1826 ................ 16!) 
Ordem do dia elogiando diversos corpos e ofliciaes do exercito - 11 ele agosto ele 1826 .. . . 16~ 
Officios do marquez de Palmella ao conde ele Barbacena (Francisco), dando-lhe Yarias no-

ticias políticas -12 ele a?>"osto ele ~826: ... · .... .. . . .......... · ... . . . .... : ......... 1 cO 
Decreto riscando do real sernço Joaquun Severmo Gomes, secretano de embaixada e en

carregado de negocias de Portugal na côrtc de Madrid, pela sua manifesta clesobedien-
cia ás ordens de el-r ei D. Pedro IV-14 ele agosto de 18~6 . ........... .. .......... 172 

Decreto nomeando José Joaquim Rodrigues de Bastos intendente geral da policia ela côrte 
e reino - 14 de agosto de 1826 ........ . ... · · · · ........ · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 

Pastoraes de D . Fr. Manuel da Encarnação Sobrinho, bispo de Nemesis e deão prelado ela 
collegiacla e real capclla ele Villa Viçosa1 admoestando os turbulentos Q aconselhan-
do-os a serem cloceis ás ordens das auctondacles- 5 e 8 de agosto de 1826 . . ....... 173 

Ordem expedida pelo general r ealista Antonio Tavares lVIaggcssi, do quartel de Vai-verde 
ele Segalles, para a divisão elo seu commando - ~ ele ag?~to de 1826 . ... . : .. : .. : .... 176 

Proclamação do general J\nto_nio Tavares. Maggessr aos nulitares d.o AlemteJo, mstigan-
do.os a aeclamarem rei o mfante D. Miguel- 6 de agosto de 1826 ........ . ........ 176 

Proclamação do visconde ele Monte Alegre, elogiando os soldados que o ~cornpanham na 
clefeza ela causa realista- 7 de agosto ele 1826 .... . ... · · .. ... .. . . . . . .. · .. · .... : ... 177 

Oflicio de D. Vicente ele Qucsacla ao governador da p~·aça ele Ayamonte, ~ra.ns~mttJ!lelo.lhc 
copia de uma ordem elo governo ~wspanbol rel?-~rva á entrada ~lo ~r~gadmro v1sconc~c 
de :Monte Alegre com duzentos trmta e nove militares e outros mclivrcluos em Alcam-
ces fugindo do seu paiz- 9 ele agosto de 1826 · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ . .... . 177 

P1·oela~ação elo general Antonio 1'avare~ Ma~~essi, ~atada de Aln;tendral, incitando os 
portuguczes a reconhecerem como rei legitimO o mfante D. MJguel-14 de agosto 
ele 1826 . .... .. ..... . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · 17ti 

Proclamação de Francisco Antonio Lei~ão, datada de Verim e dirigida aos habita.nt9s c~~ 
praça élr ClutYrs, para que estes o s1gam ao campo da honra, emquanto a rcgencm, p 
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in:;t:tllada em fa,·or da. religião e da patria não lhes nomeia os c;hcfl's -1-! de agosto 
ac 1 '26 ........... . ........ .. ................. - ......... - ................. . . 179 

Proclamação do general Antonio Tavares ilfaggessi aos habitantes de Elvas, pedindo que 
se lhe unam para c0llocar no throno o infante D. :Miguel -14 de agosto dr 182G ... . 179 

Proclamações sem dut:~ nem u.ssignatura, rcmettidas por cli:ffercutes anctorichtdcs que as 
acharam afiixadas nos logarPs publicas em rueiados de agosto ..•................... 180 

Decreto ce D. Fernando VII de Hcspanha, referindo-se á promulgação do yst ma r pre
sentati>o em Portugal-15 de agosto de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

Decreto auctorisando o ministro dos negocias da guerra a nomear uma commi:< iin para co
nhecer a justiça. dos requerimentos de ofiiciacs milit:tres que foram demittidos ou re
formados por causa de opiniões políticas, serviço on adhesílo mais ou menos pronun
ciada ao sy tema democratico e sub\ersivo que durou de 1820 a 1823 -17 de agosto 
de 1826 . . . . ...... . ........... . . . ......... ..... .. . . ... . . . . . . ..... . .... . .... .. 18! 

Portarin mandando que Luiz ela 'ih•a l\lou inbo de Albuquerque inter:rompa quae quer tra
balhos estranhos ao arranjo dos edificios onde tlevem reunir-se as cnmaras legislativas, 
a fim de se dedicar a estes com activida.de -17 de np;osto ele 1826 ... . .... .. . . . . .. . 18-1 

Portaria approvando as pmpostas c a planta da eommissão ineLuttbicht de examinar os la
gares proprios }lrtra as sessões das camaras das côrtc- gernes, e lou>ando-a pelo seu 
zêlo e intellígencia -17 ele agosto de 1 26 .... . . . ..... . ......•..... . ... . ..... .. . 1" 5 

Circular expedida pelo ministerio dos negocias ecclesiasticos e de justiça a todos o pro\e· 
dores. corregedores de comarc:t e juizes de fórn., inclicando-llies os pl"incipios que de-
Yem scgtúr no regi meu constitucional-17 de agosto de 1826 .. . ... . . . ..... . .. . .... 1 5 

Decreto e instrucções sobre liberdade de imprensa -18 de agosto de 1826 . ... ...... . .. . 187 
Aviso ordenando que o thesoureiro dn. casa da moeda. satisfaça, pelo fundo existente em moe-

das de bronze, a folhru! das obras para o alojamento das camarns das côrtes e mais 
objectos relativos ao dito fim -18 de agosto de 1826 ........ . . . .................. 18() 

Prochtmaçào ele Antonio Clemente de Sousa Gcào, juiz de fóra em Chave , aos cidadãos 
fln.yiensc , aconselhando-os a desprezarem as maclúnações dos inimigos elo regimen 
constitueionn.l -18 de agosto de 1826 ............... .. ... . .• . . . . .... .... . .... . . 18, 

Pastoral de D. Fr. José ~Iaria de ::iant'Anna. Noronha, bispo de Bragança e l\Iirandn, fa-
zendo a apologia das nonts instituições decretadas por D. Pedro 1 V- 20 de agosto 
de 1826 . . ... . . .. ........ . . . ......... .. ..................... . ... . ............ 190 

Officio elo marquez de Palmella a D. Francisco de Almeida Portugal, sobre negocias diplo-
maticos -iO de agosto de 1 26 ..................... . .......................... 192 

Objecçõcs e respostas publicadas na Gazeta de Lisboa relativamente {ts instrucções eleito-
rnes de 7 tlc agosto . . . . ...................... . ............. . ......... . ........ 193 

Tentativa de reYolta de algwnas companhias da guarda real da policia - 21 de agosto 
de 1826 ............................ - -- .... - ................................. 196 

A nso mandando remetter ao juiz do crime do bairro de Santa Catharimt varios documen
tos para que forme corpo de delicto dos implicados na dita !'e\·olta.- 22 de agosto 
ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

Ordem do dia elogiando o comportamento das tropas de Lisboa contra a sublevação inten-
tada por parte das praças do corpo de policia- 23 <le agosto de 1826 .............. 198 

Cú-cular de José Joaquim Hoclrigues de Bastos, intendente gemi ela policia ela côrte c rei-
no, a todos os corregedores, indicando-lhes o modo como dc>em proceder no exercício 
das suas funcções -23 de agosto de 1 26 ....................................... Hr!:l 

Pastoral de D. Fr. Patrício da tiih·a, cardeal patriarcha de Lisboa, fazendo a analysc da 
constitnição de 1822 e da carta, e exhortauuo os seu clioccsnnos :~ cumprirem e~ ta -
23 de agosto de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Decreto e instrucções regulamentares elo servi<;o taebygrapbico das côrtes - 28 de agosto 
de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Officio de José Correia de l'llello, go>crna.dor das armas da. província ele Traz os 'Montes, 
ao go>erna.dor de Monte Rei, reclmnando que não preste auxilio aos rebeldes portn
guezes - 29 de agosto de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-1 

01·dcm do dia convidando a mocidade portugneza. a alistar-se nos corpos do exercito consti-
tucional- 30 de agosto de 18}!6 ............... . .......... . ..................... 205 

Aviso dirigido á me a do desembtngo do paço para qne designe até doze censores, a fim 
de examinarem todas as obras, e:specialmente periodicos e folhas ,-olantes-31 de agosto 
de 1826 ..................................................................... 206 

Decreto creando commissões nas cidades de Lisboa e Porto e em todas as cabeças de co
mru:ca do continente do reino e ilhas adjacente , para examinarem as cadeias e pro· 
porem o seu melhoramento - 6 de setembro de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

Decreto }Jrnhibindo ;1s prisões subterraneas- 6 de setembro de 182H ................... 1!07 
Decreto nomeando uma juuta. de pares elo reino para propor um p:rojecto do ceremoni:tl que 

de>e preceder e acompanhar a reu11ião das camarns legi ·lativns. :1ssim como as base;; 
do regimento interno da camara dos pares- 6 de setembro de 1826 ................ 208 

Pastoral ele D. Fr. Miguel da Madre de Deus, arcebispo primaz de Braga exhortando os 
. diocesanos a acatarem o regimen político estabelecido ............................. 208 

Ed1tal de José Joaquim Roru: igues de Bastos, intendente geral da policia, prohibindo ajuu-
. tamentos e descautes nocturnos pelas ruas e praç:as- 10 de setembro de 1826 ....... 212 

Circu.~ar do dito intendente aos juizes de fóra e ordinarios, recommeud:mdo que lhe parti
Clpem quaesqucr acontecimentos notaveis, objecto de devassas ou outro proceder le-
gal-11 de set mbro de 1826 . ................................................. 212 



811 

I'ortaria providenciando úcerca' das faltas que se notam nas listas das pessoas haueis para 
eleitores ele parochia e província, assim como pam serem eleitos deputados- 12 de 
setembro ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

Officio ele Francisco Manuel Trigoso ele Aragão Morato, ministro dos negocios do reino ao 
cardeal patriarcha, vice-presidente da camara elos pares, participando que a infa'nta 
regente houve por bem approvar a proposta da jtmta crcada para n~gular o ceremo
n ial c regimento de que trata o decreto ele 6 do corrente mez, a :fim elo visconde de 
Santarem servir de secreturio -13 de setembro de 182() ...... . .... . ........ . ..... 213 

Decreto determinando que o mordomo nobre e o mordomo ofli.cial dos presos façam parti! 
da commissão de reforma elas cadeias- 13 de setembro ele 1826 ................... 213 

Decreto mandando formar um índice, por ordem chronologica, ele toda a legislação desde 
1603 - 13 de setembro de 1826 ........ . . . ... . ................ . ........ . . . .... . 214 

Officio do marquez ele Pa,lmella a D. Francisco ele Almeida Portugal, informando-o elas con 
ferencias que tivera com mr. Canning e outros membros do corpo eliplomatico estran-
geiro a respeito elos negocios cl'este reino - 9 de setembro de 182G ...... . .. . ....... 214 

Oflicio do mnrquez ele Palmella a D. Francisco de Almeida Portugal, referindo-se c"special-
mcnte ao procedimento do infante D. i\liguel - 9 ele setembro de 182G .... .. ........ 217 

Oflicio elo m:1rquez ele Palmella a D. Francisco de Ahneicla Portugal, proscguinclo nas in-
fonmtçõcs cliplomaticas obtidas em Lonclres - 13 ele setembro de 1826 . . .......... .. 218 

Officio do barão ele Villa Secca a D. Francisco ele Almeida Portugal, communicando-lhe 
que rocebêra diversos diplomas, relativos ao juramento da carta constitucional pelo 
infante D. Mignel e .aos esponsacs elo dito personagem com a princcza D. Maria da 
Gloria, o remettendo tudo por copia -17 de setembro de 1826 ...... . ....... . ...... 219 

Decreto auctorisanelo o barão de villa Sccca, ministro plenipotenciario em Vienna, a rece-
ber o juramento do infante D. Miguel á carta constitucional-1 elo maio de 1826 .... 221 

Alvará ela princcza D . Maria ela Gloria, comtituindo seu procurador o barão de villa Secca 
para assignar a escriptma de esponsaes ela mesma senhora com o infante D. Miguel-
28 de abril de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 

Alvará de ol-rei D. Pedro IV, permittiuclo licença a sua filha a p_riuceza D. l\Iaria ela Glo-
ria para contrahir es1Jonsaes com o infante D. Miguel- 28 de abril de 1826 ......... 221 

Officio ele Joaquim Severino Gomes a D. Francisco de Almeida Portugal, acousando a co-
pia do decreto por que foi riscado elo real serviço -11 de setembro de 1826 .... . ... 222 

Manifesto á nação portugucza, assignado no quartel general ele Palencia pelo visconde de 
Monte Alegre - 9 de setembro ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

Proclamação aos portugnezes, assignacla em Lugo pelo brigadeiro Francisco ele Moraes Ma-
elureira Lobo - Hi de setembro ele 1826 ... . . ............. . ... .. ............... . . 225 

Proclamação attribuida pelos realistas ao infante D. 1\Iiguel- 9 ele julho ele 1826 ........ 225 
Variante da dita proclamação (nota) ..................................... . .......... 226 
Decretos (3) que se attribuiram ao infante D. Miguel, relevando a regencia de Portugal elo 

excesso ele jurisdicção c instittúnclo logar tenente a imperatriz rainha D. Cadota Joa
quina, para que em plena soberania e na ansencia cl'elle administre os reinos e domí
nios que lhe competem e ficaram desligados elo Brazil pela indepenclcncia d'aquellc 
ünperio - (assignaturas e datas differentes) .. . ................... . .............. 221 

Dccla.rações insertas na Gazeta de Lisboa sobre serem apocryphos os mencionados diplomas 
e destituída de fundamento urna noticia do consorcio do infante D. Miguel e ela_ quinta 
filha elo imperador de Austria . . .. - . .. ............................... . ..... . ... 227 

Proclamação realista remettida para Lisboa pela auctoridadc judicial de Elvas (sem data) 228 
• Proclamação do marechal ele campo visconde ela Varzea aos povos ela fronteil:a, pedindo-

lhes quo não se dei.,;cm illudir pelos rebeldes - 21 de setembro ele 1826 . . . . . . . . . . . . 229 
Deserção elo brigadeiro Manuel Pinto da Silveira, governador da praça do Almeida., com o 

regimento ele infanteria n. 0 11 para Hespanha ..... . . . . . ......................... 229 
Decreto extirJO'uinclo o regimento de infanteria n.o 11 e applicanclo a pena de demissão com 

infamia a
0 

todos os officiaes ela primeira, segunda e terceira linha que têem desertado 
desde 21 de julho e aos que de futuro perpetrarem similhante crime - 25 ele setembro 
de 1826 . .... . ................ . ..... . .. . ... · . .................. . .. ..... . ..... 230 

Commandos dados a alguns gencraes . ....... : . ... · .......... - ........... - ....... : .. 230 
Ordem elo dia do quartel de Braga, em que o vtscoll:cle .de San~a Martha declara. te~· pechclo 

a exoneração de governador elas an~1as da provmma .d.o Mmho, sendo subshtmclo pelo 
marqnez ele Ang·eja, e louva o serv1ço ~los chefes m~litares - 28 de se~embro de 1826 230 

Proclamação do marquez ele. Angeja aos habüautes elo Mmho quando assumm o commando 
cl'aquella província - 2 de outubt:o de 1826 ... · · · ... · · .... - . . . .. : . : ........... ·. . . 231 

Decreto prohibindo, sob pena ele prisão e processo, que se :tpregoem clianos, folhas pen?
clicas ou quacsquer outras f?lhas. volantes, c mesm? folhetos, .n~s praças, ruas e mats 
logares publicos, sem a denda hcença das auctonclades polJCiaes - 22 de setembro , 
de 1826 ...... . ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 232 

Relatorio de Jos6 Antonio Guerreiro, ministro interino dos negocios ecclesiasti.cos e de jus
tiça, pedindo á infanta regente efficazes providencias contra os abusos e machinaçõcs 
dos rebeldes- 23 de setembro ele 1826 .. · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... 233 

Decreto mandando imprimir e publicar com este diploma os alvarás de 6 de dezembro de 
1660 e ele 9 ele janeiro de 1792,. e a portaria .cl~ 10 de outubro de 1811, q;1e contêem as 
penas dos indivíduos que sem hcen9a 0~1 leg1tuno _passa.porte sáem do remo, ficando os 
magistrados rcsponsaveis pela sua mteu·a execttçao- 23 ele setembro ele 18~ ....... 233 

Diplomas a qne se refere o decreto supra ......... · · . · . · · · · · · · · · · · · .... ....... . ...... 234 
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Port~Lria. ordcna.udo que o chanccller da ca.sa da. supplica.çào, scrvin~o de regedor, faça su
bir semanalmente á presença da iufanta regente, pela. secrcta.r1a. de ~stado elos nego
cios ecclesiusticos e de justiça, um mappa de t odos os processos lJOl' cnmes de lcsa-ma
gestade remettidos ás varas da correição do crime da côrte e n'ellas pendentes- 23 
de setembro de 1826 .... .. . .. ........ .•...... .. • . . ... . . . .. .... - .. . .... . - - . · · . 236 

Decreto demittindo Francisco José de Almeida do logar de censor, pela sua frouxidão e 
culpavel conclescendencia - 23 de setembro ele 1826 .. •.. . _- ·; .. ... .. .. - ... .. : . . . . . 237 

Decreto determinando que a mesa do elesembargo do paço di nela os censores regws em 
tluas turmas para mais facil expediente cl'cste serviço - 23 de setembro de 1826 ... . 237 

Decreto encarregando a clirecção do banco de Lisboa cl~ institui ~- nm novo si3llo, o qual, ele-
pois ele approvado pelo presidente do tliesouro pubheo, servn·á para se marcarem todas 
as apolices pequenas deno_minadas ccpapel m?e~a" - 26 d~ setembro c~e 1826 _. . • . ... . 237 

Considerações da Gaz;tct ele Lisboa <;~m _contraposJçao ás dout~·J.1la~ d~ parttdo ~calist:t ... _- . 238 
Discurso da deputaçao q~e a provrnma_ ele Cabo Verde envwu _a corte do _Rw_ ele J m~mro 

para çomp1·i mentar o 1IDpcrado1· c re1 D . Pedro, senclo receb1cla em aucliencut ele 2 .. de 
setembl'o de 182ô .. . .. .. .... . ... ... ... •. . .... ... .....•. ... . . . ...... - . . . . . . . . . 242 

Officio do marquez ele Palmclla a m1·. Canning sobre os direitos do infante D. Miguel {L re-
gencia do l'Cino- 26 ele setembro de 18~6 . .. .... . - : .. . .. . . . .. . . ... - . - ... .. . . -.. 243 

Officio elo marquez de Palmella a D. Francisco de Almetda Portugal, dando-lhe conheci
mento ele importantes factos com relação aos negocias da península- 27 de setembro 
ele 1826 ............ . . .. .... . . . .. - . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

O.fficio do marqttez de Palmella a D. Francisco ele Almeida Por tugal, proscguinclo no mesmo 
assumpto - 4 ele outubro de 1826 . . .. . . • . •.... - .... . .. .... ..•. . .. , . • . . . . . . . . . . . 246 

Decreto designando o dia 30 ele outubro para a sessão real de abertnra das côrtes - 4 ele 
ontubro de 1826 ....•• .... .•.... ... . .. .. . ... . ..... • . .. . . .. ..•. .. ...... .. .. . . . 248 

P1·oclamação elo visconde de Canellas, convidando os soldados a unirem-se-lhe em Hes-
panha . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

Ol'ficio de Manuel Maria Coutinho ele Albergaria Freire, jniz ele fóra em Viila Real, a Tho
maz Gnilhcrme Stnbbs, participando-lhe que o marquez de Chaves levantára o grito 
rcvolncionaúo n'aquella villa e pretendêra sublevar o destacamento, seguindo de1Jois 
pela estrada ele Villa Secca ele Gravellos- 5 de outnbro. de 1826 . . ...... . . .. .... . . 248 

Proclamação do marquez de Chaves aos portuguezes, assignacla no quartel gcncra.l de Ma.i-
res - 5 de outnbro de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

Officio do barão ele Villa Secca a D. Francisco ele Almeida Portugal, participando qnc o 
infante D. Miguel p1·est~h-a já o jur amento á car ta constitucional - 6 de outubro de 1826 249 

Pastoral de D. F r. Joaquim de Menezes Athaicle, bisiJO de Elvas, observando que o dia 12 
ele outubro, natalício elo monru:cha, é tão digno de festeja1·-se como foi o de 31 de in
lho, e por isso convida os seus diocesanos a h·em ao templo n'aqucllc dia para recebe-
rem as inclulgencias que se hão de publicar - 7 de outubro ele 1826 .. .. . .. ... .. . __ . 250 

IV 
Felicitações de diversas corporações c auctoridades, protestando plena adhesão ao rcgimcn 

constitucional, e respectivas respostas da infanta regente-21 de j ulho a 11 ele ontu-
bro ele 1826 .. .... .. . . ....... ... . .. . ..... .. . . . .... . .. . ... .. .. . ...... . · ... .. .. .. 251 

Decreto e instrncções que regulam o ceremoni~ü para a abertura da primeira sessão real • 
das duas camaras reunidas- 8 de outnbro ele 1826 •. ........ . . . ... ..• .. .. ..... . .• 317 

Decreto nomeando D. Jayme Caetano Alvares Pereira de Mello condestavel elo reino para 
o acto solemne da sessão real da abertura das duas camaras - 8 de outnbro de 1826 319 

Aviso expedido a todos os pares do reino, designando o vestuario que a infanta rl:'gcntc 
houve por bem approvar para se apresentarem na sessão real ela abe1-tura elas cama-
ras, o qual fica sendo proprio ele cada um d'elles - 10 de outubro de 1826 . .. .... .. . . 319 

Officio da jnnta provisoria elo governo elo Algarve ao juiz pxesielentc e mais olliciaes ela ca
mara de Castro Marim, participando que n'aquellc dia fôra acclam::tclo rei de Portugal, 
Algarvcs e seus domimos o infante D. Miguel, e regente elo mesmo reino, ch.u:ante a 
ausencia d'elle, a imperatriz rainha; e enviando copias do auto feito po1· essa occasião, 
e juramento prestado pela mesma junta- 8 ele outubro de 1826 .. .... ....•. . ... .. . . 320 

Auto e juramento a que se ll'efere o officio supra .... . . . .... . .. .. .... . ..... .. ..... . .. . . 320 
Circular do conde ele Alva, governador das armas elo r eino elo Algarvc, a todas as auctori

elacles civis e militares, recommendando-lhes que não obedeçam a ordem alguma do 
governo intruso de Tavira, porquanto é illcgitimo e formado sómente por uma facção 
militar - 8 de outubro ele 1826 .. . ... . .. . .......... . . .... . . . .. , . .. _ . .. . .. ... .. .. 321 

Proclamação ela camara de Faro aos habitantes ela mesma cidade, co=unicanclo-lhes o 
acto revoltoso ele Tqv:ira e que estavam dadas as providencias para o rcpellir- 8 de 
ou tubro de 1826 .. . ..... . .. . ........... .. . . ... .. .. . . .. .. . . .. .. _ ..... . ..... . . . . 321 

Proclamação elo conde de Alva aos habitantes elo reino elo Algarve ácerça dos rebeldes e 
declarando que marcham tropas para perseguirem estes -12 de outubro ele 1826 .. .. • 322 

Ül'Clcm do dia contendo a organ-isação provisoria da divisão de operações e o respectivo es-
tado maior general - 12 de out'ubxo de 1826 . . ... .... . ... . . . _ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 322 

Avisos da juata governativa prov:isoria do reino do Alganre a Manuel José de Fig·ucircclo, 
ordenando-lhe qnc compareça em Tavira p:wa negocias de iinportancia c entn•gnc 
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'aclmínistraç:1o cl~ assento da villa a Sih7 estre Ribeiro Lamim-12 e 13 ele outnuro de 
1826 ....... .. ..... .. .. .. .. ... .. . ... . . . . .. .. . ...•. . .. . . .. . . . .. .. " . . • .... .... 323 

Officio da mesma junta a Antonio Tavares lYiaggessi, participaudo-ilhe a acclamação sole-
mne do infante D . Miguel feita em Tavh·a - 13 de outubro ele 1826 .... .... . ... .. . . 323 

Officio do visconde de Beire, governador das armas da província elo Alemtejo, ao general 
Saldanha, . dizendo que, em vista do infausto . acontecimento ele TaYira, deseja conti
num· n'aqu ellc serviço, desistindo da exoneração pedida quando a província estava em 
socego - 16 de outubro de 1826 ... .. .. ......... ... . ... . .. . .. ... .. .. . . .. . . . ..... 324 

O tE cio de Francisco Xavier Au:fficliener, segundo tenente commaudante da escuna ]'..Tympha, 
súrta no rio de Faro, a Ignacio da Costa Quintella, chLru:lo-lhe conta do seu procedi-

. meu to contra os r~bel~les --:- ~ 7. de out~tb~·o ele 1826 . . : .. : . '1:' • • : ..• •• •• • • • •••• • : • • •• 324 
Documentos a que se refere o e:fficw antenbr -15 ele outub1 o ele 1826 .. .. .. . . .. . ... .. •. 324 
P ortaria elogiando o regimento 'de i'!lfauteria n. 0 2 - 17 de outub1·o de 1826 ... . . ... . ....• 325 
Portaria certificando ao marechal de campo encarregado elo governo elas armas do reino do 

Algarve (visconde de Beire), que medidas nenhumas se haviam ainda tomado sobre a 
sua ulterior pretensão, e louvando-o muito pelos sentimentos ele leruldacle - 18 de ou-
tub1·o ele 1826 . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . • . • 325 

Portaria recommendando ao governador interino da torre ele S. Julião que não exceda a se
vericlade das medidas estrictamente necessarias para a segur8Jnça dos presos confiael0s 
á sua guarda -18 de outubro de 18:l6 . .. .. . . . ... . .. . .. ..... ...... .. .. . . ... ... .. 325 

Extracto ele participações officiaes recebidas no ministerio •da guerra - 18 c 20 de outu -
bro ele 1826 .. ... . .. . .. .. ... . .. . .. ... .. . .. .. . .. .. ... .. . . . . . . .. . ... . .. .. . •.. . • 325 

OHicio ele Manuel Maria Coutinho ele Albergaria Freire, juiz de fóra servindo ele COlTcge
elor de Villa Real, a Thomaz Guilherme 8tubbs, participando-U1e que o batalhão de 
caçadores n .0 7, estacionado em Villa Pouca, se sublevára e fugira para Hespanha -
22 ele outubro ele 1826 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...•.. . . . . .. .. 326 

Noticias inexactas espalhadas pelos realistas .. · ....... . ..... . ...... . .. . . . .. .... .. . ... . 326 
Proclamação elo marquez de Ch81ves, datada elo quartel de Verim, convidando os portugue-

zes a reunirem:-se-lhe-9 de outubro ele 1826 .. .. .... . . . . . . .. . .......... . ........ 327 
Proclamação de Tboma]' Guilherme Stubbs aos habitantes do Porto e militares ela guarni-

ção cl'aquella cidade, congratulando·se pelo anniversario natali cio ele el -rei D. P e-
dro IV -12 de outubro de 1826 ..... . . . .... .. . . ........ .. ... . .. ... . - . ... . .. · .. .. 328 

Pl:oclamação ele Autonio Tavares lVJaggessi, datada de Villa Nova de la Serena, aos habi
t~n!es da~ províncias do Alemtejo, Beira e T raz os MoRtes, incitaBrlo-os a seguir a di-
VIsao rcahsta - 16 de outubro de 1826 .. .. . .... . . .. . ... .. .. .... . . .... . . . .. . . . . .. 328 

P roclamação do visconde ele Porto Alegre, datada de Palencia, convidando os portuguezes 
a ajudal-o na causa ele D. Miguel-17 de outubro de 1826 . ... ... .... .. .. . . . . .. . .. 329 

Noticia assignada pelo visconde de Mente Ale9re a respeito ela revolta no Algarv~ - 20 de 
outubr0 de 1:826 ... . .. . ..... .. . . .... .. .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

Officio elo marquez de Palmella a D. F1·ancisco ele AJ.meida Portugal, sobre informações di- l 
plomaticas - 11 ele outubro de 1826 . ... . . . . .. . . .... .. ...... . ........... . . . ...... 330 

Decreto approvando o projecto do i·egimento interno para a camara dos deputados da na-
ção portt1gueza - 23 de outubro ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 

Decreto apprGvauclo o projecto elo reg imento da camara dos pares :.._ 23 de outubro ele 1826 344 
Decreto prorogaudo até ao ultimo dia elo mez de novembro o indulto concedido em 5 de 

agosto a0s cabos ele esquadra, auspeçadas e soldados que desertaram para reino es
trangeir<'> - 23 ele outubro de 1826 . . . .. . .•... .. . . .... . .... . . ...... .. . . . . . ..... . . 3;;4 

Extracto de participações oificiaes recebidas no ministerio da guena - 23 ele outubro ele 
1826 . •. ... ... . . . ... . . . . . . . ..... . ... . ... . ......... . ... .. . . .. .... . ... . . .. . . ... 355 

Decreto estabelecendo o subsidio pecuniario dos deputados, indemnisações por clespezas de 
vinda e volta, e as gratificações para os das ilhas adjacentes e ultramar- 23 de outu· 
bro ele 1826 .... .... . ....... .... . . ... . . · · · · · . · .. . . · . ... • . . . . ......... . ..... .. .. 355 

Portaria ao p rincipal Mencloça, reformador reitor da univer sidade de Coimbra, 1~ara que 
faça constar aos estudantes da mesma ~miversielooe serem muito agradaveis á infanta. 
l!egente os 8entimentos de amor e ficleh clade a sua ma.gestaele o senhor D. Pedro IV e a 
ella propria, não julgando porém necessario que a esse respeito façam expressa repre
sentação nem offerecimento para se alistarem em elefeza elo estado- 24 ele outubro ele 
1826 .. .. . . . ... . .......... . . .... . ... . . .. . .......... . .. . .. .... ....... . . . ..... . 355 

Decreto prqvidencianc1o ~~cerca do serviço tachygraphico elas côrtes - 24 ele outubro ele 
1826 ..... ... ............... . .... . .... . . . .. .. ....... . ..... . . ... . ... .......... 356 

Decreto auctorisanclo Francisco Manuel 'Trigoso ele Aragão Morato, ministro dos negocios 
do ·reino, a designar as pessoas que provisoriamente hão de servir nas earnaras, em
quanto as respectivas mesas não nomearem os seus empregaeles, conforme estabelecem 
os regin1entos internos - 25 ele outul~ro de 182~. : . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 

Extracto clé participações o:fficiaes r ecebidas no mm1steno da guerra-25 de outubro de 
1826 . . ... . ... . ........ ... ........... . ........ .. ... . .... .. ... .. . . . .. . .. .. . .. 357 

Officio do conde ele Alva a Ignacio da Costa Quintella, participando-lhe as suas operações 
militares - 26 ele outubro ele 1826 .. . : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... 357 

Extracto de participações o:fficíaes recebi elas no ministerio ela guerra- 27 de outubro de 
1826 .... . .. . ........... . . ...... . ....................... .. .... . . ' . ...... . ... 358 

Aviso louvando o commanclantc e niais officiaes elo batalhão de caçadores n.0 7 pela fideli
dade que patentell!ram quando aquellc corpo se revoltou em Villa Pouca de Aguiar -
2 7 ele o.utu bro de 1 82.6. . . . . . . . . . ... . . . . · .• · · · . •. · · · · · · · · . . · · · · · . . . .'. . . . . . . . . . . 358 



. l 'd· l ~ l • Portana mandando qnc o conde de Almada, mcstrc-saln. tla casa rea , uo •a c a :;cssao c a 
abertura elas côrtc!l declare aos aTccbi ·pos e bispos os logarcs destinados para elle:; 
n'aquelle solCJmlielade - 28 de outubro de 1826 . ... . ...... .. ......... . ............ 359 

Otricio do geneTal Saldanha a Iguacio da Costa Quintclla, part icipando-lhe a sua entrada 
em Faro e qual o cspirito d~·s algarvios, e fazendo o elogio de di:fi'ercntes militares-
27 e 28 de outubro de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Oflicio· ele Ignacio da Costa Quintella ao general Saldanh>1, commuuicauclo-lhc, de ordem 
ela il•fanta regente, que foram muito agradaveis áquella senhora as 11oticias a respci~o 
dos povos do Algaxve- 1 de novembro de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

Ordem do dia do quartel general do Porto, recommcndando á guarnição c mais habitantes 
d'aqttella cidade que não se deixem ílludir com as suggestões dos realistas, c transcre
yendo um extra c to de noticias militares procedentes elo mini sterio da guerra- 28 de 
outubro ele 1826 .......... . ... . .. ... . . .. .. . . . . ..... . . . ... . . . . . . . . ... .... . ..... 3GO 

Proclamação realista dirigida aos conimbricenses . . . . . . . ....•. .. ..... , ... . ..... .. . . .. 361 
Proclamação real ista di rígida aos transmontanos e datada de Alcaniccs- 29 de outubro 

cle1826: .. . . . . . • . ...... . ..... . ....... . . . .. . .. .. . . . .. ....... . .. .. ... ... . .. ... 362 
Proclamação elo marqucz de Chaves aos realistas portugtwzes, datada de 'Lugo - 29 de ou-

tubro de 1826 . .. ... . .• . . . . ... . . . ... _ . . . .. . . .. ... . . . .. ..... .. .. .... .... .. ..... 36~ 
Exlracto de participayões offi.ciaes recebidas no ministerio ela guerra - 30 de outubro de 

1826 ............. . o o o o • •• o o ' •• • o o o •••••• • ••••• •• •••••••••• • •• • ••• •• • • • • ••••• 363 
Decreto nomeando os conselheiros ele estado vitalícios creados pelo artigo 107.• da carta 

constitucioual - 30 de outubro de 1826 . ........ . .. . ....... . . .. ............ . .. . . . 364 
Decreto conservando as hqnras de conselheiros ele estado aos indivíduos que áqt1ella data 

occupavam este eminente cargo - 30 ele outubro de 1826 ... . .... .. . .. .... . . . .. . . . . 3G4 
Decreto determinando que o presidente da camara dos deputados vença dm-ante o tempo 

da actual legislatura a quantia de 6:000 cruzados por anuo, pagos mensalmente- 30 
de outubro de 1826 . . . . .. . . .. . .... . .. . .. . . . . .•..... ..... . .. . . . .. .. . . .... . .. .. . 364 

Deputados eleitos para a legislatura ele 1826-1828 .. ........ .. . . . ..... . . . . . . ..... .. ... 36õ 
Sessão real da abertura das côrtes geraes- 30 ele outubro de 1826 .. .... . ... .... . . .. ... 366 
Discurso recitado pela infanta regente n'aquelle acto solemne . . . .. .. • . ... . . . .. ... .. ... 366 
O H'i.cio do barão ele Villa Secca a D. Francisco de Almeida Portugal, partio i panclo-lhe a chc-

gadá da dispensa de sua santidade para se poder effeituar assim o casamento como os 
esponsaes ela rainha D. l\Iaria II com o infante D. Miguel, e que estes já se celebra
ram- 31 ele outubro ele 1826 . . . .... . .. . .• . ... ... . .. . . . . ... . ... .. . . .......... . . 368 

Extracto da act.a dos esponsaes acima alludidos, }Jublicada na folha o:fl:icial elo governo . ... 369 
Copia textual do dito documento, enviada pelo m:iuistro portuguez na côrte ele Vienna-

29 ele outubro de 1826 (nota) .... . .. ....... . . . .. ...... .. . . ..... ..... . . .... . .... . 370 
P1·oclamação ele Antonio Lob? 'l'cix~ira ele Bar~·os de Barbosa, brigaeleü-o encarregado do 

governo elas armas da Be1ra Ba1xa, aos habitantes ela mesma província, quando tomou 
posse- 31 de outubro de 1826 .. ...•. . .... ... .... .. ... . .......... . . .. .. . •. . .... 3í2 

v 
P1·imeiros actos elas camaras : na dos deputados, mesa provisoria e sorteio para se compo

rem as com missões de verificação ele poderes; na hcreclitarla, escolha ele secretarios, 
entrega elas cartas regias e jm·amento dos pares- 31 de outubro ele 1826 ... . ... ... 372 

Discurso elo presidente ela camara elos pares quando esta se constituiu - 31 ele outubro f' 
ele 1826 ... .. ..... ; .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . ..... . . .. ..... . ... . . . .. .. . ....... ... 374 

Eleição dos membros da mesa ela camara elos deputados - 2 e 3 ele novembro ele 1826 ..•. 374 
Parecer da commissào nomeada para exwminar se a camara dos pares deYe receber o pro· 

jecto do regimento interno decretado - 3 ele novembro ele 1826 .. . .... ...... . . ..... 375 
Discussão do dito parecer . . . . .. .. ... . ....... . .. .. . . .... ... , .... . .... . ... . .... . ... 375 
Discurso proferido pela infanta regente quando lhe foram apresentadas listas quiutuplas 

para a escolha de lJresidcnte e vice-presidente da camara, dos deputados- 4 de no -
vembro ele 1826 ....... . .... ... . . .. ..... .. ....... . .. .... . .... . .. . .. ... . . . . ... 381 

De01·cto nomeando os alludiclos membros da mesa- 4 ele novembro ele 1826 ... ... ....... 382 
Discurso proferido pelo presidente ela camara elcctiva quando esta se constittúu- 6 de no-

vembro ele 1826 .... . ....... . ... ... .......... . ...... . ....... . . .. ... . . .. · . . ..... ' 382 
Discussão ali suscitada ácerca do projeeto elo regimento intemo -6 ele novembro de 1826 382 
l">roposiçõcs dos deputados Pedro Mousinho de Albuquerque, ·Francisco Antonio ele Cam-

pos, Antonlo J os6 ele Lima Leitão, Francisco Soares Franco e Manuel Teixeira Leo-
mil relativamente ao dito regimento interno .. .. .. ... ... .. ........ . . . .... .... . . . . 387 

Relatorio sobre o estado da fazenda publica, apresentado pelo respectivo ministro fbarão 
elo Sobral, H01·mano) - 7 le novembro ele 1826 .. .. , ... .. . ......... . ... . .. . : ..... 389 

Proposiç.ões dos deputados Manuel Borges Carneiro, Bento Pereira do Carmo, Alexandre 
Thomaz ele Moraes Sarmento, Manuel 'l1eixeira Leomil, João Henriques elo Conto 
Francisco Joaquim Maia, João Elias da Costa Faria e Silva, visconde de Fonte Ar~ 
cada, Caetano Rodrigues ele Macedo, Joaquim Antonio de Aguiar, Luiz José Ribeiro 
e ~rancisco Antonlo de Cn.mpos, sobre diversos assumptos- 7 de novembro de 1826 394 

Proposições elos pares do reino condes ele S. Miguel, ela Taipa e da Lapa, e marqucz de 
Alegrete, os dois primeiros sobre o regimento interno, o terceiro para que se dirija 



815 

uma mensagem a el-rei D. Pedro IV exprimindo quanto a camara lhe está aoTadccida 
c o ultimo expondo a urgencia ele fÓrmar-se a lei que tenha por base o § 2~o do a;rti ~ 
go 145.0 ela carta-- 7 ele novembro de 182G .. . .......•... .. : ... .... .... ...... . .. 396 

Discmso lJrouunciado perante a infante regente }Jel:l. deputação encarregada de lhe parti-
cipar achar-se constituída a camara clectiva - 7 de novembro de 1826 .... . ... ... .. 397 

Resposta ele D. Iznbell\Iaria . . .......... . .. . ..................... .... .... ... ..... . 398 
Relatorio e propostas de lei do ministro dos nego cios da 'fazenda, dando nova fó1·ma á con-

ta~loria fiscaL e thcsouraria geral das tropas - 8 de novembro ele 1826 ... .. ... .. .. .. 398 
Propostas de lei elo mesmo ministro sobre a união das alfandegas de Lisboa e melhoramento 

na sua escriptmaçào e despacho- 8 de novembro de 1826 . . ....... .. .. . . . ... ... .. 406 
Propost.o'l. ele lei elo mesmo minist1·o para a reforma das companhias da alfandega grande de 

Li.sboa-8 ele novembro de 1826 .............. . . . ... . ..... .. .... . .•... . .. . ..•. 412 
Proposta ele regttlamcnto das tlitas companhias .. . ................................... 416 
Discussão elo parecer da commissiio de poderes sobre o diploma elo deputado eleito Manuel 

Cb.ristovão ele Mascarenhas Figueiredo- 9 ele novembro. de 1826 ........... .... · ... 419 
Proposta ele lei do ministro interino dos negocias da guerra, para que fique em pleno 

vigor, não obstante c1ua.esquer leis em contrario, o artigo 15.o dos de guerra - 10 de 
novembro de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 

Proposta de lei elo ministro dos uegocios da fazenda, com o fim. de atalhar os abusos que se 
commettcm no lançamento da clecima dos predios rusticos arrendados - 8 e 10 ele no-
venlbro ele 182G ..... . ........... .... •. : . .... .... .. - .... . . . . . .. ...... .. .... . .. 4~1 

Proposta do lei elo mesmo ministro para a orgi:núsação do tribunal do thesouro publico -
8 ele novembro ele 182G . ................... . ........ . .. .. . ...... . ........ . .... 4.32 

P1·oposições dos deputados Antonio Pinto Alvares Perei.J:a, Vicente Ntmes Cardoso, RodriO'o 
de ::iousa Castello Branco, Manuel Teixei.J·a Leomi.J, .l!'rancisco Joaquim Maia, José X~l,
vier Mousinho da Silveira, Luiz Tavares de Carvalho e Costa e Alexandr e Thomaz de 
Moraes Sarmento, sobre diversos a!lsumptos - 11 de novembro de 1826 .. .•...... . •. 44 7 

Resposta ao discurso da corôa dirigida pela camara elos pares á iufanta regente, e pala-
vras que a mesma senhora pronunciou perante a respectiva deputação ......... . .... 419 

Proposição do pru do reino conde da Ctmha, tendente a organisar-se quanto antes um co-
digo civil e criminal-11 de novembro de 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . • 449 

Parecer e projecto de lei da commissiio encarregada pela camara dos deputados ele exami-
nar a 1noposta do potler exec~ltivo sobre o restabelcciu..ento do artigo 45.0 elos ele guer
ra- 12 ele novernbrq de 1826. . . . . . . . . . . . . • . . . , ... . .... . .. ... ........ .. . ..•••• 450 

Proposiç.ões dos deputados Filippc Ferreira de Araujo e Castro José Xavier Mousinho da 
Silveira, Manuel 'feixei.ra Leomil, Francisco Soares Francd e l\Iauuel Borges Carneiro 
a respeito de varios assumptos - 13 de novembro de Uí26 ... ...... . ... ' ........ .. • 450 

Discur~os das condes _d?: Lapa e .j:]a Ponte, fundm;nentanrlo a prop<·sição d 'aquelles pares do 
remo para que clHI.Ja uma mensagem a el-ret _D. Pedro IV - 13 de novembro de 1826 452 

Parecer e novo lJrojecto de r egimento intern0 da camam dos cleput:1dos, feito pela commis-
são inemnbicla de examinar o que offerecêm ao governo -14 ele novembro ele 1826 . . 4ü3 

Voto separado ele um membro da mesma commissão ........... . . . •..... .. .... . •...... 466 
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verno sobre assumptos políticos- 16 ele no~rembro ele 1826 ... . . ... . .... . .. . ...... . 466 
Parecer da commissão encarregada pela camara electiva de indicar os artigos ela carta 

constitucionai cr0a execução dependia de leis regulamentares, designando de entre es - ~ 
sas as mais mgentes -17 ele novembro ele 1826 .. . ..... . .... ... .. : . ...... . ... . . . 4.67 

Res1)osta ao discurso da corôa que a camara dos deputados dirigiu á infanta regente, c ai-
locução ele sua alteza quando lll'a apresentaram -18 de novembro de 1826 .. . . ...... 471 

Pwject.o de lei pftra se formarem guardas de segurança pnblica, apresentado por nma com
missiio especial, que fôra incumbida de examinar as propostas dos deputados Francisco 
Soares Franco, visconde de Fonte Arcada e Manuel :reixeira Lcomil - 20 de novem-
bro ele 182G .... . . ... .... . ... . .... .. ... . ........... .. . . . ...... . ... .... .. . . .. . 474 

Discm·so proferido perante a infanta regente pela deputação ela camara elos }Jares, que lhe 
entregou a mensagem para c l-rei D. Pedro IV - 18 de. novembro de 1826 ........... 477 

Resposta ele sua altez<l. serenissima . . ...................... . .. . .. . . ... . . .. .... . ... .. 477 
Ordem elo dia do quartel general ele Valle de P erdizes, assignacla pelo visconde de Ca.nel-

las, em nome do marquez de Chaves, m:mclanclo q110 todos os regimentos da pümeira c 
seg·unda linha se reunam ás div isões de J·calistas i os empregados publicas civis, mili
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seu exercício i o corpo militar r:J,cademico _seja rcstabelec:ido com a. mesma organisação 
que tinha em 1808 e 1809 i e os soldados Jsentos elo serVIÇO desde Janen·o de 1824 vol-
tem ao serviço, etc. - 2 de novembro de 1826 .... . .... . ... ...... ... · . . .. .. . ... . . 478 

Manifesto do marqucz de Chaves á heroica e leal nação portugueza- 2 de novembro de 
1826 ....... ..... .. . .. .. ..... .. . . . .. . . . .. ..•.. ........ ........... ....... .... 4{9 

Üffi.cio do marqucz de Palmella a D. Fr~ueisco ele Almeicl_a. Portugal, informando-o d:1. con
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vembro ele 1826 ... ..... . . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 481 

Decreto exonerando o duque de Cadaval do cargo de conselheiro ele estado, a seu pedido 
mas conservando· lhe as honras inhercutes - 6 ele novembro ele 1826 .... . .. ....... ~ 483 
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de 1826 ...... . ....... . .........•. . . . ..... .. ...•.. · ... .•.•. •.. .... . . · • ... . .... 483 
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Extracto üe participações officiaes recebidas no ministerio da fazenda- 6 e 8 de novem-
bro de 1ts26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

P01·taria para que o cbaucc:!ller da casa ela supplicação, servindo de regeclor, mande sem 
perda de tempo tomar conhecimento dos summarios ou devassas remcttidas pelos ma
gistrados territoriaes contra os perturbadores do socego publico e fautorcs de rebel-
lião - 11 de novembro de 1826 . ... . . . .. ..... .. . ... . . .. .. ... . .... . ... . .. . .. . . . . 484 

Portaria ao intendente geral da policia áccrca ele iguaes providencias -11 de novembro 
de 1826 . . ...... . .•... . .. . .... . ..... . . . ..... .. . .. .• . . .. .... ... ......... . ... . . 485 

Ordem do dia do quartel general de Montcmór á divisão de operações sob o commando elo 
brigadeiro Saldanha, louvaoclo-a pelo seu br ioso comportamento -- 13 ele novembro de 
1826 .... . ..... .. . ........... ... . . .. .... . .. .. . . .... • . . ....... .... . .. . . . . . ... 485 

Officio elo mru:qucz de Palmclla a D. Francisco de Almeida Portugal, dando-lhe noticias 
políticas - 15 de novembro de 1826 ............ ..... .. . . . . .... .. ........ .... . . . 486 

Carta (traduccão) de Jorge Canning ao marquez ele Palrnclla, felicitando-o pelo jlll'amcnto 
que o inf~nte D. Miguel p1·cstára á carta constihteion:tl-13 ele novembro tlc 1826 ... 487 

Ordem elo dia ela secretaria de estado elos nogocios ela guerra, elogiando elilrersos rcgirnen-
tos da primeira liuba pelos seus distinctos serviços - 16 ele novembro de 1826 .. .. . . 487 

Proclamação expedida do quartel de Villa Nova de la Serena, participando aos soldados 
que o exercito realista vae entrar no territorio portuguez - Hi ele novembro ele 1826 487" 

Decreto nomeando D. Lourenço ele Lima, Thomaz de Mello Breyner e José Ferreira Pinto 
Basto para servirem na co=issào das cadeias ele Lisboa chm.mte o impedimento do 
marquez de Castello Melhor, barão de Quintclla e F rancisco Antonio ele Campos, por 
estarem exercendo ftmcções legislativas - 17 de novembro de 1826 .. . .. .. •. . .. . .... 488 

Ordem do dia elo quartel general do governo elas armas ela côrte e p.rovincia ela E2..-trema
dnra, determinando que os commandantcs elos corpos expliquem aos seus subordu1ados 
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escrupulo, não permittiudo entrar n'ella ele noite sem consentimento ou reclamaçào-
17 ele novembro ele l tS26 . . .... .. .. .... . ....... • •.... 1 . . . .. . .... . ..... . . .. .. ... 4.88 
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Discussão ela proposta do par do r eino conde de H. Miguel, inserta a }Jag. 467, c na qual se 

fazem referencias a attribuições dos poderes politicos - 21 de novembro de 1826 .. .. 497 
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Officio ele Francisco Manuel Trigoso ele Aragão Morato, ministro elos negocias elo reino, ao 
marqucz ele Tancos, secretario da camara elos pares, definindo as obrigações do seu 
cargo, com referencia a uma proposição elo conde da Taipa- 22 de novembro de 1826 500 

Proposição acima alludida e decreto sobre que se baseou - 20 ele noYembro e 14 de outu-
bro de 1826 (notas) . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 500 
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com as principaes potencias da Emopa - 4 de dezembro de 1826. . . . . . . . . . . . • . . . . . 539 
Documentos a que se refere o relatorio supra (nota de D . Francisco ele Almeida Portugal 

ao conde de Casa F lores, plano de ataque elos rebeldes, ordem do dia da divisão rea
lista elo Alemtejo e auto da mesma) ~ 27 de novembro, 21 e 22 de setembro ele 1826 . . 542 

Discussão na camara dos deputados, suscitada pelo cliscmso e documentos anteriores - 4 
de dezembro ele 1826 ..... .. .. . . .... .. •.. .. . . . •. .. . •. .. . .... .. . .. . .. . . . .....•. 545 
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Officio de Francisco Barroso Pereira, secretario ela camara dos deputados, a Ignacio da 
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4 de dezembro ele 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 

Parecer da commissão incumbida ele examinar o projecto ele lei sobre responsabilidade so
lidaria elo ministerio, que apresentám o deputado J osé AntGnio Guerreiro - 5 de dezem-
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P roposta do deputado José Antonio Ferreira Braklamy, para que se convide o ministro da 
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mara dos deput~dos, de ordem ela r~esma ser~nissima senhora, em 6 de dezembro ele 1826 578 

Resp?sta daua pela infanta regente a cleput~çao ela cam~ra dos pare~ encarregacl~ de fe
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Carta do marquez de Chaves ao rei de Hespauha, expondo-lh e os motivos por que se reti
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Encerramento ela sessão extraordinaria das côrtes: discurso do ministro elos nego cios do 

reino, na ausencia da infanta regente - 23 ele dezembro ele 1826 ....... . ..... . ..•... 682 

VIII 
Juizo critico do estado de ~ortugal qJando reuniram as côrtes em 1826 e analyse ele alguns 

actos d'estas por Alm~:nda Garrett . · .... . . · . . . ... .. . .. . . . . .. .......• . ... . . . .. . .. 685 
Officio elo marquez de Palmella a D. Francisco de Almeida Portugal, dando-lhe algumas 

informações politicas- 22 ele novembro ele 1826 ......... . . . .... . .. . .. . .. . ....... Gn8 
üfficio do barão ele Villa Secca a .D. Francisco de Almeida Portugal, participando-lhe que 

o impernclor çle Austria fi:llera ver ao- infante D. Miguel a resposta juxiclica contra
riando as falsas asserções elos intrigantes sobre a successão do reino, e o aconselhára 
a escrever e assignar uma. declaração sobrA os legitimas e inauferiveis direitos de el-
rei D. Pedro IV á corôa portugueza -7 de dezembro de 1826 .... .•.. .. .. .. ....•.. 699 

Mcmorandum, datado de Vienna de Austria, a que se refere o officio supra - 28 de novem-
bro ele 1826 . . . . . . . . . . ..... . .. . . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · . · . . · · · . . . . . . . . . . 700 

Declaração elo infante D. Miguel, de que está perfeitament~ de accorclo com todos os pon-
tos ele direito estabelecidos e desenvolvidos na memona supra sobre a ordem de sue
cessão ao tbrono de Portugal, e por consequencia confu·ma de novo os principias de 
fidelidade ao senhor D. Pedro IV, seu legitimo soberano- 29 de novembro de 1826 .. 702 

Proclamação ele JoaqRim Telles J01·dão, chamando ás armas todos os portnguezes a favor 
d~L causa realista - 7 de dezemb1·o de 1826 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · ... · . · ..... 000 

Proclamação de Fra.nci8CO de Paula Sarafana Correia ela Silva Sampaio, juiz de fónt de 
Sortelba, aconselhando os habitantes cl'aquella comarca a conservarem-se fieis ao go-
verno constitucional - 8 ele dezembro de 1826 ... . .. . ........... . . .. . . : . .... . ... . 703 

Manifesto do supremo go.verno provisorio erecto nfl. cidacTe de Bragança em defeza dos di
reitos do infante D. Miguel- 9 de dezembro de 1826 . . ... . . . ....•.... . . . ....... . 704 

Extracto de participações officiaes recebidas no ministerio da guerra·- 8 de dezembro 
ele 1826 ...•.. . .•. . ...•..•.............. . ..........•.... : . ..•....... . ...•.. . . 70!) 
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01·dem . do dia do quartel general do Porto, determinando que se organlsem n 'aqLLella cidade 
batalhões provisorios da guarda de segurança - 8 ele dezembro de 1826 . . • . . . .. ... 710 

Portaria mandando que o intendente geral de policia iuforme se o ministro do respectivo 
bairro abriu devassa pelo acontecimento que teve .loga.r na pra.ça do Commercio junto 
á secretaria de estado elos ncg{)cios da gucna no dia 6 cl'aquelle mez - 9 ele dezembro 
de 1826 . . . . .. . .. . .... ... .. .. .•.....•................... .... ..... . ... . •... .. . 711 

Portaria ordenando que o chanceller da relação e casa do Porto, encarregado da policia da. 
C:ita cidade, vigie attentameote os Eeus empreg~tdos, porquanto se têem havido com 
frouxidão a respeito elos rebeldes que perturbam a ordem pnblica por meio ele papeis 
sediciosos e opiniões subversivas - 9 de dezembro de 1826 .... . . . ................. 711 

Portaria ao marechal ele campo graduado, governador das armas da província do Alcmtejo, 
ordenando-lhe que faça entregar a Francisco Romão de Goes, coronel de milícias de 
Beja, quatro mil cartuchos ele espingarda, para municiamento ele Ullla companhia franca 
ele cidadãos em defeza ele el-rei e elas suas instituiçiíes- 9 ele dezembro de 1826 ..... 711 

O.fficio da junta provisoria ela Guarda a José de Mello Freire, coronel commanclante elo re
gimento ele milicias ele Arganil, pa,rticipanelo· lhe ter-se a,li acclamaelo D. Miguel rei 
fJJbsoluto e a imperatriz raiuba como regente durante a sua auselllcia, e pecliuclo outro-
sim a cooperação cl'elle - 9 de dezembro de 1826 ........ . ........... . ... . ... . .. . 711 

Officio elo visconde ele Molellos ao dito coronel, dizendo-lhe que a jtmta da Guarclà. e o ge
neral Telles, commanclante da quinta divisão realista, esperam anciosos que o seu re-
gimento se lhes reuna quanto antes -14 de dezembro de 1826 ... .. .. . .... . . .. . .. .. 712 

Officio ele Antonio ela Costa Freire Caldeira ao visconde ele Ca.nel<las, agradecendo ·lhe ter 
mandado reintegral-o no cxm·cicio de juiz ele fóra ela cidade de Lamcgo e protestanclo 
a sua aelhesão á causa ele D. :Miguel ..:... 9 de dezembro de 1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 

Officio do marquez de Palmella a D. Francisco de Almeida Portugal, communicando-lhe a 
conversação que tivera com mr. Cauning ácerca do amcilio de tropas pedidas para o 
territorio portuguez - \J ele dezembro ele 1826 .. .... "' . ........ .. ... . . . .......... 713 

Carta do marquez ele Palmella a mr. Canning, a respeito.do mesmo assumpto - 9 ele dezem-
bro ele 1826 .. . . ....... . ... . . . ... . . .. . . ............ . . . ......... . ....... . .... .. 714 

Aviso ele Pech·o ele Mello Breyilcr ao visconde ele Santa1'em, de que a infanta regente, at
tenclenclo ás justificadas rasões expostas, houve por bem exonerai-o elo logar ele minis-
tro elos negocias estrangeiros- 9 ele dezembro de 1826 ..... : . ................. . .. 715 

Decreto nomeando Francisco Manuel Trigoso ele Aragão M01·ato conselheli·o ele estado vi-
talício -10 ele dezembro ele 18:dG . . .............. .. ... . ...... .. ................ 715 

Nota ele m>. Canning ao mar.9.uez. ele Palmella, enviando-lhe copia da mensagem do rei da 
Grau-Bretanha commumcacla ao parlamento, rel!lltivamente a uegocios ele PortugaQ-
11 de dezembro ele 1826 .. . ....... . ..... . . . .. . .. . ... . .. . .... . .. ·'" ............. . 716 

Traclucção ela mensagem de Jorge IV ele Inglaterra, a que se refere a nota supra - 11 ele 
dezembro de 1826 ..... . .......... . . .... .... .. ................ . . . ... . ... . ..... 716 

Extractos. ele participações officiacs recebidas no ministerio ela guerra -11 ele clezembro 
de 1826 ..... . ........... . . . ..... ... . . ..................... . ..... ... . . ....... 716 

Portada communicanclo ao major da m:mada real que a infanta regente acceit:ha o brioso 
offerecimento da companhia dos guardas marinhas para serem empregados em qual
quer serviço, expresso na sua representação junta com o officio elo respectivo comman
dante - 12 ele dezembro ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 

Docmnentos a que se refere a portaria supra - 7 ele dezembro de 1826 .... . ....... . .. . . 719 
Edital ele José Joaquim Rodrigues ele Bastos, intendente geral da policia da côrte e reino, 

prohibindo quaesquer ajuntamentos populares nas ruas e praças ele Lisboa e nas das 
clemais cidades, vi1las e povoações que não sejam presididos }JOr legitima auctoriclade, 
nem tenham }JOr objecto algum mercado ou acto religioso - 12 ele dezembro de 
1826 ...................... . . . . . . •.. • .•.. . .••.••..• . ........•...... . .. . .. ...• 720 

Discurso proferido na presença ela infanta regente por Joaquim José de Azevedo, como 
procurador ela deputação encarregada pelos estudantes da universidade de Coimbra 
de entregar a sua alteza uma representação para que lhes fosse permittido alistar-se . 
entre os defensores elo r ei e da liberdade - 12 de dezembl'o ele 1826 . . . . ..• . ....... . 720 

Representação a que se refere o cli.scmso supra .......•..• .. .. ... . .. . .. . .' . . . . . . . . . . . . 721 
Graves occorrencias n'L1ma da·s aulas da universidade em 23 e 24 de outubro ele 1826, e do-

cumentos comprovativos (nota) . .................. . . . ..... . ........ . ............ 722 
Auto da acclamaçào do infante D. Miguel como rei de Portugal na villa e concelho de Fer

reiros ele Tendaes -11 ele dezembro ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 
Auto lavra:do em Villa Re!l.l, confirmando o governo Jlrovisorio que se instalh~ra na ca,pital 

ela província de Traz os Montes em nome do infante D. Miguel como soberano - 12 
de dezembro ele 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 

Ordem do dia do qum'tel general de Villa lieal, em que o marquez de Cbayes faz constm· 
á tropa do seu commanclo que o visconde ele Monte Alegre prenelêra o visconde ele Ca
nellas e Manuel Pinto da Silveira, e roubára em Bragança 300:000$000 réis - 12 ele 
dezembro de 1826 ........ . ......... . ... . ... . ..... . ................. . ......... 729 

Extmcto de participações officiaes recebidas no ministerio ela guerra - 13 ele dezembro 
ele 1826 .. : . ........................... . ...... . ........... . ................ . . 730 

Oflicio elo marquez de Palmella a D. Francisco ele Almeida Portugal, noticiamlo-lhe o fa· 
voravel acolhimento que obtivera do publico a mensagem elo rei de Inglaterra, e a sun. 
discussão nas dua.s camaras -14 de dezembro ele 1826 .. .. . ....... . .............. · 731 

Not~t do marqucz rlc Palmella a mr. Canning, agradecendo :t sua mag·estaclc b1·itannicn, ern 

ct 



823 

nome de el-rei , da iufanta regente e da naÇão portugueza, a promptidão nos auxilies 
ao mais. antigo elos seus rulliados -13 de dezembro de 1826 . .... . ... . ~ . .. ......... . 733 

Officio do marquez de Palmella a D . Francisco ele Almeida Portuga.l, prosegninrlo nas :in
formações politicas -14 ele dezembro ele 1826 ........ . .. ... . . ....... .... . . . ....• 733 

Extra~to ela sessão da mt.mara dos commm;s em 12 de dezembro ele i826, relativa aos nego-
cws de P ortugal ... .... . •. .. . - . - - . . .. - . - .. - .. - . . ....•. . •.. .................. 734 

Discurso proferido na camara dos pares cht nação franceza p elo barão de Damas, ministro 
tlos negocias -estrangeiros, a r espeito das ~li ssensões na pe1únsula - 19 de dezembro 
de 1821:i ..... ... ....... . - . . . . ... .... . · .. . · . : . - .... - . · .. - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . 7 ó 7 

AYiso da junta provisoria de Yizeu ao 'juiz orclinario de Mortagua, ordenando-lhe que pro
ceda immcd iatamente a acclamar rei absoluto o infante D. !'vliguel - 15 ele dezembro 
ele 1826 . .. .... .. ... ... .. - . . . - ... -- . · . - . · ·- · · .. · · - ·. ·--- . - - ... • ..... . . . . . . ... 758 

Extracto ele participações officiaes recebidas no ministerio da guerra -17 ele dezembro 
de 1826 ........ . ...... ... . .. . - ... ... - - . : · - .. · . - . ... · . · - - .... , .. - - . . . . . . . . . . . . 7 58 

R elatorio-do coronel José Lucio Travassos Valdez, datado de Salamanca, s"obrc os succes
sos que precederam a capitulação ele Bragança, assim como ácerca ela sua marcha para 
Hespanha -16 de dezembro de 1826 . . .. . .. · .. .. .. · · · .. · .......... ....... ... .. . 759 

Artigos da capitnlação de Bragança assignados pelo visconde ele Monte Alegre e J osé Lu-
cio Travasses Valclez - ~6 ele novembro ele 1826 . . .... · ... .• . .. .. .. .. ........ ... • 761 

Aviso da junta provisoria ele Vizeu ao capitão mór de Mortagua, ordenando-lhe que man
tenha a tranquillicl,1cl e c apprehencla os passageiros suspeitos ele contrarias á causa ele 
D. Miguel como rei absoluto -17 ele dezembro ele 1826 .. ......... . .. . ............ 762 

Extracto de participações officiacs r ecebidas no m:inisterio ela guerra- 18 de dezembro 
de 1826 . .. ................... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · . ... .. .. . ...... . . . 762 

Proclamação elo general Francisco ele Paula cl ~ Az_ereclo aos habitantes da Beira Alta., pro-
mettenclo- lbes que vae ser esmagada a reoelclla - 18 ele dezembro de 1826 .. ..... ... 762 

Portaria elo marquez ele Chaves, dispensando elo serviço el e ajudante g-eneral do exer cito 
reali sta o visconde de Canellas e nomeando-o governador elas armas ela província ele 
'l'raz os Montes -18 de dezembro ele 1826 .. . ... . . ... .. .. ....... ... . . ..... .. . ... 'i64 

Carta de lei suspendendo por dois mezes as formalidades que garantem a liberdade :incli\i _ 
clual -19 de dezembro de 1826 .... · · .. .. .. . ... . . ...... .. ........ .. ... . ........ 764 

Carta de lei determinando que nos conselhos ele gueua se tollle conhecimento elos crimes 
de lesa-magestacle de primeira cabeça commettidos por militares - 19 ele dezembTO 
de 1826 .. . ... . .. . ..... . · · · · · · · · · · · · · · · - · · · . · . · · · · · · · · · .. .... . .. .... .. . ...... 765 

Proclamação ele Antonio Pinto Alvares Pereira, coronel commanclante ela força armada ele 
Coimbra, aos habitantes cl'aqnclla cidade, pedindo-lhes que se conservem fieis á causa 
constitucional - 19 de dezembro de 1826 ... . . . .. . .. .... ..... .. .. .. ........ .. .... 7G5 

Ofl1cio ele si r ' iV iUiam A'Court .a mr. Canning, informando-o el as occorrencias em Lisboa-
19 ele dezembro ele 1826 .......... . . .......... ... . ....... .. . .. . .. .... ...... .... 766 

Oflicio elo marqucz de Palmclla a D. Francisco ele Almeida P01·tugal, participando-lhe que 
vão partir ele Inglaterra as tropas em auxilio ela corôa portugucza- 20 el e dezembro 
ele 11:!26 . .. - ... - ... . - .. . .. · · · . . . . - .... · · · · . . · . . · - . . · · . - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 

Extracto de participações officiaes recebidas no ministerio da guerra - 20 de dezembro 
ele 1826 . ............. . . . .... - - . - .......... . .. ... . . ..... .. .... ........... .... 768 

Ordem elo dia elo quartel de Villa Chii, na qual o \'Ísconclc de Monte Alegre determina em 
110me elo marquez ele Chave~, que o·brigacleiro Luiz Carlos ele Orcl>lZ Sarmento A~bas 
e Vasconcellos tome o Jogar de governador das armas ela província el e Traz os Mon-
tes - 19 ele dezembro ele 1826 ..... · .. . · - · · · · · · . · · · · · · . · · · . ... . .... ... .... ... .. 769 

Aviso ela jtmta suprema do governo provisorio do reino, crccta em Lamego, ao corregedor 
cl'aquclla comarca, ordenando-lhe que com a maior brevidade faça arrecadar todos os 
dinheiros publicas pertencentes á r eal fazenda e os rcmetta ao cofre geral da mesma 
cidade-- 20 de dezembro ele 1826 .. .... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ... · ........ . .... . 769 

Extracto ele participações oi{i.ciaes ~-ecebic1as no mi.nistcrio ela guerra - 22 de dezembro 
de 1826 .... .. .. .. .. . ............... · · · · · · - - - · · · · · · · · · · · · · - · · · · - . · · ... .. - . - . - 769 

Nota de D. Francisco ele Almeida Portugal ao conde de Casa Flores, communicanclo-lhe 
que a infanta r egente, em consequencia da nota ele D. Manuel Gonçalves Salmon, da
tada de 18 ele no\'embro, e ela circular ele 28 do mesmo mcz, o receberá em auclieucia., 
ficando depois reintegrado nas suas funcções ele embaixador de Hespanba- 25 ele de-
zembro ele 1826 . ...... .. ... ... - . .. .. - ... · · · --- - · · ·-- · · · · · · · · · .. .. . .......... 770 

Nota ele D. Manuel Gonçalves Salmon ao milústro de sna mage~t.acle britannica, expondo
lhe as i.ntençÜe$ pacificas ela côrte de Hespanha com r cspetto a Portugal, e as medi
elas tomadas assim que constou a invasão dos transfugas portuguezes n'aquelle terri
torio; e que sua magestade catholica está dis~osto a r~ceber _nn;t agente puJ;>l ~co da. 
parte ele el -rei O. Pedro IV logo que o seu embatxaclor seJa restltUido ao exerclClO elas 

. funcções ~liplomaticas em Li.sb~a -18 ele nov~mbro ele 1826 . . .. ..... ... . . .. . . . ·: ~ . . 770 
C1rcukt.r de D. Manuel Gonçalves Salmon, cletermmanclo, em nome do r01, que os cap1ta•~s 

g_eneraes elas províncias limit~·ophes ele Portugal dêem conta, po;· corr.eios e~t~·aorclina
nos, que verificaram o cumpnmcnto da entrega das armas. e mats efiieltos m~htarcs elos 
transfuo-as portuguczes, recebendo ao mesmo tempo as e),."IStentes neste pa1z elos hes-
panhoe~ refugiados aqui- 28 de novembro de 182_1) .... · . - .. . . ... - . ..... ...... . .. 772 

Nota elo conde de Casa Flores a D. Francisco de. ~l!ne1cla Portngal, accusauclo a recepção 
da que este lhe dirig íra, e mostt·auclo-se satisfeito em poder tratar da paz e harmonia 
entre as duas nações - 26 de dezembro de 182G . - , ...• ... .. . . ...... , . .•..... .. .. 773 
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Extracto de participações officiaes recebidas no ministerio da guerra- 27 ele dezembro 
de 1826 . . . . . .. . . ... . . . . ... ... ... . ...•. •..... ..... ... ..... .. ... . . .. . . . . .. .. .. 774 

Officio do marquez de Palmella a D . Prancisco ele A lmeida Portugal, dando-lhe noticias po-
líticas - 26 ele dezembro de 1826 .. . . . .... .. ........ .. ... ... ... ... . . ..... .. . .. . 773 

Dect·eto determinando que o dia, 2 de janeiro de cada anuo seja declarado de grande g·ala 
na côrte- 28 de dezembro de 1826 . .. ...... .. . , .. .. .. . . .. . . ..... .. .. . . ... ... .. 775 

Portaria mandando que o refmmador reitor da universidade de Coimbra faça constar á mo· 
cidade academica que a infanta regente ouviu com agrado as expressões ele fi.cle lidadc 
e os votos de patriotismo que rc1Jeti ram, em seu nome e como deputados dos a lwnnos 
das differentes facu ldades, cinco estudantes, offerecendo·se briosamente para o serviço 
das armas- 28 de dezembro de 1826 ... . . . ...... . . . . ... .. . .. . ...... .. ... .. .... 'l75 

Extracto de participações officiaes recebidas no ministel'io da guerra - 30 de dezembro 
de 1826 .. . . . . . . .. . . . .. .•. .. .•.. ... . ........••... ... .. .. ... . . . ...... . ..... . . . 775 

Noticia áce1·ca da capitulação da praça de Almeida ... . ... ... . .. . ........ . .. ..... .. ." .. 776 
Auto ela acclamação do infante D . Migue l como rei ele Portugal na villa de Scrnancelhe -

31 de dezembro de 1826 . . ... . ..... . . . . .. .. . . ... •.. . .. . .. .. .. . .. . .. , . . . .. .. ... 779 

.APPENDIOE 

Nomes de nuJ,is quatro deputados eleitos pelas províncias ultramar inas para o congresso 
constituinte ele 1821-1822 ...... . . .. ..• .. . .. . . . . . . . . •. .. .. . ... . . . . . ... ... . . ... . 781 

~rojecto da constituição politica da monarchia portugucza -15 de junho ele 1821 . . ...... 781 
Rectifi.cação ácerca de Manuel Antonio de Carvalho, deputado ás cortes em 1821- 1823 .. . . 803 
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